
Město se pustilo
do opravy 
Mločího pramene

2 S kvalitou života
převládá spokojenost,
říká analýza

3 Na Zlatém Chlumu
panovala skvělá
atmosféra

16Koncert pro Jeseníky
se stěhuje k nové 
sportovní hale

7

www.jesenik.org červen 2018

Informační měsíčník města Jeseník

Velmi teplé a suché počasí
nastoupilo hned od počátku jarních
dnů a probudilo tak hmyzí škůdce
velmi brzy. Kůrovec je v tuto chvíli
již velmi aktivní a při takovém stavu
počasí zvládne i tři generace během
jednoho roku. Nedostatek srážek
způsobuje oslabení smrků, které se
pak nemohou účinně bránit napa‐
dení. Obecně pro rostliny je typické,
že v případě oslabení mají tendenci
reprodukovat se ještě před uhynu‐
tím, tudíž smrky během letošního

jara opět masivně rozkvetly, což se
opakuje již několik let za sebou.
V příznivých podmínkách mají
smrky semenný rok pouze jednou
za několik let. Všechny tyto faktory
výrazně přispívají k aktuální ne ‐
příznivé situaci.

Kůrovcem napadené stromy je
možné v Jeseníku pozorovat jak
v lesích, tak i ve městě samotném.
Dle sdělení Technických služeb
Jeseník bylo v loňském roce na
městských pozemcích odstraněno

85 kůrovcových stromů. V zástavbě
se jednalo o jednotlivé dřeviny, vět‐
šina kůrovcem napadených stromů
byla zaznamenána v parku, v horní
části Smetanových sadů. Jak uvedl
vedoucí provozu Správy a údržby
zeleně, Ing. Roman Putko, smrky se
ve městě již k náhradní výsadbě
nevyužívají. Vysazují se zejména
listnaté dřeviny, malokorunné
odrůdy vhodné do měst. Z jehlična‐
tých dřevin se v současné době
používají k výsadbě na městských
pozemcích především cypřiše.  

Ve větší míře se kůrovec však
podepsal na stavu městských lesů,
zejména na Křížovém vrchu, v údolí

Vrchovištního potoka a na Čapce.
V roce 2017 bylo v městských
lesích evidováno více než 3 000 m3

nahodilých těžeb, z nichž většinu
tvořily právě ty kůrovcové. Dle les‐
ního zákona má vlastník lesa povin‐
nost do dvou let zalesnit vytěžené
plochy. Vzhledem k tomu, že poros‐
ty ve vlastnictví města na Křížovém
vrchu nad Smetanovými sady jsou
zařazeny do kategorie – lesy pří‐
městské a další lesy se zvýšenou
funkcí rekreační, má město přízni‐
vě nastavenou situaci k tvorbě
vhodných porostů s pestrou dře‐
vinnou skladbou.

Dokončení na str. 2

Také město Jeseník postihla v posledních letech kůrovcová kala-
mita a bohužel i v tomto roce se předpokládá, že situace bude
mimořádně nepříznivá. 

Kůrovcová kalamita v Jeseníku, na vině je teplo a sucho

171. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY. Na jednu z největších kulturně‐
‐společenských akcí v Jeseníku přijel v pátek 11. května i první prezident
naší republiky T. G. Masaryk a jak jinak než na koni. Na náměstí, které
nese jeho jméno, pak krátce pozdravil přítomné. Následovalo velmi zdařilé
vystoupení SZUŠ taneční Jeseník a pak už prostor před radnicí patřil
hudbě v podání dvou slovenských kapel. Nejdříve zahrála skupina Virvar,
kterou vystřídal Mr. Teddy and the Sidekicks. O závěrečnou tečku pátečního
programu, který o víkendu pokračoval v areálu lázní, se postarala zpěvačka
Anna K. Její oblíbené písničky si přišla poslechnout zhruba tisícovka jejich
fanoušků. Text a foto Richard Kapustka

Město s novou starostkou
Radní města Jana Konvičková se stala novou starost-
kou Jeseníku. O jejím zvolení rozhodli zastupitelé
17. května na mimořádném zasedání. Na postu vystří-
dala Adama Kalouse, který se po podzimních volbách
stal poslancem Parlamentu ČR a letos v únoru rezig-
noval na funkci starosty. Poté město Jeseník vedla

1. místostarostka Zdeňka Blišťanová.
Ing. Jana Konvičková (Hnutí ANO 2011) se do komunální politiky zapo‐

jila v roce 2014, kdy na kandidátce figurovala na 2. místě. Doposud vyko‐
návala funkci neuvolněné radní a byla předsedkyní Finančního výboru.
Do loňského roku podnikala v oblasti telekomunikací, od října 2017 pra‐
cuje na česko‐polském projektu Centrum společných aktivit. Je absol‐
ventkou jesenického gymnázia a Vysoké školy podnikání v Ostravě, kde
studovala ekonomii a management. (rik)

Dopravní hřiště otevřeno
Od 1. června může veřejnost využívat nové dětské dopravní hřiště

v ulici Boženy Němcové. Na Den dětí bude hřiště k dispozici od 9 do 18
hodin. V ostatní dny pak následovně: v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18
hodin, v sobotu a neděli od 14 do 18 hodin. Prázdninový provoz bude
upřesněn. Vstup pro veřejnost je zdarma, za úplatu si lze v omezeném
množství zapůjčit kolo, přilbu a koloběžky dle ceníku provozovatele SVČ
Duha. Školy a školky se mohou objednávat na telefonním čísle, které bude
zveřejněno na stránkách Duhy. (rik)

Prestižní Závod míru U23 
Od 31. května do 3. června budou Jeseníky hostit Závod míru cyklistů

do 23 let a přímo v Jeseníku proběhnou slavnostní starty dvou etap.
V pátek 1. června od 12.30 se na Masarykově náměstí představí jednotlivé
reprezentační týmy, které se ve 13.30 vydají na trať první etapy z Jeseníku
do Rýmařova. A na Masarykovo náměstí se závodníci vrátí v neděli 3. červ‐
na, závěrečná etapa zde odstartuje v 11 hodin. (rik) Více na str. 11



Kapitulaci Německa a konec 
II. světové války vEvropě si 8. května
připomněli také občané Jeseníku.
Uctění památky válečných obětí pro‐
bíhalo za přítomnosti představitelů
a občanů města u pamětní desky
kapitána sovětské armádyM. Mefod‐
jeviče Fedorčenka, na městském
hřbitově u pomníku Oběti válek
apříslušníků Rudé armády auhrobu
Jana Krejčího, vojáka, politického
vězně a malíře, který se podílel na
záchraně města před zničením
německým dělostřelectvem. Pietní
akt pokračoval na lesním hřbitově
v Domašově. Hudební doprovod
akce zaštítil Dechový orchestr mla‐
dých ZUŠ Jeseník. (LT)

Pietní akce. Foto: Lucie Tenekedzi
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Město se pustilo do obnovy pramene
Mločí pramen v Jeseníku se letos
dočká renovace. Práce na jeho
obnově, jež probíhají od konce
dubna, skončí během léta. Akci
financuje město Jeseník, které
ze svého rozpočtu zaplatí nece-
lých padesát tisíc korun.

„V letošním roce uplyne 120 let od
vzniku Mločího pramene, proto se
město rozhodlo pro jeho obnovu.
V minulosti ho lidé znali jako
Ursprung Quelle, pramen nesl jméno
tehdejšího starosty města Josefa
Ursprunga. Po druhé světové válce
došlo k přejmenování této památky
na Mločí pramen,“ uvedl vedoucí
oddělení cestovního ruchu města
Jeseník Jan Mrosek. Jak dále pozna‐
menal, pramen prošel opravou
v roce 2001.

Podle Lukáše Abta byla tehdy
mohyla pramene pouze zakonzer‐
vována betonem v jeho neuspoko‐
jivé podobě. „Na původní desce se
objevil název pramene, který se neve-

šel ani do původní desky. Navíc, pří-
vod vody nebyl obnoven,“ dodal Abt,
který provádí renovaci Mločího pra‐
mene nyní. „Ta bude spočívat v cel-
kové přestavbě mohyly v původním
duchu, to znamená, že dojde kodstra-
nění spárování akameny budou sklá-

dány nasucho, bez pojiv,“ vysvětlil
Abt. Zároveň bude pramen napojen
na vodu z nedaleké jímky a deska
po přetesání získá autentičtější pís‐
mo. Během renovace se počítá také
s úpravou bezprostředního okolí.

(rik)

Kůrovcová kalamita v Jeseníku
Dokončení ze str. 1

V následujících letech bude tedy
probíhat postupná přestavba
smrkového lesa na les smíšený,
kde by měly být upřednostňovány
právě mimoprodukční funkce lesa.

V květnu vejde v účinnost nove‐
la vyhlášky, kterou se stanoví
podrobnosti o opatřeních v ochra‐
ně lesa. Ministerstvo zemědělství
hodlá tímto počinem usnadnit
a urychlit vlastníkům lesa boj
s kůrovcem. Doposud se plýtvalo
lidskými silami a těžařskými kapa‐
citami na likvidaci suchých stro‐
mů, které kůrovec již opustil.

Novela vyhlášky ukládá povin-
nost vyhledávat a likvidovat
kůrovce v dosud živých stro-
mech. To je považováno za nejdů‐
ležitější přínos novely. Původní
podoba vyhlášky ukládala vlastní‐
kům lesů postižených kůrovcovou
kalamitou přípravu vysokého poč‐
tu odchytových zařízení. Tato opa‐
tření ubírala kapacity pro zajištění
včasného vyhledávání napade‐
ných stromů a jejich následné
účinné asanaci. 

Orgán státní správy tímto apeluje
na všechny vlastníky lesa, aby vzni‐
klou situaci brali vážně a o svůj

majetek se starali v souladu s les‐
ním zákonem. Každý vlastník lesa
má dle lesního zákona svého odbor‐
ného lesního hospodáře, na kterého
se může kdykoliv obrátit. Bezplat ‐
ný poradenský servis poskytuje
vlastníkům lesa rovněž Lesní
ochranná služba zajišťovaná Mi ‐
nisterstvem zemědělství pro ‐
střednictvím Výzkumného ústavu
lesního hospodářství a myslivosti
(www.vulhm.cz/los). Vlastníci lesa
se mohou také obrátit s dotazem
na orgán státní správy lesů, kterým
je Městský úřad Jeseník, Odbor
životního prostředí. (MěÚ)

Den vítězství Práce na obnově Mločího pramene již začaly. Foto: Lukáš Abt 

Matrika
V měsíci dubnu se v Jesenické

nemocnici a. s. narodilo celkem
16 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 4 děti. Jsou to:
Melany Vlachopulosová, Lada Kav‐
ková, Emma Krmíčková, Šimon
Šimek. Blahopřejeme. (MěÚ)

Vzpomínka na MUDr. Jiřího Staňu
V kostele v Brumově‐Bylnici se 3. května 2018

konalo smuteční rozloučení s MUDr. Jiřím Staňou,
který zemřel po těžké nemoci 28. dubna. Dovolte
mi zavzpomínat na tohoto výjimečného člověka,
kterého veřejnost zná nejen jako výborného lékaře,
ale také jako bývalého místostarostu města.

Pan doktor Jiří Staňa nastoupil po absolutoriu v roce 1978 na lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako internista v jesenické
nemocnici. Zde se pod vedením prim. MUDr. Lutonského zapojil do
zavádění nových léčebných metod v oboru  anesteziologie, kardiosti‐
mulace a trombolýzy. Postupně se stal držitelem II. stupně atestace
v oboru anesteziologie a resuscitace. V letech 1992–2005 působil jako
ředitel Zdravotnické záchranné služby v Jeseníku. V tomto období také
složil atestaci z urgentní medicíny. Během své činnosti na záchranné
službě se stal výrazným propagátorem urgentní medicíny a díky jeho
úsilí byla založena dnes již světoznámá soutěž záchranných týmů Rallye
Rejvíz, která se každoročně koná v našem regionu. Jiří Staňa se také
zasloužil o to, že „záchranná služba“ se začala přednášet na lékařských
fakultách.

Po svém krátkém působení jako generální ředitel Priessnitzových
lázní se v letech 2006–2010 stává místostarostou města Jeseníku. Po

ukončení tohoto mandátu nastupuje jako primář lázeňské polikliniky
v Luhačovicích a se svou manželkou se stěhují do rodinného domu
v Brumově‐Bylnici. Dokud mu to zdraví dovolilo, působil jako lékař
v Lázních Luhačovice.  

MUDr. Jiří Staňa byl neustálým objevovatelem nových cest a postupů,
byl zapáleným muzikantem, tak trochu alternativec a zejména výborný
člověk. Veselý, pořád v dobré náladě a kdykoliv ochotný vyslechnout
druhého, poradit mu, dát naději… Miloval přírodu a byl také velkým
propagátorem přírodních léčebných postupů, zejména Vincenze
 Priessnitze. 

Velmi rád vzpomínám na naše společné působení na jesenické radnici.
Vždy jsem obdivoval, jak nám každé ráno Jiří sděloval, jak před odcho‐
dem do práce prošel bosky tu či onu louku v lázních nebo někde v okolí.
Svou lidskostí, vyrovnaností, společenskou povahou, snahou každému
pomoci, se stal jakousi přirozenou oporou pro leckterého zaměstnance
úřadu, nebo kolegu, mne nevyjímaje. 

Mně osobně bude MUDr. Jiří Staňa chybět pro svůj pozitivní přístup
k životu a ke všemu, co dělal, bude mi chybět jeho úsměv a zkoumavé
oči, jeho široký přehled a nadhled, jeho vstřícnost, budou mi chybět
naše „polofilosofické“ debaty... Bude mi chybět dobrý člověk. 

Jirko, nezapomeneme na Tebe! Petr Procházka, místostarosta

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 21. června v 15 hodin

se v zasedací místnosti budovy
IPOS, v ulici K. Čapka 1147, koná
24. zasedání Zastupitelstva města
Jeseníku. Jednání můžete sledovat
prostřednictvím kabelové televize
a na YouTube. (red)
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Téměř 700 respondentů se
během února a března zapojilo
do dotazníkového šetření, které
se zabývalo průzkumem spo-
kojenosti občanů. Ti mohli
odpovídat v elektronické nebo
papírové formě. Výsledná data
budou využita jako podklad pro
tvorbu Strategického plánu
rozvoje města Jeseník. 

„Vyhodnocení dotazníku pochází
od 673 respondentů. Účast v průzku-
mu dosáhla nadstandardně dopo-
ručený počet pro reprezentativní
vzorek respondentů u průzkumů na
území o velikosti okresního města,“
uvádí se v analýze šetření. Lidé
v dotazníku vyjadřovali svůj názor
na spokojenost s životem ve městě,
dopravní dostupností, životním
prostředím, určovali nejzávažnější
problémy ve městě, oblíbená
a neoblíbená místa a další.

S kvalitou života ve městě pře‐
vládá mezi respondenty spokoje‐
nost (81 %). „Ve srovnání s jinými
městy, kde byl podobný průzkum
realizován, je hodnota spokojenosti
občanů Jeseníku vyšší,“ podotýkají
autoři analýzy. Nejméně spokoje-
nou skupinou obyvatel jsou obča‐

né ve věku 51 až 65 let. Ostatní
věkové skupiny vykazují s Jesení‐
kem jako místem, kde žijí a tráví
svůj čas, poměrně velkou spokoje‐
nost. Hodnocení „spíše nespokojen“
uvedlo 17 % dotazovaných, „velmi
nespokojen“ 2 %. 

Za největší problémpovažují lidé
nízkou nabídku pracovního uplat‐
nění (38 % z uvedených možností),
druhým největším problémem
(18 %) je nedostatek možností pro

trávení volného času atíživá doprav‐
ní situace. Respondenti se také vyja‐
dřovali k oblíbeným a neoblíbeným
místům ve městě. Žebříček oblíbe-
nosti vede radnice s Masarykovým
náměstím (25 %) před Vodní tvrzí
(22 %) a Priessnitzovými lázněmi
(17%). S odstupem následuje Katov‐
na, Villa Regenhart a Smetanovy
sady. Lidé ale také několikrát zmínili
např. novou sportovní halu, Vilu Elis
nebo lokalitu Zlatý Chlum. Nejméně

oblíbeným místem je pak IPOS
(24 %), autobusové nádraží (21 %),
Smetanovy sady (17 %), nemocnice
a její okolí (12%).  

Další témata se týkala rozvo ‐
jových aktivit. V  oblasti sportu
občané preferovali výstavbu spor‐
tovních hřišť (74 %) a zimní stadi‐
on (68 %). Pro sáňkařskou dráhu
se vyslovilo 38 % dotazovaných.
V dopravě by se město mělo zamě‐
řit na místní komunikace (92 %)
a chodníky (90 %). Světelné křižo‐
vatce u Pradědu dalo zelenou 45 %
respondentů. V cestovním ruchu
si lidé nejvíce přejí rozvoj Smeta‐
nových sadů (86 %), budování
naučných stezek a cyklotras (85 %),
lanovku do lázní preferuje 19 %
dotázaných. V oblasti volného
času lidé podporují obnovu letního
divadla ve Smetanových sadech (82
%), dětská hřiště (80 %) a teenage
park (67 %). Co se týká revitaliza-
ce území, občané nejvíce volají po
revitalizaci sídlišť (87 %), následuje
plocha u tržnice (82 %) a park na
náměstí Hrdinů (79 %).

Kompletní vyhodnocení šetře‐
ní na www.jesenik.org/dotaznik. 

(rik)

Nejoblíbenějším místem je Masarykovo náměstí. Foto: Tomáš Neuwirth

S kvalitou života v Jeseníku převládá spokojenost

Zmíněný Penzion pro seniory má
totiž delší historii. V květnu 1993
vznikla příspěvková organizace,
Domov – penzion pro důchodce,
která dostala do vínku fungující
 penzion na ulici Jaroslava Ježka
(skapacitou 22 míst) aprávě rekon‐
struovanou budovu v areálu býva‐
lých kasáren v Beskydské ulici
(kapacita 38 míst). V srpnu téhož
roku proběhlo slavnostní otevření
nové budovy Penzionu pro seniory.

Za uplynulých 25 let urazila organi‐
zace dlouhou cestu vývoje. Například
od roku 2009 spravuje organizace
iKlub seniorů vDukelské ulici apod‐
poruje aktivity pro seniory klubu
i města. Tyto i další proměny
vyvrcholily velkou stavební rekon‐
strukcí v letech 2014–2015
a v konečném důsledku se rozšířily
sociální služby pro seniory města.
Jeseničtí tak mohou využívat Domov
pro seniory a Denní stacionář.

Od roku 2016 organizace nese
název Centrum sociálních služeb
Jeseník. Novinkou letošního roku
je další rozšíření služeb, ato oposky‐
tování Pečovatelské služby. Za celou
dobu existence nabídla organizace
své zejména pobytové služby stov‐
kám seniorů ve snaze vytvářet tako‐
vé podmínky aprostředí, aby se cítili
jako doma. Pro účastníky klubových
aktivit to bylo zase velké množství
akcí, od poznávacích zájezdů přes
řadu vzdělávacích cyklů v rámci Aka‐
demie III. věku nebo Virtuální uni‐
verzity 3. věku. 

Současní uživatelé našich služeb
si toto půlkulaté výročí připomenou

v červnu, kdy pro ně připravujeme
slavnostní odpoledne spojené
s návštěvou u polských seniorů.
I v letošním roce budeme připra‐
vovat Den otevřených dveří, kdy
bude možné zhlédnout prostory
i aktivity Centra. Aktuálně zveme
zájemce o naše služby na prezentaci
sociálních služeb, která proběhne
v rámci Týdne sociálních služeb na
Masarykově náměstí, a to v úterý
12. června – viz str. 4. (jr)

Není to tak dávno, kdy Centrum sociálních služeb Jeseník slavilo
750 dní od zahájení činnosti nových služeb v nových prostorách.
Původní Penzion pro seniory byl v rámci investiční akce města
a dle neotřelého  návrhu brněnských architektů doplněn o vzhle-
dově výraznou stavbu. Naše ohlížení ovšem míří více do minulosti. 

Sociální služby poskytuje město 25 let. A nové nabízí

Koupaliště a wellness zóna 
Městské koupaliště je připraveno na sezonu a pracovníci 
TSJ a. s. pro vás nachystali několik novinek. Dobrou zprávou je
také cena vstupného, která zůstává stejná.

Návštěvníci jistě ocení nové sociální zázemí, které je bezbariérové.
Kromě toalet, včetně toalety pro handicapované, je zde pult s umyvadly
a několik sprch. Další novinkou jsou skříňky pro uložení osobních věcí,
které najdete za novým vstupem na koupaliště s turniketovým systémem.
Občerstvit se lidé mohou v restauraci Plovárna nebo ustánku ve venkovním
areálu. A jak probíhaly samotné přípravy na sezonu? V květnu jsme začali
sekat trávu, opravili lavičky a odpadkové koše a v půli května jsme se
pustili do čištění bazénu s jeho následným napouštěním. Vše je nachystané
tak, aby v případě pěkného počasí bylo možno otevřít bazén již 1. června.
Poslední novinka na vás čeká během letní sezony, a sice zkušební provoz
nového wellness, který se naplno rozběhne v průběhu srpna. (TSJ)

Informace ve zkratce
Nová sportovní hala je již dokončena. Slavnostní otevření se předpokládá

11. června, s tímto datem však může ještě zahýbat probíhající kolaudace. •
Do finiše jde výstavba chodníku v Lipovské ulici, dokončovací práce u želez‐
ničního přejezdu včetně nového napojení Kalvodovy ulice proběhnou do
konce května. • Zhruba od poloviny června do konce července bude křižovatka
u Pradědu řízena semafory vyjma Poštovní ulice, a to v době ranní a odpolední
špičky. Následná dopravní studie pak napoví, zda budou světla umístěna
natrvalo, či nikoliv. • V červnu mají skončit práce na investiční akci Rejvízský
most a také 2. etapa revitalizace sídliště 9. května. • Během června se rozběhne
výstavba parkoviště pod budovou IPOS s kapacitou 57 míst. • K zápisu do
mateřských škol přišlo 93 dětí, přijato bylo 85. Z kapacitních důvodů nemohla
MŠ Jiráskova přijmout 8 dětí, rodiče je však mohou přihlásit do mateřinek,
které mají ještě volná místa. • Do prvních tříd ZŠ Jeseník je zapsáno 96 žáků,
dalších 13 má odklad. Škola tak otevře čtyři první třídy. (rik)
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Projekt se věnuje třem primár‐
ním aktivitám. V první řadě se jedná
o zavádění Cochemských principů
do praxe. Tato novinka v opatrov‐
nickém řízení při jednání s rodiči
je založena na předpokladu, že děti
rozcházejících se rodičů nechtějí
ztratit ani jednoho z nich. Na zákla‐
dě tohoto modelu jsou opatrovnic‐
ká řízení zpravidla ukončována
společnou dohodou mezi rodiči.
„Pouze díky úzké spolupráci institucí
zapojených do řešení rodičovského

konfliktu je možné, aby byl tento
model funkční. V Jeseníku vznikla
pracovní skupina zástupců Okresní-
ho soudu v Jeseníku, Poradny pro
rodinu v Jeseníku, pracovníků Oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí
a dalších, za účelem sjednocení
postupů práce při jednání s rozchá-
zejícími se rodiči,“ uvedla vedoucí

Oddělení sociálně právní ochrany
dětí v Jeseníku Mgr. Kristýna
Michálková. 

Další podporovanou aktivitou
projektu je upevnění pozice kurá‐
tora skrze mezioborová setkávání,
workshopy, interaktivní programy
a metodiky na témata rizikového
chování dětí. Tyto aktivity budou
sloužit k upřesnění rolí a kompe‐
tencí každého ze zapojených aktérů,
k ujasnění návaznosti jednotlivých
intervencí a sdílení dobré praxe.
Poslední z aktivit projektu se věnuje
dětem vyrůstajícím v náhradní

rodinné péči. Opatření této aktivity
by měla vést ke snížení počtu dětí
vyrůstajících v institucionální péči
a podpoře dětí, které nemohou žít
ve své primární rodině s důrazem
na jejich specifické potřeby. 

Projekt „Podpora interdisciplinár‐
ní spolupráce sociálně právní ochra‐
ny dětí na Jesenicku“, pod záštitou
Městského úřadu Jeseník, je spolu‐
financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím OP Zaměst ‐
nanost a státního rozpočtu ČR. 

Více informací o projektu získáte
kontaktováním vedoucí Oddělení
sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Kristýny Michálkové: kristy-
na.michalkova@mujes.cz nebo
+420 724 186 926. 

Projekt se zaměřil na spolupráci ochrany dětí 
V  návaznosti na sesbíraná data od lokálního síťaře, který
v našem ORP působí od července roku 2016, realizuje od dubna
letošního roku Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městské-
ho úřadu v Jeseníku dvouletý projekt, který se zaměřuje na pod-
poru interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí
na Jesenicku.

Již na přelomu letošního května
a června by měly proběhnout
první seče v horní části městské-
ho parku, tedy mezi letním divad-
lem a Anglickým pramenem. 

Toto urychlení se podařilo
dohodnout po jednání se zástupci
CHKO Jeseníky. Dřívější termín

bohužel není možný, protože musí‐
me respektovat, že na těchto plo‐
chách roste Orchidej Vemeník,
kterou musíme nechat vykvést a až
poté je možno porosty posekat.
Toto omezení se netýká dolní části
Smetanových sadů, kde se nachá‐
zejí dětská hřiště, a která budeme

udržovat častějším sekáním. Věří‐
me, že uvedená informace přispěje
ke zlepšení pohledu na údržbu trav‐
natých ploch ve Smetanových
sadech a že se nám společně s obča‐
ny a návštěvníky podaří udržovat
park posekaný a čistý v průběhu
celého roku. (TSJ)

Seče v horní části parku o měsíc dříve

Rada seniorů 

Přijďte se podělit o zajímavé
postřehy a nápady, jak si zpříjemnit
volné chvíle nebo co změnit ve měs‐
tě, na dalších schůzkách Rady senio‐
rů, které se uskuteční v pondělí
4. června, 2. července a 6. srpna
v 10:00 hod. v zasedací místnosti
radnice města Jeseníku, Masaryko‐
vo nám. 167/1. Pokud máte zájem
zapojit se se svým podnětem nebo
pravidelnou účastí v Radě seniorů,
jste srdečně zváni. Bližší informace
na tel. 584 498 406, Odbor sociál‐
ních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jese‐
ník. (AK)

Slavnostní zakončení Akademie třetího věku
Akademie třetího věku pro seniory, pořádaná

Centrem sociálních služeb ve spolupráci s městem
Jeseník, vás zve na slavnostní zakončení školního
roku 2017/2018. Setkání se uskuteční ve čtvrtek
14. června v 16:00 hodin v prostorách Centra
sociálních služeb Jeseník, Beskydská ul., kde bude
pro absolventy akademie připraveno i malé občer‐
stvení. 

Akademii zahájí krátký kulturní program. Poté

si posluchači akademie zopakují tematické okruhy
z přednášek formou zábavných testů, při kterých
si ověří svoje znalosti a paměťové schopnosti.
Úspěšní senioři obdrží osvědčení o absolvování
Akademie třetího věku pro seniory ročník
2017/2018. 

Bc. Alena Kalinová, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

MěÚ Jeseník

Prezentace sociálních služeb aneb Společně pomáháme

Podstatné je, že i nadále naváže‐
me na celorepublikovou akci Týden
sociálních služeb ČR, která poprvé
proběhla již v roce 2009 a jejímž
iniciátorem byla Asociace poskyto‐
vatelů sociálních služeb ČR. Samot‐
ná prezentace poskytovatelů
proběhne 12. června od 10.00 do
16.00 hod. na Masarykově
náměstí v Jeseníku, kdy budou
různou formou představeny čin‐
nosti jednotlivých organizací půso‐

bících na Jesenicku. Budete mít
možnost seznámit se s činností
organizací jako je např. Charita Jese‐
ník, SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Člověk
v tísni o.p.s., Centrum sociálních
služeb Jeseník, Darmoděj z.ú., DIA‐
KONIE ČCE Sobotín, Domov Sně‐
ženka Jeseník p.o., ZAHRADA 2000
z.s., Domov pro seniory Javorník,
Domov důchodců Zlaté Hory a další.
Prezentaci poskytovatelů sociál‐
ních služeb doplní výstava kom-

penzačních pomůcek. Návštěvní‐
kům tak bude umožněno seznámit
se s organizacemi a s jejich nabí ‐
zenými službami i interaktivní
 formou – názorná ukázka a vyzkou‐
šení pomůcek pro nevidomé, těles‐
ně postižené atd. V dalších dnech
budou probíhat aktivity v jednotli‐
vých zúčastněných organizacích,
například v podobě Dnů otevřených
dveří. Podrobnější informace o celé
akci budou zveřejněny na plaká‐
tech.

Cílem akce je vytvořit tradici pro
širokou veřejnost formou prezen‐
tování poskytovatelů sociálních
služeb na Jesenicku a zajištění
informovanosti, kde čerpat pomoc
v případě, kdy se já sám nebo oso‐
ba mně blízká ocitne v tíživé život‐
ní situaci a vznikne potřeba

pomoci od jiných. Prostřednictvím
akce „Společně pomáháme“ chce‐
me ukázat, že sociální služby
v našem regionu jsou profesionál‐
ní, odborně vedené, přitom zacho‐
vávají lidskou důstojnost
a ohleduplnost.

Bc. Ptáčková Bohumila, 
manažer KPSS Jesenicka

V tomto roce se již počtvrté uskuteční pre-
zentace poskytovatelů sociálních služeb
na Jesenicku. Předešlé tři ročníky proběhly
pod názvem Týden sociálních služeb na
Jesenicku a letos se účastníci akce dohodli
na změně a budou se prezentovat pod
názvem: „Společně pomáháme“. 

Akce se uskuteční opět na Masarykově
náměstí. Foto: archiv



„První endoskopické výkony se
začaly provádět v roce 1991 –
pomocí fibroskopů s přímou opti-
kou, konkrétně gastrofibroskopie.
První endoskopická vyšetření začal
provádět MUDr. Miroslav Zapletal
a poté MUDr. Lada Slováčková. Já
jsem nastoupil do atestační přípra-
vy na obor gastroenterologie v úno-
ru 1993 a během čtyř let jsem
prošel odbornými stážemi na kli-
nických pracovištích v Olomouci,
Ostravě a Ústřední vojenské nemoc-
nici v Praze,“ vzpomíná na své
začátky MUDr. Jiří Pernica, který
svou specializační přípravu úspěš‐
ně zakončil zkouškou z gastroen‐
terologie v únoru 1997 a poté
začal postupně vytvářet současný
model gastroenterologické ambu‐
lance. 

Dalším významným mezníkem
v rozvoji gastroenterologie byl rok
2002, kdy byla ambulance vybave‐
na novou endoskopickou videověží,
a to za výrazného přispění Nadace
VIZE 97. „Začali jsme provádět kro-
mě gastroskopie i koloskopie. V roce
1998 se naše ambulance zapojila do

preventivního programu Screeningu
kolorektálního karcinomu v ČR,“
doplňuje MUDr. Jiří Pernica s tím,
že v současné době poskytuje
gastroenterologické pracoviště
svým pacientům široké možnosti
metod ‐ gastroskopii diagnostickou
i terapeutickou, diagnostiku infekce
Helicobacter pylori, kolonoskopii
diagnostickou i terapeutickou
a screeningovou při vyhledávání
časných stadií nádorů tlustého stře‐
va. V rámci gastroenterologické
ambulance se provádí také pravi‐
delné sledovaní chronických one‐
mocnění jater, slinivky břišní,

onemocnění střeva a žaludku a také
vyšetřování akutních pacientů se
zažívacími obtížemi.

„Během téměř třiceti let se změ-
nilo také spektrum vyšetření paci-
entů. V prvních letech převažovaly
zcela jasně gastroskopie až do počtu
tisíce výkonů za rok. S rozvojem
moderní léčby však těchto výkonů
ubylo na zhruba 600 a do popředí se
dostávají kolonoskopie, zejména
preventivní screeningové programy
a počty výkonů na tlustém střevě se
pohybují mezi 800 až 900 ročně.
Věkové rozpětí pacientů je široké, od
15 do 99 let,“ prozrazuje lékař. 

Po vstupu nového vlastníka do
Jesenické nemocnice, společnosti
AGEL, mohli gastroenterologové,
upacientů s komplikovanými nemo‐
cemi, rozšířit spolupráci s Vítkovic‐
kou nemocnicí v Ostravě, kde se
nachází vysoce specializované Cen‐
trum péče o zažívací trakt. „V letoš-
ním roce nám byla do ambulance
zakoupena moderní endoskopická
video-věž s moderní řadou videoen-
doskopů. Tyto přístroje s lepší zobra-
zovací schopností nám pomohou
diagnostikovat slizniční léze již
v počátečních stadiích aumožní nám
i obrazovou dokumentaci,“ doplňuje
MUDr. Pernica, jenž na otázku, na co
je při hodnocení jesenické gastroen‐
terologie nejvíce hrdý, odpověděl:
„Nejvíce jsem pyšný na spolupráci
asouhru všech členů pracovního týmu
gastroenterologické ambulance.
Endoskopické sestry svým přístupem,
pracovitostí a odbornou erudicí jsou
velmi důležitým faktorem při běžných
isložitých endoskopických vyšetřeních
a operacích. Domnívám se, že právě
díky našemu přístupu se knám mnoho
pacientů nebojí vracet.“               (JN)
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Jesenická gastroenterologie se výrazně proměnila
Historie gastroenterologie, což je medicínský obor patřící pod interní medicínu zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění
zažívacího traktu, se v Jeseníku začala psát na počátku 90. let, a to s příchodem nových mladých lékařů. Mezi nimi byl také dnes již
zkušený odborník MUDr. Jiří Pernica, který nyní vede gastroenterologickou ambulanci Jesenické nemocnice. 

MUDr. Jiří Pernica
Rodák z Libiny si ke studiu medicíny zvolil lékařskou
fakultu UP v Olomouci, kde v roce 1989 promoval. Poté
nastoupil do nemocnice v Jeseníku ajeho první odborné
zaměření směřovalo ke všeobecnému lékařství. Již
v roce 1990 však své zaměření změnil na interní lékař‐
ství, a to pod vlivem výborného kolektivu na interním
oddělení pod vedením prim. MUDr.Pavla Navrátila. Po

úspěšném absolvování zkoušky z interního lékařství se stal internistou,
který se zasloužil o rozvoj gastroenterologie v Jesenické nemocnici. 

Krteček pomáhá dětem
Další školní rok máme téměř za
sebou. V  našem Mateřském
a rodinném centru Krteček se
podařilo realizovat úspěšné
programy a aktivity, které měly
za úkol inspirovat, potěšit
a povzbudit maminky s dětmi
na rodičovské dovolené.

„I když máme bohatý program,
není to nejpodstatnější, proč fungují
již tolik let mateřská centra,“ uvedla
koordinátorka MRC Marie Vršanová
a dodala: „Největší užitek vidíme
vsocializaci dětí imaminek na mateř-
ské. Už od raného věku potřebuje dítě
společenství sobě rovných a dokonce
s přibývajícím věkem se tato potřeba
stupňuje. Malé děti se přirozenou ces-
tou učí vytvářet vztahy mezi vrstev-
níky, určité samostatnosti
aodpovědnosti, atím mají usnadněný
vstup do školky.“ Dalším kladem
mateřských center je vzniklý prostor
pro setkávání a navazování kontak‐
tů. „Mnohé maminky nejvíce ocení
setkání s dalšími rodiči, kteří mají
podobně staré děti a obdobné prob-
lémy. Mohou si vzájemně poradit,
povzbudit a mnohdy jsou zde navá-
zána přátelství, která se přesouvají
imimo centrum,“ řekla Alena Řehová,
vedoucí MRC Krteček Jeseník.

A co si myslí odborníci o mateř‐

ských centrech? „Děti v kolektivu
navazují sociální vztahy a  komuni-
kují na úrovni svého věku, tímto se
stimuluje celkový psychomotorický
rozvoj, a tím pádem i řeč. Pomáhají
tomu i pohybově - hudební aktivity,
protože  rozvoj motoriky, rozumových
schopností a řeči jde ruku v ruce.
Rodič se zase seznámí s tím, jak vypa-
dá fyziologický vývoj dítěte, může jej
přirozeně stimulovat a všímá si pří-
padných odchylek. Čím dříve je řeší,
tím lépe. Speciálně v logopedii se
některé nesprávné artikulační ste-
reotypy v pozdějším věku hůře od -
bourávají,“ vysvětlila logopedka
Mgr.Dagmar Raifová. Mateřská cent‐
ra doporučuje také fyzioterapeutka
Mgr. Kamila Benešová. „Radím
maminkám, aby i s těmi nejmenšími
dětmi chodily do kolektivu. Pokud
jsou děti jen doma apak musí do škol-
ky, je to obvykle pro ně stres. Zároveň
si budují imunitu anebývají tak často
nemocné při vstupu do školky.“

Krteček je otevřený pro nově pří‐
chozí a je součástí ostatních RC či
MC, která umožňují matkám
a dětem vyjít z izolace. Stále totiž
platí známé pořekadlo: „Spokojená
máma rovná se spokojená rodina.“

Za MRC Krteček Jeseník 
Marie Vršanová a Alena Řehová
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Hvězdy a hvězdičky na hudebním nebi Jesenicka

Ve středu 18. července ve
14.30 se ve foyer Sanatoria Priess ‐
nitz rozjasní, a to prostřednictvím
Opery s láskou. Po boku patronky
Hvězd a hvězdiček mezzosopra‐
nistky Michaely Zajmi, kmenové
sólistky Zlaté kapličky, se předsta‐
ví barytonista Lukáš Zeman a kla‐
víristé Jana a Jiří Hrubých, kteří na
hvězdnou scénu doprovodí naše
malé hvězdičky.

Z Priessnitzových léčebných láz‐
ní se přesuneme do Kaple, kde se
v pátek 12. října v 18 hodin
v rámci Hovorů od klavíru před‐
staví ředitel Národního ústavu
duševního zdraví v Klecanech
a přednosta Kliniky psychiatrie
a lékařské psychologie 3. LF UK
v Praze prof. MUDr. Cyril Höschl,
DrSc. FRCPsych., dále herec, scé‐

nárista a režisér Ondřej Kepka
(syn herečky Gabriely Vránové)
a moderátor Českého rozhlasu
Dvojka Jiří Holoubek. Rozmlouvá‐
ní s hosty osvěží hudební dopro‐
vod v podání Ukulelebandu ZUŠ
Jeseník pod vedením Václava Dvo‐
řáka ml.

Hvězdy a hvězdičky, jejichž svět‐
lo prozářilo oslavy sedmdesátého
výročí založení jesenické základní
umělecké školy, se s námi rozloučí
koncertem pod názvem S profe-
sionály ruku v ruce. V úterý
27. listopadu v 19 hodin se
v Kapli, kromě mezzosopranistky
Michaely Zajmi, violoncellisty Pet‐
ra Šporcla a klavíristů Jany a Jiřího
Hrubých, představí studentka
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
Klaudia Bankóová, pěvecký sbor

Radost z Bělé pod Pradědem a žáci
ZUŠ Jeseník (Barbora Kučerová,
Beáta Mudrová, Matyáš Kučera,
Vojtěch Truneček, Štěpán Jati, Ště‐
pán Dvořák, Jesflet a Hana Maško‐
vá).

Jménem všech výše jmenova‐
ných účinkujících děkujeme Fenix

Group a.s. a jejímu generálnímu
řediteli Cyrilu Svozilovi za neutu‐
chající finanční podporu, bez které
by projekt na pomoc základnímu
uměleckému školství Hvězdy
a hvězdičky nemohl rozsvítit srdce
všech, kteří si ho oblíbili. 

Viola Králová

Snímek z loňského zahájení Opery s láskou – hvězdičky Vítek, Eliška, Amálka
a hvězdy Michaela Zajmi a Jakub Rousek coby „Lejskovi správci“ vítají všechny
přítomné. Foto: archiv

Ne nadarmo se o významných umělcích mluví jako o hvězdách
svého oboru.  Hvězdách první velikosti, jejichž svit ozařuje tem-
notu nebe i šeď našich životů. Krásu nočního nebe dotváří i spous-
ta menších hvězdiček, menších někdy i proto, že jejich čas teprve
přijde. Hvězdným nebem se inspiroval i hudební projekt Hvězdy
a hvězdičky, který navázal na desetiletý cyklus nesoucí jméno
pianisty, pedagoga a hudebního skladatele Vlastimila Lejska.
Svým pojetím spočívajícím v podpoře mladých hvězdiček po boku
zralých hvězd, obohacuje kulturní život Jesenicka již dvanáctým
rokem. 
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SOS festival 
V sobotu 30. června od 12 hodin
proběhne již třetí ročník originál-
ního podniku v rámci jesenické
festivalové sezony –  SOS festival.
Ten se letos odehraje v areálu
Asturu/WooXu v Tovární ulici
a opět nabídne kvalitní kapely
a dj´s napříč  hudebními žánry. 

Vystoupí například punkrocková
legenda Plexis, Hentai Corporation
nebo kalifornský zpěvák Syco Mike,
bývalý frontman pražských Pipes
and Pints, s kapelou Mugshot Mic.
Místní region zastoupí Real Deal, na
punkrockovou strunu zahraje štern‐
berská Dobrovolná Deviace
aRevock ze Žďáru nad Sázavou. Lol‐
lipop‐punk přivezou Maniac zPrahy. 

V rámci elektro stage se představí
dj´s: Fly.com (DFC), Pepe (Cyberfi‐
re), P.S. (Xbass), H4N3S (Bassline
Fanatiqs), Tommy Rich (Mlýnice)
a TomPar & neo Beck (Bassline
Fanatiqs). 

Součástí festivalu jsou sportovní
aktivity, herní a odpočinková zóna
včetně odpolední dětské stage. Chy‐
bět nebude ani speciální fotokoutek
a na vytrvalce čeká noční prodlou‐
žená s SOS TV, originálním výtvo‐
rem organizátorů pro návštěvníky
festivalu. 
Více: www.sos-festival.cz (TZ)

Výstava přiblíží prusko-rakouskou válku
Na hlavní sezonu, od 27. června do 30. září, připravilo Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Náchodě výstavu, která připomíná vojenské střetnutí mezi Pruskem
a Rakouskem v roce 1866. Tento konflikt má více názvů: válka prusko-rakouská, německá, bratrská
či sedmitýdenní. 

A že i naše Jesenicko nezůstalo
stranou tohoto konfliktu, už dnes
víme. Dne 22. června 1866 byl pro‐
veden klamný manévr, kdy pruská
vojska v síle asi 1800 mužů postu‐
povala přes Mikulovice do Široké‐
ho Brodu. V té době bylo vysláno
na průzkum asi 500 rakouských
husarů 6. pluku, kteří se v blízkosti
kostela v Širokém Brodu střetli
s pruskou hlídkou. Při této srážce
byl zabit trubač husarů, desátník
Ferenc Leo Szokots ze Sedmihrad‐
ska. Stal se tak úplně prvním vojá‐
kem, který v tomto konfliktu padl.
Pamětní desku najdeme dodnes
na hřbitově v Písečné. Rozhodující
událostí byla bitva u Hradce Krá‐
lové 3. července 1866, největší
střetnutí na našem území a druhá
největší bitva v celém 19. století.
Střetlo se v ní téměř 440 000 mužů
a přes 7000 se jich už nevrátilo.
Válka skončila drtivým vítězstvím
Pruska. 

Zvláštností bylo, že nešlo o válku
dobyvačnou, území poraženého

Rakouska zůstalo ze strany Pruska
nedotčené. Šlo o pozici velmocí
v regionu – do prusko‐rakouské
války bylo nejvýznamnějším hrá‐
čem Rakousko, po této válce se jím
však stalo Prusko, pro které bylo
vítězství odrazovým můstkem pro
vznik Pruského císařství a později
jednotného státu Němců. Pro

Rakousko to znamenalo oslabení
v centralizaci státu, za rok došlo
k tzv. rakousko‐uherskému vyrov‐
nání, tedy k faktickému rozdělení
monarchie na dva svébytné poli‐
tické útvary.

Další perličkou konfliktu bylo také
to, že se jednalo oposlední střetnutí,
v němž významnou roli sehrála jízda
na koních, nebo že to byla první vál‐
ka, v níž nerozhodovala převaha
mužstva, ale vynálezů (např. telegraf,
železnice nebo pruská puška nabí‐
jená zezadu). Zároveň šlo o první
velký konflikt, kde se velkou měrou
angažoval Červený kříž.

A na co se návštěvníci můžou
těšit? Bude zde vystavena tehdejší
výstroj i výzbroj obou armád, nále‐
zy z archeologických výzkumů
tohoto bojiště a jako malé překva‐
pení bude představena část hro‐
madného hrobu i s nálezy. Vše
bude doplněno informačními kli‐
py. Výstavu zahájí 26. června
v 18.00 vernisáž v galerii Vodní
tvrze. (VMJ)

Hvězdný koncert u haly 
Letošní Koncert pro Jeseníky proběhne v pátek 15. června - ovšem
nikoli v areálu Asturu, jak bývalo dosud zvykem, ale v prostoru
za sportovní halou v Dukelské ulici. Festivalu vévodí Vypsaná Fixa
a Cocotte Minute, návštěvníci se také mohou těšit na bikerskou
show.

Proč se organizátoři tentokrát rozhodli opustit bezpečně zabydlený
prostor v areálu Asturu a přemístit festival do netradičního teritoria? „Jde
trošku i o spojení muziky a sportu. Napadlo nás to hned, jak se hala začala
stavět, že bychom prostor za halou mohli využít na nějakou akci. Pokusíme
se ukázat lidem zase malinko jiné prostory, než na které jsou zvyklí. To
místo je skvělé po všech stránkách, ale hodnotit můžeme až po akci. Snad
vše dopadne podle našich představ,“ prozradil ředitel MKZ Jeseník Jiří
Juráš. Je dokonce možné, že veřejnost si bude moci poprvé prohlédnout
nedávno dokončenou sportovní halu právě na Koncertě pro Jeseníky, ale
i kdyby ne, nudit se návštěvník rozhodně nebude. 

Programu letos vévodí pardubická Vypsaná Fixa, jejíž svérázný styl
na pomezí rocku, popu a punku uchvátil posluchače již na prvním albu
„Brutální všechno“ (2001). Melodická a chytlavá hudba je propojena s až
surrealisticky poetickými texty frontmana Márdiho a celý mix funguje
dodnes. Kdo nevěří, nechť navštíví oficiální web kapely, kde nabízí svou
poslední desku „Tady to někde je“ (2017) zdarma ke stažení.

Tvrdší ligu kopou pražští Cocotte Minute. Výbušný nu‐metal/crossover
pod taktovkou frontmana Martina Zellera je schopen zatřást jak hitpa‐
rádami, tak krční páteří posluchačů. Nezapomnělo se ani na domácí sup‐
port. Komu se stýskalo po jesenických Shit Drive, může schovat promáčený
kapesník, kapela se dala znovu dohromady pod názvem Fake Your Destiny
a za sportovní halou představí nové i staré punk rockové vypalovačky.
Sestavu doplní rock’n’rolloví The Complication z Jablonného nad Orlicí.

Zajímavým zpestřením festivalu bude freestylová show na horských
kolech v režii několikanásobného mistra ČR Damiana Siriškiho, na kterou
se bude moci každý podívat zdarma před halou. Vstupné na koncert stojí
180 Kč, začíná se v 16 hod. Když se vše podaří, Jeseník přivítá léto skutečně
ve velkém stylu. (jj)
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Voda otužuje i spojuje
Již druhým rokem mohla ZŠ Jeseník, Fučíkova 312, uspořádat akci
podporující spolupráci jednotlivých ZŠ v okrese - Plaveckou olym-
piádu bez hranic.

Naši žáci se na toto klání připravovali již v době konání ZOH v Koreji,
kdy jezdili do České Vsi na pravidelné lekce plavání. Letos jsme přizvali
dvě malotřídky z Kobylé nad Vidnávkou a Písečné. Poslední olympijské
zápolení proběhlo 18. dubna a pozvali jsme ZŠ Jeseník. V této olympiádě
však nešlo jen o soutěžení, hlavní myšlenkou byla spolupráce, respekt
k druhému, možnost začlenit se a hrát podle pravidel! Spolupráce škol
nezůstala ale jen na území plaveckého bazénu, rozvíjí se, což nás velmi
těší! 

Navštívili jsme ZŠ a MŠ v Kobylé a nahlédli do výuky dle prvků Mon‐
tessori. Ze ZŠ v Jeseníku jsme obdrželi text žákyně 5. C, který vás seznámí
s jedním z našich plaveckých dnů. ,,Vítám vás v reportáži Kláry Štefákové.
Dne 18.4. se konala plavecká olympiáda. Jeli jsme do České Vsi na bazén.
Nejdříve jsme se rozdělili do plavců a neplavců. Poté jsme se rozplavali
a začala olympiáda. Překonávali jsme překážkovou dráhu, měli jsme skočit
do vody, vzít si ponton, proplavat kruh, vylovit předmět, podplavat lano,
odložit desku a dotknout se zdi. Nakonec bylo vodní pólo a vyhlášení výsledků.
A hurá na oběd do školy. Bylo to super!“ Reportáž Klárky a úsměvy na
tvářích všech žáků i učitelů nás moc potěšila. Také z Písečné a Kobylé
jsme obdrželi pozitivní zpětnou vazbu. 

Děkujeme městu Jeseník, bez jehož finanční podpory by se celá akce
neobešla. Kateřina Gajdošová

Voda bourá bariéry. Foto: archiv školy

Projektové setkání v Belgii aneb Rozhovory z Bruselu
V posledním dubnovém týdnu
se skupina učitelů a studentů
Gymnázia Jeseník vydala na
dlouhou cestu do belgického
Eupenu, kde tamní gymnázium
hostilo mezinárodní projektové
setkání. Do projektu s názvem
„Don´t Mind the Gap“ jsou kro-
mě Belgie a České republiky
zapojeny také školy z Dánska
a Lotyšska. I zástupci těchto
škol přijeli, takže celá pracovní
skupina měla padesát členů. 

Hned první den se všichni pustili
do práce. Studenti si museli připra‐
vit a vyzkoušet audiovizuální tech‐
niku, kterou pak použili v Bruselu
při nahrávání rozhovorů s členy
Evropského parlamentu (EP). Tomu
předcházela prohlídka historického
centra města a populárního muzea
komiksů. Poté se každá země setka‐
la se svým zástupcem v EP anatočila
s ním rozhovor. V případě České
republiky s interview souhlasila

charismatická Dita Charanzová, kte‐
rá naše studenty překvapila zájmem
o projekt a ochotně spolupracovala
při natáčení. Zbytek dne strávil pro‐
jektový tým prohlídkou parlamentu
a Muzea evropských dějin. 

Po návratu do Eupenu se všichni
studenti a učitelé pustili do náročné
práce. Všichni zástupci EP odpově‐
děli na deset stejných otázek. Stu‐
denti rozděleni do deseti
mezinárodních skupin dostali za

úkol pracovat vždy jen s jednou
otázkou a připojit k ní názory jed‐
notlivých zástupců parlamentu.
Jednalo se o velmi náročnou práci
spojenou s úpravou nahrávek, stří‐
háním, připojením zvukového
záznamu, doplněním vlastního úvo‐
du a dalších informací včetně závě‐
ru. Výsledkem dvoudenní práce je
deset krátkých filmů, které byly
předvedeny na závěrečném večír‐
ku, na který byli pozváni i rodiče. 

Setkání v Belgii zcela naplnilo naše
očekávání. Naši studenti poznali
novou zemi, nové město, školu anové
kamarády z různých zemí. Museli
vzájemně spolupracovat na neleh‐
kém úkolu, ale měli i mnoho příleži‐
tostí navštívit se svými hostitelskými
rodinami zajímavosti v okolí arůzné
společenské akce. Další setkání toho‐
to tříletého projektu se uskuteční na
konci září v dánské Kodani – už se
nemůžeme dočkat!

Text a foto Šárka Hynková

Celostátní kovářská soutěž 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník uspořádala 
18. a 19. dubna v Horních Heřmanicích tradiční celostátní soutěž
žáků oborů Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01) a Umě-
leckořemeslné zpracování kovů (82-51-L/01). 

První úkol, který měly týmy splnit, byla kresba tužkou, předem ne ‐
známého předmětu, v časovém limitu 90 minut. Druhý úkol spočíval ve
vykování užitkového předmětu na volitelné téma  během 150 minut.
Poslední disciplína zahrnovala výrobu kované kliky a štítku v časové
dotaci 3 hodiny. Hodnoceno bylo řemeslné zpracování výrobku, postup
výroby, funkčnost výrobku a jeho shoda s výkresem. Celkové hodnocení
provedli nezávislí porotci ze Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků
a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska spolu s odborníky z praxe. 

První místo s celkovým počtem 91 bodů získala Střední škola řemeslná
a Základní škola Soběslav. Druhé místo obsadila s počtem 89 bodů hos‐
titelská škola SŠ gastronomie a farmářství Jeseník. Třetí místo patřilo
s celkovým počtem 89 bodů soukromé Střední umělecké škole a Základní
umělecké škole, s. r. o., Ave Artu v Ostravě. 

Tato soutěž opět dokázala, že kvalita i náročnost studia v učebních obo‐
rech stoupá a odborná učiliště připravují každoročně řadu vyučených
žáků, kteří jsou schopni obstát v praxi. Mgr. Lenka Lukešová

Soutěžící si museli poradit i s výrobou kované kliky a štítku.
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Začíná poslední měsíc školy, prázdniny jsou za dveřmi

Fantastické úspěchy ZUŠ 
Žáci ZUŠ Jeseník se v tomto roce zúčastnili soutěže vyhlášené
MŠMT ve hře na dechové nástroje. Tato ministerská soutěž má
svá přísná pravidla a vyniká velmi vysokou úrovní. V tomto škol-
ním roce se přes školní, okresní a krajské kolo probojovalo do
ústředního kola soutěže hned šest žáků naší školy. Ústřední kolo
soutěže probíhalo 3.–6. května v Praze, Základní umělecké škole
J. Hanuše. 

Hned první den soutěže se našim
mladým hráčům zadařilo a ve velmi
perné konkurenci žáků z celé repu‐
bliky vybojovaly flétnistky Barbora

Doleželová – Čestné uznání, Amálie
Jati – 3. místo a Hana Mašková – 
2. místo. Všechny tři navštěvují tří‐
du Mgr. Dany Macečkové. Dále
vybojovala také 2. místo trombo‐
nistka Ivana Vondrušková. Druhý
den soutěže pokračoval soutěží hlu‐
bokých nástrojů, ve které zazářil
tubista Petr Velc. Ten se vrátil den
předtím ze soutěže v USA, kde sou‐
těžil s týmem z Gymnázia Jeseník.
I přesto, že téměř dva týdny nehrál,
předvedl famózní výkon, za který
ho porota ohodnotila 1. místem.
Oba posledně zmínění navštěvují
třídu Mgr. Františka Mecha. A ve
třetím dnu soutěže se předvedla
žákyně Ing. Jiřího Dvořáka Helena
Holčíková, která vysoutěžila
v obrovské konkurenci nádherné
2. místo. 

Na závěr děkuji a blahopřeji všem
soutěžícím, pedagogům a také kore‐
petitorkám Zdeně Blechtové
a Karolině Vysikan za klavírní
doprovod žáků. (FM)

František Mech se svými žáky Ivanou
Vondruškovou a Petrem Velcem.

Jsme v závěru školního roku, pořádají se školní výlety a uzavírají
se podklady pro hodnocení, vše běží naplno. Škola tepe a je to
příběh plný života.

Proběhly třídní schůzky a individuální konzultace s učiteli. Stojíme
o spojení výchovného a vzdělávacího úsilí školy a rodičů. Vytvořili
jsme soustředěný prostor pro individuální setkání rodičů s učiteli,
společné setkání rodičů s třídním učitelem i ředitelem. Krátký dotazník
vyplněný zúčastněnými rodiči nám dal podněty pro práci v oblasti
inovace vzdělávacího programu, navázání partnerských a mezinárod‐
ních styků a celkově prezentaci na veřejnosti. Sonda potvrdila, že škola
se rodičům líbí a mají převážně dobré mínění o úrovni pedagogického
sboru. 

S těmito výstupy a dalšími tématy chceme dále pracovat. Květnový den
ředitelského volna jsme využili k přípravě nového školního řádu. Naši
žáci a rodiče se tak mohou příští rok těšit i na jeho netradiční zpracování.
Více nebudu prozrazovat. 

Přes sto dětí přišlo k zápisu do prvních tříd. Vypadá to, že otevřeme
pěkné čtyři první třídy se čtyřmi milými učitelkami. Pro naše budoucí
žáky chystáme taky příměstský tábor v srpnu. Je to první pokus o stmelení
jádra dětí i jejich rodičů napříč školou. 

Ohlédněte se s námi na této stránce za vybranými aktivitami a přijměte
pozvání na celoškolní závěrečnou akci Doškolná, kterou pro všechny
naše věrné pořádáme 26. června od 15:00 na Nábřežní.

Dominik Liberda, ředitel ZŠ Jeseník

Den otevřených dveří
u hasičů

Možná bychom to měli upřesnit,
byl to spíš den otevřených vrat
u jesenických hasičů. Naštěstí je sta‐
nice dostatečně velká, aby se tam
vtěsnalo hodně dětí. Školní družiny
z obou budov si udělaly procházku
na tuto výjimečnou akci a opravdu
se bylo na co dívat. Ukázka techniky
nezklamala kluky, obleky vyzkou‐
šely zase především holky. Možnost
stříkat z požární hadice byl zážitek
pro všechny. Příjemným překvape‐
ním byla ukázka slaňování z výško‐
vých budov, návštěva dispečinku
a zkouška poplachu. Děkujeme
všem hasičům za příjemně strávené
odpoledne.

Úspěšní florbalisté
Okresní kolo ve florbalu pro

žáky 1. stupně ZŠ proběhlo
19. dubna za účasti 7 týmů. Naši
školu reprezentovala dvě druž‐
stva, z Boženy Němcové a Prů‐
chodní, které obhajovalo loňské
prvenství. Dále zde startovaly
týmy z Lipové‐lázní, Zlatých Hor,
Supíkovic, České Vsi a Bělé p. Pra‐
dědem. Nejlépe si vedli chlapci
z Průchodní, kteří ani jednou
neprohráli, pouze remizovali
s Českou Vsí a zaslouženě vyhráli.
Složení vítězného týmu: K. Zelin‐
ka, J. Sytař, P. Joklík, J. Cimburek, 
J. Jelínek, M. Bret (všichni 5. A),
A. Urban (4. A), Š. Gálík a B. Kučera
(oba 4. B).

Nebojme se jazyka
Tak zněl název okresního kola

soutěže v českém a anglickém jazy‐
ce pro žáky čtvrtých a pátých tříd,
které se konalo 20. dubna. Účastni‐
lo se 8 škol z Jeseníku a okolí: Bělá
p. Pradědem, Česká Ves, Zlaté Hory,
Lipová‐lázně, Mikulovice, Vápen‐
ná, Bernartice a pořádající ZŠ Jese‐
ník. V angličtině soutěžilo 10
družstev páťáků v těchto disciplí‐
nách: poslech, mluvení – odpovědi
na otázky a čtení, psaní – porozu‐
mění textu. V češtině změřilo své
znalosti 12 družstev čtvrťáků
a hlavní náplní bylo čtení, porozu‐
mění textu, kresba podle přečte‐
ného textu a v kreativní části žáci
poznávali autory, ilustrátory, sklá‐

dali pohádkové dvojice a řešili kvíz
o příslovích. V anglické části zví‐
tězily Mikulovice před Zlatými
Horami a Jeseníkem, pracoviště
B. Němcové. V češtině prokázali
nejlepší znalosti žáci z Jeseníku
z pracoviště B. Němcové, druhé
místo patří Lipové‐lázním a po ‐
myslný bronz opět Jeseníku, a to
dětem z Průchodní. V očích svých
pyšných učitelů zvítězilo však kaž‐
dé družstvo, které odcházelo
s pocitem radosti a dárečkem.



„vítězství socialismu“ v naší zemi:
1 haléř, 10 haléřů a 1 koruna, všech‐
ny s datem 1962.

Papírové peníze vzaté z oběhu
(ve velmi špatné kvalitě) a doku‐
mentující poválečný vývoj byly
vyřazeny, protože nevhodným ulo‐
žením do obalů z PVC V. Zemanem
zplesnivěly. Po ošetření byly odevz‐
dány do Vlastivědného muzea Jese‐
nicka k dokumentům z makovice
zde uloženým v roce 1982 (č. inv.
H 9.148). Jednalo se o londýnskou
emisi desetikoruny a dvacetikoru‐
ny s portrétem Karla Havlíčka
Borovského, obě bez data, které
byly optimisticky vytištěny předem
na dobu po skončení války. Dále
o Svolinského půvabnou dvaceti‐
korunu z 1. května 1949 – tato ban‐
kovka měla být počátkem nové

série budovatelských námětů na
našich papírových penězích. Uta‐
jená měnová reforma 1. června
1953, s katastrofálním dopadem
na obyvatelstvo, přivodila zvrat
a do oběhu byly uvedeny v Moskvě
tištěné papírové peníze. Zeman zde
vložil výtvarně nevýraznou, až
hnusnou papírovou korunu z roku
1953 napodobující sovětský rubl.
V souboru se nacházela ještě papí‐
rová tisícikoruna protektorátu
Čechy a Morava z roku 1939, která
však na Jesenicku, které bylo sou‐
částí Třetí říše, neplatila. Pro vní‐
mavého a poučeného člověka
vypovídá takový soubor více než
pamětní spis, v němž se s pravdou
zacházelo více než opatrně.

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník
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(6. část) V minulém díle jsme konstatovali, že pamětní zápis
z 20. září 1962 nebyl faktograficky příliš obsažný. Proto ho dopro-
vázela brožura Statut lázeňského města Jeseníku z 20. 9. 1956,
osm čísel periodika Jesenický rozhled 1962, fotografie kina,
pohlednice sanatoria Priessnitz a tři běžné turistické fotografie
(náměstí Rudé armády s radnicí, Priessnitzův pomník, fontána
v lázních). Městské „noviny“ Jesenický rozhled, které vycházely
v letech 1961–1969, sloužily Vítězslavu Zemanovi, správci jesenic-
kého muzea a městskému kronikáři, jako tisková základna pro
šíření vlastivědných informací o dávné minulosti našeho města.

Tajemství radniční makovice

Objasňoval čtenářům, jak je
dlouho Jeseník městem, popsal
požáry v letech 1638 a 1696, podal
malou historii náměstí Svobody,
upozorňoval na umělecké památky
Jesenicka a stavební památky Jese‐
níku. Zaujaly ho začátky jesenické‐
ho školství a vznik mateřské školy
ve městě. Věnoval se též dvěma
významným osobnostem, citoval
např. z dopisu Priessnitzova pa ‐
cienta psaného před 120 lety a při‐
pomněl, kdo to byl Karel Ditters
z Dittersdorfu a jeho vztah k Jese‐
níku. Hlavní pozornost svých bada‐
telských snah zaměřil na procesy
s čarodějnicemi na severní Moravě,
cílevědomě kráčel po stopách jese‐
nické inkvizice, bohužel avizova‐
nou knihu na toto téma se mu vydat
nepodařilo.

Zeman dal též dohromady „sbír‐
ku“ mincí, která měla ukázat, čím

se v našem městě platilo ve 20. sto‐
letí. Zastoupeny byly mince ČSR
(1918–1938): 10 haléřů 1922,
20 haléřů 1925, 50 haléřů 1924,
1 koruna 1923 a 5 korun 1938.
Mince ČSR (1945–1953) byly
pouze dvě, hliníkové: 50 haléřů
1951 a 1 koruna 1950. Ve srovnání
s předválečnými ražbami se jedna‐
lo o značné snížení kvality vyvolané
politickou situací – mince z barev‐
ných kovů se stahovaly z oběhu,
protože jich bylo zapotřebí pro
vojenský průmysl, třetí světová vál‐
ka byla takřka na spadnutí. Bez
komentáře zde uložil mince ČSR
(1953–1960), hliníkové tzv. mos‐
kevské ražby, připravené předem
pro měnovou reformu: 3 haléře
1953, 5 haléřů 1954, 10 haléřů
1953, 25 haléřů 1954. Pak násle‐
dovaly tři mince ČSSR se změně‐
ným státním znakem po vyhlášení

Anglický pramen a okolí necha-
la upravit početná britská kolo-
nie pacientů pod vedením
barona Karla z  Lichfieldu
a Maitlanda Deshwooda v roce
1848. Britové, ubytovaní přede-
vším ve Frývaldově, si oblíbili
okolí Josefovy zahrady. I proto
zvolili pro pramen, věnovaný
Priessnitzovi, otevřené místo na
okraji v té době nově založené-
ho městského lesa. 

Samotnou lokaci společně se
strohým třídílným pomníkem pra‐
mene (původně také se třemi vývo‐
dy pro vodu) pak ostatní pacienti
oslavovali jako nejskvostnější a jako
nejlépe umístěný pramen v okolí
města a lázní. Dle dobových zázna‐
mů tak předčil pomníky ostatních
národů, mezi které patřily prameny
Francouzský, Maďarský (Žofiin) či
Pruský. 

Přesně o padesát let později byl
pramen renovován k padesátileté‐
mu výročí vlády císaře Františka
Josefa I. a dva krajní, již nevyužívané
vývody pro vodu, překryly
znaky anglické koruny a města. Tou
dobou je již plně využíván přilehlý
park a promenáda, sledující vrstev‐
nici těsně pod pramenem. Ta je

svědkem častých kulturních akcí
a ohňostrojů. Dle dobových mate‐
riálů se tak po Kleinově kavárně na
náměstí jedná o nejvýznamnější
kulturní místo v okolí města.

Po druhé světové válce pramen
zpustl. Obnoven byl nejprve v roce
1961 v rámci tzv. Akce Z (zadar‐

mo) a později v letech 1987–1991
učňovskou školou v Žulové a Čes‐
koslovenskými státními lesy. Dnes
pramen nalezneme v dobrém sta‐
vu, okolí však již není tak často
navštěvováno a původní prome‐
nádní cesta je využívána přede‐
vším ke stahování dřeva. Není bez

zajímavosti, že kdysi vydatný pra‐
men teče již pouze poskrovnu,
protože jeho vodou jsou dále doto‐
vány minimálně další tři prameny
v parku – skutečně velkolepé řeše‐
ní ve městě, které pro svět vodu
znovuobjevilo!

Lukáš Abt

Za prameny pod Zlatým Chlumem – Anglický pramen

Anglický pramen, jak ho zachytil fotograf v roce 1871. 

Dvacetikoruna z 1. května 1949, autor Karel Svolinský. 
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TRADIČNĚ – ZÁVOD MÍRU U23 GRAND PRIX PRIESSNITZ SPA 
První červnový víkend budou
lázně tradičně hostit světový
výkvět mladých cyklistů a náš
kraj uvítá startovní pole, jaké
Česká republika nepamatuje. 

„Můžeme říci, že je kvalitnější
než při mistrovství světa, kde
dostávají možnost účasti i tzv.
cyklističtí trpaslíci,“ říká na adresu
závodu, který se uskuteční od
31. května do 3. června jako Grand
Prix Priessnitz spa Jaroslav Vaší‐
ček z pořadatelské společnosti
TTV Sport Group CZ s.r.o. 

Po šesti ročnících lze bezpochy‐
by konstatovat, že Závod míru se
zabydlel mezi naprostou světovou
špičku. Již jen to, že třetí rok je
zařazen do seriálu světové cyklis‐
tické federace UCI jako jeden ze
závodů N Cup (Pohár národů), kte‐
rý obsahuje jen šest závodů na
celém světě a spolu s Tour de Ave‐
nir patří mezi dva nejprestižnější
závody mladých cyklistů do 23 let,
je toho jasným důkazem. „V letoš-
ním roce se bude opravdu na co
těšit. Skvělá konkurence v čele
s mistrem světa z norského Berge-

nu Cosnefroyem Benoitem z Fran-
cie, národní šampioni zúčastně-
ných zemí a v neposlední řadě česká
reprezentace,“ pokračuje Vašíček.
Vše začne 31. května v 17:00
v Krnově na Hlavním náměstí
časovkou na dva kilometry. Závod
pokračuje 1. června náročnou kla‐
sikářskou etapou s třemi rychlo‐

stními a třemi horskými prémiemi
a třemi náročnými okruhy okolo
Rýmařova s cílem na náměstí
Míru. Třetí královská etapa
z Krnova a cílem na přečerpávací
přehradě Dlouhé stráně pak pro‐
věří celé startovní pole, navíc
tenhle opravdový kopec absolvují
závodníci dvakrát. Místy stoupání
dosahuje 18 % a závodníci křižují
v horní části sjezdovku.

Nedělní finále startuje v jede-
náct hodin v Jeseníku na Masa‐
rykově náměstí s cílem po 160 km
na Priessnitzově ulici s posledním
dvoukilometrovým 12% stoupá‐
ním. A rozhodně to nebude jedno‐
duchá vyjížďka. Horské prémie
Rejvíz, Příčný vrch, Hvězda, Lyra
a Vidly vzbuzují respekt. (TZ)

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
je v provozu od prvního květnového víkendu vždy od pátku do neděle a pro‐
jedete se s ním nejen po lázeňských okruzích, ale i na Čertovy kameny, do
Jeskyní Na Pomezí nebo Faunaparku. 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.

TENISOVÉ KURTY
PO zavřeno. ÚT–NE 16.00–20.00.
Kurty si lze pronajmout i mimo
otvírací dobu, ale po předchozí
rezervaci – více informací na
www.priessnitz.cz.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Na Sanatoriu Priessnitz otevře‐
na několikrát týdně – více
na www.priessnitz.cz.

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

DISCGOLF CUP PRIESSNITZ 2018
V sobotu 30. června vás zveme na
čtvrtý ročník celodenního turnaje
v discgolfu pro všech‐
ny generace. Turnaj
na devítijamkovém
discgolfovém  hřišti  je
určen pro všechny
soutěživé a hravé, kte‐
ří mají rádi pohyb na
čerstvém vzduchu.
Místo golfového míč‐
ku se do jamky snaží‐
te z určitého
výhoziště umístit

létající disk, jamku pak tvoří oce‐
lový koš. Cílem hry je dokončit jam‐

ku s nejmenším
počtem úderů, tedy
hodů. Na každý hod si
můžete vybrat talíř
lišící se délkou, smě‐
rem i tvarem letu. Hra‐
cím prostorem je Park
Vincenze Priessnitze
s nejednou přírodní
překážkou pro zajíma‐
vější hru. Více na
www.priessnitz.cz.

Den
Dětís kapkou

sobota

v Priessnitzových lázních

Závod míru opět po roce v Jeseníku.
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pátek 1. června v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KONCERT KYTAROVÉHO SOUBORU 
KE DNI DĚTÍ 
POD VEDENÍM BARBORY UHLÍŘOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 2. června ve 14 hodin
Hřiště, PLL a.s.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE K MDD
Bohaté zábavné odpoledne plné her, soutěží
o ceny a zábavy nejen pro děti…! 
Pořádá PLL a.s.

neděle 3. června v 15 hodin
Hřiště, PLL a.s.
ZÁVOD MÍRU
Dojezd poslední etapy, vyhlášení výsledků
a vítězů, koncert skupiny PREMIER. Sledujte
speciální plakáty!
Pořádá PLL a.s.

pondělí 4. června v 17.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KONCERT ŽÁKŮ BCA. JITKY MOKOVÉ,
MGR. HANKY VAŠÍČKOVÉ 
A MGR. JIŘÍHO SVOBODY
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 5. června v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ: GRAFIKY
Autor Pavel Charousek se vedle hlavního oboru
sochařství věnuje tvorbě grafické a malířské.
V grafice, ve které pracuje s hlubotiskem, lino‐
rytem, umělorytem, dřevořezem, litografií, ino‐
voval pro sebe techniku sítotisku. V této
technice vytvořil největší počet originálních
tisků na karbonovaný papír. Za tuto inovaci
obdržel v roce 2004 Čestné uznání v soutěži
Grafika roku v Praze. Grafiky se dostaly do sbí‐
rek v Kanadě, USA, Švýcarsku, Novém Zélandu,
Japonsku, Německu, Vatikánu, Slovensku a Čes‐
ké Republice.
Tato výstava prezentuje zhruba polovinu men‐
ších grafických listů v této technice.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 5. června v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
7. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 5. června
SVČ DUHA Jeseník
ZÁJEZD DO ZOO
Zájezd do ZOO Dvůr Králové pro děti z kroužků
i veřejnost. Informace pekna@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 7. června v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Populární Dadla Šenkyříková se svým zábav‐
ným pořadem pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

Akce sobota 9. června od 9 hodin
Masarykovo náměstí
OPEN AIR FLOORBALL CUP
Srdečně zveme na 3. ročník tradičního florba‐
lového turnaje pod širým nebem.
Pořádá FBK Jeseník ve spolupráci s městem Jese-
ník a MKZ Jeseník.

pondělí 11. června v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT SÓLISTŮ 
PĚVECKÉ TŘÍDY MGR. JIŘÍHO SVOBODY,
KATEŘINY ZÁPECOVÉ A ANNY BEŤÁKOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pondělí 11. června v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DUCH SIRA CANTERVILLA
Dramatizace příběhu podle předlohy Oscara
Wildeho Cantervillské strašidlo v podání Diva‐
délka NEZAKOPNEŠ, jesenického gymnázia,
pod vedením vedoucí souboru prof. Michaely
Janské. Prodej vstupenek ve všech místech
rezervačního systému MKZ Jeseník. Vstupné
80 Kč.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a MKZ Jeseník.

úterý 12. června v 18 hodin
Výstavní síň Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: SYMBIÓZA 2018–1948

Fotografická výstava Vás provede životními pří‐
běhy řecké menšiny žijící na Jesenicku. 
V roce 2018 si řecká menšina žijící v ČR připo‐
míná významné výročí. Právě letos je to 70 let,
co v roce 1948 v tzv. první vlně dorazilo do teh‐
dejšího Československa 3000 řeckých dětí, kte‐
ré jejich rodiče posílali do bezpečí z oblastí
sužovaných občanskou válkou. V následujících
letech je pak následovali i dospělí. Fotografie
na výstavu zapůjčeny ze soukromých sbírek
Sotirise Joanidise, Zacharuli Jordanidu, Geor‐
giose Akritidise. 
Hudební doprovod na vernisáži: Apostolos Joa‐
nidis, Evangelios Joanidis (členové řecké kapely
Axios). Vstup volný. Autor plakátu: Filip Raif. 
Pořádá Spolek Freiheit z.s. ve spolupráci s Řeckou
obcí Jeseník a MKZ Jeseník.

pátek 15. června od 16 hodin
Areál nové sportovní haly, Dukelská ul.
KONCERT PRO JESENÍKY
Nový formát 9. ročníku Koncertu pro Jeseníky
2018. Těšit se můžete na spoustu skvělé muziky
ve spojení se sportovními zážitky. Vstupné na
místě 180 Kč. Více na str. 7.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory města
Jeseník a Olomouckého kraje.

pátek 15. června v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ DALIMILY KAŇKOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 16. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KANADA
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 18. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
S pestrým repertoárem se představí vynikající
Jesenický smíšený pěvecký sbor pod vedením
sbormistryně Jitky Melicheríkové. Vstupné
80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

středa 20. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT TRUBAČŮ 
LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Představí se světově proslulí Trubači Lesů Čes‐
ké republiky pod vedením Renáty Jeřábkové.
Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 21. června v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
ABSOLVENTSKÝCH VYSVĚDČENÍ 
ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 22. června v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ING. JIŘÍHO DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu
a elektrickou kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 23. června v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče 
1. ROČNÍK TANEČNÍ AKADEMIE 2018
Velkolepá taneční latinskoamerická show Klu‐
bu sportovního tance Jesenicka z.s.. Jedinečná
přehlídka ze středisek Jeseník, Vrbna pod Pra‐
dědem, Zlatých Hor a Mikulovic. Tanečníci
předvedou choreografie, se kterými soutěžili
ve finále MIA FESTIVALU v LUCERNĚ v Praze.
Uvidíte i párové tance našich tanečníků, kteří
soutěží v nejvyšší TOP lize v ČSTS, dočkáte se
tedy také standardních tanců. Své umění v páro‐
vých tancích předvedou i naši dospělí, protože
také v této oblasti náš klub působí. A určitě se
dočkáte i nějakého překvapení.  
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník. Vstupné děti 4–15
let 50 Kč, dospělí 100 Kč.
Pořádá Klub sportovního tance Jesenicka z.s. 

pondělí 25. června v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT 
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
ZVONEČKY A ZVONKY 
POD VEDENÍM ANNY BEŤÁKOVÉ
Klavírní doprovod Blanka Antonie Blahová.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

čtvrtek 28. června v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Populární Dadla Šenkyříková v zábavném pořa‐
du pro děti a jejich rodiče. Vstupné 40 Kč.
Pořádá PLL a.s.
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pátek 29. června v 16 hodin
Hudební altán na promenádě
PROMENÁDNÍ KONCERT
Mimořádně zahajujeme cyklus promenádní
koncertů 2018 již koncem června. Představí se
dva Big Bandy – účastníci Evropského festivalu
XIX. Wakacyjnego Kursu Big‐bandów, pod zášti‐
tou světového saxofonisty a hudebního peda‐
goga Henryka Weznera, s dirigenty Dominikem
Gawrońskim a Piotrem Wojtasikem. 
Pořádá PLL a.s. a Henryk Wezner (PL).

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:
5., 12., 19., 26.07. BIOGRAF LETNÍ POHODA
14.07. FOLKOVÁ KATOVNA

24. května–30. listopadu
IPOS Jeseník
VÝROČNÍ VÝSTAVA PRACÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 
ZE TŘÍD J. KRHÁNKOVÉ, I. SVOBODOVÉ,
L. GRYGOVÉ A J. HANULÍKA
Vystavují žáci výtvarného oboru ZUŠ Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

5. června–29. června
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VÝSTAVA GRAFIKY – PAVEL CHAROUSEK
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

12. června–29. června
Výstavní síň Katovna
VÝSTAVA SYMBIÓZA 2018–1948
Fotografická výstava vás provede životními pří‐
běhy řecké menšiny žijící na Jesenicku. Vstup
volný. Pořádá Spolek Freiheit z.s. ve spolupráci
s Řeckou obcí Jeseník a MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVY
27. června–30. září

Galerie
POST BELLUM 1866
Výstava se věnuje významu prusko‐rakouské války.
Vernisáž proběhne 26. června v18.00 vgalerii Vodní
tvrze, vstup zdarma. Kurátor výstavy: Bc. Milan
Rychlý. Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková.
Vstupné: 40/20 Kč. Více na str. 7

22. května–17. června
Galerie
PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY
Výstava Příběhy české přírody je součást stej‐
nojmenné kampaně z dílny autorů z odborné
organizace Beleco. Na dechberoucích fotogra‐
fiích z českých luhů a hájů autoři prezentují
příběhy o vazbě člověka s krajinou. 
Vstupné: 40/20 Kč.

3. dubna–8. července
Hlavní výstavní sál
RETROGAMING 
– POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS
Interaktivní výstava se věnuje historii výpo‐
četní techniky od jejích počátků do poloviny
90. let minulého století. Součástí je tzv. pařanské
doupě, kde si můžete zahrát historické i moder‐
ní hry. Vstupné: 40/20 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

PŘEDNÁŠKA
OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – SYMBOLY ŠPÍNY,
ZLA A ČERNÉ MAGIE? 7. 6. 2018
Sádlo z ropuchy a hadí zub aneb Jak obojživel‐
níci a plazi ke špatné pověsti přišli. Přednášku
povede Mgr. Zuzana Blažková, bioložka VMJ.
Přednáška se koná 7. června od 18.00 v pro-
storách ,,Vinckova kafe“. Min. počet poslu‐
chačů 4 osoby. Doporučené autobusové spojení
z Jeseníku aut. nádraží je v 17.35, zastávka
P. Bezruč, odjezd nazpět v 19.27 nebo ve 20.45
hodin. Vstupné 20 Kč.

EXKURZE
PROCHÁZKA REJVÍZEM A JEHO OKOLÍM

9. 6. 2018
Exkurze seznámí návštěvníky s historií i zají‐
mavými památkami osady Rejvíz, mezi které
patří kostel Jména Panny Marie s vesnickou
památkovou zónou nebo hojně navštěvovaný
Penzion Rejvíz. Poté se vrátíme zpátky do Jese‐
níku přes Zlatý Chlum, Čertovy kameny a kapli
sv. Anny na Křížovém vrchu. Odjezd na Rejvíz
je v 7.45 hod. z autobusového nádraží v Jese‐
níku, očekávaný návrat v odpoledních hodi‐
nách. Cena jízdného 16 Kč. Exkurzi povede:
Mgr. Božena Kaňáková, historička VMJ.
Vstupné: 30 Kč.

MOTÝLI NA HŘEBENI II. 23. 6. 2018
Okáči rodu Erebia jsou jediní horští motýli
vyskytující se v Česku a Jeseníky jsou jedním
z míst, kde probíhá jejich výzkum. Co je jeho
cílem se účastníci dozví, a případně sami zkusí,
na místě. Vyjma motýlů se zaměříme i na pozná‐
vání dalších horských druhů živočichů a rostlin
atd. Trasa exkurze povede z Ovčárny přes
Vysokou holi k Jelení studánce, odkud se s pří‐
padnými zájemci podíváme do přírodní rezer‐
vace Pod Jelení studánkou, jež je domovem
nezvykle početných kolonií mravenců. Sraz
s účastníky exkurze je na autobusovém nád‐
raží v Jeseníku v 7.30 hod., odjezd autobusu
v 7.45 hod. Předpokládaný návrat do Jeseníku
v 16.55 hod. Celková cena jízdného do 200 Kč.
Exkurzi povede: Mgr. Zuzana Blažková, bio-
ložka VMJ. Minimální počet účastníků 4 osoby.
Vstupné: 30 Kč.

VÝTVARNÉ DÍLNY
HMYZÍ HOTEL 2. 6. a 9. 6. 2018 
V rámci výstavy Příběhy české přírody se v červ‐
nu uskuteční 2 výtvarné dílny v galerii Vodní
tvrze. Budeme vytvářet hmyzí hotely. Dostanete
návod, jak si takový hotel vyrobit doma. Mate‐
riál zajištěn na místě. Výtvarná dílna je vhodná
pro děti i dospělé. Vytvořené hotely si můžete
odnést domů. Vstupné: 30 Kč.

MUZEJNÍ NOC 1. 6. 2018
V pátek 1. června od 19.00 do 24.00 hodin
budou probíhat komentované prohlídky expo‐
zic a výstav ve Vodní tvrzi a expozice Vincenz
Priess nitz a lázně Gräfenberg v rodném domě
V. Priess nitze v Jeseníku lázních. Můžete se těšit
na doprovodný program, jako je chemická
show, kterou připravila Pevnost poznání Uni‐
verzity Palackého, šermířský spolek Jeseník,
stánky s občerstvením a večerem bude prová‐
zet Skupina Brejle. 

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

Vstupenky nutno rezervovat na muzeum.rezer‐
vace@jen.cz nebo na čísle (+420) 725 073 539.
Není doporučeno dětem 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

Kultura na internetu: www.mkzjes.cz

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

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.

pondělí 4. 6. v 19.30 hodin
DELIRIUM
Muž se vrací z psychiatrické léčebny do rodin‐
ného panství, které zdědil po rodičích. Po něko‐
lika paranormálních jevech začne věřit, že
v domě číhá zlo. USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 5. 6. v 19.30 hodin
DÁMSKÝ KLUB
Životní inspiraci občas najdete na těch nejne‐
pravděpodobnějších místech. USA 2018. Bios‐
cop. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 6. 6. v 19.30 hodin
NICO, 1988 – FILMOVÝ KLUB
Road movie věnovaná posledním letům života
Christy Päffgenové známé pod uměleckým jmé‐
nem Nico. Itálie, Belgie 2017. AČFK. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 7. 6. v 19.30 hodin
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Marie pracuje sice jako úspěšná televizní mode‐
rátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína plánuje svat‐
bu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí do své rodné
vesničky, kde potkává svou dávnou lásku. Česko
2018. Bioscop. Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda
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pátek 8. 6. – sobota 9. 6. v 19.30 hodin
BACKSTAGE
Backstage přináší do českého filmu úplně nový
a výjimečný žánr tanečního filmu. Uvolněný
styl streetdance, dynamický rytmus a čisté
emoce a vášeň těch, kteří nevěří nikomu nad
třicet let. Slovensko, Česko 2018. Bontonfilm.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 11. 6. – úterý 12. 6. v 19.30 hodin
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Hvězdně obsazený film volně navazující na
legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její
tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají
provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce
celebrit v Metropolitním muzeu. USA 2018.
Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 13. 6. v 17.00 hodin
TÁTOVA VOLHA – SENIOR KLUB
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě
jejich dcery Terezy má ještě nemanželského
syna. Společně s matkou se vydávají Ludvíko‐
vým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho
bývalých milenek. Česko 2018. Cinemart.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 14. 6. v 19.30 hodin
HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastr‐
mana alias barona de Caus, jehož láska k ven‐
kovské dívce Katynce ho naplňuje netušeným
štěstím i strhující vášní. Česko 2018. Cinemart.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 15. 6. – sobota 16. 6. v 17.00 hodin
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické
legrace. Německo, Lucembursko, Dánsko 2018.
Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 18. 6. v 19.30 hodin
JÁ, SIMON
Každý si zaslouží zažít velkou lásku. Pro
sedmnáctiletého Simona to je ale trochu kom‐

plikovanější. Své rodině a přátelům neřekl, že
je gay a také nezná skutečnou identitu anonym‐
ního spolužáka, na kterého narazil online. USA
2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 19. 6. v 19.30 hodin
ESCOBAR
Novinářka Virginia poznala nejdříve Pabla,
muže, jenž staví domy pro chudinu, umí být
zapálený pro věc i galantní. Když objevila Esco‐
bara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě.
Pablovo kriminální kokainové království stále
roste. Španělsko, Bulharsko 2017. Bontonfilm.
Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 20. 6. v 19.30 hodin
TEHERÁNSKÁ TABU – FILMOVÝ KLUB
Animovaný film sleduje osudy čtyř mladých
lidí, kteří se snaží prolomit zakořeněná tabu.
Humanisticky laděný příběh využívá přede‐
vším citlivý humor, aby poukázal na aktuální
společenské problémy. Rakousko, Německo
2017. Aerofilms. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 18 let nepřístupné.

čtvrtek 21. 6. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
pátek 22. 6. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 23. 6. v 19.30 hodin 2D/DABING

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
V pokračování úspěšného Jurského světa
pokračuje děj snahou lidstva o zabránění vyhy‐
nutí dinosaurů. Na ostrově Isla Nublar má totiž
dojít k výbuchu sopky, který má celý druh zahu‐
bit. USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 2D 130 Kč. Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 25. 6. – úterý 26.6. v 19.30 hodin
JSEM BOŽSKÁ
Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadvá‐
hou a s těžce kolísavým sebevědomím. Má
kámošky, má práci, občas i kluka, občas i na
delší dobu, ale když se podívá do zrcadla, vidí
jenom to nejhorší. USA 2018. Bontonfilm.
Dabing.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 27. 6. – čtvrtek 28. 6. v 19.30 hodin
MÁŠ JI!
Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zost‐
ra pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou
hrají již od první třídy. Ve hře, ve které neplatí
žádná omezení, riskují krk, práci i jejich vzá‐
jemný vztah, jen aby jeden druhého srazil
k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“. USA
2018. Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 29. 6. – sobota 30. 6. v 18.00 hodin
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Jim je malý kluk, který se jako miminko ocitl
v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž
vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš
je Jimův nejlepší kamarád. Také je strojvůdcem
a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho
dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do
světa. Německo 2018. Bioscop. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 2. 7. – úterý 3. 7. v 19.30 hodin
SICARIO 2: SOLDADO
V drogové válce neplatí žádná pravidla, a když
kartely začaly převádět teroristy přes americké
hranice, federální agent Matt Graver vyzve
tajemného Alejandra, kterému hlavoun kartelu
vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky eska‐
loval válku. USA 2018. Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
úterý 5. 6. – sobota 30. 6.

CESTOU K UMĚNÍ
Výstava prací školy Mgr. Dany Akritidisové.
VERNISÁŽ 5. 6. v 17.00 hodin
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC
ČERVENEC 2018
* ANT - MAN A WASP * HOTEL TRANSYLVÁ-
NIE 3: PŘÍŠEROZNÍ DOVOLENÁ * MAMMA
MIA: HERE WE GO AGAIN! a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

www.kinopohoda.cz

Eva Urbanová v Jeseníku
Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti, který se
letos uskuteční již podvanácté, se v tomto roce značně rozšiřuje.
Zavítá do 14 měst, obcí a proběhne také na několika zajímavých
místech. K nim patří nově například Tančírna v Račím údolí, dře-
věný kostel v Maršíkově nebo třeba zámek Konice. 

Mezi umělce, kteří přijali pozvání vystoupit na festivalu, můžeme jme‐
novat sopranistku Evu Urbanovou, harfistku Janu Bouškovou, houslistu
Jaroslava Svěceného, flétnistu Jiřího Stivína, herečku Vandu Hybne-
rovou, soubor Musica Florea či muzikálovou zpěvačku Báru Basikovou.
V programu zazní také slavná díla světových i českých autorů, například
A. Dvořáka, A. Vivaldiho nebo se můžeme těšit na tematický španělský
večer s flamencem a operou Carmen.

Koncert v Jeseníku se uskuteční v sobotu 7. července v Kongresovém
sále Priessnitzových léčebných lázní. Návštěvníci se mohou těšit na
jedinečné vystoupení první dámy české operní scény Evy Urbanové
(soprán), která již bezmála 20 let patří k největším hvězdám pražského
Národního divadla a sklízí ovace i v zahraničí. Za doprovodu Davida Švece
(klavír) zazní zejména operní tvorba českých i zahraničních velikánů,
jakými jsou například A. Dvořák, B. Smetana či G. Verdi. Začátek koncertu
ve 20:00, více na www.klasternihudebnislavnosti.cz.

Městská kulturní zařízení Jeseník vyhlašují zápis 

do

KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pro mládež podzim 2018.

Lekce budou probíhat v Jeseníku v sále IPOS 

od 24. září do konce listopadu.

Přijďte se naučit klasické i moderní tance, vystupovat 

ve společnosti a získat další nezbytné dovednosti pro dnešní

moderní dobu pod vedením zkušených lektorů. 

Lektoři společenského tance: Iva Obšilová, Martin Sochor.

Cena kurzovného činí na osobu 1250 Kč (taneční + stolování).

Přihlášeni budete na základě úhrady částky 1250 Kč 

v hotovosti v recepci Divadla P. Bezruče.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 30. ČERVNA 2018!

Rozvrh lekcí dostanete spolu s přihláškou.

Další informace u Romany Hrtanové: 727 852 849.
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Sobota  9. června  2018
Start na Střelnici v Javorníku

Výběr z 5 náročností tras - 7, 20, 30, 40 a 50 km. 
Akce se koná za každého počasí!  

Změny oproti loňský ročníkům – časy registrací:
R7 9:00 až 11:00  |  R20, R30 7:00 až 9:30
R40 6:00 až 8:30 (návrat do 18:00)
R50 6:00 až 7:30 (návrat do 19:00)
Běžci registrace 8:00 až 8:45, start v 9:00

Startovné:
0 až 6 let / 0 Kč
7 až 15 let / 40 Kč
16 a více / 60 Kč
Běžci / 150 Kč

RYCHLEBSKÉ HORY
...objevte je a nikdy na ně nezapomenete!

Turistický pochod krásami Rychlebských hor

Trasy pro běžce 
– 20, 30, 40, 50 km

Dětská naučná 

stezka - 7 km
Novinka roku 2017!
– trasa 50 km

JAVORNÍK
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Klub turistů zve
2. června: Jeseník, Bukovice,
kaplička, Nad Bobrovníkem, Javo‐
řík, Lipová, Jeseník. Délka trasy
16 km, sraz u koupaliště v 8 hod.
Vycházku připravil K. Dušek.
5.–8. června: Čtyřdenní turistika
po zajímavostech Vsetínska. Vlak
v 6:50 hod., připravila a organizuje
J. Šimková. Pouze pro přihlášené
turisty. 7. června: Ovčárna, Pod
Zelenými kameny, Skřítek‐moto‐
rest. 15 km, autobus v 7:45 hod. Při‐
pravila E. Havrilová. 9. června:
Rejvíz, Kobrštejn, Opavská chata,
Dětřichov, Jeseník. 15 km, autobus
v 7:45 hod. Připravila M. Fryčová. 
23. června: Červenohorské sedlo,
Keprník, Šerák, Ramzová. 15 km,
autobus v 7:45 hod. Připravila
M. Frgálová. 30. června: Město
Albrechtice, rozhledna Hraniční
vrch, Opawica, Linhartovy /návště‐
va zámku/, Město Albrechtice.
14 km, vlak v 5:30 hod. Připravila
J. Šimková. 

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.

(jš)

Na Zlatém Chlumu panovala skvělá nálada
Více než stovka turistů se první
květnovou sobotu zúčastnila
2. ročníku Májového výstupu
na Zlatý Chlum. Lidé na oblí-
benou 26 metrů vysokou
kamennou rozhlednu z  roku
1899, která se tyčí nad Jesení-
kem,  přicházeli z  několika
směrů.

„Jednalo se o hvězdicovitý výstup,
turisté přišli z Rejvízu, České Vsi,
Čertových kamenů a Mýtinky,“
uvedla Jana Šimková z pořádající‐
ho Klubu turistů Jeseník. Hlavní
místem startu bylo Masarykovo
náměstí, kde se sešlo zhruba 40
turistů, kteří si během výstupu
mohli vyslechnout informace
o pozoruhodnostech na trase
v podání zkušených členek místní‐
ho klubu turistů. Do cíle pak
postupně dorazilo ze všech směrů
asi 130 lidí. „Zúčastnili se turisté
z Hranic, Krnova, Bruntálu, Šum-
perka, Vsetína,  Glucholaz a samo-
zřejmě z Jeseníku a okolí. Odměnou
jim byl chleba s výbornou škvarko-

vou pomazánkou od sponzora akce
Selské pekárny Jeseník,“ dodala
Šimková. Účastníci zároveň dostali
pamětní list a razítko do vandrovní
knížky.

„Akce se vydařila, atmosféra byla
báječná, oproti loňsku přišel dvoj-

násobný počet turistů. Tehdy však
menší účast poznamenalo špatné
počasí,“ vysvětlila Šimková s tím,
že cílem je, aby se lidé hýbali,
neboť pohyb léčí a využili k tomu
přátelské setkání u dominanty
města. (rik)

Májový výstup na Zlatý Chlum se vydařil. Foto: Soňa Konečná



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


