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Opravená zahrada Katovny uvítala již první hosty

Projekt nové sportovní haly dostal zelenou

„Je to pro nás velký úspěch. Jsem
rád, že to takhle dobře dopadlo. Stojí
za tím mnoho hodin jednání, vysvět-
lování na ministerstvech a zdůvod-
ňování smysluplnosti našeho
projektu. Chci poděkovat oddělení
investic za precizně zpracovanou
žádost,“ uvedl starosta Jeseníku
Adam Kalous. Ten si zároveň
oddechl, že více než roční úsilí
nepřišlo nazmar. „Nejvíc se však

budou radovat sportovci a přede-
vším místní futsalisté, kteří dosud
musí své zápasy odehrávat mimo
Jeseník. Stávající hala totiž nesplňuje
podmínky pro soutěžní utkání,“
poznamenal starosta.

Po schválení dotace z minister‐
stva tak realizaci projektu nic nesto‐
jí v cestě. Další peníze, až 20 milionů
korun, dostane Jeseník z kraje. „Olo-
moucký kraj podmínil svoji finanční

injekci dotací z ministerstva, což se
nyní stalo. V rozpočtu má na to
finanční prostředky,“ zdůraznil
Adam Kalous. 

Nové sportoviště vyroste na mís‐
tě stávající haly. Ta je v současné
době, kvůli plánované rekonstrukci
kotelny, bez dodávky teplé vody.
Rada města proto rozhodla s plat‐
ností od 1. července až do 30. září
nepožadovat  od sportovců a dal‐
ších organizací nájemné za využí‐
vání této haly, která ukončí provoz
k 1. říjnu letošního roku. Následovat
bude demolice objektu. (rik)

Místo, které bylo před léty vyhlá‐
šené kulturními akcemi od Jesenic‐
kého nuggetu po metalové
koncerty, znova ožívá. Rekonstruo‐
vaná zahrada Katovny nabízí pří‐
jemný, dílem dlážděný a dílem

zatravněný prostor, který bude
návštěvníkům sloužit po celou
turistickou sezonu až do konce říj‐
na. V zahradním domku je nově
umístěn stánek s občerstvením, se
kterým se člověk může usadit pod

rozložité slunečníky. Sortiment
bude zpestřovat pravidelné víken‐
dové grilování, v červenci by také
měla odstartovat série koncertů
a dalších kulturních vystoupení.
„Jsme na začátku, ale věřím, že ote-
vření zahrady rozplesá nejedno srd-
ce pamětníka. Teď nás čekají další
zlepšováky pro pohodlí návštěvniků,
na kterých budeme pracovat a které

nám ukáže samotný provoz.
V budoucnu proběhnou další terénní
úpravy, rádi bychom připravili také
pro zahradu volné wifi připojení,“
okomentoval otevření zahrady
ředitel MKZ Jeseník Jiří Juráš.

Posedět na zahradě Katovny
můžete každý den od 10 do 22
hodin (v neděli se zavírá v 21 ho ‐
din). (jj)

K 1. červnu byla otevřena opravená zahrada historické Katovny.
Návštěvníkům z řad turistů i místních poskytuje příležitost k odpo-
činku a občerstvení, čímž zároveň doplňuje servis informačního
centra Katovna.

Týden sociálních
služeb na Jesenicku

Od 14. do 17. června probíhal
v Jeseníku Týden sociálních služeb
na Jesenicku. Hlavní aktivitou byla
prezentace poskytovatelů sociál‐
ních služeb a výstava kompenzač‐
ních pomůcek, která se konala na
Masarykově náměstí a v Kapli. 

Text a foto Richard Kapustka

Branný závod

Více než stovka dětí z 2. až 5. tříd
z dvanácti základních škol jesenic‐
kého okresu se zúčastnila branného
závodu pod názvem Táhneme za
jeden provaz. V mladší kategorii
zvítězili žáci ZŠ Jeseník – B. Němco‐
vé před Zlatými Horami a Jesení‐
kem – Průchodní. Ve starší kategorii
obsadila první a třetí místo Vápen‐
ná, na druhém místě zabodovaly
Mikulovice. 

Text a foto Richard Kapustka

Sportovci v Jeseníku se konečně dočkají nové sportovní haly, po
které tak dlouhá léta marně volali. Ministerstvo školství přikleplo
městu dotaci ve výši 15 milionů korun na její výstavbu. Projekt za
desítky milionů korun se tak konečně dá do pohybu.

MÍROVÝ BĚH, nejdelší štafetový běh na světě, dorazil ve čtvrtek 16. června do Jeseníku. Běžce, mezi kterými
nechyběli například sportovci z Íránu, Itálie, Ruska, Slovenska, Ukrajiny nebo Nového Zélandu, přivítaly děti
ze ZŠ Jeseník. Pro ně si organizátoři připravili zajímavý program, který jim zábavnou a zároveň poučnou formou
vysvětlil  poslání této akce. Školáci si zároveň mohli podržet mírovou pochodeň nebo se s ní proběhnout kolem
radnice. Další zastávkou Mírového běhu byl Javorník, odkud pokračoval do Polska. „Celoevropská trasa vystartovala
letos v březnu z portugalského Porta a skončí 8. října v italském Římě,“ uvedl koordinátor akce Kamil Kozub.

Text a foto Richard Kapustka
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„Na počátku tohoto volebního
období, k listopadu 2014, bylo na
městském úřadě 121 pracovních
míst a 120 zaměstnanců. V násled-
ném období došlo k odchodům
některých zaměstnanců v souvislosti
s odchody do důchodu nebo změnou
zaměstnání,“ uvedl tajemník MěÚ
Jeseník Libor Látal. Dále proběhly
organizační změny jako vrácení

agendy informačního centra do
struktury úřadu, vytvoření odděle‐
ní cestovního ruchu, zrušení oddě‐
lení personálního a právního,
rozdělení odboru stavebního úřa‐
du, majetku a investic, sjednocení
tiskovin města v měsíčník „Naše
město“ včetně zajištění kvalitního
redaktora. „V rámci organizačních
změn došlo také k ukončení činnosti

v projektech a nastartování nových
projektů. Byla posílena agenda
sociální, kde jsou mzdové a provozní
náklady plně hrazeny z dotace od
státu, agenda veřejného opatrovníka
a oblast energetika pro majetek měs-
ta,“ zdůraznil Libor Látal. 

Městský úřad Jeseník zajišťuje
v rámci výkonu veřejné správy
samosprávné činnosti, ke kterým
patří třeba správa majetku nebo
investice a dále přenesený výkon
státní správy, například občanské
a řidičské průkazy, matrika nebo

přestupky. Dále plní úkoly uložené
orgány města, to znamená radou
a zastupitelstvem města. „Uvedené
činnosti vykonávají zaměstnanci
města zařazení do městského úřadu.
Jejich počet je závislý na rozsahu
zajišťovaných činností, vývoji legis-
lativy ve veřejné správě a také na
výši finančních prostředků poskyto-
vaných státem respektive zastupi-
telstvem. Mimo uvedené také úřad
využívá možnosti dotovaných pra-
covních míst, například v sociální
oblasti,“ poznamenal Látal. (red)

Současný stav pracovních míst Městského úřadu v Jeseníku je na
stejné úrovni jako před rokem a půl, kdy po volbách došlo ke
změně vedení města. Některá pracovní místa byla zrušena, někte-
rá nově vytvořena. 

Počet pracovních míst je stejný jako před volbami 

MATRIKA
V květnu se v jesenické porodnici
narodilo celkem 22 dětí, z toho 4děti
rodičům trvale žijícím v Jeseníku. Jsou
to: Natálie Vítková, Ondřej Lukáš,
Adam Lovas a Jakub Kozel. (mj)

Využíváte veřejné prostranství? Nezapomeňte na platbu
Upozorňujeme všechny fyzické i právnické osoby

na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 7/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
dle které je nutno toto užívání ohlásit a uhradit za něj
poplatek. Jedná se například o umístění lešení, zaří-
zení staveniště (mj. skládkou materiálu), prová-
dění výkopových prací, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a zejména o umístění reklam-
ních zařízení na veřejném prostranství města. Jed‐
notlivé sazby i případná osvobození jsou uvedeny ve
zmíněné Obecně závazné vyhlášce č. 7/2010, která je

k nahlédnutí na www.jesenik.org/obecne‐zavazne‐
vyhlasky‐a‐narizeni/. 

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného
prostranství (ke stažení na http://www.jesenik.org/
/odbory‐meu/12‐oddeleni‐majetku.html) je nutno podat
na Oddělení majetku, č. dveří 304 (Bc. Kamila Pecinová).
Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky může
městský úřad zvýšit až na trojnásobek.

Bc. Kamila Pecinová, Oddělení majetku,
tel. č. 584 498 147, 

e-mail:kamila.pecinova@mujes.cz

Občané si mohou zažádat o vydání voličského průkazu
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se
konají volby do zastupitelstev
krajů. 

Občané s trvalým pobytem v Jese‐
níku, kteří se budou nacházet
v době konání voleb na jiném místě
v rámci Olomouckého kraje, si
mohou již od 6. května na kontakt‐
ním místě CzechPOINT v budově

radnice, příp. na pracovišti eviden‐
ce obyvatel Městského úřadu v Jese‐
níku (budova IPOS), podat žádost
o vydání voličského průkazu, a to
v listinné podobě s úředně ověře‐
ným podpisem voliče, v elektronic‐
ké podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče,
v elektronické podobě zaslané pro‐

střednictvím datové schránky či
osobně na místě k tomu určeném.  

Konec lhůty pro doručení písem‐
né žádosti o vydání voličského prů‐
kazu je 30. září 2016, konec lhůty
pro osobní žádosti o vydání volič‐
ského průkazu je 5. října 2016 v 16
hodin. 

(mj)

Seniorská rada by mohla fungovat i v Jeseníku
Seznámit se s  fungováním
pobytových zařízení sociálních
služeb a sociální oblasti obec-
něji, ale zejména získat zkuše-
nosti se seniorskou radou, tzv.
Seniorenbeiratem v Neuburgu
an der Donau, v partnerském
městě Jeseníku, to bylo cílem
návštěvy představitelů města
azástupců seniorů. Setkání, kte-
ré se uskutečnilo 1. až 3. června,
proběhlo v návaznosti na loň-
skou návštěvu seniorů z Neubur-
gu na Dnech seniorů 2015.

„Seniorská rada je nejen organizá-
torem aktivit pro seniory, ale také spo-
jovacím článkem mezi seniory
a radnicí a je nepochybně zajímavou
a i v našem městě realizovatelnou
aktivitou, která by mohla pomoci
k lepší kvalitě života seniorů ve městě,“
uvedla místostarostka Jeseníku
Zdeňka Blišťanová. Spolu s ní se
návštěvy zúčastnili ředitel Centra
sociálních služeb Jeseník Jan Rotter,

vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu
Jeseník Jiří Kovalčík a zástupci z řad
seniorů – Jarmila Josefíková, Erika
Nováčková, Libuše Horságová
a Miroslava Škutová. 

Společné setkání se členy Senio‐
renbeiratu proběhlo v budově rad‐
nice a části jednání se zúčastnil také
starosta města Neuburgu. Pro účast ‐
níky byl připraven idalší doprovodný

program, který jen zapadal do vře‐
lého přijetí a velké otevřenosti ke
vzájemné spolupráci a předávání
zkušeností. V plánu je pokračování
této spolupráce a nejblíže je snaha
o realizaci projektu, v rámci něhož
by senioři z Neuburgu navštívili Jese‐
ník v době Dnů seniorů i letos. Spo‐
lupráce města Jeseníku s německými
seniory má dlouhodobý charakter,
trvá již od roku 2010. (mj)

Zástupci města a seniorů navštívili partnerský Neuburg an der Donau.
Foto: archív města Neuburg

Maturita na 100 %

Letošní maturanti SOŠ aSOU stro‐
jírenského astavebního Jeseník byli
úspěšní na 100%. Kromě těch, kteří
museli maturitní zkoušku opakovat
pro neúspěch v loňském roce, se
všem podařilo úspěšně obstát ve
všech částech. Jejich cesta k vytou‐
žené maturitě zahájily didaktické
testy. Následovala praktická část
zkoušek z odborných předmětů stro‐
jírenských a stavebních. Po týdenní
pauze byla slavnostně zahájena ústní
zkouška, jež završila stoprocentní
úspěšnost našich nových absolventů. 

Mgr. Adriana Kowalcze

Zkouška z dospělosti. Foto: archív  školy

Noví zastupitelé
Novým zastupitelem města Jesení‐

ku se stal třiašedesátiletý Lubomír
Věstinský. Předseda MO ČSSD Jeseník
vystřídal svého stranického kolegu
Jana Rottera, který rezignoval na funk‐
ci zastupitele z rodinných a osobních
důvodů. Dalším novým zastupitelem
za ČSSD je Milan Sedlák, který nahradil
Zdeňka Bílka. Ten rovněž rezignoval
z osobních důvodů. (red)

Knihovna informuje
Knihovna Vincenze Priessnitze

Jeseník bude mít od 4. 7. do 31. 8.
tuto otevírací dobu. V pondělí od 13
do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od
8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V pátek
od 8 do 13 hodin. Ve středu av sobotu
je zavřeno. (red)
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Z tříděného odpadu vzniká zahradní nábytek i výplně do bund

Proč třídíme odpady?
• Napomáháme šetřit primární

zdroje surovin, energii a životní
prostředí.

• Snižujeme náklady na provoz
systému, odpad nekončí na
skládce, ale je využit k dalšímu
zpracování.

• Umožňujeme jejich další zpraco‐
vání (recyklaci). Pokud se odpady
nevytřídí už při svém vzniku, tak
jejich recyklace není možná.

Jak se odpady třídí v Jeseníku?
Každá obec má trochu jiný sys‐

tém sběru tříděných odpadů. Ve
městě Jeseník je systém stanoven
Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2014, o systému shromažďo‐
vání, sběru, přepravy, třídění, využí‐
vání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území měs‐
ta Jeseníku, včetně systému naklá‐
dání se stavebním odpadem, která

ukládá povinnost odpad třídit na
níže uvedené komodity. V Jeseníku
každý občan vytřídí téměř 60 kg
separovaných odpadů za rok.

PAPÍR
Do modrých nádob označených

nálepkou PAPÍR můžete odložit:
noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, kra‐
bice, lepenku, papírové obaly (např.
sáčky). Do tohoto kontejneru v rám‐
ci našeho systému rovněž patří
nápojové kartony (krabice od mlé‐
ka, džusů apod.) a kovový odpad.
Prosíme, nevhazujte: mokrý, mast‐
ný nebo jinak znečištěný papír, vos‐
kovaný papír, použité plenky
a hygienické potřeby.

SKLO – barevné
Do zelených nádob označených

nálepkou SKLO – barevné můžete
odložit barevné sklo: lahve od nápo‐

jů, skleněné nádoby, skleněné stře‐
py.

Prosíme, nevhazujte: keramiku,
porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla.

SKLO – bílé
Do bílých nádob označených

nálepkou SKLO – čiré můžete odlo‐
žit čiré, bezbarvé sklo: lahve od
nápojů, skleněné nádoby.

Prosíme, nevhazujte: barevné
sklo, keramiku, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla.

PLASTY
Do žlutých nádob označených

nálepkou PLASTY můžete odložit:
PET lahve od nápojů (prosím, neza‐
pomeňte je sešlápnout!), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plas‐
tů, polystyren.

Prosíme, nevhazujte: novoduro‐
vé trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy), PVC, podlahové krytiny
apod.

Co se s tříděným odpadem dále děje?
Po vysypání barevných kontej‐

nerů do svozového auta se vytřídě‐
né odpady odvezou na tzv.
dotřiďovací linku. Odborné dotří‐
dění na jednotlivé druhy materiálů
je důležité pro jejich další zpraco‐

vání – recyklaci (zpracování odpa‐
du na nové materiály).

Co se recyklací vyrábí:
Výrobky z recyklovaného papíru:

novinový papír, sešity, lepenkové
krabice, obaly na vajíčka, toaletní
papír apod. Výrobky z recyklované‐
ho skla: lahve na minerálky a pivo
a jiné skleněné výrobky. Výrobky
z recyklovaných plastů: výplň zim‐
ních bund, zátěžové koberce, zatrav‐
ňovací dlažba, různé pytle, zahradní
nábytek, textilní a technická vlákna
atd. Výrobky z recyklovaných nápo‐
jových kartonů: papírová lepenka,
stavební desky atd.

Sběrné dvory
K odložení většího množství

separovaného odpadu můžete
využít sběrný dvůr v areálu Tech‐
nických služeb Jeseník a.s. nebo
sběrný dvůr v Lipovské ulici. Ve
sběrných dvorech lze odložit i další
druhy odpadů – objemné odpady,
vysloužilá elektrozařízení, nebez‐
pečné odpady, biologicky rozloži‐
telné odpady (pouze ve sběrném
dvoře v areálu TSJ a. s.). Oba dvory
mají shodnou provozní dobu:
Pondělí 14.00–17.00 hod.
Středa 8.00–18.00 hod.
Pátek 12.00–18.00 hod.
Sobota 8.00–16.00 hod. (mj)

Lidé v Jeseníku nejlépe třídí odpad v kraji

Tašky na tříděný odpad, pořízené společností Technické služby
Jeseník a. s., jsou již téměř všechny rozdány. Do domácností v Jese-
níku zamířilo přes 2 tisíce sad těchto tašek. Město očekává, že
tímto počinem dojde k dalšímu zvýšení a zjednodušení procesu
třídění odpadů v domácnostech. Zároveň jsou tašky odměnou
pro občany za dosavadní třídění, díky kterému se město Jeseník
umisťuje dlouhá léta na předních příčkách v třídění odpadů. I v 11.
ročníku tradiční soutěže s názvem O keramickou popelnici za rok
2015 se Jeseník opět umístil na 1. místě v kategorii menších měst.
Přesto je dobré znovu připomenout, proč a jak odpad třídit a co
se dále děje s vytříděným odpadem.

Město Jeseník se může pochlubit
dalším úspěchem v soutěži O ke -
ramickou popelnici, ve které jsou
oceňováni zástupci  nej lepších
měst a obcí Olomouckého kraje
v třídění odpadu. V letošním jede-
náctém ročníku ve své kategorii
opět zvítězil a v jedenáctileté his-
torii této soutěže nenašel pře -
možitele. Úspěch jesenického
regionu navíc podtrhuje Ostružná,
která v kategorii nejmenších obcí
do 500 obyvatel skončila také na
prvním místě. V ka tegorii obcí
mezi 501 a 2000 obyvateli zvítězil
Grygov a v ka tegorii větších měst
dominovala stejně jako vloni Olo-
mouc.

„Občané města třídí odpad již od
roku 1991 a během té doby se již
naučili, jak správně třídit odpad. Při-
spívá k tomu především propagace,
která oslovuje nejen občany jako tako-
vé, ale především děti, a to od mate-
řinek až po střední školy. Jsme velmi
rádi, že se město Jeseník opět dostalo
mezi finalisty této soutěže,“ uvedl sta‐
rosta Jeseníku Adam Kalous. 

Třídění odpadu výrazně napomá‐
há životnímu prostředí, a proto se

Slavnostní ceremoniál se odehrál v úterý 7. června v Olomouci. Ocenění převzala
místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová a Růžena Lukáčová z Technických
služeb Jeseník.

pořádající obalová společnost EKO‐
KOM rozhodla odměnit všechny oce‐
něné obce vysazením pamětních
stromů. „Toto symbolické ocenění by
mělo lidem připomenout, že třídění
odpadů výrazně šetří přírodu,“ řekla
Pavla Bendová ze společnosti EKO‐
KOM. Kromě pamětních stromů
obdrželi zástupci tří nejlepších obcí
v každé kategorii od Olomouckého
kraje finanční odměny v celkové výši
240 tisíc korun. 

Olomoucký kraj patří v třídění
odpadů mezi nejlepší regiony v České
republice. V roce 2015 vytřídil jeden
občan kraje v průměru 45,9 kilogra‐
mu plastu, papíru, skla anápojového
kartónu. To řadí region na druhé
místo v pomyslném srovnání všech
krajů v republice. V třídění papíru
patří Olomoucký kraj dokonce na
první místo. Každý občan kraje
v minulém roce průměrně vytřídil
21,9 kilogramu této suroviny.  (rik)

Upír Krejčí přijel
s Elektrovandrem

S ekologickým programem pod
názvem Elektrovandr dorazil
7. června do Jeseníku Upír Krejčí.
Na Masarykově náměstí vtipnými
scénkami vysvětloval smysl tří‐
dění odpadu. Příchozí se zároveň
dozvěděli zajímavosti z této
oblasti a  pokud s sebou přinesli
starý vysloužilý elektrospotřebič,
mohli ho vyměnit za drobné dár‐
ky. 

Text a foto Richard Kapustka
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Jeseník očima návštěvníků: okresní město působí neuspořádaně
Kdo a odkud jste?

Dana S. z Loun, narozena
v Teplicích v Čechách, doma se
cítím ve východním konci Čech
(Českotřebovsko, Ústeckoorlicko,
Jeseníky, Morava). Do března jsem
pracovala jako probační úředník
na Probační a mediační službě ČR.
Na mou osobnost se hodí citát
Alberta Einsteina: „Život je jako
jízda na kole. Chcete-li si udržet
rovnováhu, musíte být stále v pohy-
bu.“ Takže sport všeho druhu. Je
mi 58 let a máme s manželem
dohromady čtyři děti.

Co vás sem přivedlo? Jste zde
poprvé? 

Do Jeseníku byl poslán můj
manžel, povoláním výpravčí, na
dodatkovou dovolenou, já jela jako

samoplátce s ním. V Lázních Jese‐
ník jsme oba prvně, pokud pominu
svoje plavecké soustředění v Čes‐
ké Vsi, když mi bylo 15 let, tedy
před více než čtyřiceti lety.

Co se vám v Jeseníku a okolí líbi-
lo?

Celé Lázně Jeseník mají neuvě‐
řitelný léčebný potenciál. Člověka
hojí vše – procedury, Studniční
vrch s jeho lesy, prameny a stez‐
kami, skvělé jídlo, krásný čistý
vzduch, pěkné ubytování, vlídné
zacházení.

Co se vám zde nelíbilo, co zde
chybí…?

Moc nás neuchvátilo okresní
město Jeseník. Přestože má moc
pěkná místa (muzeum, náměstí),

jako celek působí dost neuspořá‐
daně. Také hluk před sanatoriem
ve večerních hodinách nebyl moc
příjemný.

Odvážíte si od nás nějaké zajíma-
vé zážitky či zkušenosti?

Zážitků bylo tolik, že bych mohla
napsat několik stránek. Všechny
velmi naplňující. Jakoby tady 
do sebe věci a události přesně
zapadaly. Koupili jsme si knížku
Příběh pramenů z informačního
centra, pak obešli drtivou většinu
vodních zdrojů na Studničním
vrchu, nakonec poznali osobně
autora knihy. Asi duch pana
 Priessnitze, ke kterému se lázně
hrdě (a zcela správně!) hlásí,
pomáhá jejich dalšímu fungo‐
vání.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník?

Pocit, že to byla naše absolutně
nejkrásnější dovolená.

Umíte si představit, že byste žila
v Jeseníkách trvale?

Ano, a vím také, co bych dělala.
Chodila bych k lázním a povídala si
s pacienty, kteří by tam byli sami. 

Co byste popřála obyvatelům
Jesenicka?

Aby k nim jezdili ohleduplní
turisté stále víc a víc, zajímavých
cílů pro ně je v okolí mraky ‐ jesky‐
ně, zajímavé Žulovsko, zapomenutá
Osoblaha s úzkokolejkou, Zlaté
Hory atd. atd. 

                                                     (jg)

Muzeum zve na unikátní výstavu o poštovnictví

Návštěvníci se dozví mnohé zají‐
mavosti ze světa poštovnictví, třeba
jaké technické vynálezy urychlovaly
přenos zpráv, kdy byly vydány první
poštovní známky, co všechno musel
obstarávat poštmistr nebo kdy byla
u nás zavedena poštovní směrovací
čísla. 

K vidění bude také celá řada zají‐
mavých exponátů z historie poštov‐
ního provozu, mezi nimi slavnostní
uniforma postilióna, poštovní štíty,
schránky nebo ukázky dobového
vybavení poštovních úřadů. Histo‐

rické pohlednice připomenou dří‐
vější podobu měst, obcí a památek
Jesenicka. Textem idochovanými ori‐
ginálními předměty a fotografiemi
z provozu bude zase oživena historie
poštovních úřadů v tomto regionu. 

Výstava však nepohlíží jen do
minulosti, ale v rámci jejího konání
představí Česká pošta také některé
ze svých nejnovějších produktů, mezi
nimi třeba možnost posílání on‐line
pohlednice. Výstava nezapomíná ani
na dětské návštěvníky, na které čeká
řada zajímavých aktivit. Vyzkouší si

mimo jiné práci upoštovní přepážky,
vytvoří vlastní pohlednici nebo si
zahrají známkové pexetrio. Návštěv‐
níci si budou moci také zakoupit
poštovní známku s přitištěným moti‐
vem Vodní tvrze jako originální upo‐
mínku na tuto výstavu.

Výstava potrvá do 4. září.
Muzeum je otevřeno od úterý do
neděle vždy od 9 do 17 hod., v čer‐
venci a srpnu také v pondělí ve stej‐
ném čase. Vstupné na výstavu činí
40/20 Kč. Zaměstnanci České pošty
získají po předložení služebního prů‐
kazu s fotografií 50% slevu na vstup‐
ném (neplatí však pro rodinné
příslušníky). (VMJ)

Během prázdninových měsíců bude možné navštívit ve Vodní
tvrzi výstavu nazvanou Dějiny poštovnictví na Jesenicku, která
umožní nahlédnout do poštovní minulosti nejen zdejšího regionu. 

Na Zahradní slavnosti rozháněly déšť africké bubny
V úterý 31. května se ze zahrady

Střediska volného času DUHA Jese‐
ník ozývaly africké bubny, dětské pís‐
ničky ahlavně smích. Dobrou náladu
nezkazilo ani deštivé počasí azamra‐
čená obloha. Napekli jsme koláče,
linecké cukroví, které jsme nabízeli
v našem stánku spolu s výrobky
z keramických kroužků, nechyběl ani
med našich malých včelařů. 

Mraky jsme rozháněli africkými
bubny, na které hrály děti z kroužků
DJEMBE. Malí návštěvníci dostali
lístky s úkoly na šesti stanovištích,
které museli splnit a za lístek plný
razítek točili kolem štěstí. Štěstěna
je vrtkavá, a tak si někdo vytočil
pexeso, knížku, sladkosti a někdo
plyšového medvěda. Důležité ale je,
že všichni si něco odnesli na památ‐
ku a ještě navrch špekáček, který
jsme si opekli na ohni. 

Poznávání léčivých bylinek, rostlin
ve skleníku, živých zvířátek, jízda na

koloběžce, stříkání vodou na cíl arůz‐
né prohazovačky jsou jen malá ukáz‐
ka zábavných činností. Určitě velký
obdiv sklidil také náš medvídek
mýval, kterého za námi přivedl náš
pan školník na vodítku jako pejska.
Pobavil nás také vycvičený králíček,
který skákal jak do výšky, tak do dál‐
ky, prostě králičí hop. 

Mraky byly děsivě černé, ale
nakonec spadl pouze májový deštík,
kterému se nepodařilo uhasit náš
táborový oheň. Sice někteří před
deštěm utekli, ale ti kteří zůstali,
určitě nelitovali. 

Mgr. V. Fačevicová, 
ředitelka SVČ DUHA Jeseník

Zahradní slavnost v Duze se i přes déšť vydařila. Foto: SVČ Duha

Výlet do Dinoparku 

Ve středu 1. června jsme vypravili
autobus plný dětí do ZOO koutku
a DINOPARKU ve Vyškově, kde nás
přivítal svět dávno vyhynulých
dinosaurů. Někteří  opravdu vypa‐
dali jako živí, mrkali na nás, dokon‐
ce se hýbali a leckterý nás vystrašil
velkým řevem. Dětem se samo‐
zřejmě moc líbilo vylézt si na ně,
sednout si do dinosauřího vejce
a podívat se na příběh mláděte ve
3D kině. Prohlédli jsme si také zoo
koutek, který napodoboval starý
statek se zvířátky. Doufáme, že
všechny děti byly spokojené
a odvezly si spoustu krásných zážit‐
ků. 

Zdeňka Pěkná, 
SVČ DUHA Jeseník
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Úspěch klepe na dveře jen tam, kde se tvrdě pracuje
Dostal do vínku štětec do ruky. Nevystudoval žádnou výtvarnou školu a přitom mezi amatérskými výtvarníky sklízí úspěchy na
evropském i světovém poli. Řeč je o Vladimírovi Machovi, členovi Jesenické výtvarné skupiny, který se chce stát nejlepším malířem
v kategorii živá příroda. 
Odkdy se věnujete malířství a co
bylo tím prvotním impulsem?

Maluji od dětství, maloval jsem hez‐
ky už jako dítě. Když jsem se v učňovské
škole učil písmomalířem, tak mistři
byli oba výtvarníci a ti mě při táhli
kmalování. Naplno se věnuji malování
od roku 2012, kdy jsem vstoupil do
Jesenické výtvarné skupiny.

Jakou používáte techniku?
Dříve jsem maloval olejem.

Poslední čtyři roky používám kom‐
binovanou techniku airbrush –
akryl, kterou jsem poprvé použil na
společné výstavě s dcerou, která
vystavovala fotografie. Dlouho jsem
přemýšlel, jak to udělat, aby její
snímky s rozostřeným pozadím
ladily s mými obrazy. Nakonec jsem
si koupil airbrushovou soupravu,
stříkací tužku s kompresorem, a
musím říct, že to byl dobrý nápad,
vytváří to takový 3D efekt. 

Je to častá technika?
V Evropě ji podle mne nepoužívá

nikdo, zatím jsem ji na komunitách,
které se věnují malířství, nezazna‐
menal. Ale ve Spojených státech jsou
malíři, kteří tuto techniku používají.

Kde hledáte inspiraci pro své
obrazy?

Inspiraci čerpám především na
chalupě v Jeseníkách, mám hájovnu
v lesích, kde je nádherná příroda
a mám tam klid na práci. Od přírod‐
ních motivů jsem přešel k malování

ptáků a teď maluji psy. Vnuknutím
je ten moment, když vidím něco pěk‐
ného, co mě zaujalo. Například mého
jezevčíka Arnošta jsem namaloval,
když na mě koukal přes stůl, na kte‐
rém byla klobása. Zjistil jsem, že mi
psi jdou, atak jsem začal malovat psy.
Zítra to ale může být třeba portrét.
Pravdou však je, že čím je člověk star‐
ší, tím více tíhne k přírodě. 

Na co při malování myslíte a kdy
tvoříte své obrazy?

Jenom na malování. Když unikáte
myšlenkami, tak to nestojí za nic.
Přes den chodím do práce, pak se
starám o dům a po nocích maluji.
Někdy stojím u obrazu až do rána.
Říkám, že úspěch klepe na dveře
jen tam, kde se tvrdě pracuje.

Budete nebo máte svého pokra-
čovatele?

Je to má dcera Zuzana Furmán‐
ková, špičková fotografka, která
svůj talent objevila nedávno. Oba
umíme vidět to, co lidé nevidí. Je
to smysl především pro detail,
máme jiné vidění než ostatní lidé.
Daří se jí a je tak úspěšná, že se
fotografováním živí. V celosvětové
konkurenci její snímek vyhrál
cenu Google a stal se fotografií
měsíce. 

Vy také jste ale už získal několik
ocenění za svoji tvorbu, naposle-
dy zcela nedávno.

V soutěži Amazing Artwork, kde
se sešlo 2500 prací amatérských
výtvarníků z celého světa, jsem se

umístil v TOP 10. Znamená to pro
mě obrovský úspěch a povzbuzení
do dalšího malování. Další ocenění
jsem získal v European Art Awards,
což je Evropská cena za umění
v soutěži, kterou pořádá interneto‐
vý e‐shop, kde nakupuji barvy a dal‐
ší výtvarné potřeby. Z 230
výtvarníků z osmi států Evropy
jsem obsadil 7. příčku s obrázkem
vrabce. A před dvěma lety jsem
vyhrál výtvarnou soutěž amatér‐
ských výtvarníků Čech a Slovenska.

Plánujete samostatnou výstavu? 
Od 8. července máme výstavu

v Kapli s Jesenickou výtvarnou sku‐
pinou, pak bych chtěl uspořádat
samostatnou výstavu v Katovně.

(rik)

Vladimír Mach čerpá inspiraci v přírodě. Foto: archív Vladimíra Macha



Pořadatelé SOS festivalu chtějí
spojit přátelskou a neformální
atmosféru malých festivalů s pro‐
fesionalitou a důrazem na detaily,
jaký vídáme u velkých podniků.
Vyjma originálního a žánrově
pestrého line‐upu nabízí také
neméně pestrou plejádu doprovod‐
ných aktivit, takže se při čekání na
svou oblíbenou kapelu nikdo nemů‐
že nudit.

Programu koncertu vévodí Pra‐
gue Conspiracy. Skupina, která si
kdysi vybudovala renomé na české
ska scéně, se na předposledním
albu obrátila více do pop‐rockových
vod – a ukázala, že se i v nich umí
pohybovat s grácií. Talent pro melo‐
die a zpěv charismatické frontman‐
ky Anety Galisové – toť dvě
nejsilnější zbraně současných Pra‐
gue Conspiracy. Kapela na konci
dubna pokřtila v pražském Lucerna
Music Baru své nové album „Inner

Game“, fanoušci tak v Jeseníku usly‐
ší úplně čerstvý materiál. Headli‐
nery doplní sestava kapel z bližšího
i vzdálenějšího okolí. Na punk
rockovou strunu zahrají postřel‐
movští Dot i vidnavští Insane TV.
Jeseník budou reprezentovat
nu.metal/crossoveroví SkipJack,
z Lanškrouna přijedou pro změnu
grungem a funky ovlivnění The
Fighter. Posledním jménem festi‐
valu budiž šumperští rockeři
z kapely Pro‐Fest.

Doprovodný program je konci‐
pován tak, aby se u něj mohl pobavit
kdokoli – od party přátel po mladou
rodinu. V areálu minipivovaru bude
připravena herní zóna, která nabíd‐
ne kratochvíle jako stolní fotbálek,
mini air‐hockey či variace ping‐
pongu. Odpočinková zóna nabídne
zázemí pro všechny, kteří během
festivalu dostanou chuť na chvíli
klidu. Jedinečné vzpomínky na fes‐

tival si odnesou návštěvníci spe ‐
ciálního fotokoutku. Za zmínku stojí
také promítání dokumentu „Rock
and roll for life“ o oceňovaném
tuzemském festivalu Mighty Sou‐
nds a prodej unikátní kolekce mer‐
chandisingu.

SOS festival se uskuteční v sobotu
9. července od 14 hodin. Vstupenky

lze zakoupit v předprodeji v Mini‐
pivovaru Jeseník za 99 Kč (do
30. 6.), potažmo 120 Kč (do 8. 7.).
Přímo na místě budou stát vstupen‐
ky 150 Kč. Veškeré další informace
a novinky nalezenete na www.sos‐
festival.cz a facebookovém profilu
SOS festival.

(jj)
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SOS festival se hlásí o slovo v Minipivovaru Jeseník

Tahákem festivalu bude skupina Prague Conspiracy.
Foto: archív Prague Conspiracy.

V sobotu 9. července zažije svou premiéru nový podnik v rámci
jesenické festivalové sezony. Debutový ročník SOS festivalu se
odehraje v areálu Minipivovaru Jeseník a nabídne jak kvalitní
kapely v čele s Prague Conspiracy, tak odpočinkovou i herní zónu
a mnoho dalších příležitostí k zábavě.

Divadélko Nezakopneš v Prostějově

Do Prostějova se v úterý 7. červ‐
na vydal zcela naložený autobus
studenty a nezbytnými rekvizita‐
mi.

Naše mladé ochotníky čekala
během dopoledne odehrát dvě
představení prostějovským zá ‐
kladním a středním školám na scé‐
ně hudebního divadla, kde jeviště

nabízelo minimální hrací prostor
pro inscenaci, kde účinkuje téměř
20 osob. Ale mladí se zhostili obou
představení s ohromným nadše‐
ním, odvedli návštěvníkům maxi‐
mální výkon. Toto cestou jim všem
děkuji, samozřejmě i paní učitelce
Míše Svobodové a Filipu Wor  ‐
movi.

Pokud navštívíte Prostějov, stavte
se v Pointu, pokud nebude vypro‐
dáno, na jakoukoli inscenaci! Pro‐
stějovské Divadlo Point není
v Jeseníku neznámé už 12 let, kdy
poprvé přijelo s představením Čajzni
škváru, Olivere! Letos přijalo pozvá‐
ní a uvedlo dvě představení Basker‐
villské bestie středním školám.
Výborná, a proto nezapomenutelná
zpracování všech odehraných před‐
stavení v režii Mgr. Aleše Procházky
v Jeseníku bude pokračovat, v to
doufáme. L. Macháčková

Po delší době se podařilo vyslat do Prostějova naše studenty
gymnázia pod křídly SVČ DUHA s představením Študáci a kantoři,
kterou na motivy původní divadelní hry Jaroslava Žáka a toho
nejlepšího, z dnes již historického filmu M. Friče Škola základ
života, napsala a režírovala prof. Mgr. Michaela Svobodová.

Opera s láskou
Ve středu 3. srpna ve 14.30 hod.

se promění foyer Sanatoria
 Priessnitz v divadlo na dlani.
Tóny z děl Verdiho, Dvořáka,
 Smetany a Janáčka provedou
sólistka ND v Praze M. Kapusto ‐
vá, sopranistka M. Reichelová,
basista J. Kučera, tenorista
D. Matoušek a klavírní duo Hru‐
bých. 

Výčet umělců doplní tři voka‐
listky M. Ha nulíková‐Kozáková,
K. Krpco vá a K. Lorincová. 

Akce se uskuteční za podpory
Olomouckého kraje, města Jese‐
ník, Řetězárny Česká Ves a. s.
a jako taková je součástí Cyklu
koncertů Vlastimila Lejska, nad
nímž převzal záštitu Cyril Svozil.
Vstupné dobrovolné! (VK)

Za železářskou 
minulostí 

V sobotu 16. července se usku‐
teční další z exkurzí jesenického
muzea, zaměřená tentokrát na his‐
torii obce Malá Morávka, která je
dnes známá spíše jako středisko
zimních sportů. V dřívějších dobách
se však její sláva odvíjela od těžby
a zpracování železa. Exkurze vede‐
ná historičkou Mgr. Michaelou Kol‐
lerovou se ovšem nevydá jen po
stopách železářské minulosti obce.
Představen bude rovněž jedinečný
rozsáhlý soubor zde dochované
lidové architektury a také další zají‐
mavosti. Na exkurzi se odjíždí
z autobusového nádraží v Jeseníku
v 7.45 ze stanoviště č. 1. Vstupné
30 Kč. (vmj)

ZÁBĚR Z INTERPRETACE závěrečné árie z opery Noc s Kobr a Štejnem
Vlastimila Lejska. Na snímku Michaela Kapustová – sólistka ND Praha
a Tvář cyklu Vlastimila Lejska, Jiří Hrubý klavír (Brno) a dvě nejmladší
účinkující koncertu, který se konal 3. června v Jeseníku, zleva Kateřina
Procházková a Amálka Jezerská. Foto: Václav Dvořák ml.
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pátek 1. července v 19 hodin
Zahrada Katovny
HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY
První pohodový hudební večer v nové zahradě
Katovny. Bližší informace na speciálních
letácích a www.mkzjes.cz.
Vstupné 50 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 2. července v 15 hodin
Areál Na Smrťáku
1. PIVNÍ HOLBA MÍLE
Délka závodu je 1 609,344 m, tj. 4 okruhy.
Každý z účastníků vypije jedno pivo, vždy
předtím než vyrazí na trať (čtyři okruhy =
čtyři piva). Po vypití lahve piva a souhlasu
rozhodčího může závodník pokračovat
v závodě nebo předat štafetu kolegovi
plácnutím do paže. Kategorie: A – Muži, B –
Ženy, C – Štafeta (čtyři závodníci vždy po
jednom kole – může být i smíšená) Kategorie
A+B pije pivo 0,3 l a kategorie C pije pivo 0,5 l.
Startovné 200 Kč jednotlivci, 400 Kč štafeta.
Registrace elektronicky do 30. 6. do 12.00
hodin na e‐mailu: nasmrtaku@seznam.cz.
Více informací naleznete 
na www.nasmrtaku.cz.
Pořádá Na Smrťáku o.s.

neděle 3. července v 15 hodin
Hudební altán
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se vokálně instrumentální skupina
Brejle. V případě nevlídného počasí se koncert
koná v hale Léčebného domu Priessnitz. 
Pořádá PLL a.s.

středa 6. července v 16 hodin
Hudební altán
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se 2 Big Bandy z Polska pod vedením
Henryka Weznera. V případě nevlídného počasí
se orchestry představí v hale Léčebného domu
Priessnitz. 
Pořádá PLL a.s.

středa 6. července ve 20 hodin
Kongresový sál
ŠTĚPÁN RAK – MAGIE KYTARY
Píseň pro Davida – věnováno biblickému králi
Davidovi, který tóny své harfy léčil churavou
duši krále Saula; Cesta do pohádky – nový
cyklus skladeb věnovaný pohádkám různých
národů; Vivat Carolus Quartus – suita pro
sólovou kytaru inspirovaná loutnovou
hudbou dávných mistrů; Tanec okolo lípy –
skladba z cyklu svět vůní. Koncert se koná
pod záštitou starosty města Jeseníku
Ing. Adama Kalouse. Předprodej ve všech
místech rezervačního systému MKZ Jeseník.
Vstupenky se prodávají bez místenek.
Vstupné 250 Kč.
Agentura J+D a Roman Janků Management s.r.o.

Akce pátek 8. července v 17 hodin
Kaple Průchodní
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ČLENŮ
JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Po celou dobu výstavy vstup volný.
Pořádá JVS ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 9. července ve 12 hodin
Tančírna v Račím údolí
NA KONCI SVĚTA!
Electro swingový & multižánrový festival
elektronické hudby. 2x STAGE, MOVIE,
CHILLOUT, CREATIVE ZONE.
Vstupné 70 Kč. Pořádá Yummy Promotion.

sobota 9. července ve 14 hodin
Areál Minipivovaru Jeseník
SOS FESTIVAL
SOS festival je nově vzniklá Open Air akce
v Jeseníku, která má navodit festivalovou
a zároveň klubovou atmosféru. Jak toho chceme
dosáhnout? Není nic jednoduššího, než se přijít
podívat v sobotu 9. 7. 2016. Čeká vás opravdu
zajímavá porce kvalitního rock´n´rollu
s headlinerem Prague Conspiracy, kteří v dubnu
pokřtili své nové album v Lucerna Music Baru.
A stálo to za to. Další kapely: Skipjack, Insane
TV, The Fighter, Pro Fest a Dot. Můžete se těšit
i na mnoho atrakcí např. Vehykl Stage, SOS TV,
promítání filmu Rock and Roll for Life, křest
SOS festivalu, herní zóna, Chillout zóna a další. 
Více informací naleznete na stránkách 
www.sos‐festival.cz.
Vstupné 99 Kč do konce června, 120 Kč do
8. července, 150 Kč na místě (předprodej
v Minipivovaru Jeseník).
Pořádá SOS CREW.

neděle 10. července v 15 hodin
Hudební altán 
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se country skupina NáWrat.
V případě nevlídného počasí se koncert koná
v hale Léčebného domu Priessnitz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 17. července v 15 hodin
Hudební altán
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se kapela Zdeněk Jurčík Band.
V případě nevlídného počasí se koncert koná
v hale Léčebného domu Priessnitz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 24. července v 15 hodin
Hudební altán
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se jedinečná kapela Down Beat
Dixieland Band Jeseník pod vedením
ing. Tomáše Cetkovského se všemi sólisty.
V případě nevlídného počasí se koncert koná
v hale Léčebného domu Priessnitz. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 24. července v 19 hodin
Kongresový sál
FANTOM OPERY
První muzikál v lázních! Představí se skupina
profesionálních umělců pod vedením populární

hudební pedagožky ZUŠ Jeseník, sopranistky
Aničky Beťákové. Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 29. července v 17 hodin
Areál Na Smrťáku
OPEN AIR PÁRTY NA SMRŤÁKU
Druhé pokračování hardcore‐punkového DIY
festivalu. Vystoupí kapely: ACTIVE MINDS (UK),
KISMET HC (UK), CITY RATS (Izrael), OBSCENE
REVENGE (UK), ILUZE SVOBODNÉ VŮLE,
HLEDÁNÍ, ROSA PARKS, ROCKIN’ JACKALS,
YARVAR COCHA, ZLÁ KREV, HUMAN FAULT,
VETO, HATERS, PERSONALITY LAPSE, DÁŠA
FON FL’AŠA, ALIUSTERRA. Na místě bude
bohaté občerstvení, možnost stanování. Dále
turnaj v nohejbale, terénní minikáry a distra.
Festival je dvoudenní (29.–30. červenec).
Vstupné: 2 dny 250 / 1 den 150 Kč.
Pořádá kapela Iluze svobodné vůle.

neděle 31. července v 15 hodin
Hudební altán
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se populární Oškerova dechovka,
která slaví 70. výročí vzniku. V případě
nevlídného počasí se koncert uskuteční v hale
Léčebného domu Priessnitz.
Pořádá PLL a.s.

PŘEDPLATNÉ 2016/2017
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat
svá místa na tel. čísle 777 118 970 nebo na
e‐mailu vinklerova@mkzjes.cz do 30. 6.
2016.
Po tomto termínu rozdělíme postupně místa
dalším zájemcům.
Stávající předplatitelé, kteří si takto
rezervovali místa předem, mohou po
předložení stávajících abonentek uhradit
a vyzvednout si novou rezervovanou
abonentku v DPB od 1. září do 20. září
2016.

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE DIVADLO
P. BEZRUČE OD 1. 7. DO 31. 8. ZAVŘENO!

PŘIPRAVUJEME SRPEN 2016:
– BIOGRAF LETNÍ POHODA
– HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY
6. 8. JESENICKO SE BAVÍ 2016

25. června–31. srpna
Katovna
VÝSTAVA 
„Z PŘÍSLUŠNOSTI K ZUŠ JESENÍK“
Malby, plastiky a grafika. Vystavující: Jana
Krhánková, Iva Svobodová, Jan Hanulík,
Michaela Svobodová a hosté Zuzana Syrovcová,
Miroslava Vašutová, Alena Krhánková
Petruželová, Adam Krhánek.
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

Výstavy
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8. července–7. srpna
Kaple Průchodní
VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ JESENICKÉ
VÝTVARNÉ SKUPINY
Otevřeno denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin.
Po celou dobu výstavy vstup volný.
Pořádá JVS ve spolupráci s MKZ Jeseník.

24. května–7. srpna 2016
FENOMÉN IGRÁČEK
Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka
Osmicentimetrová plastová figurka představuje
různá lidská povolání a činnosti, to je
československý panáček, kterému děti už
čtyřicet let říkají Igráček. První z Igráčků,
zedník, vznikl v roce 1976. Představí se vám
cesta od vzniku, vývoje, výroby až po
současnost stále českého výrobce hračky, firmy
EFKO‐karton, s řadou zajímavostí. Na výstavě
potěší, nejen děti, město Igráčkov, ale i herna
nebo soutěž o zajímavé ceny. Tato putovní
výstava byla připravena Technickým muzeem
v Brně a společností EFKO. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Hana Hošková 
Vstupné 40/20 Kč (od 3 let).
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

14. června–4. září 2016
DĚJINY POŠTOVNICTVÍ NA JESENICKU
Hlavní výstavní sál
Nová letní výstava ve Vodní tvrzi otevře svým
návštěvníkům okénko do poštovní minulosti
(nejen) Jesenicka. Dozví se mnoho zajímavostí
ze světa poštovnictví, třeba jaké vynálezy
urychlovaly přenos zpráv, kdy byly vydány
první poštovní známky nebo co všechno
musel obstarávat poštmistr. Především pak
uvidí celou řadu zajímavých exponátů
z historie poštovního provozu, mezi nimi
slavnostní uniformu postilióna, poštovní štíty
nebo ukázky historického vybavení
poštovních úřadů. Na děti čeká řada
zajímavých aktivit, mimo jiné si budou moci
vyzkoušet práci u poštovní přepážky, vytvořit
vlastní pohlednici nebo zahrát známkové
pexetrio.
Kurátorka výstavy: Mgr. Michaela Kollerová
Vstupné 40/20 Kč

Vodní tvrz v Jeseníku
Návštěvní doba:
úterý až neděle 9.00–17.00 hodin
vstup zdarma: 5.–6. 7. 2016

STÁLÉ EXPOZICE
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
Vstupné: 70/35 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč

Vlastivědné muzeum Jesenicka

STÁLÁ EXPOZICE SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země
a geomorfologickému vývoji Jesenicka.
Návštěvníky provede expozicí hlas známého
herce Arnošta Goldflama.
Expozice se otevírá vždy 15 minut po celé
hodině. Max. počet návštěvníků ve skupině
je 12.
Vstupné 60/30 Kč

STÁLÁ EXPOZICE ČARODĚJNICKÝCH
PROCESŮ NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
Expozice, v níž jsou poprvé veřejnosti
prezentovány dokumenty ze 17. století uložené
ve wroclavských archivech. Představuje
informace o procesech s údajnými
čarodějnicemi na Jesenicku v kauzálních
souvislostech.
Vstupenky nutno rezervovat předem na
muzeum.rezervace@jen.cz nebo na čísle
584 401 070. Expozice se otevírá vždy v každou
celou hodinu. Max. počet návštěvníků ve
skupině je 12.
Vstupné 70/35 Kč

STÁLÁ EXPOZICE FAUNY A FLÓRY
JESENICKA
Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013
přesunuta do Rytířského sálu. Díky tomu bylo
původní centrální dioráma upraveno tak, že
vznikly dvě hlavní vitríny místo původní jedné.
V první jsou umístěny dravci a sovy, ve druhé
jsou různorodí zástupci živočišné říše
představeni ve svém přirozeném prostředí.
Vstupné 40/20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních

STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Návštěvní doba: úterý až sobota 14.00–17.00
hodin

EXKURZE
17. července 2016 od 7.45 hodin

ZA ŽELEZÁŘSKOU MINULOSTÍ 
MALÉ MORÁVKY
Malá Morávka je dnes známá jako zimní
středisko. Dříve však byla její sláva spojená
především s těžbou a zpracováním železa, které
dodnes zanechalo četné stopy v blízkém okolí
obce. Exkurze se ovšem vydá nejen po stopách
železářské minulosti obce, ale představí
i jedinečný soubor zde dochované lidové
architektury a další místní významné
pamětihodnosti.
Exkurze se koná v sobotu 16. 7. 2016, odjezd
z autobusového nádraží Jeseník v 7.45 hod.
ze stanoviště 1. Návrat v odpoledních
hodinách. Minimální počet účastníků exkurze
jsou 4 osoby. 
Povede: Mgr. Michaela Kollerová, historička
VMJ 
Vstupné: 30 Kč

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

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

pátek 1. 7.–sobota 2. 7.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

pondělí 4. 7.–úterý 5. 7. v 19.30 hodin
HRA PENĚZ
Julia Roberts a George Clooney v hlavní roli
strhujícího thrilleru. Režie: Jodie Foster. Dále
hrají Jack O’Connell, Dominic West a další. USA
2016. Falcon. ČESKÉ TITULKY.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 6. 7. v 19.30 hodin 3D/DABING
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Epické dobrodružství na motivy jedné
z nejslavnějších videoher. Režie: Duncan Jones.
Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic
Cooper, Paula Patton a další. USA 2016.
CinemArt. ČESKÝ DABING.
Vstupné 3D 140 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 7. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Nejlegendárnější kultovka režiséra Quentina
Tarantina. Hrají: John Travolta, Samuel L.
Jackson, Tim Roth, Uma Thurman, Christopher
Walken, Bruce Willis, Harvey Keitel a další. USA
1994. České dabing. Vstup volný.

pátek 8. 7. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
sobota 9. 7. v 19.30 hodin 3D/TITULKY

LEGENDA O TARZANOVI
Nejnovější zpracování klasického příběhu opět
ožívá! Režie: David Yates. Hrají: Alexander
Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie,
Christoph Waltz, John Hurt a další. USA 2016.
Freeman Ent. ČESKÉ TITULKY.
Vstupné 2D 110 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

pondělí 11. 7. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Apokalypsa na Zemi v podobě bezprecedentní
vyspělé síly mimozemšťanů se rychle blíží!
Režie: Roland Emmerich. Hrají: Jeff Goldblum,
Bill Pullman, Liam Hemsworth, Charlotte
Gainsbourg a další. USA 2016. CinemArt. ČESKÉ
TITULKY.
Vstupné 2D 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

úterý 12. 7. v 17.00 hodin 2D/DABING
HLEDÁ SE DORY
Modrá zapomnětlivá rybka Dory se společně
s Marlinem a Nemem vydá na strhující
dobrodružství napříč oceánem hledat své
rodiče. USA 2016. ČESKÝ DABING.
Vstupné 2D 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

Kino Pohoda
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středa 13. 7. v 19.30 hodin 3D/TITULKY
LEGENDA O TARZANOVI
Nejnovější zpracování klasického příběhu opět
ožívá! Režie: David Yates. Hrají: Alexander
Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie,
Christoph Waltz, John Hurt a další. USA 2016.
Freeman Ent. ČESKÉ TITULKY.
Vstupné 3D 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 14. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
ŽIVOT JE ŽIVOT
Přísný František by po boku svých tří dcer rád
viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny
mají vynikající talent nacházet si pravý opak.
Komedie režiséra Milana Cieslara se Simonou
Stašovou a Ondřejem Vetchým v hlavní roli.
Česko 2015. Vstup volný.
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
pátek 15. 7. v 17.00 hodin 2D/DABING
sobota 16. 7. v 17.00 hodin 3D/DABING
pondělí 18. 7. v 17.00 hodin 2D/DABING
úterý 19. 7. v 17.00 hodin 3D/DABING
středa 20. 7. v 17.00 hodin 2D/DABING
pátek 22. 7. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 23. 7. v 17.00 hodin 2D/DABING

Ledová událost roku! Scratova epická honba
za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do
vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických
událostí, které ohrozí ledový svět. USA 2016.
CinemArt. ČESKÝ DABING.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 21. 7. od 21.00 hodin
DOMÁCÍ PÉČE
BIOGRAF LETNÍ POHODA
Komorní a příjemný příběh o ženě, která
rozdává pomoc a radost a sama ji neumí
přijímat. 
Režie: Slávek Horák. 
Hrají: Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana
Vilhelmová, Zuzana Kronerová a další. 
Česko 2015. 
Vstup volný.

pondělí 25. 7.–neděle 7. 8.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

čtvrtek 28. 7. od 21.00 hodin
DVOJNÍCI
BIOGRAF LETNÍ POHODA
Ondřej Sokol v hlavní dvojroli bláznivé
komedie. Režie: Jiří Chlumský. 
Dále hrají: Jakub Kohák, Jitka Schneiderová,
Petr Nárožný, Miroslav Etzler, Petr Čtvrtníček,
Milan Šteindler, Miroslav Táborský a další. 
Česko 2016. 
Vstup volný.

pondělí 4. 7. – středa 31. 8.
MARTIN POHL
Výstava obrazů.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 4. 7.
v 17.00 hodin.

Výstavy ve foyeru kina Pohoda

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC SRPEN 2016 
STAR TREK: DO NEZNÁMA
JASON BOURNE
KROTITELÉ DUCHŮ
a další

FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek NEJEN
do kina Pohoda!
Pro rezervaci vstupenek navštivte naše
internetové stránky!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO
SYSTÉMU
• Kino Pohoda
• Divadlo Petra Bezruče
• Cestovní kancelář MONDItour 

(Palackého ul.)
• Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour 

(ul. 28. října)
• IC Katovna (Palackého ul.)
• Lázeňské informační centrum Lázně Jeseník  
• Obecní úřad Česká Ves
• Knihovna Mikulovice 
• Městské informační centrum Zlaté Hory 
• Informační centrum Bělá pod Pradědem 
• Informační centrum Vidnava
• Informační centrum Javorník

Městská kulturní zařízení Jeseník vyhlašují zápis do

KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pro mládež podzim 2016

Budou se konat v Jeseníku v sále Kaple (počet přihlášených párů je omezen) 
od 19. září do konce listopadu.

Lektoři společenského tance Iva Obšilová a Martin Sochor.
Přijďte se naučit klasické i moderní tance, 

vystupovat ve společnosti a další nezbytné dovednosti 
pro dnešní moderní dobu pod vedením zkušených lektorů.

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

Přihlášeni budete na základě úhrady částky 1250 Kč 
v hotovosti v recepci Divadla P. Bezruče.

Rozvrh lekcí dostanete spolu s přihláškou.

Další informace u L. Vinklerové, tel.: 777 118 970.



Jeseničtí roboti předvedli ve Švédsku divadelní hru
Studenti jesenického gymnázia
se věnují robotice již řadu let
a patří v rámci České republiky
k těm nejlepším. V roce 2011 je
proto oslovil Christian Gjørret,
dánský propagátor robotiky
žijící v Praze a provozující spo-
lečnost Vive le robots! (Ať žijí
roboti!). Jeho zadání znělo:
„Vytvořte divadelní adaptaci
slavného dramatu Karla Čapka
R.U.R. – Rossumovi univerzální
roboti, ale ať v ní opravdu hrají
jen roboti.“ 

Členové týmu vedeného učitelem
Romanem Chasákem tak stáli před
nelehkým úkolem. Pouze ze speci‐
álních stavebnic LEGO Mindstorms
bylo třeba sestrojit fungující roboty,
kteří budou schopni pohybu po
malé scéně. Vznikla tak poprvé
v historii hra, kde místo lidských

herců vystupují nezávislí roboti, jen
částečně řízení samotnými studen‐
ty. Hlasy jednotlivých robotů

namluvili studenti a nahrávání se
velmi trpělivě ujal Jaromír Staněk
z jesenické ZUŠ.

V průběhu uplynulého školního
roku se hra v anglické verzi před‐
váděla mimo jiné také v Praze
v Americkém centru při ambasádě
USA, kde se setkala s pozitivním
ohlasem. Na závěr sezony přijal tým
pozvání Českého centra ve Stock‐
holmu do Švédska. Tam se v městě
Göteborg účastnil největšího popu‐
lárně vědeckého festivalu ve Švéd‐
sku.

Jesenický tým R.U.R. tvoří pře‐
vážně studenti Gymnázia Jeseník.
Název odkazuje na velmi dobrou
spolupráci se Střediskem volného
času DUHA Jeseník, protože plný
název týmu zní Rainbow Universal
Robots – Duhoví roboti. Tým se
účastní robotických soutěží a pra‐
videlně v červnu pořádá v Jeseníku
turnaj robotů zvaný RoBoJ.

Filip Worm
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Divadelní představení R.U.R. – Rossumovi univerzální roboti v podání studentů
jesenického gymnázia. Foto: archív Gymnázia Jeseník

Dětský den s Paraklubem Jeseník přilákal malé i velké

Pozvánka na Priessnitzův pohár

Paraklub Jeseník pořádá ve dnech 8. a 9. července na letišti v Nové Vsi
další ročník Priessnitzova poháru. Na programu jsou seskoky parašutistů,
vyhlídkové lety a mezinárodní soutěž v přesnosti přistání. V pátek akce
začíná od 14 hodin, sobotní program pokračuje od 9 hodin a potrvá do
18 hodin. Občerstvení a dětské atrakce zajištěny. (red)

Ilustrační foto: Richard Kapustka

Paraklub Jeseník uspořádal
11. června na letišti v Nové Vsi Dět‐
ský den. Ti nejmenší se mohli vydo‐
vádět na skluzavkách a skákacím
hradě, ti starší pak obdivovali vysta‐
venou leteckou techniku. A kdo se
chtěl pokochat pohledem na Jese‐
níky z ptačí perspektivy, využil
nabídky vyhlídkových letů. 

Text a foto Richard Kapustka

V kokpitu sportovního letadla.

Skákací hrad.

Sladkosti.

Přistání vyhlídkového letu.

Občerstvení.

Letecká technika.

Zábava.
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NOVINKY
V červnu byla s podporou Olo‐

mouckého kraje dokončena první
ze tří etap projektu Háj víly Ozdra-
vy. Vznikla páteřní stezka, prochá‐
zející celým prostorem, a labyrint
s kamenem přání, byla provedena
řada terénních úprav a příprav dal‐
ších herních ohnisek. Nyní probíhá
druhá etapa, s dokončením se počí‐
tá na konci roku 2017.

Ve čtvrtek 7. července 2016 vás
zveme na představení výsledků
1. etapy projektu Háj víly Ozdravy:

Pro dospělé: Komentovaná pro‐
hlídka Háje od 16 hodin.

Pro děti: První cesta labyrin‐
tem – od 9 do 11 hodin.

ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ otevřena

denně od 10:00 do 18:00.
Půjčovna kol, dětských kol, odrá‐

žedel, koloběžek a sportovních her
(badminton, kroket, volejbal,
nohejbal, míče).

Park her (minigolf, ruské kužel‐
ky, Člověče, nezlob se, pétanque).

Balneopark, Fitpark, DiscGolf‐
Park v provozu!

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
jezdí lázeňské okruhy a do Jesení‐
ku, dále jezdí na výlety do Fauna‐
parku, na Čertovy kameny, do
jeskyní Na Pomezí, a to vždy od pát‐
ku do neděle. Více info na
www.priessnitz.cz.

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

Ceremoniál s netradičním bonu-
sem

Hledáte ještě něco více netradič‐
ního a originálního? Vyzkoušejte
originální spojení Priessnitzovy
pohybové terapie a saunového
rituálu, tzv. velký saunový rituál!
Nejprve vás náš instruktor seznámí
s výhodami GRÄFENBERG WAL‐
KINGU  a vydá se s vámi na vycház‐

ku po pramenech na Studničním
vrchu spojenou se cvičením a apli‐
kací venkovních vodoléčebných
procedur v našem unikátním Bal‐
neoparku. Poté vás čeká skutečný
saunový ceremoniál s profesionál‐
ním saunérem. 
Saunový rituál velký: 
každý pátek od 15.00–17.30 /
350 Kč

ZA RELAXACÍ 
NOVĚ koupel sladké sny

Koupel obsahuje esenciální oleje
kozlíku lékařského, levandule
lékařské a meduňky indické, které
spolu s extraktem chmelových šiš‐
tic odbourávají stres, zlepšují psy‐
chický stav, náladu, přináší
naprostou úlevu a dokonale vás
připraví na ničím nerušený spánek.
Koupel je vhodná pro celkovou
regeneraci a odpočinek organismu,
uvolnění unavených svalů. Zároveň
zvláčňuje a regeneruje jemnou
a citlivou pokožku.

320 Kč / 20 min. koupel / 10 min.
zábal

NOVĚ pro intenzivnější zážitek
ze saunování? Saunový rituál!

Zapomeňte na pouhé, pro něko‐
ho nudné, sedění v sauně a pocení.
Zúčastněte se saunového rituálu,
který vám přinese netradiční záži‐
tek ze saunování s profesionálním
saunérem. Ten saunový ceremo‐
niál celý připravuje a komentuje. 

Před zahájením rituálu, nebo
v jeho průběhu saunér nabídne
k potírání těla peeling. Samotný
rituál pak probíhá ve třech kolech:
saunér nejprve polévá horké
kameny aromatickou esencí, čímž
zvýší vlhkost vzduchu v sauně
i pocit horka, poté rozvíří s pomocí
ručníku horký vzduch, který se
drží pod stropem sauny a následu‐
je takzvaný parní náraz. Po cere‐
moniálu je připravena čerstvá
voda a ovocné občerstvení. Násle‐
duje čas na relaxaci ve vnitřním
odpočívadle, využít můžete také
whirlpool.

Saunový rituál malý: 
každé úterý a čtvrtek: 17.00 /
160 Kč

www.priessnitz.cz
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Děti ze soukromé ZUŠ taneční bodovaly v Olomouci

Soukromá ZUŠ taneční slavila úspěch v Olomouci. Foto: archív SZUŠ taneční
Jeseník

V sobotu 30. dubna se žáci Sou‐
kromé ZUŠ taneční z Jeseníku vyda‐
li na semifinálové kolo soutěže Mia
Dance Festival v Olomouci poměřit
své dovednosti s ostatními taneč‐
ními kluby a školami ze Severo ‐
moravského kraje. Den nabitý
emocemi, napětím a radostí z pohy‐
bu, přinesl také pocit spokojenosti
z úspěchu a krásných výsledků.

Zlatou medaili si přivezly malé
mažoretky a jejich Roztančený
orchestr, třásňové trio M. Chmela‐
řová, N. Malá a D. Kytlicová se sklad‐
bou Slunečník, Měsíčník, Větrník,
seniorské duo roztleskávaček
J. Mrázová a N. Poulíčková a baletky
s výrazovým tancem Dlouhá chvíle
a Barevná vášeň. Stříbro získaly
Roztančené panenky děvčátek
z třásní, sólistka Jana Mrázová alias
Batman, žáci irského stepu a jazzo‐
vá skladba New York. 

Třetím místem byly oceněny
nejmenší baletky a jejich Kouzelný

bublifuk, orientální tanečnice, juni‐
orské trio mažoretek a pódiová
skladba Karetní hra nejstarších
mažoretek. 

Seniorská skupina roztleskáva‐

ček a jejich Ninjové vybojovali
5. místo, s miniformací se umístily
na 4. příčce. Z krásného 4. místa se
radovaly děti ze skupiny street dan‐
ce, pro většinu z nich to byla nejen

první taneční soutěž, ale dokonce
první vystoupení před publikem!
Ve velké konkurenci podaly úžasný
výkon, jejich originální skladba Tele‐
vizní noviny si vysloužila uznání od
pořadatelů a porotců soutěže.

Na všechny děti Soukromé Zuš
taneční jsou pyšné jejich taneční
trenérky Klára Drgáčová, Mg.A Zu ‐
zana Fritscherová a Mgr. Jana Mrá‐
zová. 

Držte nám palce ve finálovém
INTERNATIONAL DANCE CHAM‐
PIONSHIP PRAGUE!

Vedení školy děkuje za finanční
podporu všem sponzorům a rodi‐
čům. Jsou to generální sponzor
SZUŠ‐taneční s. r. o. Autodoprava
Břetislav Látal s. r. o., město Jeseník,
Reno‐René Novák, Omya CZ s. r. o.,
Agro A.R.W. s. r. o., Bairnsfather
Family Distilery s. r. o., Römerová
Lenka, Lučanová Světlana, Bandi‐
ková Lucie, Závora Tomáš, Joklíková
Naděžda, Svobodová Iva. (ZF)

Kytarový orchestr zazářil v Hradci Králové leskem nejvyšším. Foto: ZUŠ Jeseník

Zlaté pásmo pro Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník
Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník
může slavit. Zúčastnil se národ-
ní soutěže Hradecké Guitarre-
ando 2016, ve které se mu
podařilo získat skvělé ocenění. 

V sobotu 21. května v ranních
hodinách vyjel autobus hudebníků
do Hradce Králové na celonárodní
soutěžní setkání Kytarových orche‐
strů z celé republiky. K večeru stej‐
ného dne jsme mohli do Jeseníku
posílat radostné esemesky: „Máme
zlatou!“

Tato ojedinělá akce se konala
naposledy před osmi lety. Proto
jsme si soutěž nechtěli nechat ujít.
Soutěži předcházely četné a nároč‐
né zkoušky orchestru. Zapojili jsme
do soutěže také náš pěvecký sbor
ZUŠ Jeseník Zvonky, kterému patří
naše velké poděkování a nutno říci,
že Zlaté pásmo je také skvělou vizit‐
kou pro vybrané členky sboru

a jejich uměleckou vedoucí paní uči‐
telku Annu Beťákovou. Mé poděko‐
vání patří kolegům učitelům
Antonínu Slámkovi a Barboře Uhlí‐

řové za organizační pomoc a městu
Jeseník za finanční podporu.

Václav Dvořák

Vážení přátelé,

jak víte, Soukromá výtvarná ZUŠ
v Jeseníku, s.r.o. končí. Žáci, kteří
mají zájem se dále vzdělávat,
pokračují ve výtvarném oboru
městské ZUŠ, kde jsem v roce 1974
začínala a působila 16 let.

Všichni žáci a studenti sou -
kromé výtvarky se mohou se
mnou spojit přes e-mail: jese-
nik@vytvarka.net nebo mobil
605 743 808, pokud mají zájem

o některé své práce, které ve škole
zůstaly. Osobně je možné se
domluvit v týdnu 11.–15. červen-
ce včetně, kdy škola má poslední
Letní dílnu. Práce budu třídit
a vydávat do 29. července. Někte-
ré práce předám archívu, některé
jako výzdobu firmám a organi-
zacím. 

Zbytek nelze skladovat, v budo-
vě končím a budou probíhat i sta-
vební úpravy. Do budovy bude
umístěn výtvarný obor městské
ZUŠ. Po čtyřiceti dvou letech své

výtvarně pedagogické činnosti
mne to velmi těší.

Děkuji městu Jeseník za spolu-
práci, všem těm politikům a úřed-
níkům za ta léta, kteří výtvarku
podpořili, ať soukromou nebo
veřejnou. 

Děkuji všem, kteří jakkoliv
pomohli, rodičům, podnikatelům,
žákům a studentům.

Mgr. Hana Jurková,
ředitelka, zřizovatel, pedagog

Tajemství stromů
aneb Plenér VO ZUŠ 

Ostružnou zná jistě mnoho z nás
především ze zimních sportů. My
jsme ji v prodlouženém víkendu
navštívili teď na jaře. Anelitovali jsme. 

Obklopeni překrásnou přírodou
vbáječném zázemí rekreačního zaří‐
zení Jonášových jsme se pokusili
splnit svůj společný sen vyzkoušet si,
jaké to je, vzít dláto a palici a vytvořit
něco zajímavého tesáním do dřeva.
Naše pokusy byly neumělé, zpočátku
jsme s technikou spíše zápolili,
postupně během tří dnů se dřevo
začalo tvarovat do podoby, kterou
jsme si představovali. Drobné práce
doplňovalo společné tesání totemu,
do kterého jsme se zapojili i my, uči‐
telé – zejména Iva Svobodová. Dětem
se líbily i netradiční činnosti, tvořily
koláže z nasbíraných přírodnin,
nazdobily řezbou amalováním dlou‐
hé tyče, sjejichž pomocí vznikaly pro‐
storové kreace se zapojením
vlastního těla, které se dokumento‐
valy a vznikly tak zajímavé fotky. Ty
pak, a ještě mnoho dalších, uvidíte
spolu s ukázkami tesaných objektů
v říjnu v Divadle P. B. Jeseník. Večery
patřily společné zábavě. Hrály se
výtvarně dramatické hry, byl nezbyt‐
ný táborák a písničky s kytarou – vše
v režii Jana Hanulíka. 

Základem úspěšné akce bylo nad‐
šení kolegů – učitelů VO a skvělý
kolektiv žáků. Vážíme si podpory
města Jeseníku avedení naší Základní
umělecké školy a všem děkuje a na
další akce podobného rázu se skolegy
těší Jana Krhánková.
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Děti z mateřinky slavily svůj svátek s Indiány i s hasiči
Jako každý rok i letos se v Mateř‐

ské škole Karla Čapka Jeseník slavil
Den dětí hned několik dní. V den
„D“, tedy 1. června, se od brzkého
rána bubnovalo a dávalo na vědomí,
že Indiánský den již začal. V mateř‐
ské škole se sešlo hned téměř 120
dětí. 

Na společnou oslavu přijeli
i kamarádi – Indiáni z Mateřské ško‐
ly Holanova Česká Ves. To vám byla
krása – ohniště, nádherný totem,
teepee, tomahawk, dýmka míru
a plno pestrobarevných čelenek již
čekalo na všechny děti. K tomu ještě
hráli bubeníci, kteří hned nalákali
k tanci první Indiány. Všichni se pak
přesunuli do Smetanových sadů,
kde vše pokračovalo jízdou na koni,
střelbou z luku, poznáváním stop,
přípravou amuletů a náhrdelníků
a spoustou dalších úkolů. 

Další den, tedy hned ve čtvrtek 2.
června, odjeli všichni na výlet

k hasičům. Prohlédnout si hasičské
auto či člun pěkně zblízka, to je

paráda. A co teprve, když si do
hasičského auta můžete sednout
nebo si vyzkoušet stříkat hasičskou
proudnicí  na cíl. Úžasné! Budeme
nejspíš většinou hasiči. Tento den
byl ještě odpoledne společný výlet
s rodiči do jeskyní Na Špičáku. Tam
na všechny čekala prohlídka
s pohádkou a překvapením v podo‐
bě skřítků a jejich pokladu.

V pátek 3. června se děti rozdělily.
Ty starší šly slavit převlečeny do
pohádkových masek s dětmi ze ZŠ
Boženy Němcové, mladší děti si
zase užívaly netradiční olympijské
hry s dětmi ze ZŠ Průchodní.

Všechny děti si svůj svátek užily
plnými doušky. Věřte, že tyto akti‐
vity nejsou jediné s touto školičkou,
tady se totiž pořád něco děje. Paní
učitelky, velké díky vám.

rodiče dětíDěti si vyzkoušely jaké to je být hasičem. Foto: archív MŠ

Program 10 let Spolufest vyvrcholil v areálu Průchodky
Společným jmenovatelem všech akcí na přelomu května a června bylo

10. výročí vzniku naší základní školy. V rámci výročí jsme připravili pestrý
doprovodný program, který nesl název „10 let Spolufest“, jehož součástí
byla nejen samotná oslava, ale také sportovní dny pro žáky 1. i 2. stupně,
turistický výlet, sportovní dopoledne a pohádkový den. Hlavními aktéry
byli pedagogičtí pracovníci i žáci. Výtvarně zachytili školu z mnoha úhlů
pohledu, v originálních verších vyjadřovali své názory a vztah ke škole,
napsali úvahy o tom, co pro ně škola znamená. Žákovské práce je možné
zhlédnout nejen v Kapli, ale také v Jesenické nemocnici. 

Hurá za poznáním!
Pod tímto názvem se skrýval turistický výlet, který pro děti a rodiče

připravily vychovatelky ŠD a který se uskutečnil 14. května.  Z Ostružné,
kam jsme dorazili autobusem, jsme se vydali do Branné. Po cestě panovala
pohodová nálada, děti se rychle skamarádily a plnily nenáročné úkoly,
které si samy vymýšlely. Největším zážitkem však byly v okolí nalezené
bunkry, které dobrodružně a statečně prozkoumávaly. Osvěžili jsme se
u Mariánského pramene a v Branné se posilnili výbornou polévkou. Na
cestu jsme si nakoupili vyhlášené trubičky a poté vyrazili zpátky domů. 

Pohádkový den na Božence

Pokud jste 3. června zavítali k nám na Boženku, mohli jste se stát ces‐
tujícími z pohádky do pohádky. Školou se proháněly nejrůznější postavy
z pohádkové říše: Křemílek, Kocour v botách, Koblížek, Karkulka bez vlka,
Dlouhý, Široký i Bystrozraký a další a další. Ti všichni chodili školou a plnili
nejrůznější pohádkové úkoly. Odměnou jim byl vynikající pohádkový
koláček a množství zážitků. Úkoly si přišli splnit i naši kamarádi z mateř‐
ských školek, budoucí školáci. 

Na „Nábřežce“ slavili sportem
V netradičních sportech v rámci Sportovního dne se utkali žáci v areálu

školy na Nábřežní. Zápolili nejen ve sportech, které se nesou na módní
vlně, v biatlonu a parkouru, ale také i v petangu, stolním fotbale či šipkách.
Artistický um pak předváděli při házení kroužků či řetízků na určené cíle.
A z chytrých hlav se kouřilo při polo královské hře dámě. A právě tato
neobvyklá skladba disciplín přispěla k tomu, že souboje mezi třídami,
bez ohledu na to, zda sportovními či nesportovními, byly opravdu vyrov‐
nané.

Areál plný zábavy se skvělou atmosférou

Vyvrcholením všech příprav a snažení byl pátek 27. května, kdy se areál
školy Průchodní proměnil v nejrušnější část města. Po úvodním slovu
ředitele školy a starosty města následovalo odhalení pamětní desky
u zasazeného stromu a společné vypuštění balónků přání. Pak přišlo na
řadu pohádkové a písničkové pásmo dětí z 1. stupně, taneční a pěvecká
vystoupení žákyň 2. stupně, v celém areálu čekala na děti sportovní a tvo‐
řivá stanoviště. Nejmenší děti společně s rodiči vyráběli různé drobnosti,
ty starší si mohly vyzkoušet prvky parkouru. Na jiném stanovišti děti
poznávaly rostliny nebo skládaly hlavolamy, otevřené byly také skleníky,
hvězdárna a dílničky ve SVČ DUHA. Všem, kteří se na přípravách a realizaci
oslav podíleli, patří velké poděkování. Poděkování patří také sponzorům:
Fenix Group a.s., Ondřejovická strojírna, a.s., Jesenická vodohospodářská
společnost, spol. s r.o., Omya Vápenná, JPS p. Pavlovič, Barvy laky p. Michálek,
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., TopTeramo Vápenná, SŠ gastronomie a far-
mářství Jeseník, Selská pekárna Jeseník. 

Za kolektiv ZŠ Svatopluk Sekanina
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Tipy na výlet – Polsko
Dnes se podíváme v naší rubrice

do Nisy, která je od roku 1999 naším
partnerským městem.

Nysa (počeštěně Nisa)
Nisa je se svými téměř padesáti

tisíci obyvateli správním centrem
niského okresu, leží v Horním Slez‐
sku, v Opolském vojvodství. Zalo‐
žena byla pravděpodobně již
v 10. století, čímž patří mezi nej‐
starší města ve Slezsku. V Nise je
zachován středověký urbanismus
starého města, významným dokla‐
dem slezské architektury z období
gotiky je bazilika sv. Jakuba
a sv. Anežky z počátku 15. století,
ve které je pohřbena řada vratislav‐
ských biskupů. Mezi barokní skvos‐
ty Nisy patří také kostely sv. Pavla
a sv. Petra, kostel Nanebevzetí Pan‐
ny Marie a biskupský palác. 

V centru města můžete obdivovat
také kašnu, která připomíná slavnou

Berniniho Fontanu del Tritone na
Piazza Barberini vŘímě. Stejně jako
Jeseník a Glucholazy je město spo‐
jeno shony na čarodějnice. Do okru‐
hu památek patří v neposlední řadě
pevnosti na okrajích města. Podél

Kladské Nisy byly postaveny Kardi‐
nálská aKapucínská reduta, severní
předpolí města pak chránil Fort Pru‐
sy s hvězdicově s rozbíhajícími se
opevněními. Samostatné pevnůstky
nesou číselné označení, uFortu II se

pravidelně konají historické bitvy,
například Dny pevnosti Nisa ve For‐
tu č. 2. (23. července).

Co se týká aktivního trávení času
v Nise, prim hraje Niské jezero ‐ cíl
mnoha polských, ale také českých
turistů. Písečné pláže, vodní skútry,
plachetnice, plážový volejbal a další
vyžití ‐ to vše nabízí toto jezero,
respektive údolní nádrž vybudova‐
ná v roce 1971. V červenci a v srpnu
se koná u jezera velké množství akcí
s bohatým doprovodným progra‐
mem – mistrovství Evropy vodních
skútrů (13.‐17. července), inscena‐
ce historické námořní bitvy Legion
San Domingo (22. července), soutěž
rychlostních motorových člunů
(7. srpna), Festival ohně a vody
(13. srpna) či Plachtění Regatta
(20.–21. srpna). 

Další informace a aktuality
z Nisy: www.nysa.pl

Jan Mrosek

Plážový volejbal, písečné pláže, plachetnice – to je Niské jezero. Foto: AN

Jedna z cyklostezek vede k zatopeným lomům.

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyři‐
zování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou do členských států EU a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě

musí mít vlastní cestovní doklad.  Pro rodiče to ovšem neznamená, že se
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč s dobou platnosti
5 let. Navíc po většině států Evropy lze cestovat pouze s občanským prů‐
kazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí EU a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti je 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15

let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem
zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti,

kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo ces‐
tovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maxi‐
málně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2000 korun. 

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo EU, doporučujeme se předem

informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Podrobnosti k těmto
i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahra‐
ničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území
– informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Nové cyklostezky kolem Jeseníku zvládne dospělý i šikovné dítě
Tajemným hvozdem, Za zato-
penými lomy, Okolo Studniční-
ho vrchu, Za starými osadami,
Za výhledy. Tak se jmenují nové
cyklotrasy o celkové délce 107
kilometrů, které procházejí
Sokolským hřbetem nad Jese-
níkem a Českou Vsí. 

Zavedou vás však ido Zlatohorské
vrchoviny a pod hřebeny Jeseníků.
Cyklistické okruhy byly slavnostně
otevřeny 5. června v Priess ‐
nitzových léčebných lázních.

Výhodou těchto cyklotras je, že
tvoří okruhy, a tak se cyklisté dosta‐
nou zpět do míst, odkud vyjížděli.
Značené okruhy pod společným
názvem JESCYKLO nejsou náročné,

zvládne je každý průměrný cyklista
i šikovné dítě. Nejdelší okruh má
délku 28 kilometrů, nejvyšší pře‐
výšení je 820 metrů. 

„Za zmínku stojí také budované
zázemí. Vedle tradičních odpočívadel
budou mít cyklisté k dispozici tzv.
cyklopoint a cyklobox. Cyklobox, tedy
samoobslužná úschovna kol, bude
umístěna v Jeseníku, cyklopoint,
úschovna kol se samoobslužným servi-
sem, je plánována u nás v lázních,“
uvedl Tomáš Rak, obchodní ředitel
Priessnitzových léčebných lázní. 

Na projektu JesCyklo se finančně
podílel Olomoucký kraj, Mikrore‐
gion Jesenicko a Priessnitzovy
léčebné lázně. (rik)
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Sáňkařství v létě? Je to vskutku holý nesmysl či fakt?

Již od desáté hodiny se scházeli
na Křížovém vrchu první zájemci
o vyzkoušení tohoto sportu. Od
útlého věku až po ten, ke kterému
s úctou vzhlížíme. Počasí akci přá‐
lo a dobré vztahy v mezinárodní
sáňkařské rodině přispěly k pove‐
dené akci. Celou akci doprovázela

prezentace v improvizovaném les‐
ním kině, kde byla možnost zhléd‐
nutí sáňkařského vybavení
a krátký film o principu sáňkař‐
ství. Oba mistři si prohlédli naši
jesenickou dráhu a znovu potvrdi‐
li, že splňuje po úpravě povrchu,
výstavbě mantinelů a oživení vod‐

ního zařízení náročné podmínky
pro homologaci pro světový pohár
v této disciplíně.

Výstupem sobotního setkání
bylo navázání partnerských vzta‐
hů s polským týmem a příslib spo‐
lupráce na aktivním budování
sáňkařského sportu na obou stra‐
nách hranice. 

Na závěr akce se uskutečnil
krátký závod, ve kterém všechny
tři národnosti změřily své síly.
První cenu si odvezl team z Polska,
druhé místo italský tandem Pig‐

netter‐Clara a třetí místo obsadil
veterán klub Jeseník. Je vidět, že
co se v mládí naučíš, ve stáři neza‐
pomeneš.

V Evropě se v letním období
konají závody na saních v centrech
alpských měst, které aspoň trochu
splňují svým sklonem podmínky
pro jízdu na saních. Místní klub
doufá, že letní sáňkařství v Jese‐
níku se pomalu začne rozvíjet
a nebude jen trapnou výsadou
malé skupinky jesenických nad‐
šenců. Jaromír Knotek

Do Jeseníků zavítali běžci, cyklisté i koloběžkáři

Tak zní nadpis článku o akci Tourbus FIL, která se uskutečnila 21.
května na Křížovém vrchu nad Jeseníkem. Místní sáňkařský klub
spolu za pomoci klubu z polské Bílsko Bělé a italskými mistry
světa Patrickem Pignetterem a Mattem Clarou předvedli možnost
letního sáňkování v Jeseníku, kdy se v rámci turistického ruchu
nabízí méně aktivit, než je tomu v zimním období.

Jeseník se během května ačervna
proměnil v dostaveníčko sportovců.
Nejdříve, od 21. do 28. května, pro‐
bíhalo v Jeseníku a jeho okolí
mistrovství Evropy v orientačním
běhu. Přímo v Jeseníku se nejlepší
běžci Evropy představili během kva‐

lifikace sprintu, samotné finále této
disciplíny pak proběhlo v nedalekých
lázních. Další velkou akcí se stal
Závod míru do 23 let, kdy mladí
cyklisté od 3. do 5. června zdolávali
jesenické kopce. První etapa vedla
z Jeseníku do Rýmařova, královská

etapa je zavedla k přečerpávací sta‐
nici Dlouhé Stráně  azávěrečná etapa
měla start i cíl v Priessnitzových
léčebných lázních. O týden později
měl v Jeseníku premiéru mezinárod‐
ní koloběžkový závod Kostka Cup
Jeseník. (rik)

Koloběžkový závod Kostka Cup byl určen nejen pro profíky, ale
i pro amatérské jezdce včetně dětí. Foto: Richard Kapustka

První etapa Závodu míru vedla přes Ramzovské sedlo a Velké Losiny do Rýmařova. Foto: Richard Kapustka

Do Jeseníků se sjeli nejlepší orientační běžci z Evropy. 
Foto: Lubomír Tomeček

Jesenický sáňkař 
šéfem přírodních drah

Neočekávaný úspěch se podařil
v sobotu 28. května Jaromírovi
Knotkovi z Jeseníku, předsedovi
místní TJ JISKRA JESENÍK a oddílu
saní, na valné hromadě Českomo‐
ravské sáňkařské asociace. Po
neočekávané nominaci z pléna na
předsedu úseku přírodních drah
v České republice přednesl ve svém
nominačním projevu, že si váží této
důvěry, kterou mu Česká republika
a atleti sáňkařských oddílů svěřují
do rukou, že udělá maximum pro
šíření dobrého jména českého sáň‐
kařského sportu na přírodních dra‐
hách v zahraničí a napomůže opět
jeho rozvoji v České republice, bez
protěžování jedné či druhé strany
sáňkařů. (red)

KČT Jeseník informuje
2. července: Rejvíz – Mechové

jezírko – Zlatý Chlum – Křížový
vrch – Jeseník, délka trasy 13 km,
bus v 7.40 hod., vede K. Dušek.
16. července: Rejvíz – Bílé skály
– Zlatý Chlum – Jeseník, délka tra‐
sy 13 km, bus v 7.40 hod., vede
M. Rydvan. Vycházka s překvape‐
ním – po méně známých prame‐
nech. Pouze pro členy KČT.
23. července: Ondřejovice – kap-
le sv. Anny (bohoslužba za zem-
řelé kamarády) – Prameny
Javorné – Čertovy kameny – Jese-
ník, délka trasy 15 km, vlak v 7.51
hod., vede MUDr. I. Tichá. 30. čer-
vence: Velké Kunětice – Huber-
tova lavice – Špičák – ranč Orel –
zahrádky Česká Ves, délka trasy
cca 12 km, bus v 8.30 hod., vede
M. Vlčková. 

U vycházek organizovaných KČT
se od nečlenů vybírá poplatek 20
korun. Schůze výboru se koná
7. července ve 13 hod. v Klubu
seniorů, Dukelská ul., Jeseník.

Informace o činnosti KČT Jeseník
najdete na http://jesenik.kct.cz/.
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Taneční studio Lenky Bachové ovládlo mistrovství ČR

Po celoroční náročné přípravě
a spoustě tréninků (až 5x týdně)
nikoho nepřekvapí, že v konkurenci
2200 účastníků si většina dětí
z tanečního studia veze titul
mistr/mistryně České republiky.
S dvaceti cennými kovy se Taneční
studio Lenky Bachové stalo nej‐
úspěšnějším týmem v počtu medai‐
lí. A není se čemu divit, vždyť
všechny choreografie sestavuje
a s dětmi piluje paní ředitelka Lenka
Bachová.

Medailová umístění dětí: Pom
pom (třásně) – kadetky 1. místo,
juniorky 1. místo, seniorky mix
1. místo, rodičovský tým 1. místo.
Sólo děti Nela Smolíková 1. místo,
kadetky Natálie Skálová 1. místo,
Ema Kouřilová 2. místo, Tereza
Kučerová 3. místo, juniorky Kris‐

týna Kunčarová 2. místo, seniorky
Berenika Novotná 2. místo, trio
kadetky Harbichová, Skálová,
Kouřilová 1. místo, duo seniorky
Krejzková, Novotná 1. místo, mini-
formace kadetky 1. místo, seni‐
orky 1. místo. Baton (hůlky) –
kadetky 2. místo. Sólo děti Alena
Kubíčková 1. místo, kadetky Kris‐
týna Harbichová 1. místo, seniorky
Michaela Krejzková 1. místo, trio
juniorky 2. místo, miniformace
seniorky 1. místo.

Všechna medailová umístění
včetně umístění do šestého místa
postupují na mistrovství Evropy,
které se bude konat 7. až 10. čer‐
vence na Slovensku v Púchově.
Jelikož se ME koná tak blízko, těší‐
me se na hojnou účast a podporu
fanoušků. 

Děkujeme sponzorům, bez nichž
bychom se neobešli: Město Jeseník,
Centrum psychologických služeb
s.r.o., Miroslav Ambrozy, Mgr. Moni‐
ka Novotná, DentEva s.r.o. – Eva
Šimčíková, Řetězárna a.s., Stavitel‐

ství Knotek s.r.o., KOMPOZITY
Michalík, ZETOS s.r.o., město Javor‐
ník.

Sdružení rodičů 
Tanečního studia

Lenky Bachové

Taneční studio Lenky Bachové vybojovalo na MČR dvacet medailí.
Foto: archív TSLB

Jesenický BachaTým přetavil hodiny dřiny ve zlaté medaile
Součástí mistrovství republiky
v mažoretkovém sportu byla
i soutěž rodičovských týmů.
Také Taneční studio Lenky
Bachové (TSLB) mělo své že -
lízko v ohni a vkládalo do něj
hodně nadějí. Jelikož na před-
cházející soutěži na mistrovství
Moravy ve Vyškově překvapili
a vybojovali si 1. místo, očeká-
vání bylo obrovské. Vzhledem
k tomu, že konkurence byla
opravdu veliká, nikdo do
poslední chvíle netušil, zda
BachaTým uspěje. 

S nápadem založit rodičovský
tým přišla v září 2015 paní ředitel‐
ka a zároveň hlavní trenérka Lenka
Bachová, která přesvědčila rodiče
tímto způsobem: „Stejně většina
maminek doprovází své děti na
všechny závody, tak proč neudělat
z legrace tým a nezasoutěžit si také,
když už tam jedeme?“

Z prvotní myšlenky opravdu
vznikl tým. Součástí byla i samotná
paní trenérka, která ale kvůli svým
zdravotním problémům musela
nakonec soutěžní tým opustit, ale
nominovala své dvě děti – dceru
(několikanásobnou mistryni Evro‐
py v mažoretkách) a syna (studenta
baletní školy). Přihlásilo se 22
maminek (většinou maminky sou‐
těžních dětí TSLB), takže soutěžní

tým byl o počtu 24 lidí + trenérka.
Prvotní úsměvná setkání a pozvol‐
né seznámení s třásněmi přerostlo
v pravidelné tréninky 2x týdně. To,

co se na počátku zdálo jako cvičení
s cílem trochu protáhnout tělo
a hlavně si odpočinout od každo‐
denních starostí, přerostlo v zapá‐

lení a vášeň a samozřejmě v pot
a dřinu. S blížícím vyvrcholením
sezony se tréninky přidávaly
a musely se obětovat i některé
víkendy. 

Vše mělo vyvrcholit o posledním
květnovém víkendu v Hradci Krá‐
lové. Musíme podotknout, že jese‐
ničtí fanoušci (a že jich bylo) táhli
BachaTým dopředu a povzbuzovali
všemi možnými způsoby.

A opravdu. Sen, který se v září
zdál jako pohádkový a nesplnitelný,
se stal skutečností. BachaTým se
svou skladbou Mamma Mia získal
nejvyšší počet bodů, nejvíce zaujal
porotu a samozřejmě všechny divá‐
ky a právem se stal mistrem repu‐
bliky!

To, co následovalo po vyhlášení
výsledků a předání zlatých medailí,
nejde ani popsat! Slzy štěstí, upřím‐
né radosti a pocity hrdosti zaplavily
nejen všechny členy týmu, ale také
jejich děti a ostatní rodinné přísluš‐
níky! 

Děkujeme hlavně naší trenérce
Lence Bachové za krásnou choreo‐
grafii, za hodiny a hodiny tréninků,
trpělivosti a času, který nám věno‐
vala. Děkujeme také svým dětem
a rodinným příslušníkům, kteří nás
během celého školního roku pod‐
porovali. 

Členové zlatého BachaTýmu

Jesenický BachaTým vybojoval na mistrovství republiky zlato. Foto: archív TSLB

Třináct zlatých, šest stříbrných a jedna bronzová medaile. Taková
je bilance Tanečního studia Lenky Bachové z mistrovství České
republiky v mažoretkovém sportu, které se konalo poslední květ-
nový víkend v Hradci Králové. 
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