
HLASOVÁNÍ. Vlastní hlasování
bude probíhat od 7. října do 27. říj‐
na na webových stránkách
www.tvorimejesenik.cz. Pravidla
hlasování jsou jednoduchá: Hlaso‐
vat může každý občan Jeseníku, hla‐
sování je bezplatné a anonymní a je
verifikováno unikátním PIN kódem
zaslaným prostřednictvím SMS
zprávy na váš telefon. Občanům,
kteří nemohou hlasovat elektronic‐
ky, bude umožněno hlasovat fyzicky

v informačním centru (budova
Katovny). 

PLUSOVÉ a MÍNUSOVÉ HLASY.
A hlasování bude mít ještě jednu
podstatnou zvláštnost. K dispozici
budete mít sedm plusových hlasů,
které rozdělíte mezi sedm projek‐

tů, které chcete, aby se realizovaly
a tři mínusové hlasy, jež přidělíte
těm nápadům, které se vám nelíbí.
Každý návrh může obdržet max.
jeden hlas. Ale pozor! Mínusový
hlas můžete nějakému projektu
udělit až poté, co minimálně dvěma
projektům udělíte plusový hlas.
Máte tak unikátní možnost říct
nejen, co chcete, ale také co se vám
nelíbí.

O způsobu hlasování a přede‐
vším o návrzích, o kterých se bude
hlasovat, se můžete více dozvědět
na veřejném setkání, které se
uskuteční ve středu 2. října v 16
hodin v Centru společných aktivit
(nová knihovna). Všem, kteří
zaslali návrh, jak zlepšit naše měs‐
to, děkujeme. (red)
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Odliv mladých
lidí z  Jesenicka je
problém. Je to
celosvětový trend,
který nemůžeme
zastavit, můžeme

ho jen zpomalit. Amusíme si položit
otázku, jestli je to vlastně špatně.
Myslím si, že není, respektive
nemusí být. Nebojte, hned vysvět-
lím.

Je pravda, že z  Jeseníku stále
odchází hodně lidí hned po střední
škole, ale je tady ještě jeden
pohled, který je mnohem veselejší.
Stále více lidí se k nám vrací. Často
to jsou jeseničtí rodáci, kteří vyrazili
do světa „na zkušenou“ a po letech
zjistili, že náš region je pro život nej-
lepší.

A to je skvělé. Právě tito lidé
s sebou přináší zkušenosti, které
Jeseník potřebuje. Jsou to mnohdy
oni, kdo se stávají tahouny změn,
ať už v soukromé nebo veřejné sfé-
ře. Jeden příklad za všechny je Mar-
tina Seidlerová, kterou všichni
dobře znáte. Jejího příběhu si vší-
mají i celostátní média a já jsem
pyšná, že tady máme takové lidi. Má
to ještě jeden další pozitivní efekt.
Na celostátní úrovni se o Jeseníku
nemluví jako o městu s vysokou
nezaměstnaností anízkých platech,
ale jako o místu, které zažívá pro-
měnu k  lepšímu. Pro nás, kteří
v regionu žijeme, může být těžké to
posoudit, ale z reakcí všech „mimo-
jesenických“ je to jasně patrné.

Buďme rádi za lidi, kteří si v Jese-
níku najdou práci hned po škole
a zůstanou zde po celý život. Ale
nezazlívejme mladým lidem,
pokud chtějí poznat svět, než se
usadí, a přemýšlejme, jak je moti-
vovat, aby se vrátili do svého rod-
ného města. Jsem moc ráda, že se
nám to začíná dařit, protože i díky
nim se z Jeseníku stává lepší místo
pro život. 
Vaše starostka Zdeňka Blišťanová

Slovo
starostky

Už víte, kterému nápadu dáte svůj hlas? 
Letošní ročník participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník, na který
město vyčlenilo milion korun, spěje do finále. Před prázdninami
skončil sběr nápadů, kterými se pak zabývaly jednotlivé odbory
městského úřadu. Vzhledem k tomu, že občané zaslali celkem 44
návrhů, prodloužila se i fáze posuzování. Nicméně nakonec do
říjnového hlasování postoupilo 25 návrhů.  O tom, které z nich se
budou realizovat, rozhodnou svými hlasy občané Jeseníku. 

Den policie si užily především děti, které nejvíc lákala vystavená technika. Foto: Richard Kapustka

Součástí byla také charitativní
sbírka pro těžce nemocného šesti‐
letého Daniela, jehož léčba je nároč‐
ná nejen psychicky a fyzicky, ale
také finančně. „Je bohužel smutné,
že ještě v 21. století se musí organi-

zovat finanční sbírky na naše nemoc-
né děti,“ poznamenala starostka
Jeseníku Zdeňka Blišťanová, která
za město předala otci malého chlap‐
ce šek na pět tisíc korun. Zároveň
pak převzala kytici za nadstandard‐

ní vztahy mezi městem a Policií ČR
v Jeseníku. Zpestřením programu,
jenž vyvrcholil dětmi oblíbenou
hasičskou pěnou, se stala letecká
ukázka místního aeroklubu. Ná ‐
vštěvníkům se zároveň naskytla
možnost nahlédnout do zázemí
místní SOŠ a SOU strojírenského
a stavebního, a to u příležitosti Dne
otevřených dveří. (rik)

Tradiční akce Bezpečnost bez hranic aneb Den policie proběhla
6. září poblíž Hotelu M. Největší pozornost poutaly dynamické
i statické ukázky složek integrovaného záchranného systému,
Armády ČR, organizace BESIP a dalších subjektů včetně polských.

Den policie zpestřila také letecká ukázka
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Matrika
V měsíci srpnu se v Jesenické

nemocnici a. s. narodilo celkem 22
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 7 dětí. Jsou to: Valérie
Tulejová, Huyen Anh Nguyenová,
Vivien Palečková, Sofie Domesová,
Laura Beňáková, Jan Hanusek, Laura
Žmolíková. Blahopřejeme. (MěÚ)

Zastupitelstvo 
Ve čtvrtek 31. října v 15 hodin

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

Dotace města
Poslední termín pro podávání

individuálních žádostí 2019 je 
30. září 2019. Potřebné formu‐
láře jsou na městském webu 
www.jesenik.org. Konzultace
k dotaci z rozpočtu města je možná
u pí Venduly Doleželové, budova
IPOS, 3. patro, dveře č. 309, každý
den od 8 do 13 hod. (vd)

Žhavé téma: městské byty
Nakládání s obecním majetkem je téma, kterým se intenzivně
zabývá město Jeseník. Pozornost je věnována především měst-
ským bytům, konkrétně úpravě nájmů.

„Vím, že to nebude populární krok, ale město se musí chovat s péčí řádného
hospodáře. Není možné, aby výše nájemného v některých bytech nedosahovala
ani dvaceti korun za metr čtvereční. Tyto nájmy je zapotřebí upravit na nor-
mální úroveň. Nelze dotovat někomu bydlení na úkor ostatních obyvatel města,“
vysvětlil místostarosta Tomáš Vlazlo. Jak dále poznamenal, je nutné jasně
definovat, pro koho jsou byty určeny. Pravidla mají být nastavena v nejbližší
době, přitom budou vycházet z faktu, že městské byty jsou určeny lidem ve
složité sociální situaci, což jsou třeba matky samoživitelky alidem důležitým
pro chod města. „Mezi ně patří třeba učitelé, lékaři, zaměstnanci města nebo
ředitel městské policie. Sehnat je není jednoduché a jediné, co funguje, je
nabídka bytu,“ řekl Vlazlo. Ten vyvrátil mylnou domněnku, že jde o nějaký
bonus, který jde na vrub města. „Nejedná se o žádné bydlení zdarma, lidé
v těchto bytech platí řádné nájemné jako ostatní,“ dodal místostarosta. 

V Jeseníku je cca 5200 bytů, z toho zhruba stovka patří městu. „To zna-
mená, že ve více než pěti tisících bytech žijí lidé, kteří si řeší své bytové
potřeby sami. Je zapotřebí říct, že na městský byt nevzniká občanovi auto-
maticky nárok,“ uvedla starostka Zdeňka Blišťanová. (rik)

Bezpečněji u školy
U školy na Nábřežní ulici je bez‐

pečněji. Přímo naproti jejímu vcho‐
du vznikl ze zatravňovacích dlaždic
malý záliv pro auta, ve kterých rodi‐
če přivážejí nebo vyzvedávají své
děti. „Dříve museli řidiči zastavit pří-
mo na silnici a otevírání dveří smě-
rem do vozovky nebylo bezpečné. To
se však se začátkem školního roku
změnilo. Pracovníci technických slu-
žeb zde vytvořili místo, které je ozna-
čené dopravní značkou K+R, pro
nástup a výstup dětí,“ uvedl místo‐
starosta Jeseníku Václav Urban
s tím, že nová plocha není určena
pro parkování. (rik)

Počet spojů bude zachován
Připravovaná změna jízdních řádů autobusů a dopravní obsluž-
nost byla na pořadu zasedání dopravní komise Svazu měst a obcí
Jesenicka, které proběhlo 20. srpna v Jeseníku. Dobrou zprávou
je, že počet spojů zůstane zachován a některé budou posíleny.

„V případě stávajících spojů dojde jen k drobným časovým posunům. Pro
nás je důležité, že po našem nátlaku zůstanou zachovány tři páry spojů na
trase z Jeseníku přes Krnov a Opavu do Ostravy, kdy ještě nedávno hrozilo
jejich ukončení v Krnově,“ okomentoval jednání místostarosta města Václav
Urban. Dalším pozitivem je nasazení moderních vlakových souprav na
Jesenicku, a to od roku 2020. „Bude se jednat o repasované nízkopodlažní
vozy značky Stadler vybavené klimatizací, elektrickými zásuvkami a připo-
jením na wifi,“ řekl Urban. Z úst zástupce Olomouckého kraje, náměstka
hejtmana pro oblast dopravy Jana Zahradníčka, pak zazněl návrh na navý‐
šení ročního příspěvku obcí na dopravní obslužnost ze současných 70 na
200 korun na občana. „Po věcné debatě jsme se s přítomnými starosty shodli,
že jsme ochotni akceptovat 150 korun. Pro Jeseník to tak bude znamenat
navýšení výdajů města ze zhruba 800 tisíc na 1,7 milionu korun,“okomentoval
dopad na městský rozpočet místostarosta Urban s tím, že je nutné pozna‐
menat, že sám kraj dofinancovává dopravní obslužnost zhruba jednou
miliardou, což v přepočtu na hlavu znamená 1730 korun. (rik)

Jednání města na ministerstvu dopravy

„Na problémy se sjízdností na sil-
nicích I. třídy během zimního obdo-
bí upozorňujeme nejen my, ale také
Karlovarský kraj. ŘSD se proto
zaměří na důsledné dodržování
smlouvy ze strany dodavatele této
služby a zároveň provede revizi jeho
techniky pro zimní údržbu,“ uvedl
místostarosta Václav Urban s tím,
že v říjnu vyvolá jednání za účasti
ŘSD a dotyčné firmy zajišťující

zimní údržbu. „Budu chtít znát
výsledky revize a opatření, která
mají zabránit uzavírání dvou důle-
žitých silničních tahů na Jesenicku.
Týká se to Červenohorského sedla
a lokality Na Pomezí,“ dodal Urban.
Kamionům zdolávajícím kopcovitý
terén s ostrými zatáčkami Na
Pomezí by přitom výrazně pomoh‐
la zhruba čtyřkilometrová přelož‐
ka této silnice. Ministerstvo

dopravy nabídlo z ekonomických
důvodů jinou variantu. „Jedná se
o rozšíření oblouků zatáček stáva-
jící cesty a také úpravu železničního
viaduktu, který je úzký a nízký.
K realizaci by sice došlo za tři až
čtyři roky, nicméně by to bylo rych-
lejší řešení než zmiňovaná přeložka,
která navíc nefiguruje mezi priori-
tami ministerstva,“ vysvětlil Urban.
Jak dále poznamenal, na přetřes
přišlo také téma vymáhání pokut
od cizinců. Zde má ministerstvo
předložit do konce roku návrh na
rozšíření institutů pro vymáhání
pokut. (rik)

Zimní údržba, vymáhání pokut od cizinců a přeložka silnice I/60
Na Pomezí. Těmito tématy se zabývalo na zářijové schůzce v Praze
vedení města Jeseník, které ji iniciovalo ve spolupráci s poslan-
cem Adamem Kalousem, se zástupci ministerstva dopravy a Ředi-
telství silnic a dálnic.

Nové oddělení
Implementace strategického plá-
nu, oblast sportu a vyhledávání
dotačních možností pro projekty
města, tak se dá ve zkratce popsat
činnost oddělení strategického
rozvoje, které vzniklo letos v září.
Nové oddělení s  pracovištěm
v Tovární ulici povede Petr Kubíček.  

„Město Jeseník sice disponuje strate-
gickým plánem, ale nikdo se už podrob-
něji nezabýval jeho realizací. To samé
se dá říci o studii sportovišť. Máme zde
mnoho úspěšných sportovních oddílů
a organizací, které si zaslouží, aby na
městě pracoval člověk, který bude mít
tuto oblast na starosti,“ uvedla starost‐
ka města Zdeňka Blišťanová. Oddělení
v tříčlenném obsazení doplní městská
architektka a pracovník oddělení
investic. „Zaměří se také na dotace.
V období, kdy městu klesají příjmy,
musíme hledat všechny dotační tituly,
kde si město může sáhnout na peníze,“
dodala starostka. Úzká spolupráce tak
bude probíhat především s oddělením
majetku, oddělením cestovního ruchu
a oddělením investic. (rik)

Vyroste nový bytový dům?
Nedostatek bytů. To je důvod, proč se vedení radnice zaobírá
myšlenkou prodeje stavební parcely v centru města, kde by
v budoucnu mohl vyrůst bytový dům. 

„Zvažujeme možnost zveřejnění záměru prodat pozemek na Dukelské
ulici nad budovou městské policie. Nyní se konzultují bližší podmínky,“ řekl
vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Jak dále poznamenal, pozemek o roz‐
loze přes 3000 metrů čtverečních je již zasíťovaný. Dalšími plusy, které
by mohly nalákat developery do Jeseníku, je poloha pozemku a veškerá
občanská vybavenost, která je v jeho těsné blízkosti. „Byli jsme na zkušené
v Pacově, kde se toto městečko na Vysočině rozhodlo řešit bytovou výstavbu
formou spolupráce s developerem. Tato cesta se nám jeví jako přínosná.
Jsme ale úplně na začátku, zvažujeme různé varianty řešení tak, aby byly
výhodné pro všechny strany. Nicméně tato záležitost musí projít všemi
orgány města a konečné slovo při prodeji pozemku budou mít zastupitelé,“
okomentoval současný stav místostarosta Tomáš Vlazlo. (rik)

Senior taxi bude pokračovat
V poslední době se objevily informace o tom, že má dojít ke změně
fungování Senior taxi, kdy tuto službu již nebudou vykonávat
Technické služby Jeseník. Nově ji mají zajišťovat soukromí pro-
vozovatelé taxi služby, kteří budou mít o tuto činnost zájem. 

Chtěli bychom ujistit veřejnost, že tímto krokem, z pohledu fungování, se
pro uživatele zmiňované služby nic zásadního nezmění. Naopak se připravují
drobné změny, které zajistí lepší komfort využívání Senior taxi. V příštím
vydání budou zveřejněny podrobné informace o těchto novinkách.(MěÚ)



říjen 2019 | www.jesenik.org ZPRÁVY Z RADNICE 3

CSA se otevřelo veřejnosti, své místo má i knihovna
Centrum společných aktivit, komunitní centrum, ve kterém se
veřejnost dočkala nové knihovny pro děti i pro dospělé, hudeb-
ního sálu, multimediální učebny či projektové místnosti, bylo
slavnostně otevřeno 6. září. Centrum bude sloužit nejen obyva-
telům města a jesenického regionu, ale také partnerům přeshra-
niční spolupráce z Polska.

Stavba samotná, která začala
v únoru loňského roku, skončila
až počátkem letošního května.
Průběh náročné investiční akce za
desítky milionů korun totiž zdrže‐
ly dodatečné stavební práce. Na
nich se podepsala skutečnost, že
nový objekt vznikl rekonstrukcí
původních domů bývalého lout‐
kového divadla a přilehlého byto‐
vého domu. Během prvních dnů
tak probíhalo vyklízení těchto
objektů, vytyčování inženýrských
sítí ve dvoře a následně došlo
k zahájení bouracích prací. „Ty se
týkaly zejména příček, podlah,
stropů, otvorů a prakticky všech
vnitřních rozvodů. Nejvýraznější
odstraněnou částí stavby je původ-
ní vstup bytového domu a přístavek
schodiště bývalého loutkového
divadla. Průběžně se odvážela suť,“
popsal začátek prací Marek Fatura
z oddělení investic jesenické rad‐
nice. Poté se uvnitř stavby reali‐
zovaly především nové vyzdívky,
konstrukce stropů a hrubé podla‐
hy. Byla také demontována střecha
pro podrobný průzkum a řešení
konstrukce krovu. „Na ná dvoří se

pak řešily přípojky plynu, vody,
kanalizace a výkopy základů pro
nově budovanou propojovací část
komplexu stavby,“ dodal Marek
Fatura. 

Původní termín, jenž počítal
s dokončením stavby v závěru loň‐
ského roku, protáhly práce, se kte‐
rými se původně nepočítalo.
„Museli jsme řešit celou řadu změn,
jednalo se například o změnu
skladby podlah ve druhém nadzem-
ním podlaží, dodatečnou pilotáž
základů pro novou výtahovou
šachtu, zpevnění statiky objektu
železobetonovými věnci, sanaci
vlhkosti v suterénu či izolaci půd-
ního prostoru,“ vyjmenoval vedou‐
cí oddělení investic Jiří Uher. Poté
následovala montáž interiérového
vybavení budovy a stěhování
Knihovny Vincence Priessnitze do
nových moderních prostor Centra
společných aktivit. „Jsem rád, že se
nám podařilo tuto velkou investiční
akci dotáhnout do konce, ačkoliv
to vůbec nebylo jednoduché. Výsle-
dek je skvělý, veřejnost se dočkala
reprezentativních prostor, kde
našla zázemí nová knihovna. Také

se zde mohou konat různé akce.
K tomu jsou k dispozici hudební sál,
projektová místnost nebo multime-
diální učebna,“ řekl místostarosta
Jeseníku Václav Urban.  

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 posilujících oblasti
intenzivní spolupráce institucí
v pohraničí se plánují za přibližně

11,5 milionu korun. „Tato rozsáhlá
investiční akce se rozběhla díky
dotacím, Integrovaný regionální
operační program spolufinancoval
investiční stavební část a Program
Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko spolufinancuje aktivity projek-
tu včetně vybavení stavby,“
vysvětlil Jiří Uher. Jak dále pozna‐
menal, výše dotace z IROP činí 
18 milionů korun a z Programu
Interreg 9,5 milionu. Zbylou část
uhradí město Jeseník ze svého roz‐
počtu. (rik)

Rafaela Drgáčová a Jaromír Švejdík se stali patrony nové knihovny.

Patrony Knihovny Vincence Priessnitze, která našla nové záze-
mí v Centru společných aktivit, se stali pedagožka Rafaela
Drgáčová a hudebník a výtvarník Jaromír Švejdík. 

Ti při slavnostním otevření komunitního centra pronesli před
publikem milá slova, zavzpomínali na minulé zážitky s bývalou kni‐
hovnou na Lipovské ulici a popřáli novým prostorám mnoho spoko‐
jených návštěvníků a zajímavých akcí do budoucna. Diváky pak potěšil
především následující kulturní program. Letní kapela Jaromíra Švej‐
díka zahrála půlhodinový průřez písněmi Priessnitz, Umakart či The
Bombers, kvarteto olomouckých „slamerů“ pak seznámilo návštěv‐
níky s originálním žánrem slam poetry stojícím na pomezí poezie,
rapu a performance. 

Podrobnosti a fotografie najdete na www.csajesenik.cz.
(jj)

Foto: Jan Mrosek, Richard Kapustka, Michal Sedlák

Hudební sál. Multimediální učebna. Vstup do komunitního centra.Moderní knihovna.

Slavnostní stříhání pásky. Zleva ředitelka MKZ Petra Fusová, starostka města
Zdeňka Blišťanová a hlavní manažerka projektu Jana Dekanová.
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Výzva 
pořadatelům akcí
Město Jeseník vyzývá pořada-
tele k  předložení informací
o plánovaných akcích kona-
ných na veřejném prostranství
města Jeseníku v roce 2020. 

Jedná se o sportovní, kulturní
a společenské akce, které překra‐
čují zákonem stanovenou dobu
nočního klidu. Do 30. října 2019 
je zapotřebí nahlásit název akce
a termín jejího konání včetně doby
trvání (od‐do), a to na e‐mail: 
veronika.klementova@mujes.cz.
Upozorňujeme, že se jedná
pouze o ty akce, které jsou pří -
stupné široké veřejnosti a budou
se konat na venkovním prostran-
ství města (nikoliv v objektu)
s dobou ukončení po 22. hodině! 

Nahlášené akce mohou být
zapracovány do přílohy k Obecně
závazné vyhlášce č. 3/2017, o noč‐
ním klidu, kdy o jejich schválení
 rozhoduje Zastupitelstvo města
Jeseník. Akce, která nebude nahlá‐
šena, musí být ukončena nejpozději
ve 22 hodin v jakémkoliv období
během kalendářního roku, pokud
zastupitelstvo města nerozhodne
jinak. V případě dotazů mě ne ‐
váhejte kontaktovat na tel. č.
584 498 404. 

Ing. Veronika Klementová,
vedoucí správního odboru

Ohlédnutí za sezónou letního koupaliště
Pro Technické služby města
Jeseník trochu dilema, zda se
radovat z deště, protože ten
prospívá městským lesům
a zeleni, anebo tleskat tropic-
kým teplotám, které zase při-
lákají tisíce lidí na městské
koupaliště. Pojďme se podívat
na to, jak příroda rozdala karty
ve skončené letní sezóně kou-
pališti.

To bylo v provozu celých 75 dnů
(v roce 2018 82 dnů) a nutno po ‐
dotknout, že turniket u vstupu
zavřelo vždy jenom nepříznivé
počasí, nikdy technický problém.
Ostatně to byl hlavní cíl pro tohle
léto, zapracovat na kvalitě služeb
poskytovaných uvnitř areálu, aby
se návštěvníkům u nás líbilo zase
o něco víc. Ne všechny naše plány
se však podařilo splnit na 100 %,
ale i přesto věříme, že došlo k vidi‐
telnému zvýšení komfortu. Přes
úvodní potíže byl zprovozněn dru‐
hý bufet, přibyly dřevěné opalo‐
vací rošty, zapracovalo se na
zastínění alespoň několika míst
třeba i díky vysazení vzrostlejších
stromů. Instalovali jsme převlé‐
kárny a přispěli ke snížení pro‐
dukce odpadu zavedením zá‐
lohovaných plastových kelímků.
Snad od nás nebude troufalé říci,
že letošní sezónu považujeme za

vydařenou a my i na základě reak‐
cí samotných návštěvníků víme,
co je potřeba udělat a vyladit do
příštího roku. 

Pokud máte rádi statistiku, pak
vězte, že přes čerpadla v řece
 Staříč plnící bazén proteklo asi 
5 tisíc kubíků vody. Nejvyšší
návštěvu jsme zaznamenali
v neděli 30. června, kdy se přišlo
osvěžit nebo si zaplavat 1464 lidí.
Celková návštěva za sezónu (1. 6.

až 5. 9.) byla 21 971 návštěvníků,
což je oproti loňsku pokles o nece‐
lých 25 %. Zase jsme u toho počasí. 

Teď se pracuje na zazimování
bazénu a naše pozornost se upírá
na právě zahájený provoz moder‐
ního wellness, které je vám v rámci
areálu koupaliště k dispozici pro
chvíle relaxu a nabírání sil. Určitě
se zastavte.

Patrik Tomáš Pavlíček, 
ředitel TSJ

Na koupaliště letos zavítalo 21 971 návštěvníků. Ilustrační foto 

Společně pomáháme

Pod tímto názvem proběhla 12. září na Masarykově náměstí prezentace
poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku. Zpestřením programu byla
například taneční vystoupení, workshopy, výstava fotografií, stolní hry
a kvízy. V dalších dnech pak probíhaly aktivity v jednotlivých zúčastněných
organizacích. (rik) Foto: Richard Kapustka

Domov pro seniory    Denní stacionář    Chráněné bydlení    Pečovatelská služba

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 9. října 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

Srdečně zveme veřejnost,
zájemce o sociální služby poskytované

Centrem sociálních služeb a rovněž
odbornou veřejnost

PROGRAM
• Informace o poskytovaných službách

• Prohlídka prostor s komentářem ve 14:00, 15:00, 16:00 hodin
• Seznámení s aktivizačními činnostmi a denními harmonogramy

• Paměťové hry a kvízy
• Drobné občerstvení a hudební doprovod 

Kontakt: Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6, 79001 Jeseník,
telefon: 584 411 391, e-mail: info@cssjes.cz, www.cssjes.cz

Běžecká soutěž Muzikantská stezka
V rámci slavnostního otevření Muzikantské stezky, které se uskuteční

4. října v 15 hodin, zahajuje město Jeseník běžeckou soutěž. Od zmíněného
data až do 31. října 2019 máte možnost zaběhnout si tuto trasu a vyhrát
v naší soutěži. Více informací na www.jesenik.org/bezeckasoutez.

(pk)



říjen 2019 | www.jesenik.org INFORMACE PRO SENIORY 5

Dny seniorů města Jeseník 1.–6. října 
pořádá město Jeseník ve spolupráci s Centrem sociálních 

služeb Jeseník a Městskými kulturními zařízeními Jeseník 

Program
Úterý 1. října
17:00 hod. Centrum společných aktivit – Knihovna Vincence

Priessnitze
– „S kůží na trh“ - autorské čtení (Jarka Josefíková a Vlaďka Mrňková)
– pobídka k zahájení tradice setkávání místních autorů 
– vstup volný nejen pro seniory (do naplnění kapacity)

Čtvrtek 3. října
9:30 hod. Divadlo Petra Bezruče
– fotografická vernisáž i60 „Česko očima seniorů“
– vstup volný nejen pro seniory (do naplnění kapacity)
9:45–12:00 hod. Divadlo Petra Bezruče
– „Stále nás to baví“ – zahájení Dnů seniorů města Jeseník a kulturní

program se seniory a pro seniory  
– vstup volný nejen pro seniory (do naplnění kapacity)
15:00 Sál Centra společných aktivit 
– zahájení Akademie třetího věku 2019/2020 
– „Nebojte se svých práv u lékaře“ – přednáška Kanceláře

Ombudsmana pro zdraví, z.s.
– vstup volný (do naplnění kapacity)

Pátek 4. října  
8:00 hod. Poznávací zájezd pro seniory
– „Slezská Harta, Bruntál, Cvilín“
– cena 250 Kč zahrnuje dopravu a vstupné 
– přihlášky u paní A. Kalinové – od 9. 9. 2019, Městský úřad Jeseník,

OSVZ – 4. patro, 406. Přednost při přihlašování mají senioři
s bydlištěm na území města Jeseník.

Sobota 5. října
10:00 hod. Kino Pohoda
– „Na střeše“ – příjemný film, který balancuje na hranici mezi komedií

a dramatem v hlavních rolích s A. Švehlíkem a debutujícím hercem
D. A. Tranem, režie J. Mádl

– vstup volný pro seniory nad 55 let na seniorpas nebo jiný doklad
(do naplnění kapacity), bez rezervace 

16:00 hod. Divadlo Petra Bezruče 
– „Holendry“ – hudební představení v podání jesenického

divadelního souboru fungujícího pod neziskovou organizací EduArt.
Součástí příběhu ze zdejšího okolí je hudba, tanec a zpěv. 

– vstup volný nejen pro seniory (do naplnění kapacity)

Neděle 6. října
10:30 hod. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
– Bohoslužba
16:00–20:00 hod. Společenský sál města Jeseník, 

ul. K. Čapka 1147/10 – „Pentagon“
– „Senioři se baví“ – taneční podvečer – k tanci a poslechu hraje

EVA a JINDRA
– vstup volný pro seniory nad 55 let na seniorpas nebo jiný doklad

(do naplnění kapacity)

Nezapomeňte se zapojit do Týdne Vincenze Priessnitze, který
bude probíhat ve dnech 30. 9.–6. 10. 2019 a nabízí bohatý
program i pro seniory. Více informací naleznete na samostatných
plakátech Priessnitzových léčebných lázní.

Akademie třetího věku 
Akademii třetího věku (dále jen „A3V“) ročník 2019/2020, pořá-
danou Centrem sociálních služeb Jeseník a městem Jeseník, zahájí
v rámci Dnů seniorů města Jeseníku 2019 úvodní přednáška orga-
nizace Ombudsman pro zdraví. 

Znáte svá práva pacienta a účastníka zdravotního pojištění? Víte, jak
postupovat v případech, kdy vám není zajištěna dostatečná zdravotní
péče? Těmito a podobnými otázkami kolem zdraví se bude zabývat první
přednáška letošní akademie. Uskuteční se ve čtvrtek 3. října v 16:00
hodin v prostorách Centra společných aktivit, ul. 28. října 870/18 (v nové
budově Knihovny V. Priessnitze). Další v měsíci říjnu bude v rámci A3V
cestopisná přednáška Aleny Šosové Řehové o Srí Lance. Poklad, který
ukrývají vlny Indického oceánu, místo nádherných přírodních rezervací
i pláží, země známá svou pohostinností a bohatou kulturou. To vše je Srí
Lanka. Život, energie, exotika, harmonie. Extrémní dobrodružství i roman‐
tická klidná dovolená. Přednáška se uskuteční 31. října v 16:00 hodin
v Klubu důchodců, Dukelská ul. 718/6. Přednost budou mít přihlášení
členové Akademie třetího věku. Informace rovněž najdete na
www.cssjes.cz.

Bc. Alena Kalinová, OSVZ, MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 406

Rada seniorů města Jeseník
Přijďte se podělit o zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit volné

chvíle nebo co ve  městě změnit k lepšímu, na další schůzku Rady seniorů,
která se mimořádně uskuteční v pondělí 30. září a dále v úterý 15. října,
5. listopadu a 3. prosince v 10:00 hod., vždy v zasedací místnosti radnice
města Jeseník, Masarykovo nám. 167/1. Bližší informace na tel. 
584 498 406, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník. (AK)

Klub turistů Jeseník zve  
1. října /úterý/: Ramzová, Trojmezí, Pod Točníkem, Filipovice. Délka

trasy 15 km, vlak v 9:01 hod., vycházku připravila E. Havrilová.
11. října /pátek/: Rejvíz, Starý Rejvíz, kaple sv. Marty, Zlaté Hory. Délka

trasy 15 km, autobus v 6:45 hod., vycházku připravili Jana a Franta.
19. října: Karlova Studánka, Rolandův kámen, Sedlová bouda, Ludvíkov.

Délka trasy 14 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravila D. Podaná.
26. října: Staré Město p. Sn., (voj. muzeum), Kutný vrch, sedlo, Ostružná.

Délka trasy 13 km, vlak v 7:01 hod., vycházku připravil L. Laža.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na poznávací zájezd spojený 

s odborným výkladem pana Pavla Macháčka.

Poznávací zájezd za památkami polského města BRZEG
ve středu 23. října 2019

Odjezd z Jeseníku – v 7:45 hod. Billa, v 7:50 hod. Yesenka, 
v 8:00 zastávka na Lipovské ulici u nemocnice

Říjnový zájezd představí velkolepý zámek brzežských Piastowců. Čeká nás kompletní prohlídka
piastowského zámku s průvodcem, procházka po zámeckém parku a další pozoruhodné pamětihodnosti
a památky tohoto města na Odře. 
CENA: 200 Kč (doprava, průvodce, vstupenky)
Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv, svačinu
Přihlašovat se lze osobně od 7. října 2019, 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.
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel.: 603 334 225, e-mail: vym.vera@seznam.cz.

S ohledem na udržení uvedené ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší než 7 dní před
konáním zájezdu bez zajištění náhradníka je poplatek nevratný. 
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Sbírka pomůže nevidomým
Veřejná sbírka Bílá pastelka, jejíž výtěžek jde na aktivity podpo-
rující samostatný život nevidomých, se letos koná 16. října. V tento
den můžete v ulicích potkat dobrovolníky, kteří vás odmění za
příspěvek do kasičky symbolickou bílou pastelkou. 

Sbírka se koná již 20. rokem, a to téměř po celé republice. Přispět je
možné i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódu umístěného na
pokladničce. Svým darem podpoříte například výcvik vodicích psů, vý‐
uku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů
v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově
postižené. Více na www.bilapastelka.cz. (pt)

Výstava o událostech roku 1989
Dvojjazyčnou panelovou výstavu „Nebyli jsme sami/ Nie byliśmy
sami“ vytvořilo Vlastivědné muzeum Jesenicka společně s pol-
skými kolegy z niského muzea. Pojednává o okolnostech roku
1989 v ČSSR a PLR. Vernisáž proběhne v úterý 1. října v 18.00 v galerii
jesenické Vodní tvrze, kde zazní písně Karla Kryla v podání jeho
bratra Jana Kryla. 

Výstava přibližuje disidentské aktivity v 70. a 80. letech, věnuje se rovněž
spolupráci československých a polských opozičních aktivistů, kteří se
setkávali na hřebenech Rychlebských hor. Výstava zároveň reflektuje regio‐
nální rozměr, tj. jak se proti totalitě bouřili jedinci na Jesenicku a Nisku.
K vidění jsou např. zajímavé velkoformátové snímky důležitých mezníků
novodobých dějin obou národů, dobové dokumenty či odborná literatura.
V rámci výstavy se uskuteční např. přednáška pro školy či diskusní panel
sodborníky avýznamnými osobnostmi (19. listopadu) spojený sodhalením
pamětní desky vzniku místní sekce Občanského fóra v Katovně. 

Autoři výstavy: Mgr. Matěj Matela, Mgr. Adriana Zalewska‐Wąsowicz.
Výtvarník: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská. Vstupné: 50/25 Kč. Výstava
potrvá do 24. 11. 2019, poté se přesune do Nisy, kde bude k vidění od 
6. 12. do 31. 1. 2020. (VMJ)

Beseda o osudu našich hor

Jaký bude další osud jesenických hor? Ilustrační foto: Ondřej Bačík

Poslanci, senátoři a řada odborníků na ochranu přírody zavítají
10. října od 17 hodin do Kina Pohoda, kde se uskuteční veřejná
beseda „Přežijí horské lesy Jeseníků rok 2020?“. 

Jeseníky totiž čelí největší kůrovcové kalamitě v historii a masivní
kůrovcové těžby vyvolávají řadu ekologických problémů: stovky hektarů
holin, jejich složitou obnovu, ztrátu vody a vysušování horské krajiny,
erozi vzácné půdy… Kalamita a plošné odlesňování už ohrožuje horské
lesy na většině plochy CHKO Jeseníky, např. oblast Rejvízu, ale i oblast
Keprníku a Pradědu. Situace je velmi vážná a aktuálně probíhá řada správ‐
ních řízení na udělení výjimek na povolení intenzivních těžeb i v nejcen‐
nějších oblastech CHKO. 

První část besedy otevře několik zajímavých prezentací k tématu, ve
druhé části pak bude mít veřejnost příležitost klást otázky panelu se
zástupci ekologů, přírodovědců i lesníků. Cílem besedy je poskytnout
široké veřejnosti aktuální informace, otevřít důležité otázky a přispět
k hledání řešení.  

Všichni zájemci o přírodu Jeseníků jsou srdečně zváni, vstup je volný.
Akci pořádá Společnost přátel Jeseníků, z.s. pod záštitou některých poslan‐
ců a senátorů. Více informací na www.npjeseniky.info a facebooku Spo‐
lečnosti přátel Jeseníků. (ob)
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Autorské čtení Jaroslava Irovského aneb „Tour s duší beadníka“

Mladý prozaik se narodil ve
valašských Slušovicích, ale už osm
let bydlí v Olomouci. Městskou kni‐
hovnou v Praze byl Jaroslav Irovský
zařazen na seznam pozoruhodně
píšících českých spisovatelů, jejichž
psaní stojí za to, aby nebylo pře‐

hlédnuto. Díky svému osobitému
stylu, kterým se vědomě hlásí
k tvorbě americké Beat Generation,
rozhodně patří mezi nejvýraznější
olomoucké autory. 

Těšit se můžete na autorské čtení
z jeho debutového románu „... s duší

beadníka“, popisujícího životní peri‐
petie věčného outsidera. V příběhu
s výraznými autobiografickými
prvky sledujeme události, kterým
v průběhu jednoho měsíce musí
čelit věčný rebel, odpůrce establish‐
mentu a obdivovatel beatníků či
Bukowského. 

Na svou situaci nezaměstnaného,
depresivního, věčnými kocovinami

stíhaného umělce se dokáže dívat
s pořádnou dávkou seberionie
a humoru podpořenou necenzu ‐
rovaným, značně drsným slovní‐
kem.

Jesenické čtení je autorovou dva‐
náctou zastávkou z celkových dva‐
ceti v rámci jeho celostátní literární
„Tour s duší beadníka“. Více na
www.facebook.com/enneaa. (ea)

Zveme čtenáře a fanoušky (nejen) beatnických autorů na autorské
čtení Jaroslava Irovského, které se uskuteční 17. října v 19 hodin
v kavárně Ennea.

Oslavy vzniku ČSR opět 
s olomouckou filharmonií
Sto a jeden rok od vzniku samostatného československého státu
oslaví Jeseník opět ve společnosti Moravské filharmonie Olomouc.
Respektované koncertní těleso vystoupí v neděli 27. 10. od 15 hodin
v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní.

Připomínka jednoho z nejvýznamnějších tuzemských svátků, Dne vzni‐
ku samostatného československého státu připadajícího na 28. října, je
v Jeseníku již léta ve znamení koncertu vážné hudby. Důstojný a oficiální
ráz bude mít i v letošním roce, v Kongresovém sále Priessnitzových léčeb‐
ných lázní vystoupí v neděli 27. 10. Moravská filharmonie Olomouc. Pod
taktovkou dirigenta Marka Štilce zazní výlučně skladby od českých a slo‐
venských skladatelů. Dvě kompozice z pera světoznámého Antonína Dvo‐
řáka (Romance pro housle a orchestr f moll op. 11, Mazurek pro housle
a orchestr e moll op. 49) doplní Jihočeská suita op. 64  Vítězslava Nováka
a Symfonietta op. 16 č. 1 jeho slovenského studenta Jána Cikkera. Jako
sólistka se představí Julie Svěcená, jedna z nejtalentovanějších českých
houslistek a dcera slavného virtuóze Jaroslava Svěceného. Předprodej
vstupenek probíhá prostřednictvím rezervačního systému MKZ. (jj)

FILMY V KAVÁRNĚ. Říjnové čtvrteční večery v kavárně Ennea budou
už tradičně patřit dokumentárním filmům a projektu KineDok. Tento
projekt si klade za cíl rozšiřovat a pečovat o komunitu diváků a příznivců
filmových dokumentů a dostávat tyto autorské snímky do povědomí širší
veřejnosti formou projekcí na netradičních místech. V říjnu promítneme
čtyři filmy: Baťa, první globalista, V zajetí, Spolu Sami a Miniature for
Piano. Více informací naleznete na straně 15 nebo na www.kinedok.net
a na www.facebook.com/enneaa. (ea)
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Na gymnáziu působí americký asistent, student učitelství
V pondělí 19. srpna dorazil do
Jeseníku Lars Moeller, student
učitelství na americké univer-
zitě, který v tomto školním roce
bude působit jako asistent ve
výuce angličtiny na Gymnáziu
Jeseník. 

Jeho pobyt je financován z komi‐
se J. Williama Fulbrighta, což je
mezivládní česko‐americká orga‐
nizace založená za účelem podpory
vzdělávacích, vědeckých a kultur‐
ních výměn mezi Českou republi‐
kou a Spojenými státy americkými
prostřednictvím stipendijních pro‐
gramů a poradenských a informač‐
ních služeb. Do programu asistentů
ve výuce se v letošním roce přihlá‐
silo 190 středních škol z celé České
republiky a na základě kvality
žádostí bylo nakonec vybráno 30
škol, kde budou působit asistenti
z různých koutů USA. 

Larsovi je 23 let a chtěl být umís‐
těn do malého města v horách, což
se mu splnilo, a jeho první dojmy

jsou jen pozitivní. Velmi rychle se
zabydlel ve svém krásném prona‐
jatém bytě, již prozkoumal město
Jeseník a blízké okolí a rovněž se
zúčastnil komunitních aktivit měs‐
ta. Se začátkem školního roku se
naplno zapojil i do výuky. Cílem této
spolupráce je, aby pravidelně jed‐
nou týdně působil v každé skupině
angličtiny na vyšším gymnáziu.
Navíc se Lars zapojí i do sportov‐
ních a projektových aktivit školy.
Nad rámec výuky také nabízí stu‐
dentům, učitelům a jesenické veřej‐
nosti možnost zapojení se do
odpoledních aktivit formou diskuzí,
výletů do hor nebo sportovních
kroužků. 

Takže, pokud v Jeseníku narazíte
na téměř dvoumetrového chlapíka,
který má problém se domluvit, nej‐
spíš to bude Lars – budoucí ame‐
rický učitel, který se rozhodl sbírat
pedagogické zkušenosti v našem
malém městě na Gymnáziu Jeseník.

(Gymnázium Jeseník)Student americké univerzity Lars Moeller. Foto: archiv Larse Moellera

Čapka v novém kabátku aneb Mateřinka se spoustou novinek
Prázdniny nám skončily a děti

v Mateřské škole Karla Čapka se
mohou těšit na spoustu novinek.
Dominantou je školní zahrada, na
které jsou nové hrací prvky

a v nevyužívaném okálu vznikla
venkovní herna/učebna a také zdi
okálu dostaly nový nádech. V budo‐
vě školky došlo k několika změnám.
Prostory tříd se provzdušnily,

nakoupily se pracovní stoly a zjed‐
nodušila se výzdoba. V suterénu je
sdílená knihovnička, kde si rodiče
s dětmi mohou zapůjčit pohádky
a k dispozici jsou i výchovně‐vzdě‐

lávací knihy. Přibyly nám také
kroužky a v plánu akcí se objevují
zajímavé aktivity jako třeba Inten‐
zivní kúry v solné jeskyni. 

Tým MŠ Karla Čapka Jeseník 

Práce na zahradě. Foto: 2x MŠ

…Mám plechovej hrnek, v něm pár zlatejch zrnek… 
Z deníku malého zlatokopa

Úterý 3. 9. – Mami, už cesta na Klondike není nejlehčí. Ale zvládám to
docela dobře. V prvním železném oři jsem nechal jen jednu věc, ve druhém
taky, ale naštěstí je šerif našel. Mapu nemáme, ale máme šifru, tak víme,
kde Yukon leží. Na cestu musíme mít spoustu jídla, a tak běháme po lese
a lovíme zásoby ostružiny neostružiny. Na krvavé šrámy zlatokop nedbá…

Středa 4. 9. – Po cestě se objevují rozeklané skály. Překonat je vyžaduje
spolupráci všech zlatokopů. Ke šrámům se přidávají odřeniny všeho
druhu, jak se snažíme. Zlato a kamarádství za to ale přece stojí, nebo ne?
Naši nebojácnost vyzkouší ještě noční hra. Za jekot některých zlatokopek
by se nemusel stydět ani ostřílený hejkal.

Čtvrtek 5. 9. – Dochází nám voda. Nevím, jestli na Yukon dorazíme a to
zlato najdeme. Hrůza z nedostatku vody jde tak daleko, že ždímáme mech
a trávu. Chutná to jako puškvorec. Brrrr. Nakonec, po strastiplné cestě,
se po krk noříme do řeky Klondike, za kterou leží vytoužené hroudy zlata.
Jestli si pro mě, mami, dnes v pět přijdeš na gympl, jednu hroudu ti přinesu.
A kdybych náhodou nic nenašel, mami, nevadí. Vždyť já jsem tvoje zlato.
Tak si pro mě přijď.  Tvůj malý zlatokop  
Vzpomínka na adaptační kurz Gymnázia Jeseník pro primu, 3. 9.–5. 9. 2019 Studenti primy hledali hroudy zlata. Foto: Gymnázium Jeseník
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Základní škola Jeseník představuje svou vizi, směr a cestu
Milí přátelé školy, rozbíháme nový školní rok. Při originálním adaptačním táboře pro prvňáčky jsme pohádkově naladili školu pro
vstup 65 nových žáků prvního ročníku. Šesťáci se adaptují ve třech nových kolektivech s třídními učiteli a rozjíždíme nové projekty.
Rád bych vám nyní stručně představil vizi školy, z níž plynou strategické cíle na několik dalších let, které mají veřejnosti deklarovat
náš směr a cestu. 
Chceme být SEBEVĚDOMÁ A OTEVŘENÁ ŠKOLA S NABÍDKOU.
Naše sebevědomí má vycházet:
G z kvalitního a vyváženého vzdělávacího programu odpovídajícího poža‐

davkům dohledné budoucnosti, zahrnujícího aktuální vzdělávací a spo‐
lečenská témata. 

G z využívání inovativních vzdělávacích forem odpovídajícím modernímu
pojetí vzdělávání, jehož se chceme stát regionálním lídrem.

G ze silného kooperujícího pedagogického týmu a nadstandardního vyba‐
vení školy.

V čem má mít základ naše otevřenost?
G V pozitivně orientovaném podporujícím klimatu školy vycházejícímu

ze vzájemného respektu a dobře nastavených pravidel dle motta „Férově,
s respektem a s nasazením”.

G V systematické činnosti školského poradenského pracoviště a dlouho‐
dobém zapojení odborníků jako je školní psycholog, speciální pedagog
nebo kariérový poradce.

G Škola se otevírá spolupráci s regionálními institucemi (zejména základ‐
ními i středními školami), s vysokými školami a navazuje vztahy i mimo
region. 

G Škola aktivně ovlivňuje dění ve svém městě.

Trvalou nabídkou školy je: 
G systematická podpora jednotlivce z hlediska individuálních vzdělávacích

potřeb a nadání formou konzultací, doučování, kroužků a preventivních
aktivit.

G výuka s principy pedagogiky Marie Montessori s kontinuální návazností
na druhý stupeň.

G nabídka sportovně orientovaného vzdělávacího programu II. stupně
SPORT+ v kooperaci s Gymnáziem Jeseník a sportovními kluby. 

G ucelený systém kurzů včetně adaptačního, cykloturistického s envi‐
ronmentální tematikou, lyžařského, bruslařského a vodáckého kurzu.

G zapojení do mezinárodních vzdělávacích projektů a organizace vzdě‐
lávacích zájezdů. Dominik Liberda, ředitel školy

Kaleidoskop
ZŠ Jeseník
Vítáme prvňáčky

V pondělí 2. září jsme slavnostně
pasovali 70 prvňáčků na školáky na
obou budovách naší školy. Prvňáč‐
ky přivítal a pasoval pan král – ředi‐
tel školy, pan Dominik Liberda,
a také přišla popřát hodně zdaru,
úspěchů a trpělivosti rodičům
i žákům paní starostka Zdeňka Bliš‐
ťanová. Na budově Průchodní jsme
pasovali do I.A celkem 21 žáků, na
budově Boženy Němcové do I. B
a I. C po 19 žácích a také I. M, třídu
s Montessori výukou, která má osm
prvňáčků a tři druháky. Přejeme
rodičům, žákům i pedagogickým
pracovníkům hodně sil, trpělivosti
a zdraví v novém školním roce.

Den policie 

Tuto velkou akci, Bezpečnost bez
hranic aneb Den policie, která pro‐
běhla 6. září, jsme si nenechali ujít.
Praktické ukázky své práce před‐
vedly vybrané složky Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru
a Zdravotnické záchranné služby.
Rušno bylo na zemi i na nebi. (ZŠ)

Přední vršek láká ke Krizovému kříži
Přední vršek tyčící se nad Jese-
níkem je místem, kam se chodili
pacienti zdejších lázní modlit,
aby úspěšně zvládli období kri-
ze v rámci léčebních procedur.
Díky nadšení místních obyvatel
si tato lokalita do dnešní doby
zachovává svou jedinečnou
duchovní hodnotu. 

V polovině 19. století nechal kníže
Johann II. Liechtenstein vystavět na
Předním vršku kříž. V průběhu
dlouhé čtyřleté léčby nastala krize,
kterou pacient přečkal a dokázal se
vyléčit. Vystavěním této památky
poté projevil svůj vděk za své uzdra‐
vení. Na mohylu nechal umístit des‐
ku s nápisem: Erlose uns von allem
Übell – 1846 (Zbav nás všeho zlé‐
ho – 1846). 

Místo bylo velmi oblíbené, tradují
se o něm různé legendy, jako napří‐
klad že se zde konaly sabaty čaro‐
dějnic. Jisté je, že se sem chodili

modlit pacienti právě v období
léčebné krize, aby došlo k jejímu

úspěšnému překonání. V šedesá‐
tých letech 20. století původní kříž
zničila velká vichřice a byl nahra‐
zen menším křížem. V roce 2018
obnovili pomník místní obyvatelé
pod vedením Kamila Zajíčka, kte‐
rý se stal také patronem této
památky v rámci Programu správ‐
ců drobných památek. Kamil Zají‐
ček je vzorným příkladem
správce, který se s obrovským
nadšením a elánem stará nejen
o Krizový kříž, ale také řeší rozvoj
a údržbu celé lokality Předního
vršku. Ve významné dny bývá Kri‐
zový kříž nasvícen, lze jej pozorovat
z údolí řeky Staříč. Nyní se zvažují
další menší úpravy jeho okolí, aby
došlo k navrácení původního výhle‐
du, kdy byla tato památka viditelná
i z centra města Jeseníku.
Zdroj: www.jesenickeprameny.czDřevěné lavičky vybízejí k příjemnému posezení. Foto: Petr Chvíla

Krizový kříž byl obnoven v roce 2018. Foto: Kamil Zajíček
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Muzea a jejich knihovny v proměnách času

Sborník říkadel doplňují užitečné informace pro (pra)rodiče

V dřívějších generacích rodiče
s dětmi zcela přirozeně hráli drobné
hříčky s říkankami. Určitě znáte
z dětství třeba prstovou hru „Vařila
myšička kašičku“. Později jste určitě
skákali panáka, hráli školku s baló‐
nem nebo se švihadlem. Dnes může‐
te potkat skupinku školních dětí
spíše s mobilem v ruce, v lepším pří‐
padě na různých organizovaných
akcích. Děti si spontánně jako dřívější

generace téměř nehrají. Je to tím, že
jsme je to nenaučili, nebo je tato doba
tolik jiná? Přestože mnozí rodiče
dnes malým dětem čtou a povídají
si s nimi nad obrázky, nedokážou do
toho zapojit ihru, která by dítě upou‐
tala a zapojila jeho tělo, prsty nebo
smysly, aby dítě mohlo aktivně spo‐
lupracovat s rodičem. 

Pro vývoj malého dítěte je také
důležité pravidelné střídání aktivit

a odpočinku. Rytmické opakování
činností a vytvoření pravidelných
činností s dítětem nám může pomo‐
ci vybudovat zdravé návyky a posílit
jeho psychickou odolnost. Navíc
dítě, které si zvykne na určitou
pravidelnost, pak bez naléhání
a nucení plní potřebné povinnos-
ti. Vzpomeňte si na houpačku. Když
ve správný čas podpoříme zhoup‐
nutí, nepotřebujeme tolik síly
a houpačka se více zhoupne. Pokud
zasáhneme mimo rytmickou perio‐
du kmitání, houpání zpomalíme.
Úprava rytmů dne a pravidelná
cílená cvičení na jeho základě
mohou být terapeutický prostře-
dek vložený do rukou rodičů.

A tohle všechno bylo důvodem

k vydání našeho Sborníku her
a říkadel z Krtečka. Připadá nám
pro rodiče i prarodiče velmi užiteč‐
ný, proto jsme se rozhodli nabíd‐
nout vám ho u příležitosti výročí
15leté oslavy vzniku našeho centra.
Je plný básniček a drobných her,
které, když se naučíte, využijete
nejen na zkrácení dlouhé chvíle
s dítětem, ale pomohou vám cíleně
s ním pracovat. Proložili jsme je uži‐
tečnými zamyšleními a informace‐
mi pro rodiče, aby věděli, co, kdy
a jak lze využít při výchově dětí.
Sborník je k dostání pouze u nás
v Krtečku. Jeho zakoupením nás
zároveň finančně podpoříte. A za
to vám předem velmi děkujeme. 

Marie Vršanová

Mateřské a rodinné centrum Krteček působí v Jeseníku již patnáct
let. Za tu dobu spolupráce s rodiči máme v zásobě spoustu nápadů
na cvičení, prstové hry, hry na podporu vývoje tělesného sché-
matu i smyslů, a to vždy ve spojení s písničkami, říkadly a bás-
ničkami. Rozhodli jsme se podělit se o ně s vámi a vytvořili jsme
sborník těchto textů. Sbírka říkanek byla sice původně určená
rodičům malých děti, ale myslíme si, že ji ocení rodiče i prarodiče
všech dětí nejméně do věku devíti let. 

Již ve slavném alexandrijském
músaionu bychom našli poklady,
chcete‐li sbírky, v podobě nádher‐
ných uměleckých děl, přírodnin
(včetně zoologické zahrady) či tech‐
nických modelů. Ambici shromáž‐
dit všechny znalosti světa pak měla
tamní knihovna, které kvantitativně
ani kvalitativně nemohla konkuro‐
vat žádná jiná starověká instituce.
Když pak antický svět nahradila
středověká křesťanská věrouka,
vetkla si – přestože se zprvu vůči
„barbarskému“ smýšlení Řeků
a Římanů vymezovala – prakticky
totožný cíl, tedy seskupit vše dosud
poznané. 

Středověké pokladnice panovní‐
ků, církevních řádů a samotných
duchovních složené z relikvií
(ostatky svatých uložené ve zdobe‐
né dřevěné schránce), iluminova‐

ných knih a jiných rarit byly postup‐
ně v dobách renesance nahrazeny
kabinetními sbírkami, jejichž maji‐
tel se jimi snažil poukázat na svoji
erudovanost, zcestovalost a pocho‐
pitelně se chtěl pochlubit exkluziv‐
ním předmětem nebo přírodninou
(např. roh jednorožce). Samotné
sbírky byly uloženy v uzavřených
skříních, schránkách, případně
zavěšeny na stěnách. Lze usoudit,
že pro současného návštěvníka by
to nebyla zrovna nejpříjemnější for‐
ma prezentace. 

Moderní muzea, jak je známe
nyní, začala vznikat v 18. století
a souvisí s nimi rozvoj celé
společnosti, do níž díky ustu ‐
pujícímu feudalismu postupně
pronikaly demokratické myšlenky.
Národní uvědomění jde ruku v ruce
s rozvíjejícím se průmyslem. První

výstavy představující um a do ‐
vednost daného národa s sebou
přinesly fenomén vlastivědných
muzeí, tedy muzeí zaměřujících se
na daný region. České země nebyly
výjimkou, první muzea u nás se
objevila na počátku 19. století.

Jak již bylo nastíněno, součástí
muzejních institucí byly odedávna
muzejní knihovny. Při založení
jesenického muzea na počátku
20. století tomu nebylo jinak. Na
četných svazcích lze díky
evidenčním číslům a razítkům
původního majitele výborně
sledovat, že knihy představují
součást knihovního fondu po celou
dobu historie Vlastivědného muzea
Jesenicka.

V průběhu posledního roku a půl
se knihovna dvakrát stěhovala a lze
říci, že současné prostory na
Beskydské ulici (bývalý areál
společnosti Naturfyt BIO)
odpovídají standardům, jaké se na
uchovávání vzácných tiskovin
kladou. Součástí knihovny je
studovna s devíti studijními
místy. V knihovně samotné se

nachází bezmála 10 000 položek
periodického a neperiodického
tisku vztahující se k tématům
Jesenicka a přilehlých oblastí.
V současnosti knihovna slouží
zaměstnancům muzea a odborné
veřejnosti. 

Nastíněný historický exkurz
vývoje muzejnictví a muzejních
knihoven dokazuje postupné
otevírání se těchto institucí
veřejnosti a trvalý zájem
společnosti uchovávat kulturní
dědictví – regionu i světa.
Vzhledem k tomuto vývoji se tak
očekává, že se knihovna
Vlastivědného muzea Jesenicka
zapojí do sítě knihoven v regionu,
což ponese ovoce především
v oblasti vzdělávání žáků
a studentů. Chceme docílit toho,
aby vždy, když se badatelé ocitnou
před problémem týkajícím se
regionální problematiky, věděli, že
zde existuje knihovna, která je
schopná a ochotná poskytnout
nejen literaturu, ale i informace
a rady. Již teď jste vítáni.

Pavel Žurek, knihovník VMJ

Jen málokterá vlastnost či zájem spojuje společnost tak jako
vytváření sbírek. Ať už hovoříme o vánočním ubruse po babičce,
suvenýrech z cest nebo muzejních sbírkách, hodnota těchto
„pokladů” není nijak snížena. Ba naopak, sbírky vytváří příběh
nás samých, společnosti a doby, ve které jsme žili. Vybraný vzorek
vědomostí, dovedností a umu v podobě sbírek pak slouží k pre-
zentaci reality v četných muzejních institucích. 

Knihovna jesenického muzea se nachází na Beskydské ulici. Foto: 2x VMJ

V knihovně se nachází bezmála 10 000 položek periodického a neperiodického
tisku vztahující se k tématům Jesenicka a přilehlých oblastí. 
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LETNÍ SPORTOVIŠTĚ 
otevřena denně od 10.00 do
18.00 dle počasí do 16. října.
Půjčovna elektrokol, dětských kol,
odrážedel, koloběžek a sportovních
her (badminton, kroket, volejbal,
nohejbal, míče). Park her (minigolf,
ruské kuželky, Člověče nezlob se).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark
v provozu! Háj Víly Ozdravy!

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO zavřeno
ÚT, ČT 16:00–20:00
ST, PÁ 15:00–20:00
SO 8:00–12:00
NE 15:00–20:00

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

HALLOWEEN 
Již tradičně koncem října, 25. 10.,
se v lázeňském areálu koná 
Halloween pro děti – více
na www.priessnitz.cz.

PRIESSNITZOVY NAROZENINY JSOU TU, 
OSLAVU ZPESTŘÍ PŘEHRŠEL AKCÍ A HISTORICKÝ JARMARK 

„POMÁHEJME, 
KDYŽ MŮŽEME“ 

Rodiče s Danečkem a Kapkou. 
Foto: PLL

V pátek 6. září byla již posedmé
organizována charitativní sbírka
„POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME“
v rámci akce Policie ČR a dalších
bezpečnostních složek Den bez-
pečnosti bez hranic. Letos jsme
vybírali pro Daniela Forajtu, který
trpí dětskou mozkovou obrnou
kombinovanou s těžkou zrakovou
vadou. 
Sbírka proběhla pod záštitou Konta
Bariéry, ale hlavní dík patří Vám,
dárcům z Jeseníku – Policii ČR, hasi‐
čům, SOŠ a SOU strojírenskému
a stavebnímu, Priessnitzovým
léčebným lázním a jejich zaměst ‐
nancům, městu Jeseník a firmám
Naturfyt BIO, Muzeu LEGO a také
všem dárcům, kteří přispěli do
kasičky nebo poslali jakoukoli část‐
ku na účet sbírky. 
Vybrané prostředky pomohou rodi‐
čům s úhradou lázní, rehabilitací
apořízením kompenzačních pomů‐
cek pro zlepšení Danečkova života.

Děkujeme

Tradiční Priessnitzův týden odstar‐
tuje v pondělí 30. září v salonku
osobností, kde bude uvedena výsta‐
va obrazů „Na chodbách“. O jakou
výstavu se jedná?  Chodby sanatoria
jsou nově vyzdobeny historickými
fotografiemi, pohlednicemi, portré‐
ty a výjevy z historie lázní. Komen‐
tář „autorů“ a „kurátorů“  si můžete
poslechnout od 15 hodin a je dalším
z mnoha malých kroků, kterým se
na Gräfenberk vrací jeho slavná his‐
torie.
V úterý 1. října na 10. hodinu je při‐
pravena exkurze po lázních, která
tentokrát slibuje zavést účastníky
i do „skrytých interiérů“ a představí
také chystané plány, jež se týkají

těchto prostor. Od 17 hodin téhož
dne se venku před hudebním altá‐
nem koná přednáška historika Kvě‐
toslava Growky věnovaná osobnosti
zakladatele lázní, ve středu 2. října
na tomtéž místě v témže čase navá‐
že ředitel Vlastivědného muzea
Jesenicka Pavel Rušar přednáškou
o dobovém kontextu, ve kterém
„vodní doktor“ působil. V případě
nepříznivého počasí se obě tyto
akce přesunou do Zrcadlového sálu.
Čtvrtek 3. října nabídne výlet do
Javorníku po stopách pana Priess‐
nitze, z lázní odjíždíme ve 13.30,
v Javorníku začíná prohlídka ve
14.30. Večer v Zrcadlovém sále od
19.00 hodin pak čeká na milovníky

hudby koncert s lákavým názvem
„Co poslouchal Vincenz Priessnitz
a jeho hosté“.
Vrcholem oslav pak bude pátek
a sobota. V páteční dopoledne čeká
na lázeňské hosty historický jar‐
mark tradičních řemesel aodpoled‐
ne bude věnováno slavnosti
u obnovených pramenů a na Muzi‐
kantské stezce. Krátce poté začne
v Zimní zahradě Konference Vin‐
cenze Priessnitze. Narozeninový bál
s účastí špičkového saxofonisty Feli‐
xe Slováčka začíná v sobotu ve
20 hodin, hudební beseda s touto
osobností je na programu také už
v úterý od 19.00.
A to zdaleka není vše! Další koncer‐
ty, přednášky, vycházky po prame‐
nech, prezentace a zajímavé akce
se konají v průběhu celého  týdne. 
Více informací najdete na sa ‐
mostatných plakátech. Letošní
220. výročí bude stát za to!

TRADIČNĚ
Od 30. září do 6. října slavíme 220
let od narození „vodního doktora“
Vincenze Priessnitze. Čeká nás celá
řada zajímavých přednášek, kul‐
turních akcí, komentovaných
vycházek, historický jarmark a dal‐
ší bohatý program. První říjnový
víkend se u nás také tradičně koná
Konference s odkazem Vincenze
Priessnitze o významu lázeňské
péče. Více na www.priessnitz.cz.

Kulaté výročí narození zakladatele lázní s dvěma dvojkami a nulou
přináší letos na začátku října pestrou nabídku akcí. Mnohé z nich
tu ještě nebyly a jen tak se zase nebudou opakovat. Milovníci
historie budou mít jedinečnou možnost nahlédnout do běžně
nepřístupných interiérů Sanatoria Priessnitz, pro kulturní fajn -
šmekry se nabízí hned dvě příležitosti poslechnout si saxofono-
vého virtuosa Felixe Slováčka.

Lázně lákají na bohatý program, který je věnován 220. výročí narození Vincenze Priessnitze. Foto: archiv
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úterý 1. října v 17 hodin
Hudební altán (při nepřízni počasí Zrcadlový sál)
VINCENZ PRIESSNITZ 
– OSUD GÉNIA VODOLÉČBY
Přednáška Mgr. K. Growky. Pořádají PLL a.s.

úterý 1. října v 19 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
NA KUS ŘEČI
Beseda s hudebními ukázkami mimořádné umě‐
lecké osobnosti Felixe Slováčka. Pořádají PLL a.s.

úterý 1. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje Jožka Knedla. Vstupné
50 Kč. Pořádá WKR.

středa 2. října v 17 hodin
Hudební altán (při nepřízni počasí Zrcadlový sál)
VINCENZ PRIESSNITZ V KONTEXTU DĚJIN 
A FILOZOFIE VĚDY
Přednáška Mgr. P. Rušara. Pořádají PLL a.s.

středa 2. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška, prezentace Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 3. října v 9.30 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: ČESKO OČIMA SENIORŮ
Putovní výstava fotografií, kterou připravil portál i60.
Výstava obsahuje zdařilé snímky, které uložili čtenáři
tohoto portálu během posledních tří let do rubriky
FOTO DNE. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 3. října v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
MEZINÁRODNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Představí se pěvecký sbor WRZOS z polských Glu‐
cholaz a místní JESEN. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 3. října v 17 hodin
Hudební sál CSA (knihovna)
PŘÍBĚHY KRAJANŮ Z BANÁTU 
Cestopisná přednáška Tomáše Černohouse. Jak se
v rumunském Banátu daří našim krajanům, kteří
zde žijí od 19. století a stále si zachovávají svůj
jazyk, zvyky a tradiční způsob života? Vstup volný.
Pořádá CSA ve spolupráci s Knihovnou Vincence
 Priessnitze.

čtvrtek 3. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY
Světoznámé Adamusovo trio připravilo repertoár,
který mohl poslouchat Vincenz Priessnitz a jeho
hosté. Nechybí W. A. Mozart ani světoví autoři doby
pozdější. Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 3. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá WKR.

pátek 4. října v 16 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
ZAHÁJENÍ KONFERENCE VINCENZE PRIESSNITZE

pátek 4. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
VINCENZ PRIESSNITZ
Životopisný film o zakladateli světové vodoléčby. 
Pořádají PLL a.s.

Akce pátek 4. října ve 20 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
JAZZOVÝ KONCERT 
PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE V. P.
Představí se klavírní jazzové duo 88TWICE Jakub
Knápek a Vladimír Najdekr. Pořádají PLL a.s.

sobota 5. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NEPÁL
Cestopisná přednáška Libora Turka. Vstupné 60 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

sobota 5. října ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
NAROZENINOVÝ BÁL
U příležitosti 220. výročí narození V. Priessnitze se
koná tento bál. K tanci a poslechu hraje skupina
Fantasia Trio Milana Domese z Jeseníku a cimbá‐
lová muzika Wajdovci z Opavy. 
Vstupné 150 a 200 Kč. Předprodej v recepci léčeb‐
ného domu Priessnitz a MONDI‐tour. 
Pořádají PLL a.s.

neděle 6. října 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 6. října v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
Roztomilý příběh Václava Čtvrtka uvádí Liduščino
divadlo. Prodej vstupenek v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 8. října v 8.30 a v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
TŮDLE NŮDLE ANEB ROŠŤAČÍME S DĚTMI
Interaktivní představení plné hádanek, zpívání,
hraní a ještě mnoho dalšího pro děti od dvou let. Ur‐
čeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Doprodej volných míst
na místě v den konání. Vstupné 60 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 8. října v 17 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: TABU JE PROVOKACE
Jan Knitl je učitelem výtvarného oboru v ZUŠ Zá‐
břeh. Téma Tabu se rozhodl zpracovat i ve svých ob‐
razech. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 8. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jožka Knedla. Vstupné
50 Kč. Pořádá WKR.

středa 9. října v 17 hodin
Kaple
HRÁTKY S HUDBOU
Zábavný hudební kurz pro rodiče s dětmi populární
lektorky Rafaely Drgáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 9. října v 18.30
Wiener Kaffeehaus Restaurant
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Taneční duo Swing Hills vás seznámí se základními
kroky Lindy Hop a provede celým 
tanečně‐swingovým večerem. Vstup volný.
Pořádá WKR.

středa 9. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SRÍ LANKA – OSTROV S VŮNÍ ČAJE
S ochutnávkou čaje přednáší Zlatuše Knolová.
Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 10. října v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Danuše Šenkyříková se zábavným pořadem pro děti
a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 10. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKR.

pátek 11. října v 18.00 hodin
Kaple Jeseník
HVĚZDY A HVĚZDIČKY – HOVORY OD KLAVÍRU
Účinkují: Ing. Bc. Eliška Kabourková, Ph.D. – aka‐
demický pracovník, Veterinární a farmaceutická uni‐
verzita Brno, Bára Šporclová Kodetová (herečka
a moderátorka) Praha. Moderuje Jiří Holoubek –
Český rozhlas Dvojka (Praha), hudební pro dukce:
Ukuleleband ZUŠ Jeseník. Vstupné dobrovolné!
Pořádá MelodiaArt za podpory Fenix Group a.s.

sobota 12. října v 10 hodin
areál bývalého kláštera voršilek
VÝTVARNÉ DÍLNY + PROHLÍDKA ZAHRADY
a ODCHOVEN ZVÍŘAT 
při DÝŇOVÝCH SLAVNOSTECH
Více informací na duhajes.cz. 
Pořádá SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci se Sudeti-
kus, z.s.

neděle 13. října 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 14. října
Kaple
BAZAR OBLEČENÍ, OBUTÍ A SPORTOVNÍCH PO-
TŘEB PRO DĚTI (podzim–zima)
VÝKUP pondělí 8.30–17.00 PRODEJ úterý, středa
8.30–18.00. Více informací na duhajes.cz
Pořádá Sudetikus, z.s. ve spolupráci se SVČ DUHA Je-
seník.

úterý 15. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje Jožka Knedla. Vstupné
50 Kč. 
Pořádá WKR.

středa 16. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
OD BAROKA PO SOUČASNOST
Kytarový recitál Libora Janečka. Představí světové
autory I. Jelínka, F. Sora, I. Albénize, A. Barriose, 
Š. Raka a další. Vstupné 100 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 17. října v 19 hodin
caffé & shop Ennea
IROVSKÝ S DUŠÍ BEADNIKA – AUTORSKÉ ČTENÍ
Více na str. 7. Dobrovolné vstupné bude použito na
cesťák pro autora.

čtvrtek 17. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKR.
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sobota 19. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ARGENTINA, CHILE
Cestopisná přednáška Libora Turka. Vstupné 60 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

neděle 20. října 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 20. října v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE!
Francouzská veselohra v podání Divadelního spolku
Kantoři v režii Vlaďky Hromádkové. 
Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL a.s.

úterý 22. října v 17 hodin
Kaple
PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ ŽÁKŮM ZUŠ JESENÍK 
ZE SOUTĚŽÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/19 
a VERNISÁŽ VÝSTAVY „PLENÉR 2019“
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 22. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jožka Knedla. Vstupné
50 Kč. Pořádá WKR.

středa 23. října v 17 hodin
Kaple
HRÁTKY S HUDBOU
Zábavný hudební kurz pro rodiče s dětmi populární
lektorky Rafaely Drgáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 23. října v 18.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Taneční duo Swing Hills vás seznámí se základními
kroky Lindy Hop a provede vás celým tanečně‐
swingovým večerem. Vstup volný. Pořádá WKR.

středa 23. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
S atraktivním repertoárem se představí Jesenický
smíšený pěvecký sbor pod vedením Jitky Meliche‐
ríkové. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 24. října v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad  D. Šenkyříkové pro děti a jejich ro‐
diče. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 24. října v 17 hodin
Kaple
WORKSHOP O. TICHÉHO „HUDBA I TICHO“ 
PRO ŽÁKY ZUŠ I VEŘEJNOST  
Pořádá ZUŠ Jeseník.

čtvrtek 24. října v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ZNOVU A LÍP

Situační komedie o lásce, manželství a přehodnoco‐
vání. Hra v divadelním předplatném.
Doprodej volných míst v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 380 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 25. října v 18 hodin
Pentagon
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍ LEKCE
Prodloužená lekce kurzu tanečních pod vedením ta‐
nečních mistrů Ivy Obšilové a Martina Sochora.
Vstup ve společenském oblečení rodičů i všech
hostů je nezbytnou součástí tohoto večera. Vstupné
70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 25. října v 19 hodin
Jižní svah nad tenisovými kurty
HALLOWEEN
Více na www.priessnitz.cz. Pořádají PLL a.s.

neděle 27. října 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 27. října v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
KONCERT K ČESKÉ STÁTNOSTI 
– MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Marek Štilec – dirigent, Julie Svěcená – housle.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Je‐
seník. Vstupné 180 Kč. Koncert se koná za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje. Více na str. 7.
Pořádá Olomoucký kraj, město Jeseník a MKZ Jeseník.

úterý 29. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jožka Knedla. Vstupné
50 Kč. Pořádá WKR.

středa 30. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SRÍ LANKA – OSTROV S VŮNÍ ČAJE
Přednáší Zlatuše Knolová, včetně ochutnávky čaje.
Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL a.s.

středa 30. října v 18 hodin
Hudební sál CSA (knihovna)
TOMÍK NA CESTÁCH TUKTUKEM 
Z BANGKOKU AŽ DOMŮ
Cestovatel Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách
absolvoval další neskutečnou cestu. Tuktuk je tří‐
kolka, kterou si pořídil v Thajsku a bez jakýchkoliv
zkušeností se vydal úplně sám s tímto 35 let starým
vozem na roční cestu přes půl světa. O svém dobro‐
družství plném barvitých historek a neskutečných
situací bude vyprávět s humorem a jistou nadsáz‐
kou za doprovodu fotografií a videí. Prodej vstupe‐
nek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
100 Kč. Pořádá MKZ Jeseník.

čtvrtek 31. října v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá WKR.

8. října–31. října
Výstavní síň Katovny
TABU JE PROVOKACE
Výstava Jana Knitla, učitele výtvarného oboru v ZUŠ
Zábřeh. Téma Tabu se rozhodl zpracovat i ve svých
obrazech. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

3. října–31. října
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ČESKO OČIMA SENIORŮ
Putovní výstava fotografií, kterou připravil portál
i60. Výstava obsahuje zdařilé snímky, které uložili
čtenáři tohoto portálu během posledních tří let do
rubriky FOTO DNE. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

2. října–24. listopadu
Galerie 
NEBYLI JSME SAMI/NIE BYLIŚMY SAMI
Dvojjazyčná panelová výstava pojednává o okolnos‐
tech roku 1989 v ČSSR a PLR. Vernisáž proběhne
v úterý 1. října v 18 hod. v galerii Vodní tvrze.
Více na str. 6.

18. září–10. listopadu
Hlavní výstavní sál
HEINRICH WOLF
Vloni získalo muzeum do správy 14 obrazů od
Hein richa Wolfa a jeden od Josefa Appela, tzv. „po‐
lovycpaniny“. Jedná se o taxidermické reliéfní ob‐
razy ptactva pocházejícího z našeho regionu z 1. pol.
20. století. Tyto a další si můžete prohlédnout na vý‐
stavě, která se koná v rámci XIX. svatováclavského
setkání. Vstupné: 50/25 Kč.

EXKURZE
12. října

ZA HISTORIÍ DVOU HORSKÝCH OSAD 
Vypravíme se do údolí střední Opavy. Na horním
toku této zlatonosné řeky leží malebná osada Vidly
s nepřehlédnutelnou kaplí sv. Hedviky a lokalitami
úzce spojenými s dějinami hutnictví i lesnictví v Je‐
seníkách. Druhá část výletu proběhne na nedale‐
kém Bílém Potoku, kde zavzpomínáme na staré
dobré časy v útulné hospodě Slávka Košťála. Ex‐
kurzi povede Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník
VMJ. Odjezd v 7.45 z Jeseníku (aut. nádr.). Ná-
sledný přesun na Bílý Potok dle dohody (buď au‐
tobusem či pěšky po lesnických stezkách Jelení
bučinou, cca 2,5 hodiny, náročné). Odjezd do Jese‐
níku v 16.23 hod. Vstupné: 30 Kč.

PŘEDNÁŠKY
24. října

PASTÝŘ GILL V POVĚSTECH NAŠICH HOR
Přednáška o legendárním jezerním pastýři, jenž byl
za znesvěcení Božího daru proklet, představuje
v oblasti jesenické mytologie skutečný poklad,
neboť se jedná o jedinou veskrze původní a auten‐
tickou postavu těchto hor. O tomto škaredém hrba‐
tém přízraku, který však dokáže i pomoci, pojedná
další z přednášek Matěje Mately, odborného pracov‐
níka VMJ.
Čtení se uskuteční od 18.00 hod. ve Zdravé ka-
várně. Doporučujeme rezervace předem, osobně ve
Zdravé kavárně. Vstupné: 20 Kč.

PODZIMNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
23. října

Zrcadlový sál v PLL a.s.
Začátek v 9.00 hod., vstupné zdarma. Přednášky
se střídají po 1 hod., ve 12.00 polední pauza. Har‐
monogram bude upřesněn.
Jesenicko 1945–1948 očima kronikářů –
Bc. Kamil Tomášek, Pevnost Klodzko – Mgr. Milan
Rychlý, Skryté geologické poklady Jesenicka –
RNDr. Viera Večeřová, Zoologické a botanické po-
klady regionu – Mgr. Martin Starý, Regenhartové
a Raymannové – Mgr. Jan Petrásek, Po stopách
moravských a slezských vojáků první světové
války II. – Ing. Radim Kapavík.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 80/40 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
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Vstupné 70 Kč. Členové FK vstup zdarma.
Mládeži přístupné.

pátek 11. 10.–sobota 12. 10. v 17.00 hodin
PSÍ KUSY
Pohádka o pejskovi, který nic neví o světě plném nástrah.
Animovaný. Kanada, 2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

pátek 11. 10. v 19.30 hodin
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Jaký je život rozvedených mužů? Komedie. Česko, 2019.
Bohemia.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 12. 10. v 19.30 hodin
JOKER
Komediant Arthur Fleck se dostává do konfliktu se zloději
a roztáčí se spirála nečekaných událostí. Krimi/Drama.
USA, 2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 13. 10. v 17.00 hodin
PŘES PRSTY
Komedie z prostředí plážového volejbalu. Česko 2019.
CinemArt.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 15. 10. v 19.30 hodin
STEHLÍK
Život Theodora Deckera je poznamenán traumatickou
událostí z dětství. USA, 2019. Vertical Ent. Titulky. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 nevhodné.

středa 16. 10. v 19.30 hodin
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokument o legendě české kultury a jeho životní cestě.
Česko, 2019. CinemArt.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 17. 10. v 19.30 hodin
BUDIŽ SVĚTLO
Drama o síle a křehkosti rodinných pout. Drama. Slo‐
vensko/Česko, 2019. AČFK.
Vstupné 70 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 18. 10.–sobota 19. 10. v 17.00 hodin
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Volné pokračování úspěšné pohádky. Fantazy. USA/Velká
Británie, 2019. Falcon. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

pátek 18. 10. v 19.30 hodin
PRAŽSKÉ ORGIE
Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí
do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy.
Drama. Česko, 2019. Bioscop. Dabing.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

sobota 19. 10. v 19.30 hodin
BLÍŽENEC
Henry Brogan je zabiják pracující pro vládu, který se
snaží ukončit svou kariéru, když se náhle ocitá tváří
v tvář mladšímu klonu sebe sama. Akční/Drama. USA,
2019. CinemArt. Titulky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 20. 10. v 16.00 hodin
PLAYMOBIL VE FILMU
Velké animované dobrodružství plné zábavy. Francie,
2019. Bonton film. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

úterý 22. 10. v 19.30 hodin
DOBRÁ SMRT 
Janette trpí nevyléčitelnou nemocí. Umírá, a proto se
pokouší o asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku. Živo‐
topisný. Slovensko/Česko/Rakousko, 2018. Falcon. Titul‐
ky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 23. 10. v 19.30 hodin
U ZLATÉ RUKAVICE – FILMOVÝ KLUB
Nekompromisní portrét zvráceného psychopatického
násilníka ovládaného nenávistí k ženám. Drama/Horor.
Německo, 2019. Film Europe.
Vstupné 110 Kč. Členové FK 100 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 24. 10. v 19.30 hodin
STAŘÍCI
Atypická road movie o dvojici bývalých politických vězňů,
kteří se bijí za spravedlnost. Drama. Česko/Slovensko,
2019. CinemArt. 
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 25. 10.–sobota 26. 10. v 17.00 hodin
SNĚŽNÝ KLUK
Animovaná pohádka o dívce, která najde na střeše svého
domu yettiho. USA, 2019. CinemArt. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

pátek 25. 10. v 19.30 hodin
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
Stará parta se vrací v plné polní a zase bude mít starosti
se zombiemi apokalypsou. Akční/Komedie/Horor. USA,
2019. Falcon. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 26. 10. v 19.30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Hrabě Kostka se vrací z emigrace, aby převzal rodinné
sídlo. Česko, 2019. Falcon. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

neděle 27. 10. v 16.00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný. Velká Británie/USA/Francie, 2019. Bohemia
MP. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

úterý 29. 10. v 19.30 hodin
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Jaký je život rozvedených mužů? Česko, 2019, Bohemia.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 30. 10. v 17.00 hodin
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Volné pokračování úspěšné pohádky. Fantazy. USA/Velká
Británie, 2019. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

čtvrtek 31. 10. v 19.30 hodin
TERMINÁTOR – TEMNÝ OSUD 
Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se vrací ve
svých ikonických rolích. Akční/Sci‐Fi. USA, 2019. Cine‐
mArt. Titulky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
úterý 1. 10.–čtvrtek 31. 10.

ZÁVOJ SKUTEČNOSTI
Výstava obrazů a kreseb Mgr. Dany Akritidisové. Miluje
objevování nových výtvarných technik. Náměty čerpá
z nekonečného koloběhu života. Je fascinována jesenic‐
kou krajinou.
Vstup volný.

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

úterý 1. 10. v 19.30 hodin
TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
Bankovní úřednice kupující prokleté šaty netuší, že per‐
sonál obchůdku pořádá po zavírací době tajemné rituály.
Horor. Velká Británie, 2018. AČFK. Titulky. 
Vstupné 70 Kč. Mládeži do 15 nevhodné.

středa 2. 10. v 19.30 hodin
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John
Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Akční. USA, 2019.
Bontonfilm. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 3. 10. v 19.30 hodin
TICHÉ DOTEKY
Podaří se dospívající dívce vymanit z náruče fanatické
komunity? Drama. Česko/Nizozemsko/Lotyšsko, 2019.
Aerofilm.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 4. 10.–sobota 5. 10. v 17.00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný. Velká Británie/USA/Francie, 2019. Bohemia
MP. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

pátek 4. 10. v 19.30 hodin
PŘES PRSTY
Komedie z prostředí plážového volejbalu. Česko, 2019.
CinemArt.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 5. 10. v 10.00 hodin
NA STŘEŠE – DNY SENIORŮ V JESENÍKU 
Příběh o soužití nevraživého pána a mladíka, který hledá
východisko ze zoufalé situace v neznámém městě. Dra‐
ma/Komedie. Česko, 2019. Falcon.
Vstup volný, bez rezervace. Určeno pro seniory nad 55 let.

sobota 5. 10. v 19.30 hodin
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
Nálož filmové romantiky vznikla podle stejnojmenného
knižního bestselleru spisovatelky Sophie Kinsella.
Romantický. USA, 2019, Bontonfilm. Titulky. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 6. 10. v 16.00 hodin
PRINC KRASOŇ 
Pohádka o správných rozhodnutích. Animovaný. Kanada,
2018. Mirius FD. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

úterý 8. 10. v 19.30 hodin
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Televizní herec a jeho kaskadér se rozhodnou prosadit
u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu. Komedie/Drama.
USA, 2019. Falcon. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 9. 10. v 19.30 hodin
TICHÁ NOC – FILMOVÝ KLUB
Adam se po letech práce v zahraničí rozhodne překvapit
rodinu a v předvečer Vánoc přijíždí domů. Drama/Kome‐
die. Polsko, 2017.

Kino Pohoda

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU 
V 17. STOLETÍ
Vstupné: 110/55 Kč.
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 50/25 Kč.
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 50/25 Kč.
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KINEDOK V ENNEA CAFFÉ
čtvrtek 10. října v 19.00 hodin
BAŤA, PRVNÍ GLOBALISTA 

Tomáš Baťa vyslal do celého světa nejen své zboží, ale i vlastní myšlenku
a filozofii fungování podniku, práce a dokonce i života. Proto jej můžeme
nazvat prvním globalistou. Když Baťa žil, řídil se vlastním životním heslem:
„Pohyb je život a nehybnost je smrt.“ Jaké je to dnes? Základní linií filmu
je proto hledání odpovědi na otázku, zda je kapitalismus v podobě, v jaké
ho vybudoval Baťa, utopií, nebo reálnou možností. Česko/Francie, 2018,
105 minut, 50 Kč.

čtvrtek 24. října v 19.00 hodin
V ZAJETÍ 

Novou podobu otroctví ukazuje film maďarské režisérky Bernadetty Tuzy‐
Ritter. Ta se dostala nečekaně blízko k oběti zneužívání, otrokyni Marish,
která žije „u své paní“ Ety přes deset let. Marish nakonec uteče, podaří se jí
však začít nový život bez prostředků? Maďarsko, 2017, 90 minut, 50 Kč.

čtvrtek 31. října v 19.00 hodin
SPOLU SAMI a MINIATURE FOR PIANO

Spolu sami – V krátkém emotivním filmu o životě po ztrátě milované
osoby autorka zpracovává těžké téma pomocí technik hraného i animo‐
vaného filmu. Reálné zážitky vypravěčů doplněné o animované rekon‐
strukce bolestných situací vytváří truchlivý náhled do myšlenek trojice
mladých lidí, kteří jsou předčasně vystaveni problematice smrti. Česká
republika, 2018, 10 minut.

Miniature for piano – Čajkovského hudba doprovází bulharský doku‐
ment o stárnutí, ztrátách, nadějích a vzpomínkách režisérky Eldory Tray‐
kové. Vesničtí lékaři rekapitulují uplynulý život a navštěvují své pacienty,
nebo na ně čekají v chladných ordinacích. Chudý kraj a místy bezútěšná
krajina snímaná v černobílé kombinaci vytváří ponurou náladu gradující
v závěru interpretací miniatury pro klavír jedné z lékařek. Bulharsko,
2017, 65 minut, 50 Kč.

Více na www.kinedok.net a www.facebook.com/enneaa.
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Úspěšnou sezónu SZUŠ taneční podtrhne baletní pohádka
Soukromá základní umělecká
škola – taneční odstartovala
v září jubilejní 25. školní rok.
K tomuto velkému výročí připra-
vuje se svými žáky baletní
pohádku, kterou uvede v před-
vánočním čase 12. prosince
v Divadle Petra Bezruče v Jese-
níku. A my vám přinášíme
ohlédnutí za loňskou sezónou.

V roce 2018/2019 soutěžili žáci
ve dvou asociacích. S obory baton,
pom pom a twirling dosáhly děti
obrovských úspěchů v prestižní aso‐
ciaci CMA, kde obsazovaly přední
příčky ve všech republikových
kolech a reprezentovaly Českou
republiku na ME v Chorvatsku.
Výsledkem tvrdé práce žáků, jejich
píle atalentu bylo přes 30 náročných
choreografií, nově i našich nejmen‐
ších předškolních dětí, které získaly
také několik zlatých medailí. Nemé‐
ně úspěšná byla sezóna pro obory
výrazový tanec, orientální tanec
a balet. Již tradičně žáci soutěží na
Mia Dance Festival ve dvou republi‐
kových kolech. Jak vsemifinálovém,
tak ve finálovém kole děti opět před‐
vedly, že patří k těm nejlepším,
a obsadily medailové pozice. 

Mažoretková skupina Crazy Girls
s DOM Jeseník vyjela v září 2018 do
španělského Lloret de Mar, kde dívky
opět ukázaly, jak velkou tradici má
tento obor v České republice. Na fes‐

tivalu vybojovaly suverénně zlatou
medaili a odměnou jim byl krásný
týden u moře.

Nabitá soutěžní sezóna, vystou‐
pení na jesenických akcích, výjezd
do zahraničí, ale také dvě krásná
představení celé taneční školy, na
kterých se každým rokem předsta‐
vují veškeré taneční obory a také
všichni žáci, to byl veleúspěšný škol‐
ní rok 2018/2019. 

S novým školním rokem se však
ještě musíme podrobněji ohlédnout
za poslední tečkou minulé soutěžní
sezóny, kterou bylo mistrovství
Evropy v chorvatském Záhřebu. Už
samotná účast na ME je pro nás
úspěchem, neboť na tuto meziná‐
rodní soutěž postupují pouze první
tři z mistrovství České republiky

a my můžeme s hrdostí říci, že jsme
měli tu čest být součástí naší repre‐
zentace. Vkaždé kategorii bylo nasa‐
zeno zhruba dvacet nejlepších čísel
zcelé Evropy. Naši svěřenci bojovali
a podali životní výkony, které byly
po zásluze odměněny. Byly vůbec
nejlepší, když titul mistryně Evropy
získaly: v kategorii sólo pom pom
kadet Adéla Kropáčová avkategorii

mini mix juniorky děvčata Natálie
Skálová, Natálie Bajzová, Dominika
Kytlicová, Dominika Ambrozy, Klára
Kroupová a Blanka Kyrkitsou, které
za svou sestavu sklidily obdiv imno‐
ha konkurentů a diváků. Titulem si
také zajistily nominaci na mistrov‐
ství světa 2020 v Kazachstánu. Na
malé pódium se ještě probojovaly
z 6. místa Natálie Skálová a Natálie
Bajzová vkategorii duo junior baton
a rovněž z 6. příčky Natálie Skálová
aDominika Kytlicová vkategorii duo
junior pom pom. Celé mistrovství
bylo pro nás odměnou za dřinu
acelou soutěžní sezónu. Kromě sou‐
těžního nasazení jsme si sdětmi užili
i malý výlet k moři. Opět jsme si při‐
vezli společné zážitky autužili kama‐
rádství, které je pro nás nejcennější.

Teď už nezbývá než nabrat síly do
nové soutěžní sezóny, pracovat na
sobě aopět bojovat omožnost repre‐
zentovat ČR na dalším mistrovství
Evropy. Tak příští rok ve Slovinsku?

(jp)

Juniorky vybojovaly v Záhřebu titul mistryně Evropy. Foto: SZUŠ taneční

Kompletní výsledky mistrovství Evropy v Záhřebu:
1. místo – MISTRYNĚ EVROPY – sólo kadetky pom pom – Adéla

Kropáčová
1. místo – MISTRYNĚ EVROPY – mini mix juniorky
6. místo – duo juniorky baton – Natálie Skálová, Natálie Bajzová
6. místo – duo juniorky pom pom – Natálie Skálová, Dominika Kytlicová 
9. místo – skupina seniorky pom pom
9. místo – sólo juniorky twirling – Blanka Kyrkitsou

13. místo – skupina kadetky baton

Pomáhejte 
pohybem dobré věci
Organizátoři 2. Charitní poutě,
která se koná v sobotu 5. října
v  České Vsi na prostranství
u kostela, připravili pro zájemce
tři poutní trasy se startem na
Masarykově náměstí v Jeseníku. 

Na pětikilometrovou trať se může‐
te vydat pěšky v 8.45, o15 minut poz‐
ději vyrazí na desetikilometrovou
trasu kolaři. Nejkratší čtyřkilo‐
metrový úsek je určen vyznavačům
jízdy na koloběžkách, kteří odstartují
v 10 hodin. Všichni účastníci přitom
mohou podpořit svými výkony
Domov pokojného stáří svatého Fran‐
tiška vJavorníku, ato pomocí mobilní
aplikace „EPP – Pomáhej pohybem“.
V 11 hodin se pak v českoveském kos‐
tele sv. Josefa uskuteční mše, ve
13 hodin začne kulturní program.
Více informacína www.jesenik.cha‐
rita.cz nebo www.facebook.com/cha‐
ritajesenik. (red)
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