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Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 19. září v 15 hodin se

v zasedací místnosti budovy IPOS,
v ulici K. Čapka 1147, koná 5. zase‐
dání Zastupitelstva města Jeseník.
Přímý přenos zajišťuje Kabelová
televize Jeseník prostřednictvím
kanálu YouTube. (red)

Máme za sebou
prázdniny ablíží se
podzim, který je
v Jeseníku obzvlášť
krásným obdo-
bím roku. Žijeme

v (krásném) srdci přírody a mnoho
lidí nám to závidí. Myslím však, že
k závidění či spíše obdivování je
toho mnohem víc. Před prázdni-
nami skončila první etapa projektu
Tvoříme Jeseník. Občané města
zaslali více než čtyřicet nápadů, jak
by se mohlo naložit s milionem
korun, který jsme na tento projekt
vyčlenili. Právě to, kolik nápadů se
sešlo, je určitě hodno obdivu. Je
skvělé, že chcete naše město měnit
avylepšovat. Přes prázdniny se pak
návrhy zabývala jednotlivá oddě-
lení městského úřadu a ty, které
splnily všechna pravidla, postoupily
do hlasování, které proběhne v říj-
nu. Budete to opět vy, kdo rozhod-
ne, za co bude vydán milion korun.
Tak nezapomeňte hlasovat.

A ještě k tomu, co je nám možno
závidět. Potkal jsem se nedávno
s novomanželi, kteří dlouhá léta
pracovali v pražské právní kanceláři
apřestěhovali se do Jeseníku. Pro-
brali jsme možnosti spolupráce
v právních záležitostech adošlo ina
to, proč žijí v Jeseníku. Výčet pozitiv
byl opravdu široký. Od pochvaly
úrovně mateřských škol přes
nabídku kultury až po vstřícný pří -
stup na úřadech či ve službách.
Akdyž jsem se zeptal, co jim v Jese-
níku chybí ve srovnání s životem
v  Praze, nastalo dlouhé ticho.
Nakonec se přece jen něco našlo.
Z Jeseníku do Prahy by mohl jezdit
přímý rychlík…

Asi by se našlo i pár dalších
nedostatků, ale možná je to právě
otom, že je nehledáme apokud už
nějaký je, tak se jej snažíme vyřešit.
To je myslím to, co je hlavní náplň
práce nejen nás ve vedení města. 

Tomáš Vlazlo
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Romana opět
mistryní světa

Skvělé. Po nečekaném úspěchu
rafťáků slaví Jeseník další titul mist‐
ra světa během tohoto roku. Posta‐
rala se o to Romana Labounková na
srpnovém šampionátu v italských
Dolomitech, kde obhájila loňské
zlato ve fourcrossu. „Jsou to velký
emoce a upřímně to letos bylo těžší,
byla jsem o dost víc nervóznější a ani
jsem se na kole necítila tak dobře
jako vloni,“ uvedla Romana Laboun‐
ková pro server mtbs.cz. (rik)

PO STOPÁCH HISTORIE. Od 6. do 11. srpna si mohli zájemci prohlédnout
na vlakovém nádraží v Jeseníku Legiovlak, který připomíná boje česko‐
slovenských legií za samostatný stát. Pojízdné muzeum na kolejích tvořilo
třináct zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce legionářů pře‐
pravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918 až
1920. Návštěvníci zhlédli například vozy s kovářskými či krejčovskými
dílnami, sanitní vagon nebo prostory pro důstojníky. Život legionářů
a jejich roli při vzniku Československa dokreslily nejen komentované
prohlídky, ale také film s autentickými záběry a informační panely insta‐
lované v jednotlivých vagonech.                                 (rik) Foto: Jan Mrosek

CSA se otevírá veřejnosti
Slavnostní otevření Centra společných  aktivit (CSA), jehož sou-
částí je nová moderní knihovna, se uskuteční 6. září v 16.30 hod.

„Začátek provozu CSA a novou etapu knihovny, která je od 5. srpna ve
zkušebním provozu, zahájí Rafaela  Drgáčová a Jaromír Švejdík. Ten zároveň
zahraje se svou Letní kapelou. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky
a kulturní program,“ uvedla Petra Fusová, ředitelka Městských kulturních
zařízení Jeseník. Podrobné informace budou zveřejněny na webových
stránkách www.csajesenik.cz. (rik)Ilustrační foto: Michal Červený

Připravuje se rekonstrukce Tyršovy ulice

„Celkové náklady na obnovu se
pohybují odhadem ve výši 28 milio-
nů korun s DPH. Zahrnují nejen sil-
nici jako takovou, ale i nový
mobiliář, chodníky, parkovací místa
včetně veřejného osvětlení, dešťo-
vou kanalizaci a vzrostlou zeleň.
Dotace z ministerstva je přitom
určena pouze na rekonstrukci
vozovky, to znamená její konstruk -
ční vrstvy a pokládku nového asfal-
tového povrchu,“ uvedl vedoucí

oddělení investic Jiří Uher. Výše
dotace představuje 50 % uznatel‐
ných nákladů, maximálně však 6,3
milionu korun. Na celkové částce,
která se šplhá téměř ke třiceti
milionům korun, se výrazným způ‐
sobem podepisuje materiálové
řešení preferující kamenné po ‐
vrchy chodníků a stání a celková
plocha určená k rekonstrukci. „Šíře
uličního prostoru, který má na dél-
ku zhruba 600 metrů, se pohybuje

od osmi do devíti metrů. Je to obrov-
ská plocha, od které se pak odvíjí
i ta výsledná částka,“ vysvětlil Jiří
Uher. Jak dále poznamenal, zatím
probíhá projektová příprava s tím,
že dotační prostředky musí být
proinvestovány nejpozději v prů‐
běhu příštího roku.

„Pro město je získání dotačního
titulu velký úspěch, ministerstvo
podpořilo pouze pět projektů z cel-
kového počtu padesáti sedmi. Nic-
méně pro nás to znamená hledat
další zdroje pro zafinancování této
investiční akce,“ podotknul Václav
Urban, místostarosta města Jese‐
ník. (rik)

Silniční tepna vedoucí z centra Jeseníku k vlakovému nádraží,
Tyršova ulice, má během příštího roku projít rekonstrukcí. Rozsah
stavebních prací bude záviset na financích. Město sice uspělo
v dotačním titulu ministerstva pro místní rozvoj, ten však zdaleka
nestačí na úplnou revitalizaci této ulice. 
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Sociální bydlení a koncepce bydlení města Jeseník 

V současné době je v nemovitosti
na Tylově ulici většina bytů již
obsazena. V měsíci září bude na
úřední desce probíhat zveřejnění
dalších volných bytů určených
k sociálnímu bydlení, a to jak ve
zmíněném domě na Tylově ulici,
tak např. v nemovitosti č. p. 689 na
ulici Seifertova.

V kategorii sociálních bytů
jsou dvě kritéria, která je nezbyt-
né splnit pro vstup do sociálního
bydlení, a to hranice příjmů
a dále to, že se jedná o osobu
v bytové nouzi.

Příjmová hranice je stanovena
násobkem průměrné mzdy, kdy
v případě jednotlivce nesmí jeho

čistý výdělek překonat polovinu
průměrné mzdy v ČR (se zvyšujícím
se počtem členů domácnosti se zvy‐
šuje i tento koeficient). Osobou
v bytové nouzi se pak rozumí zej‐
ména ohrožení ztrátou bydlení,
absence bydlení nebo potřeba osa‐
mostatnění se z důvodu příliš vyso‐
kého počtu osob ve stávající
domácnosti. Pro nájemníky sociál‐
ních bytů je povinná doprovodná
sociální práce, která vede k větší sta‐
bilizaci bydlení a vychází z konkrét‐
ních potřeb a situace nájemníka.

V případě zájmu o podrobnější

informace ohledně nájmu sociál-
ních bytů se obraťte na Bc. Kamilu
Pecinovou, Oddělení majetku, Měst‐
ský úřad Jeseník, Tovární 1287, 
790 01 Jeseník, tel. 584 498 147.

V případě zájmu o podrobnější
informace ohledně doprovodné
sociální práce, zapojení do této
spolupráce je podmínkou pro
 přidělení sociálního bytu, se obrať‐
te na Bc. Aloise Popelku, Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví,
Městský úřad Jeseník, K. Čapka
1147, 790 01 Jeseník, tel.
584 498 421. (MěÚ)

V návaznosti na Koncepci bydlení, schválenou zastupitelstvem
města v roce 2018, pokračuje město Jeseník v pronajímání sociál-
ních bytů v nemovitosti č.p. 652 na ul. Tylova opravené v loňském
roce s využitím dotace. Do kategorie sociálního bydlení jsou
postupně začleňovány i některé další uvolněné byty v domech
uvedených v koncepci. 

Finální podoba skateparku je už známa
Na konečné verzi podoby nové-
ho skateparku v Bukovicích se
dohodli zástupci města a uži-
vatelé tohoto sportoviště. To
bude určeno nejen pro skate-
boardisty, ale také pro bikery
a koloběžkáře. 

„Ve studii se vybíralo ze dvou va -
riant. První byla v menším rozsahu
jednoetapová, druhá, s více prvky,
zahrnovala tři etapy. Nakonec jsme
se všichni včetně městské architektky
shodli na druhé variantě. V první eta-
pě by vzniklo sportoviště určené zej-
ména pro skateboardisty, druhá etapa
je zaměřena více na bikery akoloběž-
káře. Pokud půjde vyřizování společ-
ného územního astavebního povolení
hladce, mohla by výstavba nového
skateparku proběhnout vlétě příštího
roku,“ řekl místostarosta města Vác‐
lav Urban. Jak dále poznamenal, třetí
etapa, která představovala zřízení

tzv. bowlu, nebude realizována.
Důvodem je jednak finanční nároč‐
nost a zároveň možnost zachování
rozptylové plochy pro návštěvníky
nejen skateparku, ale také menších
kulturních akcí, které by se zde moh‐
ly v budoucnu pořádat. „Etapa, jak
by měl skatepark ajeho okolí vypadat,
je za námi. Nyní je na řadě projektová
dokumentace,“ podotkl vedoucí
oddělení investic Jiří Uher. Do doby

realizace nového sportoviště je sna‐
ha zachovat provoz stá vajícího ska‐
teparku. Ten je ale v nevyhovujícím
stavu. „Toto místo je hojně navštěvo-
vané, proto se nyní zabýváme ceno-
vým rozborem oprav, které by
umožnily jeho další provoz,“ uvedl
Roman Štencl, předseda představen‐
stva Technických služeb Jeseník, kte‐
ré mají na starosti tento areál na
Šumperské ulici. (rik)

Vizualizace: Hydro Gas Manufacture

Krásná tradice
Každý měsíc se v Centru sociálních

služeb v Jeseníku konají narozeni-
nové oslavy, každému oslavenci
zahraje živá kapela písničku na přá-
ní a pan ředitel popřeje ženám s kyt-
kou. Velmi milý a příjemný zážitek
pro bydlící i nás příbuzné. Velký dík!

Alena Andrášová

Matrika
V měsíci červenci se v Jesenické

nemocnici a.s. narodilo celkem 20
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 8 dětí. Jsou to: Ladi-
slava Žigová, Jonáš Malý, Stela
Klementová, Wiliam Badi, Anna
Mechová, Viktorie Eva Semerádová,
Viktorie Harazinová, Marek Šiška.
Blahopřejeme. (MěÚ)

Redakční uzávěrka
Říjnové vydání zpravodaje Naše

město má redakční uzávěrku v úte-
rý 10. září ve 12 hodin. (red)
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Den architektury připomene také výročí dvou slavných rodů
Den architektury, který je věnován celorepublikovému tématu 100 let Bauhausu, proběhne v Jeseníku 3. a 4. října. V jeho rámci
budou připomenuta další významná výročí, 220 let od narození Vincenze Priessnitze a 200 let od spojení rodů Regenhartů a Raymannů. 

„První den se uskuteční znovuo-
tevření staré knihovny pro večerní
diskuzi s významnými hybateli
veřejného prostoru v Plzni a Ostra-
vě a výstavu Bauhaus z festivalu
V centru. Následující den si připo-
meneme odhalení Obethova

pomníku Vincenze Priessnitze
a představíme soutěžní návrhy za
hudebního doprovodu kapely, kte-
rá zahraje svatební pochod jako
před 110 lety při slavnostním
odhalení,“ uvedla městská archi‐
tektka Sara Al‐Wahaishi. Násle‐

dovat bude komentovaná pro‐
cházka po stopách rodů Regen‐
hartů a Raymannů, jejichž jména
jsou spjata nejen s historií města
Jeseník, ale především se vznikem
proslulé značky v textilním prů‐
myslu.  

Festival o architektuře a živo‐
tě kolem ní, který se koná ve více
než šedesáti městech po celé
republice, pořádá spolek KRUH
ve spolupráci s místními organi‐
zátory.

(rik)

PROGRAM
Výstava: Bauhaus – Henning Koepke 
Fotograf z Mnichova představí svou výstavu věnovanou výročí Bau‐
hausu v Brně. Fotomotivy dokládají, že brněnská oblast byla ve 20.
letech a na počátku 30. let přinejmenším stejně moderní jako Bauhaus
směrem dál na západ. Ne náhodou stojí jedno z nejproslulejších děl
Ludwiga Miese v Brně: vila Tugendhat. V rámci své výstavy ukáže Hen‐
ning Koepke mj. stavby architektů, kteří z okolí Brna pocházeli a také
zde pracovali. Jedním takovým byl například Bohuslav Fuchs. 
Kdy: čt 3. 10. v 15.00. Kde: objekt bývalé knihovny, Lipovská 296/10. 

Diskuze: Způsoby oživení veřejného prostoru 
Budoucnost města, jeho potenciál a možnosti oživení veřejného prostoru.
Jak dosáhnout posunu v užívání veřejných prostranství a jaké jsou začátky
s tím spjaté? Ohlédneme se za v té době proběhlým festivalem V centru
(dějiště: objekt bývalé knihovny) a workshopem studentů ČVUT (téma:
lesopark). Se spolkem Sudetikus budou debatovat Kateřina Stará (Lands‐
cape festival), Jakub Mareš (spolek K světu), Zdeňka Morávková (festival
V centru) a architektka Sara Al‐Wahaishi. 
Kdy: čt 3. 10. v 19.00. Kde: objekt bývalé knihovny, Lipovská 296/10 

Přednáška: Priessnitzův pomník – Josef Obeth 
Přijďte si u příležitosti výročí 220 let od narození Vincenze Priessnitze
(1799–1851) poslechnout přednášku o slavném sochaři a jeho nejvý‐
znamnějším díle – monumentálním pomníku k uctění památky přírod‐
ního léčitele a zakladatele moderní vodoléčby, který byl odhalen
25. července 1909. 
Kdy: pá 4. 10. v 17.00. Kde: Priessnitzův pomník, Smetanovy sady 

Procházka: Tovární komplex na soutoku Bělé a Staříče
Před 200 lety došlo ke spojení rodin Raymannů a Regenhartů. Vznikla
tak textilní firma, jejíž prosperita zaznamenala mezinárodní úspěch
a dala vzniknout továrnímu komplexu. Po znárodnění v roce 1945 přešla
firma spolu s továrnou do státních rukou a začala vystupovat pod jménem
Moravolen… Vydejme se po stopách dvou slavných rodů od rodinných
sídel až po tovární komplex. 
Kdy: pá 4. 10. v 17.30. Kde: Priessnitzův pomník, Smetanovy sady  

Celým programem vás provede městská architektka Sara Wahaishi a spo‐
lek Sudetikus.

Parkomaty čeká výměna. V příštím roce
Menší spotřebu energie a více způsobů platby, to budou hlavní
přednosti nových parkovacích automatů v Jeseníku. Nahradí tak
ty stávající, kterých je celkem sedm. O jejich provoz se starají
místní technické služby. Instalace nových parkomatů má proběh-
nout na jaře příštího roku. 

„Vzhledem k rychlému pokroku
v oblasti SMART řešení by bylo vhod-
né vyměnit staré parkovací automa-
ty za nové. Nejstarší z nich byl
pořízen na konci roku 2003, ty nej-
mladší jsou staré deset let. Jsou už
tak dávno za svým technickým zeni-
tem, nové přístroje například umož-
ní zaplatit parkovné bankovní
kartou,“ uvedl místostarosta města
Jeseník Václav Urban. V součinnosti
s technickými službami město oslo‐
vilo čtyři firmy, které zaslaly ceno‐
vou nabídku. Nyní se vyhodnocuje
nejvhodnější z nich. „Současně
s výměnou parkomatů se otevírá
otázka, zda nepřehodnotit ceník par-
kování. Za první půlhodinu motoris-
ta nyní zaplatí pět korun a za každou
další započatou hodinu deset korun,“
dodal místostarosta Urban.

Parkovací automaty jsou umístě‐
ny na Masarykově náměstí, v ulicích
Lipovská, Dukelská, K. Čapka a na
náměstí Svobody. Tržby za parkov‐
né dosáhly v loňském roce částky
534 tisíce korun bez DPH. (rik)Parkomaty byly pořízeny před více než deseti lety. Foto: Richard Kapustka

Otevírací doba 
nové knihovny

Oddělení pro děti. Foto: R. Kapustka

Od 2. září se mění půjčovní doba
v Knihovně Vincence Priessnitze.
Nově ji najdete v Centru společných
aktivit na ulici 28. října vedle Divad‐
la Petra Bezruče.

Oddělení pro dospělé:
Po 8–12 13–18
Út 8–12 13–18
St zavřeno
Čt 8–12 13–18
Pá 8–12 13–18
So 8–12

Oddělení pro děti:
Po 13–18
Út 13–18
St zavřeno
Čt 13–18
Pá 13–18

Od 8 do 12 hodin, od pondělí
do pátku, je oddělení pro děti vy ‐
hrazeno pro školy. (KVP)

Upozorňujeme veřejnost na probíhající práce na
Muzikantské stezce v blízkosti lázeňské promenády.
Zhotovitel realizuje úpravu stezky s využitím strojní

mechanizace, proto je nutné dbát zvýšené obezřetnosti
při průchodu touto lokalitou. Stavební práce mají být
hotovy do  konce září. (jm)

Stavební ruch na Muzikantské stezce
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Den (pro) p stounství 
zábavné odpoledne 

 

 

dne 12.09.2019 od 14:00 h 
Centrum spole ných aktivit Jeseník (vedle divadla P. Bezru e) 

Na co se m žete t šit? 

* od 15:00 h divadelní p edstavení Sn hurka a sedm trpaslík  
*  
*  
*  
*  

vstup na akci je ZDARMA 

Jak sladit
rodinu, práci

 a as na sebe?

M R C  K R T E E K  J E S E N Í K

 kurzy pro váš seberozvoj

K O M U N I K A N Í  D O V E D N O S T I
P O Í T A O V É  D O V E D N O S T I
F I N A N N Í  G R A M O T N O S T
P R Á V A  A  P O V I N N O S T I  V  Z A M S T N Á N Í

h l í d á n í  d t í  p o  d o b u  k u r z
p l a c e n é  t r é n i n k o v é   m í s t o
k u r z y  l z e  a b s o l v o v a t   j e d n o t l i v
p o m o c  p i  h l e d á n í  z a m s t n á n í

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161.

V Domě na půl cesty se vyrábí nábytek a pěstují bylinky
Letošní rok v Domě na půl cesty
v Jeseníku je ve znamení výroby
paletového nábytku. Mladým
lidem originální a přitom levný
nábytek vysloveně „sedne“.
Inspirativních nápadů je na -
štěstí v moderních časopisech
dostatek. 

Díky ochotě pana údržbáře, který
nelitoval času ani námahy a jezdil
v Jeseníku od firmy k firmě, se poda‐
řilo získat palety zdarma. Pak přišla
na řadu kreativita azručnost pracov‐
nic Domu, takže se již můžeme
pochlubit jídelním stolem a pohov‐
kou pro návštěvníky. Nasazení pra‐
covnic nadchlo iklienty, kteří projevili
zájem vytvořit si vlastní pohovku. Při‐
šli také s nápadem zasadit si bylinky
na zahradě, která se využívá ktrávení
volného času. Slovo dalo slovo apoda‐
řilo se nám strávit příjemné odpo‐
ledne nejenom prací. Na zahradě se
to hemžilo, na jedné straně se rylo
asázela se pažitka, rozmarýn apetr‐
žel, na druhé straně brousilo, bou‐
chalo amontovalo. Ruce kdílu přidala
i rodina a přátelé klientů. A jak už to
tak chodí, po práci nastal čas na
zasloužené koláče alias křupavé klo‐
básky upečené na našem zbrusu
novém grilu. Lenka Němečková

Výroba nábytku nadchla i klienty Domu na půl cesty.

Jídelní stůl zhotovený z palet. 

Bylinky.

Zasloužená odměna.

Foto: 4x Adéla Raifová
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Jesenická nemocnice získala akreditaci pro vzdělávání chirurgů

„Akreditace má pro nemocnici vel-
ký význam. Absolventům medicíny
se zájmem o chirurgii umožňuje
absolvovat převážnou část praxe na
vlastním pracovišti přímo v naší
nemocnici. Zároveň může oddělení
sloužit jako školicí středisko pro
lékaře z jiných zařízení nebo oborů,
kteří mají předepsanou praxi
v oblasti chirurgie. Tím, že nemoc-

nice opět prošla akreditací, dává
najevo, že splňuje ty nejpřísnější
směrnice a standardy,“ řekl primář
chirurgického oddělení Jesenické
nemocnice MUDr. Petr Fischer
s tím, že na oddělení pracují ates‐
tovaní lékaři s licencí v oboru, kteří
mohou působit jako školitelé.

„Akreditace nám umožňuje sou-
časně vzdělávat dva lékaře, při-

čemž obě místa byla ještě donedáv-
na obsazená. Jeden z kolegů již na
podzim kmen úspěšně zakončil
a tak můžeme aktuálně přijmout
dalšího absolventa,“ upřesnil
MUDr. Fischer s tím, že Jesenická
nemocnice je rovněž držitelem
certifikátu ke specializačnímu
vzdělávání v oblasti traumato‐
logie. 

Chirurgické oddělení poskytuje
péči na 34 lůžkách, jeho součástí
jsou dva operační sály pro celé
spektrum operačních výkonů, při‐
čemž operováno je zde ročně
téměř tisíc pacientů. „Také díky

převzetí nemocnice společností
AGEL a následnému výraznému
rozvoji chirurgie jsme nyní akredi-
taci pro specializační vzdělávání
bezproblémově obhájili. Operativa
vzrostla o téměř 40 % a posílilo se
také personální složení a technické
vybavení oddělení. V rámci zlepšení
péče o pacienty chystáme nově ote-
vření onkochirurgické a proktolo-
gické ambulance. První převezme
péči o pacienty s nádorovým one-
mocněním a druhá o pacienty s one-
mocněním řiti a konečníku,“
prozradil další plány nemocnice
MUDr. Petr Fischer. (TZ)

Jesenická nemocnice obhájila akreditaci pro specializační vzdě-
lávání lékařů v chirurgickém kmeni. Akreditace, pro jejíž získání
musela nemocnice splnit řadu podmínek, má platnost pět let.
Díky certifikátu může být nemocnice z pohledu profesního růstu
zajímavá také pro mladé lékaře z řad čerstvých absolventů medi-
cíny. 

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku

„V předešlých letech se akce kona-
la pod názvem Týden sociálních slu-
žeb na Jesenicku, v loňském roce se
ale účastníci akce dohodli na změně
a prezentovali se pod názvem „Spo-
lečně pomáháme“. Nový název lépe
vystihuje smysl celé akce, a tak se
i letos bude v tomto duchu a pod tím-
to názvem pokračovat. Podstatné
ale je, že i nadále navážeme na celo-
republikovou akci Týden sociálních
služeb ČR, která poprvé proběhla již
v roce 2009 a jejímž iniciátorem byla
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR,“ uvedla Bohumila Ptáč‐
ková, manažer KPSS Jesenicka.

Jednotlivé organizace, které půso‐
bí na Jesenicku, představí své čin‐
nosti různou formou. Veřejnost tak
bude mít možnost seznámit se sčin‐

ností organizací jako je např. Charita
Jeseník, SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Člověk
vtísni o.p.s., Centrum sociálních slu‐
žeb Jeseník, Darmoděj z.ú., DIAKO‐
NIE ČCE Sobotín, Domov Sněženka
Jeseník p.o., ZAHRADA 2000 z.s.,
Domov pro seniory Javorník, Domov
důchodců Zlaté Hory, SONS ČR, z.s.,
Jdeme Autistům Naproti, z.s., Mal‐
tézská pomoc, o.p.s., Boétheia – spo‐
lečenství křesťanské pomoci adalší.
Prezentaci poskytovatelů sociálních
služeb doplní jako každým rokem
propagací zdravotnických pomůcek
prodejna zdravotnických potřeb
DMA Praha s.r.o. Návštěvníci se
mohou těšit na taneční vystoupení
klientů z Domova pro seniory Javor‐
ník, konkrétně zatančí klienti
z domova v Kobylé. Uživatelé Domo‐

va Sněženka vystoupí s tancem POU ‐
PATA‐RETRO SPARTAKIÁDA. Orga‐
nizace DIAKONIE ČCE – středisko
v Sobotíně, Dům na půl cesty Jeseník,
zve příchozí na jednodenní výstavu
fotografií se sociální a pouliční
tematikou, které budou umístěny na
stromech v parku na náměstí Svo‐
body. Autorkou snímků je Adéla Rai‐
fová, místní amatérská fotografka
apracovnice Domu na půl cesty Jese‐
ník. 

Akci zpestří rovněž workshopy
„Tvoření z pedigu“ a „Strom přání“
– tvorba z papíru od organizace
ZAHRADA 2000, z.s. Další účastníci
akce nabízejí také různá lákadla.
Třeba pracovníci organizace Dar‐
moděj, z.ú. předají zájemcům nejen
informace o svých činnostech, ale
rádi si s nimi zahrají i různé stolní
hry a kvízy. Pracovníci organizace
Člověk v tísni, o.p.s. kromě jiného,
oživí akci malováním na obličej
a hrou formou kvízu. Lidé budou
mít opět možnost vyzkoušet si i růz‐
né pomůcky. Názornou ukázku

nabízí organizace pro nevidomé
SONS ČR, z.s., OO Jeseník, například
psaní na Pichtově psacím stroji,
seznámení se s Braillovou sle-
peckou abecedou, simulační brý-
le očních vad, různé druhy
slepeckých holí, praktické
pomůcky pro zrakově postižené
jako peněženky, lupy, rozlišovač
barev a jiné zajímavosti. V dalších
dnech budou probíhat aktivity
v jednotlivých zúčastněných orga‐
nizacích v podobě Dnů otevřených
dveří, promítání tematicky zamě‐
řených filmů a jiné. Podrobnější
informace o celé akci a navazu-
jících aktivitách budou zveřejně-
ny na plakátech.

„Cílem celé akce nadále zůstává
vytvořit tradici pro širokou veřejnost
formou prezentování poskytovatelů
sociálních služeb na Jesenicku a za -
jištění informovanosti, kde čerpat
potřebnou pomoc a ukázat, že so -
ciální služby v našem regionu jsou
profesionální aodborně vedené,“uza‐
vřela Bohumila Ptáčková. (red)

Ukázat veřejnosti pohled na sociální služby a jejich
skutečnou podobu, způsob, jakým se dotýkají životů
každého znás, proč jsou poskytovány a jak přispívají
k zachování lidské důstojnosti a soběstačnosti. To
je cílem prezentace poskytovatelů sociálních služeb,
která se uskuteční ve čtvrtek 12. září od 10.00 do

16.00 hodin na Masarykově náměstí v Jeseníku.

Rada seniorů – pozor změna
Přijďte se podělit o zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit volné

chvíle nebo co ve městě změnit na další schůzky Rady seniorů, které se
uskuteční v úterý 3. září v 10:00 hod. v klubovně Centra společných
aktivit, ul. 28. října 870/8. Říjnová schůzka pak mimořádně 30. září
v zasedací místnosti radnice v 10:00 hod. Podrobnější informace na tel.
584 498 406, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník. (AK)

Dny seniorů města Jeseníku 2019
Ve dnech 3. až 6. října 2019 pro-
běhnou Dny seniorů 2019. 

Senioři se mohou těšit nejen na
tradiční přednášku Akademie
III. věku, program v divadle s pod‐
titulem „Stále nás to baví“, zájezd na
Slezskou Hartu, do Bruntálu a na
Cvilín, na sobotní filmové a divadel‐
ní představení nebo na nedělní
taneční podvečer, ale i doprovodný

program, kdy 1. října proběhne
autorské čtení v Knihovně Vincence
Priessnitze. Ve stejném období se
uskuteční i Týden Vincence Priess‐
nitze. Podrobnější informace o obou
akcích i doprovodných programech
budou zveřejněny na plakátech
umístěných na běžných vývěsních
místech ve městě i v příštím vydání
Našeho města. (AK)

Program v pátek dne 4. 10. 2019
Zájezd pro seniory

Odjezd autobusem z Jeseníku v 7:50 hod. u Billy, 7:55 hod. 
u Yesenky, 8:00 hod. na Lipovské ulici u nemocnice 

Slezská Harta – vyhlídková plavba velkokapacitní unikátní elektrolodí HARTA
trasa: Leskovec – Razová – Mezina – N. Pláň – Roudno – Leskovec 

Bruntál – osobní volno k prohlídce města, individuální oběd.
Cvilín – zřícenina středověkého hradu Cvilín, poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné, rozhledna. 

Cena: 250 Kč (zahrnuje lodní lístek a dopravu)

Přihlašovat se lze od 9. 9. 2019 od 8:00 hod. Částku je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení!

Přihlášky: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz, 
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel: 603 334 225, e-mail: vym.vera@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ – S ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší
než 7 dní před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka je poplatek nevratný. Přednost při přihlašování
mají senioři s bydlištěm na území města Jeseník.

MĚSTO JESENÍK
Městský úřad Jeseník
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Parléřův ďábel a živá hudba 
Kino Pohoda čeká 27. září, v rámci svatováclavského setkání, netra-
diční projekce krátkometrážního snímku Stavitel chrámu. 

Starodávná legenda, strhující příběh. Čtyřicet minut expresivních výrazů
soudobé herecké elity, rychlé střihy, ale i dlouhé záběry na hořící katedrálu.
To je Stavitel chrámu, němý film z roku 1919 o architektu Petru Parléři,
který kvůli dokončení slavné katedrály sv. Víta uzavře smlouvu s ďáblem.
Dojem z tohoto vizuálního umění na plátně umocní tradičně, netradičně
až avantgardně provedená živá hudba. Pod vedením kytaristy Radima
Přidala se ve zpívaných áriích představí operní zpěvačka Barbora Jirásková,
na kontrabas a klarinet zahraje Marian Friedl a čtveřici hudebníků uzavře
Matěj Drabina s perkusy. 

Projekce s živou hudbou byla poprvé (a úspěšně) uvedena na meziná‐
rodním filmovém festivalu Ostrava Kamera Oko v roce 2017, a to v kostele
sv. Václava v Moravské Ostravě. (mt)

Reliéfní obrazy Heinricha Wolfa 
Svatováclavské setkání v Jeseníku je letos věnováno výtvarnému
umění Jesenicka a Jeseníků 20. století. Při této příležitosti jsme
připravili výstavu, kterou se podařilo uspořádat díky majstrštyku
ze začátku loňského jara. Pomocí místního archivu získalo
muzeum do správy muzea čtrnáct obrazů, tzv. polovycpanin, z díl-
ny Heinricha Wolfa a jeden obraz od Josefa Appela. 

Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházejícího z našeho
regionu. Jednotlivé druhy jsou zakomponované do jejich přirozeného pro‐
středí. Pečlivě vytvarovaná těla ptáků obklopuje propracovaná malba krajiny,
celý motiv je uzavřen širokým plastickým rámem v podobě větví stromů.
Obrazy sloužily k dekoraci interiérů i jako školní pomůcky. Oba preparátoři
jsou spojeni s naším krajem. H. Wolf se narodil roku 1873 v Javorníku‐Vsi,
preparátorem se vyučil ve slezském Landeku. Usadil se v Jeseníku, kde od
roku 1900 započal samostatnou živnost. Jeho práce získaly několik zlatých
a stříbrných medailí. Byl členem čtenářského spolku a Synů vlasti, působil
jako zástupce velitele hasičů a vodní stráže. V Jeseníku roku 1938 i zemřel.
Na výstavě budou také obrazy polovycpanin z dílny jiných autorů. 

Výstava potrvá od 18. 9. do 10. 11., vernisáž se uskuteční v úterý
17. září od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi, při zahájení vystoupí Jeseničtí
trubači. Vstup na vernisáž je zdarma. Vstupné: 50/25 Kč.

Ivana Kužílková, kurátor výstavy

XIX. svatováclavské setkání na téma: Výtvarné umění 

Nejde o uměnovědné studie pro
pár odborníků, sběratelů a auk ‐
čních síní, kteří rozlišují vysoké
umění od nízkého, ale o iniciační
postižení různých tvůrců. Je jedno,
v jakém duchu tvořili, zda umění
vystudovali, jsou členy výtvarných
sdružení či procházejí arteterapií
v místních lázních. Nečiníme rozdíl
mezi lokálními autory a rodáky, kte‐
ří se uchytili mimo náš kraj, včetně
soudobých umělců německých.
Představíme i umělce odjinud, pro
něž se Jeseníky a Jesenicko staly,
byť i přechodně, jedinečnou umě‐
leckou inspirací.

Jesenicko, osídlené do roku 1945
převážně německy mluvícím oby‐
vatelstvem, nacházelo své správní
a umělecké centrum v Opavě, kde
fungoval spolek výtvarných umělců

německé národnosti. Valnou část
těchto umělců lze zařadit pod
pojem Heimatkunst, umění domo‐
viny, které vycházelo vstříc větši‐
novému konzervativnímu vkusu
jednoduchým masově přístupným
zobrazením. Jen dva umělci z Jese‐
nicka překročili pomyslnou mez
regionální produkce – známý
sochař Engelbert Kaps a dnes
zapomenutý malíř Willy Paupie.
Ten je prototypem idylické selanky
slezské vesnice. Jeho obrazy zachy‐
cující pohled z Mýtinky směrem
k masivu Keprníku a Šeráku jsou
toho příkladem. Svou slávu si
ovšem vydobyl příklonem k nacis‐
mu, jeho obraz si například koupil
i Hitler a další hodnostáři.

Kromě něj však na Jesenicku
a v Jeseníkách žilo a pracovalo mno‐

Státní okresní archiv Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka
a Společnost Vincenze Priessnitze pořádají v pátek 27. září od 9.00
v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku, v Zimní zahradě
Priessnitzova sanatoria, sympozium, jehož cílem je postihnout
výtvarnou kulturu regionu, zejména malířskou produkci v jejich
rozmanitých žánrech a technikách. 

ho malířů dnes naprosto zapome‐
nutých z příčin nejen politických,
resp. národnostních, ale i estetic‐
kých. Až dnes oceníme naivní umě‐
ní javornického nadlesního Alfreda
M. Schosse. I někteří z významněj‐
ších malířů přijíždějících do našeho
regionu vytvořili díla spíše než iko‐
nická a průkopnická tak „suvený‐
rová“ – líbivá, s notoricky známými
lokalitami jako Praděd, Vidly, Vře‐
sová studánka… Od nich se odlišo‐
val opavský malíř Adolf Zdrazila,
který v rámci projektu o zachování
slezské kultury zachytil realistic‐
kými akvarely řadu památkových
staveb na Jesenicku, jeho lidovou
architekturu a krajinný charakter.
Moravsko‐slezský sudetský horský
spolek se zasloužil o vydání řady
pohlednic z Jeseníků, které si objed‐
nal u zkušených výtvarníků, jakými
byli např. vídeňský malíř Eduard
Ferdinand Hofecker či Paul Aust
pocházející z Kladska. 

Početné množství malířů zamí‐
řilo i do lázní Gräfenberk. Najdeme
mezi nimi i Čechy – Jan Krejčí,
původně voják z povolání, zde žil
a tvořil i přes 2. světovou válku. Až
komunistický režim ho semlel
v politických procesech a teprve

v posledních letech objevujeme
jeho tvorbu. Pro návštěvu lázní Grä‐
fenberk si vybral nejvhodnější dobu
pražský umělec Václav Malý – pod‐
zim, kdy stromoví okolo cesty do
lázní hraje všemi barvami. Do sana‐
toria Ziffer na Gräfenberku k svým
příbuzným zajížděl pravidelně
malíř Erich Ziffer, který se stal obě‐
tí holokaustu.

S příchodem českého obyvatel‐
stva na Jesenicko po roce 1945
nastaly jiné životní podmínky, kdy
na uměleckou tvorbu nebyla vhod‐
ná doba. Až utichl poválečný kvas
a v roce 1948 došlo ke změně poli‐
tického režimu, začala se nesměle
obnovovat výtvarná scéna, byť
ideově silně spjatá s dobou. V roce
1958 se v Priessnitzově sanatoriu
v Lázních Jeseník uskutečnila výsta‐
va Lázně Jeseník a jiné motivy Jožky
Ryšavé Kačírkové, malířky pouče‐
né klasickou českou krajinomalbou.
A již od roku 1953 se v Jeseníku
začala formovat Jesenická výtvarná
skupina, která se na kolektivních
výstavách představuje dodnes.

Na sympoziu rovněž vystoupí
žáci projektu TALNET s příspěvky
týkajícími se architektury a Land
artu. Květoslav Growka
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Idea připomenout si tyto přelo‐
mové události našich dějin se zro‐
dila minulý rok na setkání
s pra covníky Okresního muzea
v Nise (Muzeum Powiatowe w
Nysie). Rozhodli jsme se společnými
silami vytvořit dvojjazyčnou výsta‐
vu, která by pojednala nejen o okol‐
nostech pádu režimu obecně, tj.
v ČSSR aPLR, ale aby zároveň reflek‐
tovala i regionální rozměr. Návštěv‐
níci se tak dozví o ně kterých
opozičních aktivitách 70. a 80. let

na Nisku a Jesenicku (legendárním
rebelem na naší straně se například
stal Jindřich Hořelica ze Zlatých Hor
zvaný Henry, který se pro své
nekompromisní názory několikrát
ocitl za mřížemi).

Protože se výstava zčásti ponese
v duchu spolupráce českosloven‐
ských a polských disidentů, jež se
setkávali v Rychlebských horách či
na Králickém Sněžníku, a vzájemné
podpory v boji proti společnému
nepříteli, nazvali jsme ji příznačně

„Nebyli jsme sami / Nie byliśmy
sami“. Kromě čtrnácti panelů si
návštěvníci budou moci prohléd‐
nout velkoformátové fotografie
zachycující významné mezníky
československých i polských
dějin, mimo jiné návštěvu papeže
Jana Pavla II. v Gdańsku roku
1987, lídra Solidarity Lecha
Wałęsu či propuštění Václava
Havla z vězení v květnu 1989.
Výstavu doplní odborná literatu-
ra aautentické dobové dokumen-
ty (třeba plakát Občanského fóra
z listopadu 1990, kdy proběhly
volby do obecních zastupitelstev,
v čele s Petrem Košackým).

V rámci výstavy proběhne něko‐
lik akcí, např. přednáška pro školy

či diskusní panel s odborníky
a významnými osobnostmi spoje‐
nými s pádem režimu na obou stra‐
nách hranice (19. listopadu)
spojený s odhalením pamětní desky
vzniku místní sekce OF v Katovně. 

Vernisáž se uskuteční v úterý
1. října v 18.00 hod. v galerii jese-
nické Vodní tvrze. Těšit se můžete
na písně Karla Kryla, které zazní
v podání jeho bratra Jana Kryla.
Výstava potrvá do 24. 11. 2019
(poté se přesune do Nisy, kde bude
k vidění od 6. 12. 2019 do 31. 1.
2020). Muzeum je otevřeno vždy
út–ne 9.00–17.00 hod., vstupné na
výstavu činí 50/25 Kč, vstup na ver‐
nisáž je zdarma. Matěj Matela,

spoluautor výstavy

V letošním roce si my, příslušníci národů střední a východní Evropy,
připomínáme 30 let od chvíle, kdy jsme se vymanili z východního
bloku a nastoupili cestu k demokracii. Zatímco v Maďarsku či Pol-
sku skončil komunistický režim již na počátku léta 1989, Čecho-
slováci se dočkali až v listopadu, kdy u nás začala Sametová
revoluce. 

Česko-polská výstava připomene pád režimu i regionální disent

V centru/Im Zentrum
„V centru“ je česko-německá umělecká akulturní iniciativa. Umělci,

spisovatelé ahudebníci otevírají společně s místními obyvateli vJeseníkách
prostor, kde se lze setkávat anahlížet na bývalé Sudety nově také z pohledu
kultury. Hlavními tématy akcí, které překračují hranice jednotlivých oborů
či generací, jsou dějiny příhraničního regionu plné proměn, ale také

ústřední témata ze sociální oblasti či ekologie. Úvodní akce k festivalu
V centru na podzim 2016 spolu s festivaly v letech 2017 a 2018 ukázaly,
jak velký je zájem účastníků a návštěvníků na německé i české straně
o prohlubování povědomí a o znovuobjevování kulturní identity, kterou
v sobě nese sousedství Němců a Čechů utvářené po staletí. (TZ)

Festival V centru vás 
naláká do bývalé knihovny 
Jesenicko se vylidňuje, lidé odcházejí do center, říká demografická
křivka. Nicméně „centrum je tam, kde si ho uděláš“, hlásají pořa-
datelé jedinečného česko-německého festivalu V centru/Im Zen-
trum, který připravuje parta srdcařů z Jeseníků a Rychlebských
hor již čtvrtým rokem. Letošní ročník se uskuteční 20.–22. září
v Jeseníku a mezi hosty se objeví např. spisovatelé Jaroslav Rudiš,
Kateřina Tučková, Simone Kucher nebo kapela Kafka Band.

Jeseník se stane dějištěm festivalu,
který nahlíží na Sudety nově z pohle‐
du kultury, poprvé. „Důvodů, proč se
festival přesunul do města, je více. Kaž-
dý rok jsme se posouvali v oblasti Jese-
níků nebo Rychlebských hor na místo
oplývající geniem loci. Letos nás pozva-
lo město Jeseník a zároveň se uvolnila
budova bývalé knihovny,“uvedla jedna
z pořadatelek festivalu Zdeňka
Morávková s tím, že bývalá knihovna
se stane středobodem festivalu
v pátek od 17 hodin. 

Umělci ji oživí netradičními výsta‐
vami, workshopy asetkáními. Napří‐
klad v sochařské laboratoři Andrey
Demek se budou z nejrůznějších
materiálů tvořit objekty ainstalace
tematizující architekturu Jeseníků
a jejich archetypy. Kromě toho si lidé
prohlédnou výstavy fotografií, zhléd‐
nou krátký film nebo kuriózní divadlo.
Skupina REZ oživí také blízký park. 

Festival se ale uskuteční i na dal‐
ších místech v Jeseníku, například
v pátek také na prknech Divadla
Petra Bezruče. Česko‐německý

nabroušený Kabaret z Prahy před-
staví To téma plné něžných i divo‐
kých jazykových přestřelek vpodání
umělců žijících hned ve čtyřech
zemích (Česko, Německo, Rakousko
a Švýcarsko).

Autorská čtení budou probíhat
v nové městské knihovně, a to
v sobotu od 14.00 do 18.00.
Návštěvníky určitě osloví jména jako
Jaroslav RudiščiKateřina Tučková.
V sobotu festival vyvrcholí koncertem
kapely Kafka Band, která zahraje
od 20 hodin v Kongresovém sále
Priessnitzových léčebných lázní. 

Anakonec v neděli mohou návštěv‐
níci zavítat nejen do bývalé knihovny,
ale také na netradiční Procházku
městem s architektkou Sarou
Wahaishi (v 10 hodin), která za
doprovodu hudebníků, umělců
amístních aktivistů představí „zapo‐
menuté“ zelené plochy Jeseníku
a jejich dřívější i budoucí význam. 

Celý program najdete na webu:
imzentrum.eu a na fb události:
V centru 2019. (mt)
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Bára Šporclová Kodetová: Herectví jsem se nezřekla

Paní Báro, pocházíte z herecké
dynastie Steimarů a Kodetů.
Vystudovala jste herectví, ale
vysněnou kariéru jste „pověsila
na hřebík“, aby se Váš manžel
mohl plně soustředit  na  dráhu
profesionálního umělce. Sme-
kám před takovými ženami,
a proto by, a určitě nejen mě, zají-
malo, jak těžká volba to byla?

Naše rodina je opravdu výjimeč‐
ná. Velmi si považuji být její součás‐
tí. Cesta našeho rodu začala
u J.J.Kolára a jeho nemanželského
syna V. Budila. Byli a stále jsme sou‐
částí kultury této země. Herectví
a umění máme v genech silně
zastoupené, stejně tak vlastenectví
a potřebu se uplatnit. Já jsem se tedy
herectví nikdy nezřekla. Jen jsem
nechtěla sedět na dvou židlích a nic
nedělat pořádně. Jako ženě mi při‐
šlo přirozené postarat se o děti
a rodinu, když mne potřebovali. Teď
se vše mění, dcery už jsou samos‐
tatné a já jsem nadšená z nabídek,
které přicházejí.

Než přišlo to zásadní rozhodnutí,
byly herecké příležitosti, na které
nezapomenete? Ajakou roli byste
si ráda v budoucnu zahrála? 

Žádné úplné přerušení práce ni ‐
kdy nenastalo. Za jednu z nejdůle‐
žitějších TV inscenací mé herecké
kariéry pokládám film T. Kopáčové
„Vedlejší příznaky“ z cyklu Nevinné
lži. Podílela jsem se na něm námě‐
tem, spoluprací na scénáři a hrála
hlavní roli. To vše už bylo po naro‐
zení mých tří dcer. Také v divadle
stále vystupuji. Jen si role vybírám
a vím, kde jsou mé priority. To, že
jsem se mohla dcerám věnovat
maximálně, je zásluha mého muže,
který nás dokáže zabezpečit. Nebýt
jeho, nikdy bych si tento luxus
nemohla dovolit a velmi si této mož‐
nosti vážím. Čas, který jsem prožila
se svými dcerami, je ten nejkrás‐
nější v mém životě. Člověk je ale
musí umět včas propustit do jejich
života. Nejsem pouze matka, jsem
i žena a herečka, která ještě má co
říct. Když se vrátím k vaší otázce,
ráda vzpomínám na divadelní roli
„Lady“ v „Sestupu Orfeově“ od T.
Williamse a představení v ND „Rok
na vsi“. Fascinuje mne Karel Čapek

a jeho Věc Makropulos. Postavu
Emilie z této jedinečné hry bych si
zahrála moc ráda.   

Byla Vaše volba studovat Konzer-
vatoř přijata doma s pochope-
ním nebo spíše s obavami,
protože rodiče věděli, jak tvrdý
je umělecký „chlebíček“?

Myslím, že u mne bylo od dětství
zcela jasné, že se herectví nevyhnu.
Divadlo jsem milovala od doby, co
si pamatuji. Jako dítě jsem měla vel‐
kou fantazii, celé dny jsem zpívala,
vymýšlela příběhy a bájila o tom,
jaké budu točit filmy. Rodiče se sna‐
žili přesměrovat mé ambice jinam,
táta mi nedovolil točit filmy jako
malé. Máma mi sháněla knihy a líbi‐
lo by se jí, kdybych studovala
archeologii (měla jsem ráda dějiny),
ale jejich snaha byla marná. 

A jak se Vy a Váš manžel budete
dívat na případné umělecké
ambice dcer? 

Své dcery podporujeme. Umělec‐
ký svět je jejich domovem. Nebu‐
deme jim stát v cestě, ať se
rozhodnou pro cokoli, co jim bude
přinášet radost.

„Paměti z mých  ředitelských
vzpomínek“ z pera Vašeho před-
ka Vendelína Budila jsou určitě
zajímavou sondou do života
plzeňské divadelní scény na
počátku 20. století. Pokud jste
měla to štěstí se s nimi
seznámit, jak na Vás působil  teh-
dejší esprit prken, která zname-
nají svět, ve srovnání s dnešním? 

Omém prapradědečkovi toho vím
hodně. Neměl to jednoduché. Byla
to velká osobnost české divadelní
scény. V té době bylo české divadlo
v plenkách a všichni buditelé byli
nesmírně stateční. Žili na pokraji
bídy. Nemůžeme srovnávat nesrov‐
natelné. Co je stejné, je láska k divad‐
lu a určitá posedlost, se kterou tvoří
každý dobrý umělec. Amá rodina tu
posedlost má. Dědí se z pokolení na
pokolení. Jsme v určitém smyslu šle‐
chtici divadla. V dějinách českého
státu myslím není druhá tak početná
linie herců, bez jediného přerušení.
Jsem šestá generace a jsem si jistá,
že ne poslední.

Zatímco Váš manžel účinkoval
v Jeseníku nejednou, u Vás to
bude premiéra. Nicméně poprvé
jste do Jeseníku přijela navštívit
babičku Jiřinu Steimarovou, kte-
rá byla pravidelným hostem jese-
nických lázní. Jaké vzpomínky
z té doby Vám utkvěly v paměti?

Jeseníky jsem navštívila ve svém
životě mnohokrát. Kamarádka zde
má chalupu. Miluji zdejší úchvatnou
krajinu, a jak už jste zmínila, má
babička Jiřina zde v lázních trávila
každé léto. Kraj je to překrásný
a ráda se sem vracím.

Váš tatínek Jiří Kodet byl obsa-
zovaným hercem nejen pro svůj
šarm, ale také  nezaměnitelné
vystupování a příjemný  humor.
Mohla byste se s čtenáři podělit
o úsměvné příhody z natáčení,
kterými Vás tatínek  zásoboval,
či jste Vy sama byla jejich svěd-
kem?

Každý okamžik strávený s mým
otcem byl nezaměnitelný. Měl rád
přírodu, naučil mne ji milovat také.

Měl rád zvířata, naučil mne to také.
Obdivoval chytré a talentované lidi,
mám to stejně. Hodně četl, také
hodně čtu. Miloval humor, stejně
i já. Bál se malosti, závisti a nenávi‐
děl sraby, i já se tak v životě chovám.
Velmi prožíval politiku, také se o ni
zajímám. Myslím, že s dnešní poli‐
tickou reprezentací by nebyl spo‐
kojen, spíš by šílel. Hole by mu
nestačily. Historek by bylo mnoho,
ale když dovolíte, nechám si je ve
svém srdci. 

Kdybyste nevyrostla v umělec-
kém prostředí, byla by Vaše volba
povolání stejná? Pokud ne, čím
byste chtěla být?

Vyrostla jsem v uměleckém světě
a netuším, jak by se můj život vyvíjel
v jiném prostředí. Vše, co mám ráda,
souvisí s uměním. Obecně ráda tvo‐
řím. Mám i výtvarný a designový
talent. Obdivuji staré domy a zahra‐
dy, obrazy, sochy.  Nechtěla bych být
nikým jiným, než jsem. 

Dokončení na str. 9

Jedním z hostů říjnových Hovorů od klavíru bude také Bára Špor-
clová Kodetová, která po studiích na Pražské konzervatoři působila
sedm let v činohře Národního divadla a pět let jako jeho stálá
členka. Zároveň hrála v Činoherním klubu, divadelním spolku
Kašpar, Viole, Mladé Boleslavi, Studiu DVA a v Divadle Na Jezerce.
Momentálně ji můžete vidět v divadle Bez zábradlí. Jaká je, co ji
trápí, jaké jsou její priority a čeho si váží? Letmý obrázek jejího
života nabízíme v následujícím rozhovoru.  

Bára Šporclová Kodetová. Foto: Vojtěch Vlk
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Herectví jsem se nezřekla
Dokončení ze str. 8

Jeseník – lázně Gräfenberg jsou
spojeny se jménem vodního dok-
tora Vincenze Priessnitze. Dnes
je voda ve světě jedním z nej-
ohroženějších přírodních zdro-
jů, bez nichž by nebylo života. Jak
se Vy jako matka tří ratolestí
díváte na tento problém?  

Všichni víme, že Země je živý
organismus a že jej ničíme. Je to
hrozba, kterou stále podceňujeme.
V dětství jsme bydleli v Těptíně na
chatě, kde bylo velmi málo vody ve
studni. Koupali jsme se tedy
postupně v jedné vaně. A vodou
šetřili. Dnes už nemusíme, ale mys‐
lím na to stále a dělám vše pro její
ochranu. Proto mne také tak moc
znepokojuje benevolentní přístup
naší současné vlády k těmto otáz‐
kám. Nejen řepka je problém, který
bychom měli řešit, je jich mnoho.
Kdy dostaneme rozum? Stále
doufám, že brzo.

Abychom nebyli pořád jen vážní,
vzpomínáte na nějaký zážitek ve
spojení s uměním, kdy jste se
i upřímně zasmála?

Filmy jsou dobré na zasmání.
Táta miloval Louise de Funese, Cha‐
plina, Laurela a Hardyho, Vlastu
Buriana. Takže grotesky a jako pří‐
klad jednoho z mnoha jmenuji film
„Někdo to rád horké“. Také se moc

ráda směji v divadle. Nedávno jsem
slzela smíchy i dojetím na předsta‐
vení Shirley Valentine se Simonou
Stašovou v hlavní a jediné roli. Byla
skvělá. Taková představení mám
ráda.

„Hovory od klavíru“ jsou realizo-
vány ve spolupráci s jesenickou
ZUŠ. Vzhledem k Vašim profesím
předpokládám, že také Vaše dce-
ry navštěvují některý z oborů
základního uměleckého školství,
který jim učaroval, je to tak?

Má nejstarší dcera Lily je už na
střední výtvarné škole. Studuje
obor bytový design, ale baví ji také
kresba a malba, možná prý i socha‐
řina. Geny po dědovi, sochaři Janu
Kodetovi, se nezapřou. Prostřední
Violetta hraje na housle a zpívá.
Sophinka je rozená herečka, chodí
na dramatický kroužek, zpívá, tančí
a hraje na violoncello.  

Dodejme, že Hovory od klavíru,
jejichž hostem bude kromě Báry
Šporclové Kodetové také mladá
vědkyně pocházející z Jeseníku
Ing. Bc. Eliška Kabourková, PhD., se
uskuteční v jesenické Kapli
v pátek 11. října 2019 v 18 hodin.
Večerem jako vždy provede Jiří
Holoubek a hudební produkcí osvě‐
ží Ukuleleband Jeseník pod vede‐
ním Václava Dvořáka ml.

Viola Králová

Nový školní rok a výzvy klepou na dveře

Nadstavbou nového školního
roku bude evropský projekt „Ote-
vřené a inovativní vzdělávání na
ZŠ Jeseník“ – pracovní název
„Šablony II“. Výstupy projektu
budou vedle personální podpory
také další vybavení ICT technikou,
ale zejména aktivity na podporu
spolupráce a profesního rozvoje
učitelů a zavádění inovací do výuky.
Některé z témat jsou např. forma-
tivní hodnocení, Montessori prvky
vzdělávání na prvním stupni nebo
projektová výuka v blocích.

Dalším projektem je „Škola pro
všechny II“ zaštítěný oddělením
školství podporujícím rovné příle-
žitosti na škole. Díky němu budeme
nabízet kroužky na rozvoj potřeb-
ných gramotností a doučování.
V rámci projektu získáváme zdroje

také na školního psychologa, se kte-
rým budeme nyní jako jedna z mála
škol denně spolupracovat. Strate-
gicky se chystáme na zveřejnění
střednědobé vize
a během roku si
chceme v soula-
du s ní vzít na
paškál také škol-
ní vzdělávací
program.

Klidně bychom
si tedy již mohli
také vzít do úst
slogan „Makáme!“ (myšleno čistě
apoliticky). Nemohu mluvit za
všechny, ale osobně se na žáky
a výzvy nového školního roku těším.
Zejména s vědomím, že náš školní
tým je v jádru kompaktní a silný
a bude obohacen novými tvářemi.

Závěrem ještě jedno ujištění
potvrzené Českou školní inspekcí.
V kontrole na udání bylo, mimo jiné,
prošetřováno řešení údajné šikany.
Jak už to tak bývá, o žádnou šikanu
se nejednalo a inspekce prohlásila
stížnost za nedůvodnou. V rámci
rozsáhlé kontroly bylo konstatová-
no, že všechny náležitosti kolem této
problematiky má škola v pořádku.
Jsme zato rádi, ale tyto řeči školu

trvale poškozují.
Mýty o šikaně
vznikají často
neznalostí prob-
lematiky podráž-
děných rodičů
jako nejjedno-
dušší útok na
školu. Jsem pře-
svědčen, že na

naší škole šikana není a vzhledem
k nastavenému klimatu ani nemá
šanci vyrůst. 

Děkujeme za podporu všem, kteří
naopak pomáhají šířit dobré jméno
školy.
Dominik Liberda – ředitel školy

Milí přátelé školy, 
naše budovy se během srpna plnily více a více lidmi, zejména
správními zaměstnanci a následně pedagogy chystajícími se na
nový školní rok. Přípravný týden máme rozplánovaný téměř do
jednotlivých hodin a kromě běžných příprav tříd, školní admini-
strativy a výuky se zaobíráme přicházejícími výzvami a projekty.

Zastavení 
v ZAHRADĚ 2000

Každý čtvrtek od 13.00 do
15:00 hodin

Zveme vás do Sociálně rehabi‐
litačního centra organizace
ZAHRADA 2000 z. s. ke společ‐
nému tvoření z keramiky, pedigu
a dalších materiálů. 

Přijďte si s námi popovídat
a vytvořit si vlastní výrobek pro
radost. Pozvání platí pro všechny,
kdo rádi tvoří i pro ty, kdo se zají‐
mají o druhé a vlastní duševní
zdraví.

Najdete nás na adrese: 
Dětřichov, Na Mýtince 32, 
790 01 Jeseník.

Bližší informace na tel. 
584 401 195.
www. zahrada2000.cz
www.destigma.cz



Marie Anna Priessnitzová se
narodila 8. února 1835. Společně
se svými sourozenci vyrůstala
v Javorníku pod pečlivým dohle‐
dem rodinné vychovatelky Rosalie
Kaltfeldové. V březnu roku 1860 se
Marie Anna ve svých pětadvaceti
letech provdala za důstojníka
rakouské armády Johanna Rippera,
který se později výrazně zasloužil
o rozvoj lázní i města. Společně
s jejich dcerou Zdenkou pak také
pečoval o odkaz Vincenze Priess‐
nitze. Marie Anna prožila celý svůj
život v Jeseníku, kde také 3. března
1909 zemřela. 

Zpodobňování přírody a maleb‐
ných výjevů okolního světa patřilo
v 19. století k obvyklým zábavám
mladých žen a dívek ze středních
a vyšších společenských vrstev, kte‐
ré tak nejen trávily volný čas na čer‐
stvém vzduchu, ale zároveň si
zdokonalovaly svůj cit pro výtvarné
umění a estetično. Marie Anna Pri-
essnitzová však tato vyobrazení
vytvářela záměrně též jako
rodinnou památku pro budoucí
generace. Během svých prochá-
zek v okolí Jeseníku a lázní na
Gräfenberku tak ve svém skicáři
zachytila místa související nejen
přímo s lázeňstvím, ale i s živo-

tem své rodiny. Jednotlivé obrázky
jsou nakresleny tužkou, vystínova‐
né a působí zdařilým dojmem.
Autorka si dala práci také s vyob‐
razením drobných detailů, podle
nichž můžeme kresby z tohoto alba
zařadit převážně do první poloviny
60. let 19. století. Některé obrázky
však retrospektivně odkazují na
dřívější události a několik je dato‐
váno do doby pozdější. Většina kre‐
seb je též opatřena německými
popisy.

Obrázky můžeme rozdělit do
několika tematických celků. Ve
skicáři jsou samozřejmě zachycena
místa spjatá přímo s rodinou Pri‐
essnitz, mezi něž patří například
Priessnitzův rodný dům na Gräfen‐
berku nebo slavnostně vyzdobený
velký sál lázeňského domu Hrad.
Nechybí zde ani obrázky z České
Vsi, odkud pocházela Priessnitzova
manželka Žofie. Jedná se přede‐
vším o celkový pohled na tuto obec
s budovou mlýna, rychtářstvím
a kostelem, kde byli Vincenz s Žofií
oddáni. Neméně zajímavým je také
detailní obrázek Priessnitzova stat‐
ku stejně jako pohled na dům Jiřího
Hackenbergera, Priessnitzova
švagra. Soubor však nejčastěji
obsahuje vyobrazení lázeňských

pramenů a pomníků. V albu tak
například najdeme současný Bez‐
ručův pramen (původně Pruský
pramen), dále pramen Priessnit‐
zův, Vídeňský, Sourozenecký, Vin‐
cenzův (původně Čeňkův) nebo
Sofiin.

Některá vyobrazení předsta-
vují též místa, která v tehdejší
podobě již neexistují. Takovým
bylo i odpočívadlo s vyhlídkou
a dřevěnými lavičkami dříve známé
jako Oswaldova radost. Dnes se toto
místo nacházející se za Studničním
vrchem směrem na Žulový vrch
označuje jako Oswaldovo odpočí‐
vadlo a tvoří jej pouze holé skalisko
s kamenným hraničníkem, které je
omezené vzrostlými stromy. Nemé‐
ně zajímavým je též obrázek původ‐

ní Wesselényiho zahrady zřízené
v roce 1839 uherským šlechticem
baronem Miklósem Wesselényim,
jejíž součástí byl i pramen s pomní‐
kem. Ač byla zahrada ve své době
velmi oblíbeným místem nedělních
vycházek, postupem doby chátrala.
V současné době zbylo ze zahrady
pouze torzo pomníku, které se
nachází na soukromém pozemku
na dnešní Březinově ulici.

Album představuje významný
odkaz z dějin lázeňství přede-
vším svou komplexností. Je také
důležitým dokumentem zachycu‐
jícím stav lázeňských pramenů,
pomníků a dalších míst na počátku
60. let 19. století. 

Božena Kaňáková,
historička VMJ
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Album MP aneb Ze skicáře Marie Anny Priessnitzové
Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka se zachovalo mnoho zajíma-
vých předmětů souvisejících s lázeňstvím a osobností Vincenze
Priessnitze. Poněkud pozapomenutým exponátem z tohoto
muzejního souboru je album v hnědých deskách, které obsahuje
třiatřicet vyobrazení známých míst v okolí Jeseníku i lázní na Grä-
fenberku. Na přední straně jeho desek jsou zlatým písmem vyra-
ženy iniciály MP, podle nichž lze usuzovat, že tyto obrázky s velkou
pravděpodobností nakreslila Marie Anna Priessnitzová, čtvrtá
dcera světoznámého vodního lékaře Vincenze Priessnitze. Z iniciál
lze také usoudit, že skicář obdržela ještě jako svobodná.

Wesselényiho zahrada – vstup do zahrady s dřevěným tyčkovým plotem, vstupní
branou s označením, mostem a stromy v parku. (Vlastivědné muzeum Jesenicka) 

Oswaldova radost v podobě lesního zátiší se skalní vyvýšeninou s přemostěním
a dřevěnými odpočívadly. (Vlastivědné muzeum Jesenicka)

Sofiin pramen s pomníkem. (Vlastivědné muzeum Jesenicka)  
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ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ 

otevřena denně od 10.00 do
18.00 hod.
Půjčovna elektrokol, dětských kol,
odrážedel, koloběžek a sportov‐
ních her (badminton, kroket, volej‐
bal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky,
Člověče nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark
v provozu!
Háj Víly Ozdravy v provozu!

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

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

Dny sportovních 
aktivit pro všechny

Ve dnech 6.‐7. září se v areálu lázní
za podpory Olomouckého kraje
budou konat Dny sportovních akti‐
vit pro všechny. Více informací na
www.priessnitz.cz.

LETOS SLAVÍME DVĚ STĚ DVACET LET…

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO 8:00–12:00
NE 15:00–20:00

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK

Oblíbený vláček jezdí lázeňské
okruhy a do Jeseníku, do Fauna‐
parku, na Čertovy kameny, do Jes‐
kyní Na Pomezí, a to vždy od pátku
do neděle. Více informací na
www.priessnitz.cz.

…od narození zakladatele lázní Vincenze Priessnitze. Význam a velikost jeho osobnosti i díla zajisté
není potřeba připomínat. Nejlépe je dokládá fakt, že ze zapadlého koutu rakouské monarchie
dokázal během tří desetiletí udělat zcela jiné místo. Na Gräfenberk přijížděli za zdravím i za pro-
slulostí lázní z celé Evropy i ze zámoří nejrůznější hodnostáři, šlechta i monarchové, přední prů-
myslníci i umělci. Jak by asi dnes vypadal Jeseník a celý okolní region, kdyby se zde pan Priessnitz
nenarodil?
Tradiční Priessnitzův týden na
začátku října bude letos díky kula‐
tému výročí se dvěma dvojkami
výjimečnější než v předchozích
letech. „Připravili jsme zajímavé
přednášky ve spolupráci s Vlastivěd-
ným muzeem, chodby sanatoria

ozdobí obrazy osobností minulosti,
hudební fanoušci si budou moci
poslechnout hudbu, která zněla na
Gräfenberku za Priessnitzových dob.
Velmi se těšíme také na posvěcení
obnoveného Sophiina pramene na
Ripperově promenádě přímo v den

Priessnitzových narozenin,“ říká
obchodní ředitelka PLL Kateřina
Tomášková a dodává: „Věřím, že
z letošní nabídky si vybere opravdu
každý příznivec lázní a jejich historie
a všechny tímto zvu na bohatý pro-
gram, který začíná už třicátého září.“
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neděle 1. září ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s.

neděle 1. září v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Petite Fleur Kvintet Zdeňka Jurčíka. Pořá-
dají PLL a.s.

pondělí 2. září od 8 hodin
Areál SVČ DUHA Jeseník
VÍTÁME PRVŇÁČKY
Zahájení zápisu do kroužků SVČ Duha, pro nejmenší
skákací hrad zdarma. Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

úterý 3. září a čtvrtek 5. září v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

pátek 6. září v 16.30 hodin
Centrum společných aktivit
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
CENTRA SPOLEČNÝCH AKTIVIT
Slavnostní otevření Centra společných aktivit (CSA),
jehož součástí je také nová knihovna. Začátek provozu
CSA a novou etapu knihovny spustí Rafaela Drgá-
čová a Jaromír Švejdík, který zároveň zahraje se
svou Letní kapelou. Na závěr vystoupí Slam poetry‐
cz Olomouc. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky
a kulturní program. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník
a CSA.

neděle 8. září ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s.

pondělí 9. září v 19 hodin
Kaple
KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
Vystoupí Trio Con Amore, trio violoncellistů ze ZUŠ
Jeseník, Jesenický smíšený pěvecký sbor pod vedením
Jitky Melicherové, zpěvačka Alena Terezie Vítek 
a další hosté. Koncertem vás provede Rafaela Drgá‐
čová. Výtěžek z koncertu bude předán zástupci
z nadace. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 10. září v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

středa 11. září v 17 hodin
Kaple
HRÁTKY S HUDBOU
Zahájení 27. ročníku populárního kurzu pro děti
a jejich rodiče Hrátky s hudbou pod vedením lektorky
Rafaely Drgáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník.

čtvrtek 12. září v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

pátek 13. září ve 20 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
FOLKOVÝ RECITÁL

Akce Představí se věhlasný písničkář, hudební skladatel
a básník Vojta „Kiďák“ Tomáško. 
Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s.

sobota 14. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
FRANCIE, ŠVÝCARSKO
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. Vstupné
60 Kč. Pořádají PLL a.s.

neděle 15. září ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s.

neděle 15. září v 15.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
CREOLE WORLD MUSIC V PLL
Světové kvarteto EAST AFFAIR, čtyři hudebníci, absol‐
venti Jazzové vysoké školy v Kolíně nad Rýnem,
německý kytarista Kim Efert, český cimbálista Jura
Wajda, srbský kontrabasista Fedor Ruškuc a světo‐
běžník, perkusionista Christopf Hillman, založili tuto
kapelu. Stali se vítězi mnoha soutěží World Music.
Vstupné 150 Kč. Pořádají PLL a.s.

úterý 17. září a čtvrtek 19. září v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

FESTIVAL V CENTRU/IM ZENTRUM
pátek 20. září v 17 hodin

Budova bývalé knihovny
ZAHÁJENÍ 4. ROČNÍKU FESTIVALU V CENTRU 
(IM ZENTRUM)
Od 20. do 22. září se počtvrté koná česko‐německý
umělecký a kulturní festival „V centru“. Tato česko‐
německá iniciativa propojuje od roku 2016 umělce,
spisovatele a hudebníky, kteří společně s místními
obyvateli otevírají v Jeseníkách prostor, kde se lze
setkávat a nahlížet na bývalé Sudety nově také
z pohledu kultury. Hlavními tématy akcí, které pře‐
kračují hranice jednotlivých oborů či generací, jsou
dějiny příhraničního regionu plné proměn, ale také
aktuální témata ze sociální oblasti či ekologie, kterými
se bez ohledu na hranice zabýváme ve svém vlastním
prostoru my všichni. Vstup volný. Pořádá Pilotraum
01 e.V. a město Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

pátek 20. září ve 20 hodin
Divadlo P. Bezruče
DAS THEMA - TO TÉMA: „CIT UND GEFÜHL“ (IM
ZENTRUM)
První česko‐německý kabaret přímo z Prahy, který
nemilosrdně a s totálním osobním nasazením v divo‐
kých a něžných jazykových šarvátkách zkoumá násle‐
dující: Takže, proč tady vůbec žijeme spolu, hm, už
víc než tisíc let?! V česko‐německém kontextu zkou‐
mají čtyři performeři svéhlavými metodami podstat‐
né otázky týkající se našeho identitárního mixu. Vstup
volný. Pořádá Pilotraum 01 e.V. a město Jeseník ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník.

sobota 21. září ve 14 hodin
Knihovna V. Priessnitze
AUTORSKÁ ČTENÍ (IM ZENTRUM)
Jaroslav Rudiš přečte ze svého románu „Český ráj
/ Böhmisches Paradies“, který se v Česku řadí k best‐
sellerům. Humorně, ironicky, důvtipně a zároveň
s citem pro současnost popisuje radosti i strasti muž‐
ského světa, tak jak je zažil a naposlouchal v sauně
ve svém rodném kraji.
Škrábanice – Scribbles – německy „Die Kratzerei“ je
improvizovaná společná hra českého hudebníka
a skladatele Michala Rataje s básníkem a perfor‐
merem Jaromírem Typltem. Hra vychází z předsta‐
vy „zvukově zpracovaného manuskriptu“. První
neurčitá spojení zvuků a slov vedou přes zkratky až

k hotovým větám a poetickým fragmentům – a zase
nazpět.
Čerstvě dokončená kniha Kateřiny Tučkové je inspi‐
rována událostmi, které se staly v malé pohraniční
obci Bílá Voda na Jesenicku. Dramatický osud inter‐
novaných řeholnic, které v této obci strávily čtyři
desítky let během komunistického režimu, objevuje
hrdinka Lena, která přitom zjišťuje, že katolická cír‐
kev se s ženskou otázkou ani na počátku 21. století
zdaleka nevyrovnala.
Vrozhlasové hře „Der Stimme ihren Ort zurück“ (Vrať‐
te hlasu jeho místo) proplétá Simone Kucher osud
jedné americké rodiny s politickými událostmi 20.
století a zároveň otevírá otázky týkající se pravdy a lži,
zapomínání avzpomínek, mlčení amluvení. Vše začíná
zvukovým dokumentem s jistým hlasem. Podobá se
hlasu dědečka hlavní postavy, která se vydává po sto‐
pách své historie. Vstup volný.  Pořádá Pilotraum 01
e.V. a město Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 21. září
Budova bývalé knihovny
DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH - BORDEL
DE I´AMOUR (IM ZENTRUM)
Jakub Čermák, divadelní performer, režisér a filmový
tvůrce, spolu se svým divadelním souborem promění
sklep a sklad v bývalé městské knihovně na jeden
den v bordel a pozve návštěvníky, aby zakusili různé
podoby lásky. Smyslové a smyslné interaktivní diva‐
delní představení již sklidilo velké nadšení u praž‐
ského publika. Čas události bude upřesněn na
www.mkzjes.cz. Vstup volný. Pořádá Pilotraum 01
e.V. a město Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 21. září ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
KAFKA BAND (IM ZENTRUM)
Jedinečný koncert Kafka Bandu v rámci festivalu Im
Zentrum vJeseníku. Kapela složená zmuzikantů zvuč‐
ných jmen zpracovala do audiovizuální podoby již dru‐
hou knihu Franze Kafky. Po úspěšném Zámku, se kterým
objeli několik zemí, přišla na řadu Amerika. Tu Kafka
Band nejdříve zhudebnil v divadle v německých Bré‐
mách, aby ji pak přepracoval do česko‐německo‐anglic‐
ké koncertní podoby. Na jaře 2019 také vyšla
stejnojmenná deska. Spisovatel Jaroslav Rudiš, výtvar‐
ník Jaromír Švejdík, muzikanti Dušan Neuwerth, Tomáš
Neuwerth, Jiří Hradil, Libor Palucha, Zdeněk Jurčík aVJ
Clad vytvořili originální koncertní podobu známé lite‐
rární předlohy. Prodej vstupenek ve všech místech
rezervačního systému MKZ Jeseník. Vstupenky vpřed‐
prodeji máte možnost zakoupit online na portálu GoOut.
Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den konání akce
390 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 22. září v 10 hodin
Jeseník
PROCHÁZKA MĚSTEM (IM ZENTRUM)
Architektka Sara Wahaishi má na starosti architek‐
tonický vývoj Jeseníku. Představí nám „zapomenuté“
zelené plochy a jejich dřívější i budoucí význam. Pro‐
cházka za doprovodu architektů, hudebníků, umělců
a místních aktivistů. Místo setkání bude upřesněno. 
Vstup volný. Pořádá Pilotraum 01 e.V. a město Jeseník
ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 21. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
TENERIFE – KANÁRSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. Vstupné
60 Kč. Pořádají PLL a.s.

sobota 21. září
Areál SOŠ zemědělská Šumperk
MEDOVÝ DEN ŠUMPERK
Výlet mladých včelařů na Medové dny, včelařské sou‐
těže, tvořivé dílny a ochutnávka medů.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

neděle 22. září ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář
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a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s

pondělí 23. září v 17.30 hodin
Sál Pentagonu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
PRO MLÁDEŽ
Zahajovací lekce kurzu tance pro mládež. Kurz je roz‐
vržen do 12 lekcí + 1 lekce stolování s večeří. Běžné
lekce budou probíhat v pondělí od 17.30 do 20.30
hodin. Taneční budou ukončeny závěrečnou kolonou
24. listopadu. Kurzovné 1250 Kč. Přihlášeni budete
zaplacením kurzovného v kanceláři Divadla P. Bez‐
ruče. Více na tel. 773 588 001. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 24. září v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

středa 25. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se excelentní skupina muzikantů Brass
Quintet‐Jesenické žestě pod vedením Františka
Mecha s pestrým repertoárem, plným atraktivních
transkripcí děl více žánrů. 

čtvrtek 26. září v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
PLÍŽIVÝ PUBQUIZ
Přijďte si zasoutěžit a příjemně strávit večer plný
vtipných i vážnějších otázek, při kterých ze sebe vydo‐
lujete znalosti, o kterých jste ani netušili, že je máte.
Soutěžní týmy max. tříčlenné. Moderuje Petr Zobač.
Vstupné 30 Kč. 

čtvrtek 26. září v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

pátek 27. září v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
IMPRO PRO LIDI 
ANEB KAŽDÝ UMÍ IMPROVIZOVAT
Série víkendových improkurzů pod vedením Daniela
Kunze, který se již 10 let věnuje improvizaci a slam
poetry. Kurzy budou probíhat vždy v pátek mezi
17–21 hod. a v sobotu mezi 8–12 hod. po dobu třech
měsíců, celkem 27 hodin. Kurzovné činí 990 Kč. Při‐
hlášeni budete zaplacením kurzovného v kanceláři
Divadla P. Bezruče do 20. září. Počet účastníků je
omezen, účastníci musí být starší 18 let. Více na infor‐
mace@mkzjes.cz.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 27. září od 10 do 17 hodin
Tovární 1332/1a – 1. patro
MAMINKY SOBĚ
Podzimní bazárek s oblečením, hračkami a potřebami
pro děti se koná v prostorách pořadatele. Pořádá Cír-
kev Nová naděje Jeseník.

sobota 28. září ve 14.30 hodin
Před léčebným domem Priessnitz
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Před zahraničním turné se představí vynikající
 Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s dirigenty
Tomášem Uhlířem a Milanem Domesem, s mažoret‐
kami SZUŠ taneční Jeseník pod vedením Zuzany Frits‐
cherové (V případě nevlídného počasí v hale
Léčebného domu Priessnitz). Pořádají PLL a.s.

neděle 29. září ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s.

neděle 29. září v 15.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
SVÁTEČNÍ JAZZOVÉ ODPOLEDNE
Představí se klavírní duo 88Twice Jakub Knápek
a Vladimír Najdekr. Pořádají PLL a.s.

neděle 29. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
DVA KLAVÍRY, ČTYRY RUCE
V rámci XXVII. Mezinárodního hudebního festivalu
Karla Ditterse z Dittersdorfu se představí vynikající
interpreti, klavíristé Eliška Tkadlčíková a Karel Košá‐
rek. Vstupné 200 Kč, senioři, studenti a školní mládež
150 Kč (bez předprodeje!). Pořádá Sdružení Karla
Ditterse z Dittersdorfu, z.s.

pondělí 30. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SKUPINA BREJLE
V rámci Týdne Vincenze Priessnitze se představí
populární skupina Brejle v čele s Jiřím Svobodou,
hudebním pedagogem, s pestrým, různorodým
repertoárem. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s.

1. srpna–29. září
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA JESENICKU
Výstava se koná v rámci XIX. svatováclavského se‐
tkání 2019, jež je celé věnováno výtvarnému umění
regionu ve 20. století. Pořádají MKZ Jeseník, IC Jese-
ník, SOkA Jeseník a VMJ.

21. září–22. září
Budova bývalé knihovny
VÝSTAVY V RÁMCI 
FESTIVALU IM ZENTRUM – V CENTRU
V budově bude probíhat několik výstav, prezentací
a filmových dokumentací. Zapojí se Filip Raif, stu‐
denti gymnázia Jeseník, Lucia Dellefant, Andrea
Demek, Frank Sauer. Vstup volný. Pořádá Pilotraum
01 e.V. a město Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

Výstavy

18. září–10. listopadu
Hlavní výstavní sál
HEINRICH WOLF
Vernisáž výstavy se koná v úterý 17. září od 18.00
hod. ve Vodní tvrzi. Vystoupí Jeseničtí trubači, vstup
na vernisáž zdarma. Kurátor výstavy: BcA. Ivana
Kužílková. Vstupné: 50/25 Kč. Více na str. 6.

6. července–22. září
Galerie
JOSEF ČAPEK – NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ
Výstava představí návštěvníkům v ucelené formě
život a dílo tohoto umělce a ryzího člověka.
Vstupné: 50/25 Kč.

19. června–8. září
Hlavní výstavní sál
LESY HROU
Zábavná i poučná výstava o lesích pro všechny ge‐
nerace. Vstupné: 60/30 Kč.

EXKURZE
21. září

VODOPÁDY A SKÁLY V OKOLÍ PRADĚDU
Exkurze povede známou trasou z Karlovy Studánky
údolím Bílé Opavy na Praděd, k chatě Švýcárna
a přes Malý Děd kolem nejvýše položeného dolu na
železnou rudu, kolem Sokolí skály a Vysokého vodo‐
pádu až do Bělé pod Pradědem. Účastníci se seznámí
s geologickou stavbou oblasti, s činností vody a ark‐
tického klimatu v dobách ledových, s mineralogic‐

Vlastivědné muzeum Jesenicka

kými výskyty i s průzkumy a těžbou rud, které měly
někdy překvapivé historické dopady. Exkurzi povede
RNDr. Viera Večeřová. Kontakt: 732 530 089. Odjezd
v 7.45 hod. z autobusového nádraží v Jeseníku, ná-
vrat kolem 16.30 hod. Vstupné: 30 Kč/osoba.

PŘEDNÁŠKY
5. září 

JESENICKÉ HRADY V REGIONÁLNÍ MYTOLOGII
Další ze série přednášek Matěje Mately, odborného
pracovníka VMJ. Čtení se uskuteční od 18.00 hod.
ve Zdravé kavárně. Doporučujeme rezervace pře-
dem – osobně ve Zdravé kavárně. Vstupné: 20 Kč.

XIX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
V JESENÍKU
pátek 27. září od 9.00 hod.

Zimní zahrada, PLL a.s.
VÝTVARNÉ UMĚNÍ JESENICKA 
A JESENÍKŮ 20. STOLETÍ
Vlastivědné sympozium v rámci XIX. svatováclavského
setkání v Jeseníku představí nejen německé a české
malíře našeho regionu. Pro účastníky je připraven
stejnojmenný sborník referátů. Vstup volný. Pořádají
SOkA Jeseník, VMJ a Společnost V. Priessnitze.

pátek 27. září v 15.00 hod.
Vlastivědné muzeum Jesenicka
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
HEINRICH WOLF
Vstup volný.

pátek 27. září v 16.00 hod.
Katovna
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA JESENICKU
Vstup volný.

pátek 27. září v 18.30 hod.
Kino Pohoda
STAVITEL CHRÁMU
Projekce němého filmu z roku 1919 doprovázená
živou hudbou. Vstup volný. Více na str. 6. Pořádá
VMJ a MKZ Jeseník.

sobota 28. září v 9.30 hod.
Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie; hřbitov
MŠE SVATÁ A PIETNÍ AKT K PŘIPOMENUTÍ 
NÁSILNÉ INTERNACE ŘÁDOVÝCH SESTER 
V DOBĚ VLÁDY KOMUNISTICKÉ STRANY

STÁLÉ EXPOZICE:
Spirála času Země (80/40 Kč), Čarodějnické pro‐
cesy na Jesenicku v 17. století (110/55 Kč), Fauna
a flóra Jesenicka (50/25 Kč), Historie a archeologie
Jesenicka (50/25 Kč).
EUROPEAN HERITAGE DAYS 13.–14. 9.
VMJ nabídne vstupy k expozicím a výstavám za
50 % ceny, a to s komentovanými prohlídkami.
Rodný dům Vincenze Priessnitze 
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba od 1. září: pátek 14.00–17.00 hod.,
sobota–neděle 10.00–17.00 hod. Od 30. září pro‐
vozní přestávka. Vstupné: 40/20 Kč. V objektu se
nachází také kavárna Vinckovo kafe, otevřeno každý
den. Každé úterý od 19.00 přednášky PhDr. A. Pe‐
rutkové na téma Uzdravení a prevence.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek!
Pro rezervaci navštivte naše internetové stránky. 
PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU: Kino
Pohoda Jeseník, Divadlo Petra Bezruče Jeseník, Ces‐
tovní kancelář MONDI‐tour Jeseník (Palackého ul.),
Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník (ul. 28. říj‐
na), IC Katovna Jeseník (Palackého ul.), Lázeňské infor‐
mační centrum Jeseník, Knihovna Mikulovice, Městské
informační centrum Zlaté Hory, Informační centrum
Bělá pod Pradědem, Informační centrum Vidnava,
Informační centrum Javorník.
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středa 11. 9. v 19.30 hodin                  
BÍLÝ BÍLÝ DEN – FILMOVÝ KLUB
Drama. Island, Dánsko, Švédsko 2019. Aerofilms.
Titulky. 
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 12. 9. v 17.00 hodin            
TERORISTKA – SENIOR KLUB
Drama / Komedie. Česko 2019. Cinemart. 
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 13. 9. – sobota 14. 9. v 17.00 hodin
MOJ DEDO SPADOL Z MARSU
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Sci‐Fi. Chorvat‐
sko, Lucembursko, Norsko, Česko, Slovensko 2019.
Cinemart. Slovenská verze.
Vstupné 120 Kč. 
Dětské vstupné 100 Kč.

pátek 13. 9. v 19.30 hodin            
NABARVENÉ PTÁČE
Drama / Válečný. Česko, Slovensko, Ukrajina 2019.
Bioscop. Titulky. 
Vstupné 140 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 14. 9. v 19.30 hodin
ZLATOKOPKY
Drama / Krimi / Komedie. USA 2019. Vertical Ent.
Titulky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 15. 9. v 17.00 hodin
PLAYMOBIL VE FILMU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný /
Fantasy. Francie, Německo 2019. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč.

úterý 17. 9. v 19.30 hodin
TO KAPITOLA 2
Horor / Thriller. USA 2019. Vertical Ent. Titulky. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 18. 9. v 19.30 hodin
PANSTVÍ DOWNTON
Drama. Velká Británie 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 19. 9. v 19.30 hodin
AD ASTRA
Sci‐Fi / Thriller / Drama / Dobrodružný. USA, Brazílie
2019. Cinemart. Titulky.

Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 20. 9. – sobota 21. 9. v 17.00 hodin
PSÍ KUSY
Animovaný / Komedie / Rodinný. Kanada 2019. Ver‐
tical ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč.

pátek 20. 9. v 19.30 hodin
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie. Česko 2019. Bohemia MP.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 21. 9. v 19.30 hodin
RAMBO: LAST BLOOD
Akční / Dobrodružný / Thriller. USA 2019. Bonton‐
film. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 22. 9. v 17.00 hodin
PLAYMOBIL VE FILMU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný /
Fantasy. Francie, Německo 2019. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč.

úterý 24. 9. v 19.30 hodin
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie. Česko 2019. Bohemia MP.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 25. 9. v 19.30 hodin
POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI – FILMOVÝ KLUB
Drama / Mysteriózní. Čína 2018. Film Europe. Titulky. 
Vstupné 110 Kč. Členové FK 100 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 27. 9. v 18.30 hodin            
STAVITEL CHRÁMU
Drama / Historický / Krátkometrážní. Režie: Karel
Degl, Antonín Novotný. Hrají: Jakub Seifert, Rudolf
Deyl st., Karel Kolár. Československo 1919. NFA. Více
informací na str. 6. 
Vstup volný.
Mládeži přístupné.

sobota 28. 9. v 17.00 hodin
PRINC KRASOŇ
Animovaný / Komedie / Muzikál. Kanada 2018. Mi ‐
rius FD. Dabing.
Vstupné 120 Kč. 
Dětské vstupné 100 Kč.

sobota 28. 9. v 19.30 hodin
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Komedie / Romantický. USA 2019. Bioscop. Titulky. 
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 29. 9. v 17.00 hodin
PRINC KRASOŇ
Animovaný / Komedie / Muzikál. Kanada 2018. Miri‐
us FD. Dabing.
Vstupné 120 Kč. 
Dětské vstupné 100 Kč.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
čtvrtek 5. 9. – pondělí 30. 9.

JAK VIDÍM JESENÍKY
Výstava fotografií z VIII. ročníku soutěže
Vernisáž: čtvrtek 5.9. 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

úterý 3. 9. v 19.30 hodin
PŘES PRSTY
Komedie / Sportovní. Česko 2019. Cinemart.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 4. 9. v 17.00 hodin            
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka. Česko / Slovensko 2019. Bontonfilm.  
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč.

čtvrtek 5. 9. v 19.30 hodin
FABRIKA
Krimi / Drama / Thriller. Rusko, Francie, Arménie
2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 6. 9. – sobota 7. 9. v 17.00 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný / Akční / Dobrodružný. USA 2019. Falcon.
Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč.

pátek 6. 9. v 19.30 hodin            
PŘES PRSTY
Komedie / Sportovní. Česko 2019. Cinemart.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 7. 9. v 19.30 hodin
TO KAPITOLA 2
Horor / Thriller. USA 2019. Vertical Ent. Titulky. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 8. 9. v 17.00 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA
Animovaný / Rodinný. USA 2018. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč.

úterý 10. 9. v 19.30 hodin
AGAPE 
Drama. Chorvatsko 2017. Balkanfilm. Titulky. 
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

Kino Pohoda
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Za uplynulou sezónu 2018/2019
se FENIX SKI TEAM Jeseník
může pochlubit skvělými
výsledky a jeho členové se
úspěšně probojovali do letoš-
ních reprezentací ČR! 

Máme tam 2 muže, 2 zástupce
v reprezentaci do 23 let a juniorku
a juniora. Náš klub tak jasně vévodí
celé Moravě a šlape na paty těm
největším sportovním klubům,
jako jsou Jilemnice, Liberec a Kar‐
lovy Vary. Za skvělými výsledky
jsou však hodiny tréninku ve všech
věkových kategoriích, skvělí a zku‐
šení trenéři a podpora rodičů či
našich partnerů. Domníváme se,
že naše strategie cílení výkonu až
k dospělému věku funguje a jede‐
me dál.

Intenzivní po emoční i fyzické
stránce, dlouhá soustředění v Čes‐
ku a Slovensku střídají domácí tré‐
ninky, takže nás můžete vidět běhat
a jezdit na kole v lesích, s holemi
na lukách a hřebenech, s kolečko‐
vými lyžemi na silnicích nebo kolo‐
běžkách na cyklostezkách. Ano, už

žákovským kategoriím nemůžeme
dát celé prázdniny k dispozici pro
výlety s rodiči nebo relax na měst‐
ském koupališti. Léta příprav, tré‐
ninku a her se plně projeví
v závodní stopě právě v dospělém
věku. Adam Fellner, Jan Pechou-
šek, Kim Žalčík, Vladimír Koz-
lovský, Karolína Poulíková,
Jolanta Byrtus či Anička a Jakub
Strouhalovi patří (ve starších

kategoriích) mezi ty nejlepší
z našeho klubu, jež jsou podporo‐
váni lyžařským svazem.

Povede se nám najít i další talenty
a dříče v našem regionu?  Od září
opět otevíráme přípravku, která
je zaměřena na děti od 6 do 10
let. V dětech vytváříme lásku ke
sportu, učíme je pravidelnosti,
týmovosti a zejména všestrannosti.
Pokud tak máte v blízkém okruhu

možné adepty, dejte jim vědět. Ve
čtvrtek 5. září od 15 hodin vás
budeme čekat na ukázkové hodi-
ně na ZŠ Nábřežní. 

Lyžařští reprezentanti, místní
běžci nebo naši skvělí mladí spor‐
tovci budou závodit na našem tra‐
dičním lesním běhu 2 míle Josefa
Odložila. Přijďte 14. září fandit
nebo si aktivně užít sobotní dopo‐
ledne. (pk)
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Program Klubu turistů Jeseník
7. září: Mezinárodní

výstup na Králický
Sněžník (účast na akci).
Start: Staré Město pod
Sněžníkem, náměstí,
dopoledne.

9. září: Dlouhá
Loučka, rozc., Rešov,
Oskava. Délka trasy

17 km, autobus v 5:20 hod., vycházku připravila E. Havrilová.
14. září: S Holbou na Rejvíz (účast na akci), registrace od 8:00 do 10:00

hod.
21. září: Staré Město, Hynčice p. Suš., kaskády Prudkého potoka, Vysoké

Žibřidovice. Délka trasy 18 km, vlak v 5:30 hod., vycházku připravila 
D. Podaná.

27. září: Vrbno p. P., Bílý Potok, Skalní potok, Bělá p. P., vodopády.
Délka trasy 12 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravil M. Rydvan.

(jš)

Zlato pro Jiřího Šolara
Doslova zlaté žně zažil Jiří Šolar

na mistrovství Evropy veteránů
v atletice, které se konalo v italském
Turíně od 29. července do 4. srpna.
Pro české barvy vybojoval tři zlaté
medaile, a to v hodu kladivem, hodu
diskem a ve vrhu koulí. A dobře si
vedl i v hodu oštěpem, ve kterém
mu unikla bronzová medaile o jed‐
nu příčku.

(red) Foto: AN

FENIX SKI TEAM šlape na paty těm největším klubům

Za skvělými výsledky jsou hodiny tréninku a zkušení trenéři. Ilustrační foto: archiv klubu
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