
Začátkem letošního května
spustilo město Jeseník nové
webové stránky mapující jese-
nické prameny a drobné
památky. 

„Web, který navazuje na knihu
Lukáše Abta pod názvem Atlas jese-
nických pramenů vydanou v roce
2017, je navíc doplněn o nepřeberné
množství fotografií včetně aktuál-
ních i historických informací,“ uvedl

vedoucí oddělení cestovního ruchu
města Jeseník Jan Mrosek. Jak dále
poznamenal, zájemci tak na jednom
místě naleznou podrobné údaje

o pramenech a drobných památ‐
kách v Jeseníku a jeho okolí, vše je
dohledatelné v přehledném mapo‐
vém podkladu. „Zajímají vás památ-
ky a chtěli byste o některou z nich
pečovat? Jak program Správci drob-
ných památek vlastně funguje? Také
o tom a spoustě dalších zajímavostí
se dozvíte na webových stránkách
www.jesenickeprameny.cz,“ doplnil
Jan Mrosek. (rik)
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Informační měsíčník města Jeseník

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 20. června v 15 hodin

se v zasedací místnosti budovy
IPOS, v ulici K. Čapka 1147, koná
4. zasedání Zastupitelstva města
Jeseník. Přímý přenos zajišťuje
Kabelová televize Jeseník prostřed‐
nictvím kanálu YouTube. (red)

Nová knihovna
vzniká v Centru
společných aktivit

3 Schubertova soutěž
má stále v hudebním 
světě skvělý zvuk

7 Jesenické kopce
prověří světovou
elitu cyklistiky

11Unikátní nález
nejstaršího vyobrazení
města Jeseníku

10

V době, kdy
budete tento úvod-
ník číst, již bude jas-
né, zda se letos
dostavily májové
deštíky, pole se

nasytila vláhou akrajina měla zčeho
brát do nastupujících letních dnů.
Žijeme v době, kdy čteme, že hro-
madně usychají lesy, hmyzu a ptáků
je stále méně, půda a spodní voda
jsou zamořeny pesticidy z intenzivní
zemědělské činnosti a mikroplasty
se už vyskytují i vdešťových kapkách,
které tak vyhlížíme. Nechci o těchto
jevech polemizovat, chci tímto úvod-
níkem spíše ukázat na možnosti
a psát spíše o naději. 

Na Jesenicku žijeme v luxusu -
voda z prameniště pod Křížovým
vrchem a ze Šumného a Borového
potoka bude zřejmě patřit mezi to
nejkvalitnější, co lidé v této zemi pijí,
čerstvý a chladivý vzduch prosycený
vůní lesa považujeme za normální
a řepkové lány jsou snad jen na
Javornicku. Přesto - nic znašich jistot
tu nemusí být věčně a my musíme
pracovat s informacemi, které máme
k dispozici. Rád bych, abychom vní-
mali skutečné hodnoty a poklady
našeho kraje. Abychom si naše pří-
rodní podmínky zachovali, pojďme
okrajinu aklima pečovat azačít sami
u sebe: neplýtvat, méně konzumo-
vat, separovat odpady, podporovat
místní výrobce apodnikatele atřeba
i více chodit ven. 

A co může v tomto udělat město?
Podporovat opatření pro zadržování
vody vkrajině ivměstském prostoru,
prostřednictvím VAKu usilovat
o investice do prevence vysychání
zdrojů vody, zasadit se o obnovení
zdravého lesa v městských lesích
a třeba konkrétně vytipujeme
některé trávníky, kde se tráva pone-
chá přirozenému růstu. Budeme
rádi za vaše nápady a tipy, jak tako-
vou vědomou péči o naše prostředí
dále rozvíjet. Lukáš Morávek

Slovo
radního

Setkání s občany
Vážení spoluobčané,

vedení města chce i v novém voleb‐
ním období diskutovat přímo
s občany, a to na pravidelných setká‐
ních. První z nich se uskuteční ve
čtvrtek 13. června od 17:00 hod.
v zasedací místnosti městské rad‐
nice. Hlavními tématy budou par-
ticipativní rozpočet, městská
zeleň a potenciál volnočasového
areálu „Za Podjezdem“. Za město
Jeseník se debaty s veřejností
zúčastní radní města, vedoucí úřed‐
níci a zástupci městských organi‐
zací.

Přijďte se podělit o své nápady,
připomínky a upozornění, které
mohou pomoci zlepšit život ve
vašem městě. 

Vedení města Jeseník

PRESTIŽNÍ ZÁVOD. Peleton Závodu míru do 23 let se opět po roce prožene
jesenickými kopci. Slavnostní start 1. etapy z Jeseníku do Rýmařova se
uskuteční 7. června v 13.30 na Masarykově náměstí, o půl hodiny dříve
vystoupí v centru města skupina Premier a od 14 hodin zde bude probíhat
Dětský den. Kdo nestihne páteční start, může přijít na Masarykovo náměstí
v neděli 9. června, v 11 hodin se jezdci vydají na závěrečnou 171 km
dlouhou etapu s cílem v Priessnitzových léčebných lázních. 
Více na str. 11 (rik) Foto: archiv města

Spuštěn web o jesenických pramenech a památkách

O budoucnosti CZT rozhodnou zastupitelé
Ukončit vzájemný vztah s provozovatelem systému centrálního zásobování tepla (CZT), s firmou
Sateza. S tímto návrhem přišlo vedení radnice po několika jednáních s výše jmenovanou společností,
která v Jeseníku zajišťuje dodávky tepla. 

„Způsob zásobování občanů
teplem nefunguje podle našich před-
stav, a proto jsme se dohodli se spo-
lečností Sateza, že připravíme
podklady k dalšímu jednání o ukon-
čení naší spolupráce,“ komentoval

průběh dosavadních schůzek místo‐
starosta Tomáš Vlazlo. Pro občany
Jeseníku to samozřejmě nezname‐
ná, že by se rázem ocitli bez dodávek
tepla a teplé vody. „Předběžně jsme
mluvili okonci roku 2020 jako odatu,

kdy by mohlo dojít ke změně  provo-
zovatele CZT,“ upřesnil Vlazlo. 

Téma budoucnosti CZT v Jeseníku
dostanou na stůl zastupitelé, kteří roz‐
hodnou o tom, jakým způsobem bu ‐
dou zajištěny dodávky tepla. (rik)
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Studie napoví, jak vyřešit dopravu u Pradědu a okolí 
Větší plynulost silniční dopravy během ranní a odpolední špičky
u hotelu Praděd. To je zadání dopravní studie, na kterou vyhlásilo
město Jeseník výběrové řízení formou uzavřené výzvy. Termín
samotné realizace následných opatření ovlivní vítězná varianta. 

„Studie by měla být hotova během
dvou až tří měsíců od podepsání
smlouvy s jejím zhotovitelem. Její
výsledek nám pak ukáže, kterým
směrem se máme vydat. Zda to bude
kruhový objezd nebo oddálení od
sebe dvou blízkých křižovatek či
úprava přechodů pro chodce,“
vyjmenoval možnosti místostaros‐
ta města Václav Urban. Smyslem je,

aby vybraná varianta, vzhledem
k narůstající intenzitě dopravy,
komplexně řešila dopravní situaci
v této lokalitě s výhledem na mini‐
málně 20 až 30 let. „Nutno podotk-
nout, že podrobněji se touto
dopravní závadou zabýval generel
dopravy z roku 2003, který již může
být přežitý,“ poznamenal Urban.
Výsledkem dopravní studie se pak

budou zabývat dopravní komise
a komise pro rozvoj města, rada
města a následně zastupitelstvo.
„Přikláněl bych se i k možnosti veřej-
ného projednání,“ sdělil místosta‐
rosta města. Kdy dojde k samotné
realizaci dopravních opatření zatím
nelze předem určit. Termín reali‐
zace bude přímo závislý na zvolené
variantě, zda bude mít vliv na územ‐
ní plán města nebo ne. „V případě
maximalistické verze půjde o zna-
telný zásah do parku na náměstí Svo-
body. S CHKO Jeseníky jsme již jednali

a tato varianta je nyní, na rozdíl od
minulosti, přípustná. Předpokládá-
me však, že variantní řešení, která
vzejdou z dopravní studie, by měla
být co do rozsahu menší než maxi-
malistická verze,“ vysvětlil Urban. 

Vybraná varianta ovlivní i tok
peněz na tuto investiční akci. „V pří-
padě budování kruhového objezdu
by měl větší část nést kraj. Pokud sta-
čí posunout chodníky nebo přechody
pro chodce, tak financování půjde
za městem,“ uzavřel místostarosta
města Václav Urban. (rik)

OBNOVA PRAMENE. Práce na Editině prameni, který se nachází na konci
třešňové aleje nedaleko Muzikantské stezky, jsou téměř hotovy.

Text a foto: Jan Mrosek

Květinová výzdoba pramenů

U příležitosti Dne pramenů ozdobili děti a studenti z jesenických základ‐
ních a středních škol prameny ve Smetanových sadech a v lázních. Zkráš‐
lení se dočkaly také Český pramen (pracovníci Zahrady PLL) a Knoppův
(B. Tinzová a přátelé). Tímto příjemným zpestřením se tak mohli kochat
návštěvníci obou míst během celého Zahájení lázeňské sezóny ve dnech
9. až 12. května.

Dětem, studentům, jejich pedagogům a dalším dobrovolníkům za jejich
úsilí moc děkujeme. Město Jeseník

Účast škol na zdobení pramenů:
ZŠ Jeseník, Fučíkova – Neuburský pramen 
ZŠ Jeseník, Nábřežní – pramen Skalka
ZUŠ Jeseník – Domácí pramen
ZŠ a MŠ při PLL a. s., Jeseník – Francouzský pramen
Gymnázium Jeseník – Tindalův pramen
Hotelová škola V. Priessnitze a OA Jeseník – socha V. Priessnitze
SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník – Alžbětin pramen
SŠ gastronomie a farmářství Jeseník – Anglický pramen

Neuburský pramen ozdobily děti ze ZŠ Jeseník Fučíkova. Foto: archiv školy

Na kole dětem: pro dobrou věc
V pondělí 3. června se Jeseník stane cílovou sta‐

nicí 5. etapy cyklotour „Na kole dětem“, která pod‐
poruje onkologicky nemocné děti napříč celou
republikou. Připojte se na část etapy nebo se zúča‐
stněte slavnostního dojezdu v 18:10 na Masarykově
náměstí. V úterý se pak Jeseník stane výchozí stanicí
etapy do Ostravy. Akce je pořádána pod záštitou

Josefa Zimovčáka, který mj. ujel na vysokém kole i Tour de France. Více
o závodu na www.nakoledetem.cz. (jm)
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Matrika
V měsíci dubnu se v Jesenické

nemocnici a. s. narodilo celkem 
25 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 7 dětí. Jsou to:
Edita Zámečníková, Gabriel Džuga,
Jan Šimčík, Tereza Vojáčková, Bar-
bora Zdráhalová, Fabián Maďar,
Magdalena Kroupová. Blahopřeje‐
me. (MěÚ)

Nová knihovna vzniká v Centru společných aktivit
Centrum společných aktivit, ve
kterém se čtenářská veřejnost
dočká tolik očekávané nové
knihovny pro děti i pro dospělé,
nabývá reálné podoby. Staveb-
ní ruch vystřídala dodávka
a montáž interiérového vyba-
vení. 

„Tyto práce budou hotovy do
poloviny června, do té doby proběh-
ne i kolaudace a poté přijde na řadu
stěhování knižního fondu ze stáva-
jící knihovny do nové,“ uvedl vedou‐
cí oddělení investic Jiří Uher.
Původní termín, jenž počítal
s dokončením stavby v závěru loň‐
ského roku, protáhly zejména
dodatečné stavební práce. „Jednalo
se například o změnu skladby
podlah ve druhém nadzemním
podlaží, dodatečnou pilotáž základů
pro novou výtahovou šachtu, zpev-
nění statiky objektu železobetono-
vými věnci, sanaci vlhkosti
v suterénu či izolaci půdního pro-

storu,“ vyjmenoval Jiří Uher s tím,
že komunitní centrum, které vznik‐
lo rekonstrukcí bývalého loutko‐
vého divadla a přilehlé bývalé
bytové jednotky, bude sloužit nejen
obyvatelům města a celého jese‐

nického regionu, ale také partne‐
rům přeshraniční spolupráce z Pol‐
ska.

Po stavební části se řemeslníci
pustili do vybavení budovy, ve které
kromě již zmíněné knihovny pro

děti a dospělé vznikne multimedi‐
ální učebna, hudební sál či projek‐
tová místnost. 

Celkové náklady realizace pro‐
jektu Centra společných aktivit
představují více než 40 milionů
korun včetně DPH. Stavební práce
přišly na bezmála 27,5 milionu
korun, dovybavení včetně budou‐
cích aktivit posilující oblasti inten‐
zity spolupráce institucí v pohraničí
se plánují za přibližně 13 milionů
korun. „Tato rozsáhlá investiční akce
se rozběhla díky dotacím, Integro-
vaný regionální operační program
spolufinancuje investiční stavební
část a Program Interreg V-A Česká
republika – Polsko spolufinancuje
aktivity projektu včetně vybavení
stavby,“ vysvětlil Jiří Uher. Jak dále
poznamenal, výše dotace z IROP
činí 18 milionů korun a z Programu
Interreg 11 milionů. Zbylou část
uhradí město Jeseník ze svého roz‐
počtu. (rik)

Součástí Centra společných aktivit je také hudební sál. Foto: R. Kapustka

Pošta až od 9.30 
Od 1. do 30. června dojde

z důvodu rekonstrukce přepážek
ke změně otevírací doby pošty
Jeseník 1. V pondělí až pátek bude
otevřeno od 9.30 do 18, v sobotu
od 9.30 do 12 hodin. (red)

Finanční dary
Zastupitelé města schválili na

svém dubnovém zasedání
poskytnutí dvou finančních darů
v celkové výši 148 tisíc korun.
Profesionální hasiči z Jeseníku
použijí stotisícovou částku na
zakoupení soupravy pneumatic‐
kých vyprošťovacích vaků, jejichž
pořízení přijde na zhruba 430 tisíc
korun. Vyprošťovací vaky budou
součástí vybavení speciálního tech‐
nického automobilu v hodnotě
kolem sedmi milionů korun, který
během letošního podzimu rozšíří
vozovou techniku požární stanice
v Jeseníku. Druhý dar, 48 tisíc
korun, obdrží římskokatolická far‐
nost na opravu kostela sv. Jiří
v Bukovicích. (rik)

Skatepark také pro bikery i koloběžkáře
Zcela zásadní proměnou má v příštím roce projít nevyhovující skatepark v Bukovicích. Město hodlá
z prostoru, na kterém se už notně podepsal zub času, vytvořit zónu nejen pro vyznavače skateboardu,
ale nově také pro bikery, koloběžkáře a ostatní veřejnost.

„Byli jsme se inspirovat ve Vrbně
pod Pradědem a nyní chystáme pro-
jekční přípravu. Jde nejen o to, aby
tento areál sloužil sportovcům, ale
také lidem, kteří by se zde setkávali.

Uvažujeme například o zřízení mís-
ta pro grilování a zároveň bychom
do tohoto prostoru rádi včlenili
work outové hřiště či menší boulde-
rovou stěnu,“ uvedl místostarosta

Jeseníku Václav Urban. Investiční
akce má proběhnout ve dvou eta‐
pách. V první by vzniklo sportoviš‐
tě pro bikery a skateboardisty,
jehož odhadovaná cena se pohybu‐
je kolem 3,5 až 4 milionů korun.
V druhé etapě se plánuje vybudo‐
vání dalšího prvku v podobě větší
U‐rampy a tzv. bowlu. „Co se týče
financování, budeme usilovat o zís-
kání dotace, kterou v minulosti na
tento účel využily i jiné obce či měs-
ta,“ dodal Václav Urban. 

Finální podoba celého areálu ješ‐
tě není hotova, nicméně pracuje na
ní sportovní veřejnost a městská
architektka. (rik)Návrh vizualizace: Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

Ve zkratce
Stavba chodníku v Rejvízské ulici by mohla skončit o měsíc dříve oproti

původnímu harmonogramu. Chodcům by tak mohl být k dispozici už
během srpna. ■ V červnu se má rozběhnout stavba dalšího chodníku, a to
v ulici U Bělidla, stejně tak i úprava horního úseku Muzikantské stezky.
Následovat bude chodník v Šumperské ulici naproti nového rejvízského
mostu. ■V květnu proběhly průzkumné práce podloží na čtyřech místech
v trase zamýšleného chodníku do lázní. Sondy se prováděly kvůli stanovení
geologických poměrů a ověření schopnosti vsakování povrchových vod.
■ Byly podány žádosti o dotace na rekonstrukci Tyršovy ulice, 3. etapu
revitalizace sídliště 9. května a novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné
hasiče, která má vzniknout v zóně Za Podjezdem. ■Běží projektová příprava
na lokalitu Reisova, která je určena pro zástavbu rodinnými a bytovými
domy. ■ Připravuje se revitalizace dvou bytových domů v ulici U Kasáren
1, 3, 5, 7 a 9 za účelem snížení jejich energetické náročnosti. (rik)

Z USA do Jeseníku
V sobotu 22. června v 17 hodin

se v Kapli koná výjimečný kon-
cert kombinující klavír a violon ‐
cello. Ze Severní Karolíny při‐
jede jesenický rodák, výkonný ředi‐
tel a prezident správní rady 
The NC Bach Festival, Inc. a přede‐
vším výborný violoncellista –
Roman Placzek. Na své české tur‐
né si  přizval klavíristky Elišku
Novotnou a Elenu Něždanovou
a violoncellistu Lukáše Novotného.
Na  koncertě zazní skladby C. Debus‐
syho, J. Brahmse, F. Schuberta atd. 

(mkz)
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Jeseničtí učitelé vyrazili 
za poznáním do železáren
Cílem naší dubnové výpravy bylo třetí největší město naší repu-
bliky – Ostrava.  V rámci projektu Místní akční plán II vyrazili
učitelé a pedagogové mateřských a základních škol z celého Jese-
nicka za poznáním do bývalých Vítkovických železáren, které byly
v roce 2002 vyhlášeny národní kulturní památkou. 

Zrekonstruované budovy bývalých železáren hostí několik expozic.
V Malém světě techniky U6 jsme nakoukli do tajemství technických
vynálezů od parních strojů, kol, automobilů, ponorek až po kosmické
moduly.  Jakmile jsme vkročili do Velkého světa techniky, stali jsme se
opět dětmi. Prostor plný interaktivních exponátů vědy, civilizace a pří‐
rody nás nenechal chladnými. Vše jsme si museli osahat, vyzkoušet
a zažít na vlastní kůži. Vždyť cílem této výpravy bylo hlavně poznání
a zážitek, který se ještě umocnil při pohledu z Bolt Toweru na Beskydy
a okolí. Dal by se srovnat se Zlatým Chlumem, i když tahle nově vzniklá
nástavba vysoké pece sahá až do výšky 80 metrů.

A to je jen malá ochutnávka z toho, co oblast Dolních Vítkovic nabízí.
Ale kdo ví? Třeba v novém školním roce zavítají lektoři Světa techniky
se svými výukovými programy i do Jeseníku. 

Sledujte www.vzdelavanijesenicko.cz.
Za oddělení školství MěÚ: Vendula Doleželová,

koordinátor MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II

VZDELAVANIJESENICKO.CZ

VÁS SRDEČNĚ ZVE

Připravované akce:
30. 5. 

4. 6.

10. 6.

11. 6.

14. 6.

24. 6.

25. 6.

Akce jsou určeny pro:

Veřejnost

Rodiče

Učitele a pedagogy

Vedoucí škol a školských 
zařízení 

Všem, kteří se zajímají 
o vzdělávání 

„LESNÍ PEDAGOGIKA“
LESY ČR

„POZNÁVÁME REGION“ 
SVČ DUHA 

„DEN ARCHIVU“
SOkA Jeseník

„POZNÁVÁME REGION“
ZÁMEK JAVORNÍK

SEMINÁŘ S PhDr. JANEM
SVOBODOU

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ
K PROJEKTU MAP II

FINÁLE SOUTĚŽE „KNIHA A JÁ“

Diskuze, brigáda,
trhy a také divadlo

„Červen bude opravdu pestrý co do aktivit, které pro vás připravujeme,“
slibuje Matěj Podhola ze spolku Sudetikus a zve na jejich první červnovou
událost, Ranní klub s tématem Budoucnost jesenických lesů. „Zajímá
vás, jak se hospodaří v jesenických lesích? Je rozšíření kůrovce katastrofou
nebo novou příležitostí? Jaké jsou způsoby a možnosti obnovy lesa? O tom
všem budeme diskutovat s našimi hosty ve středu 5. června od 10 h ve
Zdravé kavárně, přijďte se na cokoliv zeptat,“ dodává Podhola.

Další akcí bude brigáda na náplavce v sobotu 8. června od 10 h u Tin-
dalova pramene. Místo se musí ten den dočistit, aby se tu mohly namon‐
tovat schody ‐ proto bude potřeba každé pomocné ruky! Po akci bude
následovat piknik a v případě teplého počasí koupání v řece Bělé. 

Jesenické trhy na Masarykově náměstí nabídnou místní produkty,
sezónní ovoce a zeleninu i zajímavé produkty z ČR a okolních zemí. Konají
se jako obvykle 3. pátek v měsíci, 21. června, 10-17h. Obohatí je místní
kapely a dětský koutek. 

Konec školního roku se ponese ve znamení divadla a muzikálu. V rámci
cyklu akcí pro oživení a podporu Smetanových sadů Park žije! se 21. červ-
na na scéně letního divadla v parku představí divadla pro děti i dospělé,
divadelní dílny, zábavná talkshow s místními politiky a na závěr oblí‐
bený muzikál. „Je škoda, aby letní divadlo bylo opuštěné. Místo se pomalu
mění k lepšímu a chceme tam všechny pozvat,“ říká Martina Seidlerová ze
spolku a shrnuje, co nás na akci čeká: „Od 16 h vystoupí na pódiu herci
souboru Divadlení - k rozvoji i pobavení s pohádkou Kouzelný štětec, soubor
Montessori Vápenná s příběhem Lišky z chytrého lesa, Dramatky s před-
stavením Žena a další. Ve 21:30 amfiteátr ožije muzikálem Limonádový
Joe. Budeme se na vás těšit,“ uzavírá. www.sudetikus.cz

O chirurgickou ambulanci je
mezi pacienty velký zájem
Začátkem roku 2017 otevřela Jesenická nemocnice v Šumperku
chirurgickou ambulanci ve snaze přiblížit se místním i jejich potře-
bám. Po více než dvou letech mají zdejší zdravotníci na svém
kontě 3500 ošetřených pacientů s různými chirurgickými obtížemi
a s ohledem na poptávku se rozrostl jak tým lékařů, tak i provozní
doba.

„Před dvěma lety jsem v ordinaci začínal jako jediný lékař a ordinoval
jsem dva dny v týdnu dopoledne. Jak ukázal čas, zájem i potřeba místních
byla ale velká, proto nyní fungujeme již v týmu dvou lékařů tři dny v týdnu
dopoledne i odpoledne,“ říká prim. MUDr. Petr Fischer, lékař chirur-
gické ambulance Jesenické nemocnice v Šumperku.

Chirurgická ambulance Jesenické nemocnice v Šumperku sídlí v budo‐
vě AV DENT CZ s.r.o. poblíž pěší zóny na náměstí Svobody 1. Ordinují
zde prim. MUDr. Petr Fischer a MUDr. Jan Rýznar. „Škála nabízených
služeb je široká. Operujeme onemocnění žaludku, tenkého i tlustého
střeva. Řešíme onemocnění žlučníku. Při operacích preferujeme mini -
invazivní přístupy. Zabýváme se moderním ošetřením kýl a defektů stěny
břišní pomocí nových implantátů laparoskopicky nebo klasickým pří -
stupem, odstraňujeme křečové žíly, kožní a podkoží léze, vyšetřujeme
a léčíme nejrůznější onemocnění konečníku a řiti, jako jsou bolestivé
syndromy, haemorhoidy, trhliny, záněty, krvácení, nádory, zácpu či poru-
chy vyprazdňování. V rámci ambulance provádíme také komplexní vyše-
tření konečníku a řiti,“ vyjmenovává prim. MUDr. Petr Fischer. 

Provozní doba ambulance je v pondělí od 10 do 12 a od 12:30 až
do 18 hodin, ve středu a čtvrtek pak vždy od 7 do 12 a od 12:30 do 15
hodin. Stále se přitom mohou hlásit i noví zájemci o vyšetření či léčbu,
a to jak s žádankou, tak i bez ní. Telefonní číslo pro objednávky je
731 180 474.

Hlavními výhodami šumperských ambulancí Jesenické nemocnice
jsou přitom jak renomovaní a zkušení lékaři, tak i komfortní prostředí
a nejmodernější technika, jakou současná medicína nabízí. (JN)

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY
Od 17. června do 4. srpna bude uzavřena knihovna 

Vincence Priessnitze v Jeseníku. Knihovna se stěhuje do

Centra společných aktivit na ulici 28. října 870/18 (průchod

vedle divadla).

OTEVŘENO od 5. srpna.
Doporučujeme čtenářům, aby si zapůjčili dostatek knih

a časopisů.

Výpůjčky po dobu uzavření knihovny nebudou upomínány.

Z důvodu stěhování serveru může nastat problém 

s přihlášením do čtenářského konta a katalogu. (KVP)

Upozornění – Redakční uzávěrka červencového vydání
městského zpravodaje Naše město je 10. června ve 12 hodin. Příspěvky
zasílejte na adresu: nasemesto@mujes.cz. (red)
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Klub turistů zve 
6. června: Dlouhá Loučka – Sovi‐

nec – Karlov – Arboretum Paseka.
Délka trasy 13 km, autobus v 7:45
hod., vycházku připravila E. Havri‐
lová.

7. června: Cotkytle – Lázek –
Strážná – Hoštejn. Délka trasy
11 km, autobus v 8:55 hod., vycház‐
ku připravil M. Rydvan.

15. června: Horní Lipová – Lví
hora – Smrk – Lesní bar – Lipová.
Délka trasy 15 km, vlak v 7:46 hod.,
vycházku připravila D. Podaná.

21. června: Skřítek – Kamenný
vrch – Krásné – Šumperk. Délka tra‐
sy cca 18 km, autobus v 5:30 hod.,
vycházku připravila A. Černíčková.

30. června: Zálesí, rozc. – Zálesí,
přístř. – Kostel Matky Boží /PL/ ‐
Černý kout – Koníček – Travná. Dél‐
ka trasy17 km, autobus v 7:35 hod.,
vycházku připravili Jana a Franta.

(jš)

Akademie třetího
věku pro seniory

Akademie třetího věku pro senio‐
ry, pořádaná Centrem sociálních
služeb Jeseník ve spolupráci s měs‐
tem Jeseník, vás zve na slavnostní
zakončení školního roku
2018/2019. Setkání se koná ve
čtvrtek 20. června v 16:00 hodin
v prostorách Centra sociálních
služeb Jeseník, Beskydská ul.,
kde bude pro absolventy akademie
připraveno i malé občerstvení. Akci
zahájí krátký kulturní program,
poté si posluchači akademie zopa‐
kují tematické okruhy z přednášek
formou zábavného testu. Úspěšní
senioři obdrží osvědčení o absol‐
vování Akademie třetího věku pro
seniory. (AK)

Rada seniorů 

Další schůzka Rady seniorů se
uskuteční v úterý 2. července
v 10:00 hod. v zasedací místnosti
radnice, Masarykovo nám. 167/1.
Pokud máte zájem se zapojit se
svým podnětem nebo pravidelnou
účastí na radě seniorů, jste zváni.

(AK)

Radnice. Foto: R. Kapustka

Zájezdy pro seniory 2019 – pravidla
Centrum sociálních služeb Jeseník ve spolu-
práci s městem Jeseník již uskutečnily první
zájezdy v roce 2019 a připravují pro seniory
města Jeseník další bohatou nabídku výletů,
naučných, poznávacích a kulturních zájezdů
nejen krajem Jesenicka a příhraničními oblast-
mi Polska.

Bližší informace o pořádání zájezdů se dozvíte
především v měsíčníku Naše město, ve vývěsní skříň‐
ce CSS Jeseník pro seniory v průchodu, na nástěnkách
v Klubu seniorů, Dukelská ul. 718. S ohledem na sku‐
tečnost, že vás seniorů přibývá, a s prvními zkuše‐
nostmi přihlašování na zájezdy v letošním roce byly
po projednání v Radě seniorů města Jeseník, Centra
sociálních služeb Jeseník a města stanoveny násle‐
dující podmínky:
• Přihlásit se může senior, jenž v daném roce dovrší

65 let a výše. Jako náhradníci se můžou přihlásit
senioři mladší 65 let a včas budou informováni
o případném volném místě.

• Jedna osoba může přihlásit pouze dva účastníky

zájezdu (přihlašující nemusí být nezbytně účastní‐
kem zájezdu).  

• Přihlašovat se na zájezdy lze po termínu uvede‐
ném v informačním plakátu k jednotlivým zájez‐
dům, vždy od 8:00 hod. na odboru sociálních věcí
u A. Kalinové, budova IPOSu, ul. Karla Čapka
1147/10, 4. patro, blok A, dveře č. 406.

• Poplatek za zájezd se hradí v hotovosti a je splatný
do tří dnů od přihlášení.

• S ohledem na udržení ceny zájezdu v případě
odhlášení v kratším termínu než 7 dní před
zájezdem nebude poplatek vrácen, pokud se nepo‐
daří zajistit náhradníka.  

• U dotovaných zájezdů budou mít přednost senioři
s bydlištěm v Jeseníku. Ostatní mají možnost se
přihlásit jako náhradníci a včas budou informo‐
váni o případném volném místě. Tato informace
je vždy uvedena na informačním plakátku ke kon‐
krétnímu zájezdu. Bc. Alena Kalinová, 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
MěÚ Jeseník

Stovka turistů se vydala na Májový výstup
I přes nepříznivou předpověď
počasí se v sobotu 4. května
sešlo na Masarykově náměstí
asi 40 turistů. Byl zde hlavní
start třetího ročníku hvězdico-
vého Májového výstupu na Zla-
tý Chlum, který pořádal Klub
turistů Jeseník. 

Každý příchozí prošel startovní
bránou a dostal na cestu koláčky.
Turistickou akci odstartovala sta‐
rostka města Zdeňka Blišťanová.
„Stoupalo se sólo nebo se šlo ve sku-
pinách s komentovaným výkladem
o pozoruhodnostech našeho kraje.
Ze všech stran se v cíli na Zlatém
Chlumu sešla asi stovka účastníků.
Odměnou za výkon jim byl chleba

s vynikající škvarkovou pomazánkou
od Selské pekárny, sponzora akce

a pamětní list,“ uvedla Jana Šimková
z KT Jeseník. (red)

Třetí ročník Májového výstupu na Zlatý Chlum se vydařil. Foto: KT Jeseník

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

Za krásami Dolního Slezska
ve středu 5. 6. 2019

Odjezd z Jeseníku v 7:45 hod. Billa, v 7:50 Yesenka, v 8:00 zastávka
na Lipovské ulici u nemocnice. Vypravíme se do Dolního Slezska,
abychom zavítali do arboreta ve Wojslawicích, prohlédli si středověké
město Niemcza a navštívili proslulou pevnost Fridricha II. ve Stříbrné
Hoře.
CENA: 360 Kč – doprava, průvodce, vstupenky
Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv, svačinu, drobné 
na WC.
Přihlášky osobně od 31. května od 8:00 hod. Platbu je nutné uhradit
do 3 dnů od přihlášení: 
Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel: 584 498 406, e-mail:
alena.kalinova@mujes.cz, Karla Čapka 1147/10, 4. patro, blok A,
kancelář č. 406.
Další informace: Vymětalová Věra, tel: 603  334  225, e-mail: 
vym.vera@seznam.cz.
S ohledem na udržení ceny zájezdu v případě odhlášení v kratším
termínu než 7 dní před zájezdem nebude poplatek vrácen, pokud se
nepodaří zajistit náhradníka.

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník zve seniory
na letní květinový a zahradnický zájezd 

Otmuchow – Léto květů 2019
v sobotu 6. 7. 2019

Odjezd z  Jeseníku v 7:45 hod. Billa, v 7:50 hod. Yesenka,
v 8:00 hod. zastávka na Lipovské ulici u nemocnice.
Výstavní květinové plochy jsou hlavně rozmístěny v podzámčí a části
zámku. Vše mají skvěle organizováno. Nikde se neplatí žádné vstupné.
Po celém městě jsou prodejní stánky všeho druhu, milovnici zahrádek
a květin si přijdou na své. Zde nakoupíte vše, na co si můžete
vzpomenout. Směnárna je na náměstí.
CENA: 80 Kč – doprava
Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv, nosiče nákupů.
Přihlášky osobně od 31. května od 8:00 hod. Platbu je nutné uhradit
do 3 dnů od přihlášení: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel:
584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz, Karla Čapka 1147/10,
4. patro, blok A, kancelář č. 406.
Další informace: Vymětalová Věra, tel: 603  334  225, e-mail: 
vym.vera@seznam.cz.
S ohledem na udržení ceny zájezdu v případě odhlášení v kratším
termínu než 7 dní před zájezdem nebude poplatek vrácen, pokud se
nepodaří zajistit náhradníka.
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Nejpozitivnějším dnem roku 2019 bude čtvrtek 6. června, a to
v době od 9 do 22 hodin, kdy v jesenickém kině Pohoda pro-
běhne první ročník celodenní akce positivJE FESTIVAL, kterou
pořádá platforma positivJE, město Jeseník a MKZ Jeseník.

V ten den se do kina sálu sjedou ti nejzajímavější rodáci a rodačky,
podnikaví přistěhovalci, úspěšné lokální firmy, nadějné startupy, aby
návštěvníky přesvědčili o tom, že Jesenicko je skvělé místo pro život.
Těšit se můžete na zajímavý program, který obstará dvanáct inspira‐
tivních přednášek, prezentační stánky vystavovatelů a mnoho dalšího
včetně několika překvapení.

DENNÍ PROGRAM 09:00–16:00
Stage 1 – positivJE KONFERENCE (sál kina)
09:00–16:00 12 PŘÍBĚHŮ ÚSPĚCHU – přednášky lidí, kteří z Jesenicka
dokázali něco velikého, např. Pavel Horník (Rychlebské stezky), Václav
Kvapil (Pišlik), Martina Seidlerova (Sudetikus), Tomáš Posker (Oscar
Senior), Petr Vítek (Impact Hub), Jan Knedla (kuchař z Michelinu), Štěpán
Kozub (herec), Adam Vrbeck (M.B.A. Finance), Kateřina Jezerská (Fenix)
a další…
Stage 2 – positivJE EXPO (foyer kina)
09:00–16:00 PREZENTACE FIREM JESENICKA – prezentační stánky
významných zaměstnavatelů, startupů a firem, např. Fenix, Gastro Mach,
Oscar Senior, MateLab, Priessnitzovy léčebné lázně, MAS Jesenicko, WooX
a další …

VEČERNÍ PROGRAM 16:00–22:00
Stage 1 – positivJE PARTY (sál kina)
16:00–18:00 FILM ‘STEVE JOBS’ – promítání životopisného filmu o zakla‐
dateli značky Apple
Stage 2 – positivJE PARTY (foyer kina)
16:00–22:00 NETWORKING – potkej se a prohoď pár slov s těmi nej‐
úspěšnějšími lidmi z Jesenicka
18:00–22:00 AFTER PARTY – DJ Mike SOLAR

Vstupenky na celodenní program i vstupenky večerní kupujte na webu
kina Pohoda www.kinopohoda.cz. (kk)

PositivJE FESTIVAL: Jesenicko je skvělé místo pro život

Komorní soubory ZUŠ přivezly z Liberce stříbro a bronz

Flétnové trio ve složení Hana
Mašková, Petra Žáková a Zuzana
Kubánková získalo v Liberci pod
vedením Mgr.Dany Macečkové v jed‐
né z nejobsazenějších kategorií IV.a,

kde soutěží talentovaní hráči ve věku
16–19 let, krásné 3. místo. Ještě lépe
se vedlo komornímu souboru Viva
barok, který tvoří hráčky na zobcové
flétny Tereza Kudelková a Ester

Konečnáaklavírista Jonáš Doležel.
V soutěžní kategorii III.d (kategorie
pro zobcové flétny a jiné nástroje)
ve věkové skupině 13–16 let obdrželi
mladí umělci připravovaní pedagogy
Ing.Jiřím Dvořákem aKarolinou Vít‐
kovou skvělé 2. místo.

Setkat se s nejlepšími hudebními
soubory z celé České republiky je
vždy velká zkušenost a mimořádná
příležitost, protože soutěž tohoto
typu se koná pouze jednou za tři
roky. Letos ji doprovázela i zajímavá
výstava hudebnin a hudebních
nástrojů. Ve čtyřech dnech si bylo
možné v Liberci poslechnout přes
dvě stě dokonale sehraných komor‐
ních těles z celé České republiky

a některé soutěžní výkony by dětem
jistě záviděli i mnozí profesionální
muzikanti. Je potěšující vědět, že
máme i v našem kraji talentované
soubory, které dokáží pracovat na
té nejvyšší úrovni a pravidelně
dosahují pod vedením zkušených
učitelů významných ocenění.
Základní umělecká škola Jeseník
se snaží mladým hudebníkům zajis‐
tit co nejlepší podmínky pro jejich
rozvoj a je na ně také náležitě pyšná. 

Za bezpečnou a rychlou přepravu
do vzdáleného Liberce moc děku‐
jeme manželům Szkipalovým, za
pedagogický doprovod patří podě‐
kování paní učitelce Jitce Meliche‐
ríkové. D. Macečková

Ve dnech 25.–28. dubna se v krásných prostorách dvou libereckých
základních uměleckých škol konalo ústřední kolo soutěže
v komorní hře s převahou dechových nástrojů, kterou vyhlašuje
MŠMT ČR.  Do celonárodního klání se probojovaly přes náročné
síto školních, okresních a krajských kol i dva soubory ze Základní
umělecké školy Jeseník. 

Děti si v muzeu vyzkouší, jak se žije veverkám a jezevcům v jejich norách

Lesy jsou naprosto zásadním fak‐
torem života na planetě. Zadržují
vodu, produkují kyslík, poskytují
domov živočichům od nejmenších
larev až po velikány s parožím,
dávají nám tolik nezbytné dřevo,
pobyt mezi stromy nás nabíjí pozi‐
tivní energií. V každém ročním
období vytváří porosty jedinečnou
scenérii barev, staleté duby či
mohutné smrky nám zároveň při‐
pomínají, jak malí proti přírodě
jsme, vedou nás k pokoře. Bez lesů
by svět jednoduše nemohl fungovat.
I my v muzeu jsme se proto rozhodli

vzdát tomuto jedinečnému eko ‐
systému hold.

Výstava je určena především těm
nejmenším, na něž zde čeká široké
spektrum zábavy. Vyzkoušet si
budou moci množství interaktiv‐
ních a didaktických her a zábavních
prvků – čekat na ně budou nej ‐
různější poznávačky a kvízy, mož-
nost vyfotit se v lesnickém
selfie-koutku nebo si na vlastní
kůži zkusit, jak se žije veverkám
a jezevcům v jejich tmavých
norách. Nudit se zde ale rozhodně
nebudou ani dospělí. Výstava totiž

život a fungování lesa přiblíží
všem generacím návštěvníků.
Poutavou formou se např. dozvíte
zajímavosti o houbách, rekordy ze
světa stromů, o škůdcích lesa
a samozřejmě fakta o lesním hos‐
podářství, tedy co všechno musí
správný lesník znát a umět, jak se
o les správně starat apod. Děti se
tak naučí vnímat les nejen jako
místo určené k relaxaci či jako život‐
ní prostor zvířat, ale i coby význam‐
nou ekonomickou a kulturní složku
společnosti a především jako nena‐
hraditelný ekologický faktor, s nímž
se musí zacházet s největší obe ‐
zřetností. Výstavu, vycházející z nej‐
lepších zásad lesní pedagogiky,
doplní kupř. nádherné dřevo -
řezby ze střední školy v Tovačově,

staré lesnické náčiní či živé stromky
s náležitým komentářem. 

Vernisáž proběhne v úterý
18. června v 18.00 hod. v hlavním
výstavním sále Vodní tvrze. A pro‐
tože les sehrával významnou úlohu
v duchovním životě našich pohan‐
ských předků, na zahájení výstavy
zazní staré keltské písně v podání
výborného irského hudebníka,
kytaristy Eoghana O’Reillyho,
doprovázeného houslistou Tomá‐
šem Volčíkem. Výstava potrvá až do
8. 9. 2019. Muzeum je otevřeno
vždy út–ne 9.00–17.00 hod., vstup‐
né na výstavu činí 60/30 Kč, vstup
na vernisáž je zdarma. Tak lesu
zdar a těšíme se na Vás! 

Matěj Matela, 
autor výstavy

Na léto připravilo Vlastivědné muzeum Jesenicka spolu s Lesy
ČR, s. p., výstavu s názvem Lesy hrou, jejímž cílem bude odde-
chovou a interaktivní formou přiblížit malým i velkým návštěv-
níkům fenomén LES v celé jeho neuvěřitelné a mnohovrstevnaté
šíři.
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Dámy a pánové, 
připoutejte se!  

Tři, dva, jedna! START! Na oběž -
nou dráhu vstříc hvězdné obloze
se 3. července ve 14.30 vydá
hvězdný koráb „Opera sláskou“. 

Na jeho palubě vás, milí čtenáři,
súsměvem na rtech asláskou vsrdci
přivítají patronka hvězdné pouti,
sólistka Zlaté kapličky, mezzosopra‐
nistka Michaela Zajmi, mladičká
 slovenská sopranistka Kristína Huli‐
nová, sólista Moravského divadla
Olomouc tenorista Jakub Rousek,
„náš“ brněnský pianista Jiří Hrubý
a samozřejmě jiskrami zářící hvěz‐
dičky. 

Hvězdné menu jsme se snažili
sestavit tak, aby uspokojilo i ty nej‐
náročnější z vás. Prostřednictvím
sólistů nahlédneme do operní dílny
Mozarta, Masseneta a Offenbacha.
Milovníky klavírní hry potěšíme
zařazením Koncertní parafráze árie
Figara na Rossiniho Lazebníka sevill ‐
ského v úpravě Grigori Ginzburga.
A to vše, zarámováno do úvodních
a závěrečných tónů z rekreační ope‐
ry Noc s Kobr a Štejnem Vlastimila
Lejska, čeká jen a jen na vás. A kdoví,
třeba ještě něco navíc!

Věřte, milí čtenáři, že pokud přij ‐
mete naše pozvání, strávíte nejen pří‐
jemné odpoledne, ale vše, co vás tíží,
odletí v dál, tak jak to už na hvězdné
obloze bývá. Viola Králová

Michaela Zajmi. Foto: Petr Jandera

Mezi strunami
V zahradě IC Katovna v Jeseníku
se ve čtvrtek 13. června od 
19 hodin uskuteční již pátý
pořad muzikanta Ondry Kozáka
s ná zvem Mezi strunami. 

Ten kombinuje koncert, talk
show a jam session, kterého se
mohou zúčastnit všichni přítomní
muzikanti. Hostem talk show bude
Martina Seidlerová – organizátor‐
ka komunitních akcí (spolek Sude‐
tikus). Jako hudební hosté vystoupí
zpěvačka Alžběta Dvořáková
a skvělý multiinstrumentalista Vít
Hanulík. Vstupenky je možné
zakoupit na místě nebo v prodejní
síti MKZ Jeseník. (ok)

Dvakrát během jednoho víken-
du budete mít možnost zapo -
slouchat se do krásné hudby
vokálně-instrumentálního sou-
boru zrakově postižených
umělců Musica pro Sancta
Cecilia. Zaměřuje se především
na interpretaci hudby z období
gotiky, renesance a baroka. 

První koncert se uskuteční
v sobotu 15. června v 19 hodin
v Zrcadlovém sále v Priessnitzo‐
vých léčebných lázních, druhý
v neděli 16. června v 10.30 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Jeseníku (10.30–11.15 hodin
hudební doprovod při mši svaté,
poté koncert s názvem „Liturgický
rok a písně“). Vstupné na oba kon‐
certy je dobrovolné.

Soubor vznikl v roce 1992 na
půdě pražské Konzervatoře a ladič‐
ské školy Jana Deyla (konzervatoř

pro zrakově postižené). Dnes v sou‐
boru působí 7 absolventů této kon‐
zervatoře. Pod současným názvem,
který byl vybrán podle patronky
hudebníků Svaté Cecilie, Musica pro

Sancta Cecilia, soubor vystupuje od
roku 1994. Všichni členové se práci
v souboru věnují ve svém volném
čase, většina z nich vyučuje na
hudebních školách v Praze a jejím
blízkém okolí.

Koncerty jsou pořádány v rámci
25.ročníku festivalu Dny umění nevi‐
domých na Moravě, jehož cílem je
představit veřejnosti profesionální
zrakově postižené umělce. Dalším
cílem je informovat o problematice
zrakového postižení, možnostech
pomoci aslužeb zrakově postiženým. 

Koncert pořádá Sjednocená orga‐
nizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek,
oblastní odbočka Jeseník, za finanč‐
ní podpory Olomouckého kraje,
města Jeseník a Římskokatolické
farnosti Jeseník, ve spolupráci s Pri‐
essnitzovými léčebnými lázněmi.

(an)

Koncert souboru zrakově postižených umělců 

Schubertova soutěž má stále skvělý zvuk

Vítězi letošního 21. ročníku se
staly sestry‐ dvojčata Auguste
a Ieva Petkünaité (Litva), 2. cena
nebyla udělena, 3. cenu porota
rozdělila mezi dvě dua ‐ sourozen‐
ce Cornelii a Markuse Nickovi
(Německo) a Evu Grundovou
s Anetou Horákovou (Konzerva‐
toř Brno), které získaly také cenu
Vl. Lejska za nejlepší provedení
české soudobé skladby. Zcela
výjimečně vysokou úroveň letoš‐
ních soutěžících dokládá fakt, že
první tři dvojice II. kategorie děli‐

lo 13 setin bodu. První cenu zís‐
kalo duo z Japonska: sestry Aya
a Risa Sakamoto, 2. cena byla
dělena (pro zcela stejný bodový
zisk po třech kolech!) mezi man‐
žele z Polska: Agnieszka Zahac-
zewska-Książek a Krzysztof
Książek (též získali Cenu Aloise
Složila za nejlepší provedení
skladby Franze Schuberta) a duo
z Francie: Manuel Vieillard-
David Salmon, 3. cena patří čes‐
ko‐rakouskému páru Tereza Ka-
lábová-Johannes Gugg.

Koncert vítězů se uskutečnil již
tradičně ve zcela zaplněném Kon‐
gresovém sále Priessnitzových
lázní a byl zaznamenáván Českým
rozhlasem. Na zahájení poprvé
v historii zazněla Bartókova Soná‐
ta pro dva klavíry a bicí nástroje
(1. věta) v podání japonských vítě‐
zek za spolupráce Martina Opršála
a Martina Kleibla. Po přestavbě
pódia zahráli nadšenému publiku
všichni ostatní držitelé cen a závěr
přinesl zajímavý experiment, kdy
se tři nejlepší dua z II. kategorie
podělila o provedení tří vět Mozar‐
tova koncertu Es dur K365 za
doprovodu Moravského komorní‐
ho orchestru pod taktovkou
Richarda Kružíka. Koncertem pro‐
vázel režisér a moderátor Českého
rozhlasu Michal Bureš.

Na tomto ročníku překvapila
skvělá připravenost a profesiona‐
lita soutěžících. Výkony kterého‐
koliv z devíti duí ve 2. kole
II. kategorie by byly ozdobou i na
festivalech v cizině. Počtem zahra‐
ničních účastníků a jejich vysokou
kvalitou se řadí Schubertova sou‐
těž v Jeseníku mezi nejvýznamněj‐
ší mezinárodní klavírní soutěže
pořádané v ČR.

Je příslibem do budoucna, že po
41 letech má o Schubertovu soutěž
zájem tolik vynikajících klavírních
duí ze světa. Lze si jen přát, aby se
při tomto pozitivním trendu doká‐
zaly nalézt odpovídající finanční
prostředky, které by lépe kore‐
spondovaly s tradicí a úrovní sou‐
těže.

Martin Hršel, předseda poroty

Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua, která pro-
bíhala ve dnech 24. až 27. dubna v Kongresovém sále Lázní Jese-
ník, slavnostně zahájil recitál ukrajinského vítězného dua
z  minulého ročníku Oleg Kopeliuk a Igor Sediuk. S fe no -
menální technickou lehkostí a úhozovou pestrostí provedli
skladby jak pro čtyřruční klavír, tak pro dva klavíry (Dvořák,
Brahms, Ravel, Tanějev, Anderson). 

Letošní 21. ročník opět přinesl výkony světové úrovně. Foto: Tomáš Neuwirth 
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Zlatá včela 

Úspěch slavili mladí včelaři ze
zájmového kroužku SVČ Duha
Jeseník v krajském kole celo státní
včelařské soutěže Zlatá včela
v Tovačově. Soutěžilo se v testu
včelařských znalostí, určování
včelařských pomůcek, rostlin,
mikroskopování i včelařské praxi. 

Vmladší kategorii obsadil 2.místo
Mikuláš Kupka a 3. místo Veronika
Ježová. Ve starší kategorii skončil na
2. místě Adrien Stojčev, který bude
reprezentovat Olomoucký kraj
i v celostátním kole v Nasavrkách.
Na závěr si jednotlivé kroužky změ‐
řily síly také ve vyplétání včelařských
rámečků. V dílničkách si děti
vyzkoušely zdobení medových per‐
níčků a vyrábění svíček ze včelího
vosku. Po obědě jsme si prohlédli
tovačovské náměstí a nádherný
zámek svyhlídkou ze zámecké věže. 

Výlet byl perfektní, těšíme se na
další včelařské akce. Úspěch dětí
oslavíme v kroužku včelařským
táborákem. Děkujeme za podporu
kroužku SVČ Duha Jeseník a ZO ČSV
Jeseník. Pavla Ježová

Hřejivý pocit
V letošním školním roce jsme se

rozhodli, že se inaše ZŠ aMŠ Jeseník,
Fučíkova 312, připojí k Velikonoční
trhové slavnosti na Masarykově
náměstí, a to stánkem, ve kterém
budeme nabízet různé velikonoční
zboží. A tak se v celé škole od ledna
do března vyráběli zajíčci, beránci,
ovečky, pekly perníčky, barvila vajíč‐
ka, pletly pomlázky a sela semínka.
Řezalo se, pilovalo, stříhalo, lepilo
a dělala keramika. Poslední den pří‐
prav se pekly frgály. Anáš velikonoční
beránek nakonec zvítězil v soutěži
Onejvypečenějšího beránka. Přesto‐
že počasí slavnosti sice připomínalo
spíše čas vánoční, jarní nálada nechy‐
běla a kdo se chtěl pobavit nebo se
potěšit nákupem velikonoční deko‐
race nebo hračky, určitě si přišel na
své. K naší obrovské radosti zboží
z našeho stánku rychle mizelo, a tak
i přes chladné počasí nás hřál pocit,
že se nám vše podařilo a zase jsme
se možná přiblížili o krůček blíž
k našim vysněným přáním –dětské‐
mu hřišti nebo altánu sloužícímu
k výuce v přírodě.

J. Antošová, G. Leškovská

Moravský pohár s příchutí bronzu
Ve dnech 9.–10. dubna se v Bzenci uskutečnil
17. ročník mezinárodní soutěže cukrářských
dovedností s názvem Moravský pohár.  Na všech-
ny soutěžící čekaly tři úkoly. 

Prvním bylo zhotovení slavnostního dortu. V našem
podání, tedy studentek Střední školy gastronomie a far‐
mářství Jeseník, se jednalo o mangovo‐kokosový dort
s tmavým a světlým piškotem, politý rumovým rozva‐
rem, pomazaný švýcarským krémem. Druhá část sou‐
těže byla zaměřena na zhotovení dezertu. Celkem jsme
připravily tři druhy, a to levandulové bochánky z odpa‐
lovaného těsta s křupavou krustou a levandulovým
překvapením uvnitř, dále to byly rybízové dortíčky
s hořkou čokoládou a želatinovou vložkou. Posledním

druhem se staly citronové dezertíky s tekutým srdcem,
podávané na oplatce. Všechny moučníky byly dozdo‐
beny ručně dělanými ozdobami z karamelu a mode‐
lovací hmoty. Třetím úkolem se stalo zhotovení
Monumentu. Jednalo se o doplněk k celému výtvoru
v podobě věnce s levandulemi z porcelánového cukru.

,,Soutěž se nám velice líbila, především proto, že jsme
soutěžily v týmu a mohly se vzájemně podporovat. Také
jsme byly moc spokojené s organizací a milým personá-
lem, který nám ochotně se vším pomáhal. Na závěr chce-
me říct, že jsme s výsledkem třetího místa z devíti
družstev moc spokojené.“

(Gabriela Kubánková a Klára Hunčarová)
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

Nádherné fotografie zaplnily Katovnu
Hra světla a stínu, to bylo téma
IV. ročníku fotosoutěže pořá-
dané SVČ Duha Jeseník, která
byla určena amatérským foto-
grafům – dětem, mládeži
i dospělým. Vernisáž vítězných
fotografií proběhla v IC Ka -
tovna, kde byly fotografie
vystavené až do května
a návštěvníci si zde zároveň
mohli prohlédnout film ze
všech snímků zaslaných do
soutěže. 

Nejlepší fotografie z více než
stovky snímků od 36 autorů vybí‐
rala nejen odborná porota, ale
i veřejnost hlasováním na inter‐
netu a také u nás v Duze. Udělili
jsme i několik speciálních cen.

Vernisáž fotografické výstavy
zahájil krátkým proslovem místo‐
starosta Jeseníku Tomáš Vlazlo
a o tom, jak je těžké vybrat ty
nejinspirativnější snímky promlu‐
vila Alena Řehová – Šosová z MRC
Krteček. Před samotným vyhláše‐
ním se Katovnou rozezněly tóny
flétničky, houslí, klarinetu a hobo‐
je a také zpěv studentů gymnázia

a dětí z našich zájmových krouž‐
ků. Po slavnostním vyhlášení
a předání cen si všichni mohli pro‐
hlédnout fotografie a zúčastnit se
malého rautu. Všichni fotografové
také získali kořenku s logem sou‐
těže, protože fotografování je
kořením života. 

Děkujeme sponzorským fir‐

mám, které fotografy podporují:
GlassoCZ, COMFOR Jeseník
a XOCOLATL. Vítězné fotografie
budou po výstavě přemístěny na
výstavu v kapli a poté do Duhy,
kde se stanou součástí naší stěny
slávy. Děkujeme všem fotografům
a těšíme se na příští ročník foto‐
soutěže. SVČ Duha Jeseník

Místostarosta Tomáš Vlazlo při gratulaci. Foto: Jan Mrosek

Modrá školka čaruje aneb Povedené akce
Ten, kdo čekal čtení o tom, jak se na zahradě naší „Modré školičky“
jeden prosluněný dubnový čtvrtek slétlo nespočet čarodějnic
a čarodějů, o tom jak se vařily lektvary, létalo na koštěti nebo
opékaly buřtíky, je na velkém omylu. My jsme se tentokrát rozhodli
vzít věci z jiného konce…

Na začátku každé vydařené akce
pro děti a rodiče je nápad. Nápad
uspořádat něco, co potěší, nad‐
chne, co spojí malé i velké, a to se
nám podařilo. V dnešní uspěchané
době, kdy každý má plné ruce prá‐
ce a čas strávený s dětmi je vzácný,
snažíme se jako mateřská škola jít
příkladem a zaměřovat se právě
touto cestou. Cestou najít si čas pro
své nejbližší a především pro své
děti. Příchodem nové p. ředitelky
Mgr. Lenky Bizoňové vznikla v září
roku 2017 v naší školičce „Pracov‐

ní skupina rodičů,“ která je do
dnešních dnů vedena p. učitelkou
Ivetou Baroňovou.

Díky obětavosti a vzájemné spo‐
lupráci vzniklo několik povede‐
ných akcí pro děti, na kterých se
prohlubovaly vztahy mezi rodiči
a dětmi, ale také mezi mateřskou
školou a rodiči. Dnes můžeme hrdě
říci, že jsme skvělá parta a s chutí
vymýšlíme pro děti nové činnosti
nad rámec vzdělávání. Rodiče vždy
rádi poskytnou pomoc, ať už
v podobě dobrůtek, nejrůznějšího

materiálního zajištění nebo se
sami ujmou vymýšlení programu.
Stejně tak tomu bylo právě na akci
„Čarodějnický rej,“ kdy se z mami‐
nek staly čarodějnice a z tatínků
,,ohníčci“ pečující o oheň, fotogra‐
fové nebo DJové.

Touto cestou bychom rádi podě‐
kovali rodičům a velmi si vážíme
jejich spolupráce.

Velké díky patří p. Kupčíkové,
p. Petřkovskému, p. Tobrmanovi,
p. Pěčkové, p. Horníkové, p. Tillovi,
p. Teocharisovi.

Děkujeme a těšíme se na další
společné akce a nové členy „Pra‐
covní skupiny rodičů“.

Kolektiv „Modré školky“ 
MŠ Křížkovského
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Prázdniny s EduArtem 
Na letošní léto připravuje organizace EduArt celkem čtyři příměstské

tábory. Legendárním se již stává tábor TransAmerika III., na kterém se
děti vydají na nezapomenutelnou výpravu divokým západem. Přírodo‐
vědný příměstský tábor Zlatokopové se odehraje v okolí Zlatých Hor.
Dalším táborem je taneční tábor Tanec v srdci Rychlebských hor v jedi‐
nečné atmosféře Tančírny v Račím údolí. Posledním z příměstských táborů
je Přes hradby školy, který nastupujícím prvňáčkům jesenické
základní školy otevře brány hradu, který jim bude na několik let útočištěm. 

EduArt, z.ú. vznikl v roce 2017 a hlavním cílem organizace je realizace,
podpora a rozvoj inovativního vzdělávání, podpora rodin, místní komunity
a kulturního života v regionu. (zh)

Speciální třída MŠ 
Do speciální třídy MŠ jsou přijímány děti ve věku 3–7 let se zdravotním

znevýhodněním na základě doporučení školského poradenského zařízení
– SPC nebo PPP. K zajištění maximální individuální práce s dětmi je ve
třídě zařazeno nejméně 4 a nejvíce 6 dětí, o které se mohou dle závažnosti
zdravotního znevýhodnění současně starat 4 pedagogičtí pracovníci –
2 učitelky a 2 asistenti pedagoga.

Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání „Svět je
místo pro mě“. Denní režim je pružný, umožňuje reagovat na individuální
potřeby a možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu
jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové akti‐
vity. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají dostatek
času i prostoru pro spontánní hru. Činnosti jsou organizovány tak, aby
děti mohly pracovat svým tempem a aby se zapojovaly do všech činností.
Hry a vzdělávání dětí probíhá převážně individuálním způsobem, děti se
učí zapojovat se do kolektivu a spolupracovat s ostatními. K relaxaci,
zklidnění a uvolnění dětí slouží v prostorách na Rudné relaxační místnost
snoezelen. Nízký počet dětí ve třídě umožňuje poskytovat dětem také
kvalitní individuální logopedickou péči. 

ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312

Připravujeme menší třídy
Zápis do prvního ročníku je za námi. Pomyslný hrad Školštejn se otevřel

na obou našich pracovištích prvního stupně a hravě přivítal a snad i nadchnul
budoucí prvňáčky. Je to čas, kdy skládáme dílky složité mozaiky budoucího
roku. Počty dětí odcházejících na gymnázium, výsledky náboru do programu
SPORT+ na druhém stupni, přijaté a přestupující žáci do Montessori pro-
gramu, nábor nových kolegů (naše kampaň měla úspěch a hlásí se k nám
spousta osobností i ze zahraničí). To vše v souvislosti s reformou financování
školství. I přes slabší nastupující ročník však vyznívá plánovaná změna
dobře. Ustojíme tvorbu menších třídních kolektivů a více dělení do skupin –
zejména jazyků. Tento důležitý předpoklad individualizace výuky tedy bude-
me moci plnit.

Ohlédněte se s námi za vybranými aktivitami a úspěchy školy a přijměte
pozvání na celoškolní závěrečnou akci Doškolná aneb Olympijský den v pátek
7. 6. v čase 14:30–18:00, která, stejně jako loni, jistě překvapí v tom nejlepším
slova smyslu. Dominik Liberda, ředitel školy

Na hradě Školštejně
V naší škole proběhlo 11. dubna

1. kolo zápisu do prvních tříd, ten‐
tokrát na téma: Na hradě Školštej‐
ně. Budovami pobíhali bílé paní,
šaškové i klauni, objevili se i králové
a pážata. Všechny předškoláky urči‐
tě potěšilo, že pohádkové postavič‐
ky mohly být jejich průvodci v tento
vzácný a slavnostní den.

Zvoneček 2019
V úterý 16. dubna se v jesenické

Kapli konala soutěž zpěváků lido‐
vých písní ZVONEČEK 2019. Sou‐
těžilo se ve čtyřech kategoriích
sólového zpěvu a ve dvou katego‐
riích, kde zpívala dua. Z naší školy
se zpívání zúčastnilo 11 žáků
z prvního stupně a 3 žáci z druhého
stupně. Z naší školy letos porota
ocenila třetím místem ve II. kate‐
gorii Elišku Podešvovou a ve stejné

kategorii druhým místem Adélu
Kropáčovou. Krásná první místa si
odnesly žákyně druhého stupně –
ve III. kategorii Barbora Doleželová
a ve IV. kategorii Tereza Kavková.

Den pro naši planetu
Den Země slaví milióny lidí z více

než 140 zemí světa. Je dnem věno‐
vaným naší planetě. Ukazuje na
dopady našeho chování na životní
prostředí a potřebu je řešit. I naše
děti se k tomuto tématu zapojily.
Podívaly se, jak funguje čistička
odpadních vod, třídění odpadů,
vyrobily „Plastožrouty“ na třídění
odpadu ve škole. Na správě CHKO
měly možnost uvědomit si jedineč‐
nost a krásu přírody našeho regio‐
nu. Na závěr se zapojily  do výzvy
„Ukliďme svět, ukliďme Česko!“
a přiložily ruku k dílu úklidem
v okolí školy. (ZŠ Jeseník)

Den Země s plnou parádou
Stovky dětí ze ZŠ z okresu a z Glucholaz zavítaly 25. dubna do
Smetanových sadů a sportovní haly v Jeseníku. Společně s ne -
ziskovou organizací Sudetikus jsme uspořádali 2. ročník akce 
Park žije – Den Země.

Třídní kolektivy ze ZŠ Jeseník
a z naší ZŠ a MŠ Fučíkova 312 si při‐
pravily stanoviště s nejrůznějšími
činnostmi. Nechyběly zábavné hry
s ekologickým námětem, vyjížďky
na koloběžkách, tvořivý přírodní
workshop či kvíz ohledně pramenů
v parku.

Prezentovala se zde také Duha
Jeseník, Kostka koloběžky, Lesy ČR,
CHKO Jeseníky nebo jeseničtí hasi‐
či. Všichni organizátoři se ujali své
role velmi zodpovědně, za což jim
velmi děkujeme! Obohatili děti

poznáváním různých přírodnin,
živočichů, hasiči s dětmi ,,hasili“
a nabídli jim možnost vyzkoušet si
masáž srdce. K dobré náladě nám
svítilo slunce, místní prodejci
dětem nabídli drobné občerstvení
a ve sportovní hale jsme měli mož‐
nost zabubnovat si s autorem
drumbenů, Zdeňkem Rollerem. 

Akci podpořil projekt CSA, Čes‐
ko‐polské spolupráce, díky které
dorazili žáci a učitelé z Glucholaz.
Polské děti, jež vystupovaly v Glu‐
cholazech z autobusu, povídaly: „To
byl ale krásný den.“ Jsme velmi rádi,
že nejen děti z Polska, ale i naše
místní děti byly spokojeny! Příští
rok rádi navážeme již 3. ročníkem
této zajímavé akce. Věříme, že se
zapojí aktivně více škol, tak aby se
nám netvořily u jednotlivých sta‐
novišť řady. ZŠ a MŠ, Fučíkova 312
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Unikátní nález nejstaršího vyobrazení města Jeseníku
Když ve třicátých letech 18. sto-
letí Friedrich Bernhard Werner
cestoval Evropou a pořizoval
kresby významných míst, nevy-
nechal ani své rodné Slezsko.
V posléze vydaném díle Sceno-
graphia Urbium Silesiae, kde
otiskl 84 vyobrazení slezských
měst, se však z našeho kraje
objevily pouze veduty Javorníku
aZlatých Hor. Později vyšlo ještě
zobrazení Vidnavy a kostela
v Bílém Potoce. Zřejmě již zůs-
tane tajemstvím, jestli se Werner
našemu městu vyhnul náhodně
nebo jej pro jeho tehdejší nepří-
liš velkou významnost neshledal
zajímavým. Jisté je však to, že na
první vyobrazení si musel Jese-
ník počkat takřka dalších sto let,
kdy naopak jeho význam prudce
stoupl především v souvislosti
s rozvojem lázní. O to překva-
pující bylo nedávné objevení
veduty apůdorysu města z roku
1744!

Rukou náhody či přímo štěstěny
se podařilo tento nález odkrýt ve
Slezském zemském muzeu v Opavě.
V pozůstalosti E. W. Brauna, ředitele
muzea v letech 1941–1945, byly
objeveny dvě fotografie, u kterých
nechyběl rovněž odkaz na umístění
originálu anázev odborného článku
o ilustracích českých měst z období
slezských válek. Ten poté pomohl
odpovědět na všechny otázky půvo‐
du těchto ilustrací. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o německy psané
periodikum vydané ve válečných
letech roku 1940, jeho dosah či širší
obeznámenost nebyla zřejmě velká,

jelikož povědomí o zobrazených
městech jak v konkrétních obcích,
tak v obecné rovině neexistuje. 

Kde se tedy vzal a jak vznikl první
pohled na naše město? Ve vídeň‐
ském státním archivu se v pozůsta‐
losti Karla Alexandra Lotrinského,
švagra Marie Terezie a rakouského
polního maršála, nachází šest dení‐
ků zaznamenávajících jeho tažení
v průběhu slezských válek. Připo‐
meňme, že se jednalo o konflikt též
známý jako války o rakouské dědic‐
tví, za nichž císařovna ztratila ve
prospěch Pruska většinu slezského

území (akterý rozdělil státní hranicí
Niské knížectví, přičemž Jeseník
zůstal v rakouské části). V rámci
pochodu císařského vojska pořizo‐
vala jistá osoba z doprovodu Karla
Alexandra, jenž v té době působil
jako vrchní velitel armády, poměrně
jednoduchá zobrazení míst, kudy
vojáci postupovali. V samotném
závěru roku 1744 válečná mašinerie
dosáhla i podhůří Jeseníků, když
armáda u Starého Města překročila
zemskou hranici a přes Jeseník
a Głuchołazy postupovala k Prudni‐
ku. Průběh cesty mezi Starým Měs‐

tem a Jeseníkem je zaznamenán na
skice, na níž lze spatřit opevnění
v Branné a vesnici Lipovou. V pra‐
vém horním rohu je pak možné
vidět náčrt půdorysu Jeseníku.

Druhou část jedinečného nálezu
představuje veduta, tedy výsek kra‐
jiny s bočním pohledem na město,
v našem případě ze severu zhruba
z míst dnešního mostu přes Bělou
na Bezručově ulici. K naší škodě
bohužel autor skici zobrazil pouze
centrální úsek, a postrádáme tak
pohled na město v jeho celistvosti.
Dominantní a nepřehlédnutelnou
pozici (stejně jako je tomu dodnes)
zaujímá na ilustraci kostel s věží. Na
první pohled lze na vedutě odhalit
radnici a Vodní tvrz, zbytek obrázku
vyplňuje poměrně jednoduchá
zástavba okolo náměstí, fara se ško‐
lou (dnes děkanství) před kostelem
a patrně část biskupského dvora
úplně nalevo v prostoru dnešního
Zámeckého náměstí. Všímavý divák
jistě na obou vyobrazeních postřeh‐
ne vytočení Vodní tvrze vzhledem
ke kostelu. Podobné nepřesnosti
v parcelaci a detailech však nejsou
pouze případem Jeseníku. Kreslíř
kvůli hektickému postupu vojska
tvořil rychle a často podle paměti
po opuštění místa. I přesto však tato
zobrazení představují naprosto
jedinečný doklad historie města.
Jejich porovnání s ostatními prame‐
ny pomůže v budoucnu zaplnit bílá
místa vývoje Jeseníku a korigovat
dosavadní poznatky o jeho podobě
v minulosti. Jan Petrásek, 
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Nejstarší zobrazení města Jeseník z roku 1744 (sbírka Slezského zemského muzea v Opavě).

Průběh cesty vojska ze Starého Města a půdorys Jeseníku (sbírka Slezského zemského muzea v Opavě).
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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!

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.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

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

ZA SPORTEM
LÁZEŇSKÉ FITNESS

Provozní doba 
PO – Zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO 8:00–12:00
NE 15:00–20:00

Roky běží rychle a ty cyklistické
snad dvojnásob. Ano, letošní
ročník Závodu míru U23 Grand
Prix Priessnitz spa 2019 bude
mít 6.–9. června své již sedmé
pokračování. Na silnice Jese-
nicka přijedou bojovat o body
do pořadí Světového poháru
nejlepší jezdci světa kategorie
do 23 let v podniku seriálu 
Na tions´ Cupu Mezinárodní
cyklistické unie (UCI).

„Jako by to bylo včera, kdy jsme se
rozhodli obnovit Závod míru. Ne
však pro jezdce elitní kategorie, ale
pro kategorii do 23 let. Bylo mnoho
lidí, kteří nám to rozmlouvali, ale šli
jsme za svým cílem. Zrazovali nás,
že v kraji Jesenicka nebude zájem.
Opak je ale pravdou. Úžasný kraj,
skvělá podpora měst a obcí, všichni
vzali Závod míru za svůj. Prostě ten-
to podnik patří do Jeseníků a na
Moravu,“ říká Jaroslav Vašíček ze
společnosti Jesenická cyklistická
z.s. a pokračuje: „Mrtvolu jsme vyko-
pali ze země, oživili a naučili běhat.
Ano, Závod míru je zde a v plné síle.
Dnes bez jakýchkoliv debat patří
mezi dva největší závody v kategorii

cyklistů do 23 let na světě. Tour de
l‘Avenir a Závod míru v Jeseníkách
diktují tempo světové cyklistiky do
23 let.“ A že nemluví do větru je jas‐
né z pohledu na některá jména, kte‐
rá se na tomto podniku v minulosti
objevila. Jen namátkou – Tadej
Pogačar, Bjorg Lambrecht, David
Gaudu, Tams Skujinš, Tao Geoghe‐
gan Hart, Enric Mas, ale také Julian
Alaphilippe. To jsou cyklisté, kteří

Jesenické kopce prověří světovou elitu cyklistiky 

dnes tvrdí muziku v závodech
World Tour.

A zde je letošní rok s mnoha
novinkami. „Máme nové horské pré-
mie Třemešek, Jelení a Kostelní vrch
a ty spolu s těmi z minulých let dosta-
tečně prověří letošní peloton. Poda-
řilo se nám ve spolupráci s UCI
vyřešit možnost startu ještě jednoho
našeho reprezentačního výběru, kte-
rý pojede pod hlavičkou Výběr Čech

a Moravy. A co naši reprezentanti?
Dorůstají nám skvělí jezdci a budou
potřebovat diváckou podporu. Jeden
z nejlepších světových juniorů Karel
Vacek přestoupil do mužů a v Jese-
níkách bude již od 2. června a druhá
česká naděje je, v podstatě domácí,
Jakub Otruba. Letos je ten správný
rok, kdy by měli vše prodat a bojovat
o podium,“ je si vědom Vašíček. Star‐
tovní listina je jako vždy nabitá, ze
světové špičky neschází prakticky
nikdo. Dorazí i druhý tým Africa
Tour Maroko, uvidíme, jak jeho
jezdcům budou Jeseníky chutnat.
O prestiži Závodu míru svědčí to,
že Mezinárodní cyklistická unie již
v předstihu přidělila statut závodu
Nations‘ Cup i pro rok 2020, a to
v termínu 4.–7. června 2020.

Program Závodu míru U23
Grand Prix Priessnitz spa 2019:
6. června: prolog v Krnově, 7. červ-
na: Jeseník – Rýmařov, 8. června:
Krnov – Dlouhé Stráně, 9. června:
Jeseník – Jeseník. Podrobný roz‐
pis jednotlivých etap najdete na
www.zavodmiruu23.cz.

(TZ)

Závod míru opět po roce dorazí do Jeseníků. Foto: Milan Dvořáček

Tenisové kurty
PO – Zavřeno
ÚT–NE – 16:00–20:00
Kurty si lze pronajmout i mimo ote ‐
vírací dobu, ale po dopředu domluvené
rezervaci – více informací na 
www.priessnitz.cz.
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sobota 1. června ve 14 hodin
Hřiště, PLL a.s.
DEN DĚTÍ
Dětské odpoledne zahájí taneční hrátky se skupinou
Domino, představí se Pohádková babička, Montyho
dravci, koloběžkování, výtvarný koutek, ukázky
vodáckého oddílu, hasičská pěna… 
Pořádá PLL a.s.

neděle 2. června ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskokato‐
lický kněz. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 3.–středa 5. června od 13 do 17 hodin
ZUŠ Jeseník
ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK
Zápis nových žáků do hudebního, výtvarného a lite‐
rárně‐dramatického oboru ZUŠ Jeseník na školní
rok 2019/20 se koná 3.–5. června vždy od 13 do 17
hodin v budovách ZUŠ Jeseník: hudební obor – budo‐
vy v Jeseníku na ul. 28. října 873 a O. Březiny 45
a budova ZŠ v Mikulovicích, LDO – ul. 28. října 873,
Jeseník a VO – Alšova 243, Jeseník. PŘED ZÁPISEM
VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA: www.izus.cz 
Pořádá ZUŠ Jeseník.

pondělí 3. června v 16 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti tříd Jitky Mokové, Hany Vašíč‐
kové a Jiřího Svobody s nástroji zobcová flétna, lesní
roh, keyboard, klavír a zpěv. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 4. června v 17 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: VIDNAVA OF ART
Výstava nabídne průřez výtvarných prací žáků od
předškolního věku až po absolventy studia. Díky roz‐
sáhlému působení školy v okolí Vidnavy, Žulové,
Supíkovic a Mikulovic se návštěvník v jedné polovině
ponoří do výtvarných prací, které se inspirují prvky
středověké, novorenesanční nebo barokní architek‐
tury a malebnou přírodou pod horami. A v druhé
polovině výstavy představíme volnou tvorbu absol‐
ventů 2019. Doplňkem k výstavě bude keramická
tvorba. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 4. června v 19.30 hodin
Zimní Zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

středa 5. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
LOVECKÁ HUDBA
Jeseničtí trubači pod vedením Renáty Jeřábkové
představí tradiční zvyky a melodie na honech. Vstup‐
né 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 6. června od 9 hodin
Kino Pohoda
positivJE FESTIVAL 2019
Staň se součástí nejpozitivnějšího dne v roce v rámci
positivJE FESTIVALU 2019. Na dvou scénách pro‐
běhne prezentace toho nejlepšího, co Jesenicko aktu‐
álně nabízí. Více na str. 6 a www.positivje.cz.
Pořádá positivJE, MKZ Jeseník a Město Jeseník.

Akce čtvrtek 6. června v 17 hodin
Kaple
KONCERT NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se nejmladší žáčci přípravného studia 
a 1. ročníku ZUŠ Jeseník. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 6. června v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají WKR a PLL a.s.

pátek 7. června v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírních tříd Dalimily Kaňkové
a Veroniky Pavelkové. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 8. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NEPÁL
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka, vstupné
60 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 9. června ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskokato‐
lický kněz. Pořádá PLL a.s.

pondělí 10. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
DUO ADAMUS
Světoznámé duo Jan Adamus, anglický roh a hoboj
a Martin Levický, klavír představí světové autory
Mozarta, Dvořáka, Bacha Chopina, Smetanu a další.
Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 10. června v 19.30 hodin
Zimní Zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 11. června
SVČ DUHA Jeseník
ZÁJEZD DO ZOO OSTRAVA
Zájezd pro děti z Duhy, bližší informace
pekna@duhajes.cz. Pořádá SVČ DUHA Jeseník

čtvrtek 13. června v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče v podání
Dadly Šenkyříkové. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 13. června v 19.30 hodin
Wiener KaffeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 14. června v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se dětský pěvecký sbor Zvonečky pod vede‐
ním Anny Beťákové. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 15. června od 9 hodin
Masarykovo náměstí
OPEN AIR FLOORBALL CUP
Sportovní florbalová událost pod širým nebem.
Pořádá FBK Jeseník ve spolupráci s městem Jeseník.

sobota 15. června od 10 hodin
Areál Astur
WOOXUP SUMMER
Sportovně zábavný závod Richarda WooXe s násle‐
dujícím hudebním festivalem. Pořádá Woox.

sobota 15. června od 14 hodin
Areál Astur
YESMAJÁLES
Jedinečná akce, která propojí (nejen) mladé lidi ze
všech koutů Jesenicka, a to zcela po svém! Společně
s WooXUPem vytvoříme originální festival od (nejen)
studentů pro studenty, ale i pro širokou veřejnost,
kterého můžeš být součástí i Ty. Majáles zahájí
v 14:00 alegorický průvod na Masarykově náměstí.
Podpoř nás Likem, aby se dostaly k tobě novinky co
nejdříve, anebo ještě lépe svým vlastním nápadem
či zapojením do organizace. Pořádá Hotelová škola
V. Priessnitze a Rada studentů Jeseník.

sobota 15. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Koncert vokálně‐instrumentálního souboru Musica
pro Sancta Cecilia. Vstupné dobrovolné. 
Více na str. 7. Pořádá SONS ČR, z.s., Oblastní odbočka
Jeseník a PLL a.s.

neděle 16. června ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskokato‐
lický kněz. Pořádá PLL a.s.

neděle 16. června v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
2. ROČNÍK TANEČNÍ AKADEMIE 2019
Jedinečná přehlídka tanečníků ze středisek Jeseníku,
Vrbna pod Pradědem, Zlatých Hor a Mikulovic. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné: děti 4–15 let 50 Kč, dospělí 100 Kč.
Pořádá Klub sportovního tance Jesenicka z.s.

neděle 16. června v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
JAZZOVÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
Představí se světoznámé klavírní jazzové duo Jakub
Knápek a Vladimír Najedkr. Pořádá PLL a.s.

úterý 18. června v 19.30 hodin
Zimní Zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají WKR a PLL a.s.

čtvrtek 20. června v 17 hodin
Kaple
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
ABSOLVENTSKÝCH VYSVĚDČENÍ
Předávání absolventům I. a II. stupně ZUŠ Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 20. června v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají WKR a PLL a.s.

pátek 21. června v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se pěvecký sbor Zvonky se sólisty A. Beťá‐
kovou a Mgr. J. Svobodou. Jako host se představí stu‐
dentka Janáčkovy konzervatoře Ostrava A. Veselá. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.
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pátek 21. června v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ZE ŽIVOTA SBORU – REPETE
Jesenický smíšený pěvecký sbor pořádá REPETE
koncertu Ze života sboru.
Více info: www.jesenickysbor.cz. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč v den konání
akce. 
Pořádá Jesenický smíšený pěvecký sbor, z.s. ve spolu-
práci s MKZ Jeseník.

sobota 22. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SKOTSKO
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka, vstupné
60 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 22. června
Zahrada Katovny
FESTIVAL SVATOJÁN
Multižánrový festival v zahradě Katovny. 
Pořádá Marek Zbořil ve spolupráci s Děti dětem.

sobota 22. června v 17 hodin
Kaple
KONCERT ROMANA PLACZKA A JEHO HOSTŮ
Zazní skladby Claude Debussyho, Johanese Brahmse
ad. v podání Eleny Něždanové (klavír), Elišky Novot‐
né (klavír), Lukáše Novotného (violoncello) a Roma‐
na Placzka (violoncello). Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 150 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 23. června ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskokato‐
lický kněz. Pořádá PLL a.s.

úterý 25. června v 19.30 hodin
Zimní Zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

středa 26. června v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NA VLNÁCH HUDBY S TRIO CON AMORE
Vynikající seskupení předních umělců, sólistů Morav‐
ské filharmonie Olomouc apod. v obsazení Iveta Tro‐
janová – hoboj, Radana Beláková – klavír, Michal
Pášma – kontrabas a Lukáš Broda – klarinet. Vstupné
100 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 27. června v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají WKR a PLL a.s.

sobota 29. června v 9 hodin
Masarykovo náměstí Jeseník a areál PLL a.s.
XV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
DECHOVÝCH HUDEB JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 29. června od 11 do 17 hodin
Areál PLL a.s.
XV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
DECHOVÝCH HUDEB
Více na str. 15
Festival pořádá Spolek přátel umění se ZUŠ Jeseník,
za finanční podpory Města Jeseník a Olomouckého
kraje, Svaz dechových orchestrů ČR, Ministerstvo kul-
tury ČR a PLL a.s. Jeseník.

sobota 29. června od 16 hodin
Areál Astur
SOS FESTIVAL
Pop‐punk přiveze kapela Warování z Hronova, pun‐
kové srdce potěší Supyy času ze Šumperka, až z Prahy
přijedou představit Sleaze metal Double raw, nu‐
metal‐core z Berouna zahrají Bikkinyshop. Na acous‐
tic stage vystoupí rapper Tadeáš (SHARD) Vidlák
a jesenická formace Fake Your Destiny. V rámci elekt‐
ro stage se představí dj´s: FLY.COM (DFC, Ostrava),
LOGRAVITY (DFC, Ostrava), PEPE (CYBERFIRE/
/CLOCKWORK, Ostrava), Jaks Wilson (Jeseník). Celou
akci letos knížecí korunou posvětí ZÁVIŠ, kníže
pornofolku. Pořádá SOS Crew.

neděle 30. června ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskokato‐
lický kněz. Pořádá PLL a.s.

neděle 30. června v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
IX. BROSMANNŮV FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
Petr Dvorský a Emil Viklický
Vstupné 200 Kč, studenti a senioři a ZTP 100 Kč.
O místech předprodeje vás budeme informovat včas. 
Pořádají Obec Bílá Voda, Olomoucký kraj, FENIX,
NATURFYT, AGH, PLL a.s. a další…

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:
(každý čtvrtek)  BIOGRAF LETNÍ POHODA

7. 7.  NEZBEDNÁ ČARODĚJNICE
13. 7.  FOLKOVÁ KATOVNA
28. 7.  O KOUZELNÉM SEMÍNKU

5. června – 30. června
Výstavní síň Katovny
VIDNAVA OF ART
Vstup volný, pořádají MKZ Jeseník.

3. června – 28. června
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
OČIMA MALÍŘŮ
Výstava prací převážně amatérských výtvarníků
z Čech a Moravy, Marie Veselské, Evy Hubálkové,
Martina Ševčíka, Libora Jellúše. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

21. května – 23. června
Vodní tvrz
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 
I. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU
Vstup volný. Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU.

31. května – 30. září
IPOS
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Vstup volný. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Výstavy

VÝSTAVY
19. června – 8. září

Hlavní výstavní sál
LESY HROU
Zábavná i poučná výstava o lesích pro všechny gene‐
race. Vernisáž se koná 18. 6. od 18.00 ve Vodní
tvrzi. Kurátor výstavy: Mgr. Matěj Matela, výtvarnice
výstavy: BcA. Ivana Kužílková. Více na str. 6, vstup-
né: 60/30 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

21. května – 23. června
Galerie
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLY JESENÍK
Vstupné: 20/10 Kč

27. března – 9. června
Hlavní výstavní sál
VZORNÁ HOSPODYŇKA 
ANEB Z DOMÁCNOSTI NAŠICH BABIČEK
Výstava nabízí pohled do domácností našich babiček
v první polovině 20. století a představuje praktické
ukázky z jejich každodenního života
Vstupné: 40/20 Kč

1. června
Vodní tvrz Jeseník
MUZEJNÍ NOC
V sobotu 1. června od 18.00 do 23.00 hod. otevře
Vodní tvrz své brány nejen návštěvníkům výstav
a expozic, ale také zájemcům o vědu, hudbu i divadlo.
Vstup do všech expozic a výstav s výjimkou expozice
Čarodějnické procesy bude umožněn od 18.00 do
22.40 hod., a to za jednotné snížené vstupné. Nádvoří
ovládnou alchymisté z Pevnosti poznání se svou
strhující science show; vystoupí javornická hudební
skupina Darshan; nejen pro děti bude pohádka
Kvak a Žbluňk – Dva kvamarádi. To vše doplní díl‐
ničky zručných řemeslníků pod vedením Šermíř-
ského spolku Jeseník, na nichž si můžete vyzkoušet
celou řadu takřka zapomenutých rukodělných tech‐
nik. Vstup na veškeré doprovodné akce zdarma.

ČTENÍ POVĚSTÍ
27. června v 18 hodin

Zdravá kavárna Jeseník
HORNICTVÍ V POVĚSTECH JESENÍKŮ
Za tajemnými příběhy ze starých štol se vydáte spolu
s Matějem Matelou, odborným pracovníkem VMJ.
Doporučujeme rezervace předem – osobně ve
Zdravé kavárně. Vstupenky v prodeji od 1. června.
Vstupné: 20 Kč.

EXKURZE
8. června

TRADIČNÍ ŽIVOT V PODHŮŘÍ JESENÍKŮ NA PŘÍ-
KLADU VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ÚDOLÍ
Osady Horní a Dolní Údolí si dodnes zachovaly uni‐
kátní půvab jesenických podhorských vesnic. Na pří‐
kladu těchto malebných sídel si přiblížíme nelehký
život v minulosti, ale i současná rizika, kdy si sami
můžeme ničit specifickou atmosféru oblasti a mož‐
nosti dalšího rozvoje. Exkurzi povede Bc. Pavel
Žurek. Místo setkání: zastávka Zlaté Hory, Horní
Údolí, točna. Výprava začíná ve 13 hod., spojení z Jese‐
níku: autobusové nádraží, autobus v 12.15 hod., sta‐
noviště č. 5 (příjezd 12.50). Vstupné: 30 Kč.

22. června
mezi Vlčicemi a Uhelnou
ZANIKLÁ OSADA HŘIBOVÁ
Mezi osadami Vlčice a Uhelná se nacházejí pozů ‐
statky kdysi malebné vesničky Pilzberg (Hřibová).
Pojďme se projít s archeologem VMJ Mgr. Milanem
Rychlým za tím, co sice bylo materiálně nenávratně
zničeno, ale duchovně je stále zachováno. Odjezd
z Jeseníku v 7.35 hod., v 8.15 příjezd do Vlčic, kde
bude čekat pracovník VMJ. Odtud se vydáme k bývalé
osadě. Odjezd zpět z Vlčic ve 12.40, nebo v 14.32
hod. Vstupné: 30 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 80/40 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU 
V 17. STOLETÍ
Vstupné: 110/55 Kč
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neděle 9. 6. v 17.00 hodin 
UGLY DOLLS
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fan‐
tasy. USA 2019. Vertical ent. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 11. 6. 
VYHRAZENO PRO CHARITU JESENÍK 

středa 12. 6. v 19.30 hodin 
VŠICHNI TO VĚDÍ - FILMOVÝ KLUB
Drama / Thriller / Psychologický. Španělsko, Francie,
Itálie 2018. Aerofilms. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 13. 6. v 19.30 hodin 
X – MEN: DARK PHOENIX
Akční / Dobrodružný / Sci‐ Fi. USA 2019. Cinemart.
Titulky.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nepřístupné.

pátek 14. 6. v 17.00 hodin 
V OBLACÍCH
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný.
Německo 2019. Bontonfilm. Dabing. 
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč. 
Mládeži přístupné.

pátek 14. 6. v 19.30 hodin 3D/DABING
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Komedie / Sci‐Fi / Akční. USA 2019. Falcon.
Vstupné 150 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 15. 6. 
MEOPTA TOUR 2019 
Historicky poslední putování legendární filmové marin‐
gotky s klasickými 35mm promítacími
přístroji světoznámé značky MEOPTA. 

neděle 16. 6. v 17.00 hodin
ROCKETMAN
Životopisný / Drama / Hudební. Velká Británie, USA
2019. Cinemart. Titulky. 
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 18. 6. v 19.30 hodin 
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Komedie / Sci‐Fi / Akční. USA 2019. Falcon. Titulky.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 19. 6. v 19.30 hodin 
X – MEN: DARK PHOENIX
Akční / Dobrodružný / Sci‐ Fi. USA 2019. Cinemart.
Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 20. 6. v 17.00 hodin 
LÉTO S GENTLEMANEM – SENIOR KLUB
Komedie / Romantický. Česko 2019. Bioscop.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč. 
Mládeži přístupné.

pátek 21. 6. – sobota 22. 6. v 17.00 hodin 
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný / Komedie / Rodinný. USA 2019. Cinemart.
Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

pátek 21. 6. v 19.30 hodin
SPITFIRE
Dokumentární. Velká Británie 2018. Film Europe. Titul‐
ky.
Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 22. 6. v 19.30 hodin 
MÁMA
Horor / Thriller. USA 2019. Cinemart. Titulky. 
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nepřístupné.

neděle 23. 6. v 17.00 hodin 
RODIČE NA TAHU
Komedie. USA 2018. Bontonfilm. Titulky. 
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 25. 6. v 19.30 hodin 
BRANKÁŘ
Životopisný / Drama / Romantický / Sportovní. Němec‐
ko, Velká Británie 2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 26. 6. v 19.30 hodin 
FREE SOLO - FILMOVÝ KLUB
Dokumentární. USA 2018. Artcam. Titulky.
Vstupné 100 Kč. 
Členové FK 90 Kč. 
Mládeži přístupné.

čtvrtek 27. 6. v 19.30 hodin 
PODFUKÁŘKY
Komedie. USA 2019. Forum Film. Titulky. 
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 28. 6. – sobota 29. 6. v 17.00 hodin 
PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný. USA 2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

pátek 28. 6. v 19.30 hodin 
ANNABELLE 3
Horor / Mysteriózní / Thriller. USA 2019. Vertical Ent.
Titulky. 
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné. 

sobota 29. 6. v 19.30 hodin 
YESTERDAY
Komedie / Hudební / Romantický / Fantasy. Velká Bri‐
tánie 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži přístupné.

neděle 30. 6. v 17.00 hodin 
TV MINI UNI: ZLODĚJ OTÁZEK
Animovaný / Rodinný. Česko 2019. Bontonfilm.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA

úterý 4. 6. – neděle 23. 6.
NEPOMÍJIVÉ HRY
kresba, malba, grafika, objektová a akční tvorba
Vystavuje: žáci a kurzisté A1 školy 
Mgr. Dany Akritidisové
Vernisáž: úterý 4. 6. v 17.00 hodin
Vstup volný.

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

sobota 1. 6. v 17.00 hodin
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný. Francie 2018.
Bioscop. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 1. 6. v 19.30 hodin
ROCKETMAN
Životopisný / Drama / Hudební. Velká Británie, USA
2019. Cinemart. Titulky. 
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 2. 6. v 17.00 hodin
ALADIN
Dobrodružný / Fantasy / Muzikál. USA 2019. Falcon.
Dabing. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 4. 6. v 19.30 hodin
GODZILLA II KRÁL MONSTER
Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci‐Fi. USA 2019. Ver‐
tical Ent. Titulky.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nepřístupné.

středa 5. 6. v 17.00 hodin
V OBLACÍCH
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný.
Německo 2019. Bontonfilm. Dabing. 
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč. 
Mládeži přístupné.

čtvrtek 6. 6.
positiveJE FESTIVAL
Celodenní vstupné 200 Kč. Večerní vstupné 100 Kč.

pátek 7. 6. – sobota 8. 6. v 17.00 hodin 
PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný. USA 2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

pátek 7. 6. v 19.30 hodin 3D/DABING
X – MEN: DARK PHOENIX
Akční / Dobrodružný / Sci‐ Fi. USA 2019. Cinemart.
Dabing.
Vstupné 150 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné.

sobota 8. 6. v 19.30 hodin 
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Komedie. USA 2019. Forum Film. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

Kino Pohoda

FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 50/25 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA

Rodný dům V. Priessnitze 
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
pátek 14.00-17.00 hod.
sobota-neděle 10.00-17.00 hod.
Vstupné: 40/20 Kč
V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo
kafe.Otevřeno každý den. Každé úterý od 19.00 hod.
přednášky PhDr. A. Perutkové na téma Uzdravení
a prevence.
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AKTIVITY PROJEKTU "1 5 L E T S K R T E K E M " JSOU PODPO ENY Z DOTA NÍHO PROGRAMU
RODINA S FINAN NÍ SPOLUÚ ASTÍ M STA JESENÍK , MPSV A OLOMOUCKÉHO KRAJE .

FESTIVAL RODINY15 let
Krte ka

AUTORSKÉ TENÍ 
PO 3. 6. od 10.00

knihovna VP Jeseník

        DEN D TÍ 
S DUHOU A ZPMV

ÚT 4. 6. od 14.00
SV  Duha Jeseník

BIOFRAFIE
LOV KA

PÁ 7. 6. od 17.00
MUDr. Mílek v MRC Krte ek

ŠKOLA, D TI A RODI E
ÚT 11. 6. od 16.00 

MRC Krte ek

D LEŽITÉ MOMENTY 
VE VÝVOJI DÍT TE

         PÁ 14. 6. od 10.00                    
Mgr. Zdenka Zbo ilová 

 MRC Krte ek
 

POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE 
S KRTE KEM
NE 9. 6. od 15.00

zahrada Katovny Jeseník

M R C  K R T E E K  A  S Í  P R O  R O D I N U
P O Á D Á

         A N E B  1 5  L E T  S  K R T E K E M

er
ve

n 

20
19

Festival dechových hudeb 

V pořadí již XV. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb
se uskuteční v Jeseníku na Masarykově náměstí a v areálu jese-
nických lázní v sobotu 29. června.

Z velkých orchestrů se představí například Dechový orchestr mladých
ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník, Hudba při Hasič‐
ském záchranném sboru Olomouckého kraje, Dechový orchestr ZUŠ
5. května Kladno. Z malých souborů pak místní Oškerova dechovka, Jese‐
nická dvanáctka, Dynybyly band, Brass band Šohaj či Old time jazz band.
Zahraničními účastníky budou soubory z Polska a Slovenska (v současnosti
v jednání).

Program sledujte na zvláštních plakátech, na webu www.zusjes.cz
a sociálních sítích.

Dodejme, že festival pořádá Spolek přátel umění se ZUŠ Jeseník za
finanční podpory města Jeseník a Olomouckého kraje, Svaz dechových
orchestrů ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Priessnitzovy
léčebné lázně a.s. Jeseník. Tomáš Uhlíř, ZUŠ Jeseník

Jeseník bude 29. června hostit dechové soubory. Foto: archiv ZUŠ
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Pochod i běh
krásami Rychleb

Turistický pochod Rychlebská 
7‐20‐30‐40‐50 se uskuteční
v sobotu 8. června, start na Střel‐
nici v Javorníku. Zájemci mají na
výběr z pěti tras: 7, 20, 30, 40
a 50 km, časy registrací budou
probíhat od 6 do 11 hodin dle zvo‐
lené délky pochodu. Akce je vhod‐
ná pro rodiny s dětmi – Naučná
sedmikilometrová stezka Karlíka
Ditterse z Dittersdorfu. Trasy pro
běžce: 20, 30, 40 a 50 km, registra‐
ce od 8 do 8.30, start v 9 hodin.
Akce se koná za každého počasí.
Více informací na stránkách
www.rychlebska.cz.

Zápis
SZUŠ taneční Jeseník pořádá

5. června od 14 do 17 hodin zápis
do tanečních oborů v taneční ško‐
le v Jiráskově ulici (za Albertem,
vedle mateřské školy). Více infor‐
mací na www.szus-tanecni.cz
nebo telefonu 605 771 228.

Další úspěšná sezóna moderních 
gymnastek z La Pirouette Jeseník vrcholí
Všechny skupiny týden co
týden vyjíždějí reprezentovat
město Jeseník po celé České
republice i do zahraničí. Po
mnoha tréninkových hodinách
v nové městské sportovní hale
se úspěchy dostavily rychle. 

Soutěžní tým obohacený o nová
děvčátka z přípravky se představil
například v polském Imielinu,
rakouské Vídni nebo slovenské
Nitře. V České republice se pre‐
zentoval v Praze, Brně, Olomouci,
Ostravě, Táboře či Jablonci nad
Nisou. Na stupně nejvyšší pravi‐
delně vystupují závodnice Anna
Kofroňová, Rozálie Planá
a Dominika Spillerová. V jejich
těsném závěsu se objevují Mar-
kéta Kouřilová a Nela Jasioková.
Letos se daří i velké skupině
závodnic, která prošla bez pro ‐
blémů se svými sóly i skupinový‐
mi skladbami semifinálovými
koly Mia Festivalu a postoupila do
pražského finále a stejně jako tým

volného programu bude repre‐
zentovat město Jeseník na
mistrovství republiky.

Rádi bychom vás pozvali na pře‐
hlídku moderních gymnastek s již
tradičním názvem Duhová stuha,
která se uskuteční v městské

sportovní hale v Jeseníku
15. června v 17:00 hodin.

Děkujeme za přízeň a podporu
městu Jeseník, všem našim spon‐
zorům a přátelům, bez kterých by
naše úspěchy zůstaly jen pouhými
sny. (PK)

Anna Kofroňová v závodě, mj. letošní sportovec roku v kategorii žákyně. 
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