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Muzikantská stezka a obnovené prameny lákají do lázní
Kdysi tudy chodili muzikanti,
nyní především místní a turisté.
Řeč je o Muzikantské stezce
spojující město Jeseník s lázněmi, která se 4. října dočkala
slavnostního otevření. Zároveň
v tento den došlo k obnovení
dvou pramenů, Sofiina a Editina. Všechny tři akce proběhly
v rámci Týdne Vincenze Priessnitze, jenž se letos nesl v duchu
220. výročí jeho narození.
Muzikantskou stezku, kterou
s oblibou využívají pěší, dokončila
stavební firma poměrně nedávno.
„Jednalo se o terénní úpravy v úseku
dlouhém přibližně 330 metrů, a to
v horním partu zmiňované stezky.
Spodní část se realizovala v minulosti. Součástí prací bylo také umístění odpočívadla z dřevěných lavic
a informační tabule na tomto úseku,“ uvedl vedoucí oddělení inves‐
tic Jiří Uher. Lidé zároveň jistě
ocení i obnovu Editina pramene,
který se nachází poblíž Muzikant‐

Nový vedoucí kina
Listopadový program Kina Poho‐
da dozná několika novinek (viz str.
10), a to s příchodem nového
vedoucího, kterým se stal Pavel
Bednařík. Je filmovým historikem,
publicistou, dramaturgem, lekto‐
rem a nechybí mu ani zkušenosti
s kinem. Blíže ho představíme
v příštím vydání.
(rik)

Vincenz Priessnitz s manželkou Sofií.

Foto: Jan Mrosek

ské stezky na konci třešňové aleje
v místě, kde dříve stávaly tři statky:
Láska, Víra a Naděje. Dnes jejich
minulost připomínají jen kamenná
torza a znovu vyvěrající pramen.
Rekonstrukce horní části Muzi‐
kantské stezky a obnova Editina

pramene jsou součástí projektu
„Za dědictvím V. Priessnitze“, jenž
prohlubuje spolupráci s vysokou
školou v Nyse. „Mezi projektovými

aktivitami budou také společné
workshopy studentů architektury
s místními studenty středních škol.
Polští studenti navrhnou řešení dalšího rozvoje prostoru v okolí Editina
pramene,“ řekl Jan Mrosek, vedoucí
oddělení cestovního ruchu.
Na zmiňovaný projekt v hodnotě
1,1 milionu korun získal Jeseník
příspěvek z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd. Zbytek pe‐
něz uhradí město ze svého roz‐
počtu.
Součástí svátečního dne bylo také
slavnostní vysvěcení Sofiina pra‐
mene na Ripperově promenádě
v areálu lázní. Pramen nese jméno
manželky věhlasného „vodního
doktora“ Vincenze Priessnitze, jejíž
podobu při obnově pramene ztvár‐
nila jesenická výtvarnice Iva Svo‐
bodová Pretschová. Více na str. 11
(rik)

Akce k 30. výročí sametové revoluce
Vzpomínkové akce k 30. výročí sametové revoluce
zahájila 1. října vernisáž výstavy „Nebyli jsme sami“,
která je přístupná do 24. listopadu v místním muzeu.
Neméně zajímavá bude beseda „porevolučních“
starostů města, jež proběhne v pondělí 4. listopadu
od 16.30 v Centru společných aktivit. Město Jeseník
si připomene listopadové události v neděli
17. 11. v 10 hodin na Masarykově náměstí, poté

bude následovat pochod k památníku Obětem komu‐
nismu a Lípě svobody na Dukelské ulici. V případě
nepříznivého počasí se tato akce uskuteční v jese‐
nické Kapli.
O dva dny později, 19. listopadu v 15.30, dojde
k slavnostnímu odhalení pamětní desky na zdi
Katovny, kde před 30 lety vzniklo Občanské fórum.
Více informací se dočtete na straně 10.
(rik)

Anglické Malvern dodnes pečuje o odkaz V. Priessnitze
U příležitosti 220. výročí narození zakladatele jesenických lázní a svě‐
tově uznávaného průkopníka hydrotherapie Vincenze Priessnitze přijeli
do Jeseníku vzácní hosté z anglického lázeňského města Malvern, radní
Cynthia Palmer a předseda malvernské lázeňské asociace Dr. John W. Har‐
cup. V Malvern vznikly v roce 1842 vodoléčebné lázně po vzoru V. Priess‐

nitze a díky tomu se do té doby neznámé městečko stalo vyhledávaným
cílem mnoha pacientů, příslušníků anglické šlechty a intelektuálů.
Malvern vděčí za svůj rozmach a proměnu v elegantní viktoriánské
město vodoléčbě, a proto dodnes pečuje o odkaz Vincenze Priessnitze.
Text a foto Lucie Tenekedzi

U Anglického pramene.

S ředitelem muzea P. Rušarem.

Návštěva na radnici.

Na Muzikantské stezce.
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Jeseník bude skvělým místem pro život. Pracujeme na tom
Vážení a milí spoluobčané,
na začátku cesty se výzvy zdají být obsáhlé a ve vzduchu visí
jakési napětí z očekávání, zda se je podaří naplnit. Takto jsme se
i my v loňském roce zhluboka nadechli a rozhodli se udělat pro
Jeseník maximum.
Základním stavebním kamenem pro naši práci se stala otevřenost.
Komunikace radničního života a dění v něm se rozběhla na webových
stránkách města a na Facebooku, kde mohou lidé ihned reagovat a sdílet
své podněty a připomínky. Veřejnost byla také častěji zapojena do roz‐
hodovacích procesů o podobě města, úpravy zeleně, architektonických
návrzích, nové podobě budovy bývalé knihovny, anebo díky participa‐
tivnímu rozpočtu Tvoříme Jeseník, na který radnice vyčlenila z městského
rozpočtu milion korun. Tento prostředek využila také Základní škola Jese‐
ník, ve které žáci rozhodovali o částce 60 tisíc korun s cílem zlepšit své
školní prostředí. Otevřenost se projevila také jako propojení města s lázně‐
mi, díky revitalizované Muzikantské stezce a dvěma obnoveným prame‐
nům. Stezka nyní dovolí pěším příjemnou procházku oběma směry a je
také prozatímním řešením situace chybějícího chodníku vedoucího při
Priessnitzově ulici do lázní.

Myslíme na budoucnost
Ačkoliv město disponuje strategickým plánem, teprve nedávno vzniklo
oddělení strategického rozvoje, které s ním bude cíleně pracovat, vyhle‐
dávat dotační možnosti pro realizaci investičních záměrů města a veškeré
kroky spojující investice, cestovní ruch a majetek města řešit koncepčně.
Přitom musíme brát ohled na zachování přírody, která je naším velkým
bohatstvím. Proto pracujeme na studii zadržování vody v krajině a také
jsme v teplejších měsících řešili otázku sečení či nesečení trávy. Obě
témata jsou dílkem do skládačky, jejíž obrázek chceme budoucím gene‐
racím zachovat v co nejzdravější podobě. S otázkou budoucnosti také
souvisí téma městských pozemků. V případě těch komerčních jsme učinili
jeden zásadní krok a výrazně změnili podmínky pro prodej pozemků
v průmyslové zóně Za Podjezdem, které zájemci již nekoupí za symbo‐
lickou, ale za odhadní cenu.
Budoucnost je přirozeně spjata s dětmi, proto vzdělání a péče o ně je
jednou z našich priorit. Podpořili jsme otevření první Montessori třídy
při Základní škole Jeseník, která obdobně jako ve Vápenné byla ihned
naplněna. Střední školy pak s naší podporou v příštím roce otevřou nové
obory, například informační technologie. Na školu navazující volnočasové
aktivity konečně obohatí nová podoba skate parku v Bukovicích, jeho
finální podoba byla odsouhlasena a pokud se podaří hladce vyřídit potřeb‐
ná povolení, výstavba nového areálu začne v létě příštího roku.
Aktivně se zapojujeme do aktivit projektu SMART Česko, protože si
myslíme, že Jeseník by měl být městem chytrým a orientovaným na to
nejdůležitější, což je kvalita služeb pro občany.

Bydlíme v Jeseníku
Chceme‐li v Jeseníku podporovat kvalitu života, je potřeba věnovat
pozornost také bydlení, jeho dostupnosti, kvalitě stávajících prostorů
a také myšlenkám na jeho budoucí podobu. Proto jsme vypracovali analýzu
bytové situace a změnili některá pravidla pro přidělování městských bytů.
Velkých investic se dočkaly revitalizace a úpravy veřejných míst, tak aby

Pohled na Jeseník z Muzikantské stezky. Foto: Tomáš Neuwirth

Tyršova ulice projde v příštím roce zásadní rekonstrukcí.

Foto: archiv MěÚ

cesty domů byly příjemnými. Sídliště 9. května čeká na svou třetí etapu,
kterou se nám zatím nepodařilo zafinancovat za podpory dotací, uvažu‐
jeme tedy nad variantou financování z městského rozpočtu. Vypracovali
jsme studii na obnovu sídliště Pod Chlumem, které netrpělivě čeká na
svou obnovu a zasloužilo by si stejnou pozornost a péči jako třeba ulice
Tyršova. V příštím roce se již lidé mohou těšit na první stavební úpravy.
Pracovat se bude i na sídlišti Lipovská, chodníky dostanou nový kabátek
a motoristé nová parkovací místa.
Pro aktivní využití volného času dospělých i dětí by mohla už v příštím
roce sloužit ledová plocha umístěná přímo ve městě Jeseník, která by
nahradila tu stávající v lázních. Nová lokalita by pro občany nabídla
lepší dostupnost bez nutnosti omezeného a placeného parkování.
V souvislosti s komfortem bydlení jsme pracovali na řešení jednoho
z kostlivců ve skříni, dodávkami tepla firmou Sateza a.s., se kterou
jsme nenašli společné řešení a smlouvu chceme předčasně ukončit.
Investice do úprav veřejných prostorů plánujeme s ohledem na možné
využití dotací, ne vždy se nám povede získat tolik, kolik je na realizaci
potřeba. Stejně jako u sídlišť, tak i obnova Tyršovy ulice je připravena na
papíře a v příštím roce bude postupně realizována, získali jsme dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj, která je určena na rekonstrukci vozovky.
Obecně však lze říci, že stát i EU začínají dotace určené pro města a obce
utahovat a už nyní bychom si měli zvyknout, že bude hůř a investice musí‐
me plánovat i s ohledem na vlastní zdroje. V některých případech naštěstí
funguje skvělá spolupráce s veřejností, akčními lidmi, kteří se na péči
o veřejný prostor chtějí spolupodílet a třeba opravy sami iniciují, jako
například spolek Sudetikus s obnovou letního divadla. Dalším příkladem
příjemné spolupráce pak může být zrealizovaná proměna okolí prodejny
Albert, která byla navržena městem v době její rekonstrukce. Jednání
dopadlo úspěšně a řetězec k revitalizaci přispěl 400 tisíci korunami.

Lidé jsou klíčem
Společně jsme dokázali projít několika většími personálními změnami
a také se zasadit o nová pracovní místa, která Jeseník potřeboval. Ať už
jde o výše zmíněný obor strategického rozvoje nebo pozici neurologa
a urologa, kteří budou od ledna k dispozici na jeden den v týdnu. Navazující
jednání s krajem a zdravotními pojišťovnami o dalších potřebných lékařích
pokračují a my věříme, že opět úspěšně. Personální pohyby probíhaly
taky v rámci budovy IPOS, kde se realizuje záměr o sestěhování všech
úřadů pod jednu střechu tak, aby bylo potřebné vyřizování jednodušší.
Poměrně náročná byla jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí,
jehož organizační složky se v budově IPOS nacházejí a ministerstvo si od
města prostory pronajímá. Je samozřejmé, že i tomuto místu by moder‐
nizace prospěla a konečná dohoda o pronájmu na další dva roky, za spo‐
lupráce města a ministerstva na vnitřních úpravách nás více než těší.
Změn se dočkalo vedení městské policie a Kina Pohoda, novou ředitelku
má také Mateřská škola Karla Čapka.
Tak, jako děti a pracující, tak i senioři jsou důležitou součástí života
města, proto i v této oblasti nás čekalo několik úkolů. Kromě podpory
akce Den seniorů a Rady seniorů se jedná o nový způsob provozování
senior taxi.
Jsme hrdí na vše, co se povedlo pro vás občany a město Jeseník v uply‐
nulém roce učinit, jsme si také vědomi rezerv a úkolů, které stále čekají
na svou správnou chvíli. Těšíme se na další rok a vše, co společně vytvo‐
říme.
Za vedení města Zdeňka Blišťanová, starostka
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Náš dům: Uskutečni svůj projekt
Nosíte v hlavě zajímavý nápad? Chtěli byste založit klub pro děti bude vstřícná spolupráce na festi‐
nebo seniory, zkoušet se svou kapelou, mít klubovnu, otevřít ate- valu v roce 2020 obnášející Den ote‐
liéry nebo vytvořit něco naprosto nečekaného, co v Jeseníku chy- vřených dveří pro nejširší veřejnost.
bělo? Město Jeseník vám poskytne prostory v bývalé knihovně
O průběhu projektu informuje již
zdarma po dobu minimálně jednoho roku.
nyní multifunkční mobilní plastika,
„Náš dům“ je participativní pro‐ je následně poskytne zdarma po která slouží také jako veřejný sběr‐
jekt pro město Jeseník, který před‐ dobu minimálně 1 roku (s možností ný box pro jednotlivé návrhy a hla‐
stavila na festivalu V centru/Im prodloužení), a to od května 2020. sovací lístky. Naleznete ji před
Zentrum autorka Lucia Dellefant. Nájemník bude platit pouze poplat‐ budovou bývalé knihovny nebo
Jeho cílem je mezi občany vzbudit ky za energie. Zároveň podmínkou později na Masarykově náměstí.
(mat)
chuť utvářet vlastní životní prostor, uskutečnění vlastního projektu
vytvářet více prostoru pro diskuze
Napiš nám o svém nápadu, pro který potřebuješ místo
a také dosáhnout větší akceptace
politických demokratických proce‐ Rozsah: maximálně stránka A4
sů. Právě občané mohou vznášet Povinné údaje: jméno, věk, povolání a kontakt
vlastní návrhy ohledně dalšího Odevzdání: box vedle bývalé knihovny nebo e‐mail: info@imzentrum.eu
využití budovy bývalé městské Termín: do 31. ledna 2020
knihovny na Lipovské ulici a poté Výstava všech návrhů: 6. až 20. března 2020
společně rozhodnout, kdo tyto pro‐ Volba vítěze: 20. až 27. března 2020
story bude využívat. Město Jeseník Nastěhování: 1. května 2020

V třídění odpadu potřebujeme zabrat
Jeseník se vždy uměl k ekologii postavit čelem. Troufám si říct,
že s tříděním odpadu jsme v ČR začali mezi prvními (1991) a mnohá
ocenění potvrzují, že jsme si na separaci rychle zvykli. Přestává
to však stačit.
Dnes před námi v souvislosti Začíná to už při nákupu, kdy může‐
s odpady stojí nové výzvy, které měs‐ me ušetřit pár plastových sáčků
to zvládne pouze ve spolupráci a tašek, kdy některé potraviny lze
s vámi, občany Jeseníku. Během příš‐ pořídit bezobalově, případně ve skle
tích deseti let dojde až ke čtyřnásob‐ místo v plastu. Bio odpad vyhodíme
nému zdražení poplatku za každou do bio popelnice… no a pak do žlu‐
tunu odpadu vyvezeného na skládku tého a modrého kontejneru nedáme
(dnes 500 Kč, výhledově až 2000 znečištěný a mastný papír či plast
Kč/t). Takže máme obrovskou moti‐ a PET lahve i papírové krabice roz‐
vaci vozit na skládku méně odpadu, šlapeme apod. Věřte mi, že pro mno‐
což znamená, že musíme ještě lépe ho uživatelů separačních nádob
třídit. Protože logicky, pokud se měs‐ tohle stále není automatické.
Jen pro zajímavost. Víte, že pokud
tu zvýší náklady na odpadové hos‐
podářství, tak se to promítne do u barevného kontejneru na tříděný
poplatku za svoz odpadů. Je tedy odpad necháte něco, co do žádného
zapotřebí přemýšlet nad „rodinnou z nich nepatří, zakládáte tím
správou odpadu“ ještě o něco víc. z pohledu zákona černou skládku?

Tenhle rozmáhající se nešvar opět
prodražuje svoz odpadu. Přitom na
stavební suť, staré pneumatiky či
vyřazený nábytek máme v Jeseníku
dva sběrné dvory (na ulicích Lipov‐
ská a Otakara Březiny). Možná se
vám to nezdá, ale kontejnery na tří‐
děný odpad jsou od sebe vzdáleny
v průměru pouhých 200 metrů.
Za Technické služby Jeseník na vás
všechny mám velkou prosbu.
Pojďme naši snahu o čistější a zele‐
nější město posunout ostupínek výš.
Pořád je to to nejmíň, co můžeme
udělat pro životní prostředí na Jese‐
nicku. Produkovat méně odpadu,
lépe třídit a více se na sebe usmívat.
Zároveň tím do budoucna napomů‐
žeme snížit i tlak na naše peněžen‐
ky.
Patrik Tomáš Pavlíček,
ředitel TSJ
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Informace o MP
také na webu

Městská policie Jeseník má nově
webové stránky. Kromě tradičních
rubrik jako jsou Aktuality a Kon‐
takty nechybí například informace
o městském kamerovém systému,
nalezených předmětech nebo krát‐
ké zprávy o činnosti strážníků. Sou‐
částí nového webu městské policie
www.mpjesenik.cz jsou také od‐
kazy jako třeba na město Jeseník,
obecně závazné vyhlášky, katastr
nemovitostí či Živnostenský rej‐
střík.
(rik)

Redakční uzávěrka
Prosincové vydání městského
zpravodaje Naše město má redakč‐
ní uzávěrku ve čtvrtek 7. listopadu
ve 12 hodin.
(red)

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)

Matrika
V měsíci září se v Jesenické
nemocnici a. s. narodilo celkem 31
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 6 dětí. Jsou to: Jan
Vícha, Simona Kučík, Sia Sýkorová,
Zoe Krytinářová, Maxmilián Jung,
Matyáš Gajdůšek. Blahopřejeme.
(MěÚ)

Poliklinika projde rekonstrukcí za více než 28 milionů
Zkušený manažer Milan Plesar
ze Zlínska se na přelomu loňského a letošního roku stal
novým vlastníkem jesenické
polikliniky. Celých sto procent
obchodního podílu ve firmě
odkoupil od čtyř tehdejších
majitelů. Ti v objektu zůstávají
v nájmu se svými ambulancemi
a kancelářemi.
„Poliklinika a její funkce bude
zachována i nadále. Do budoucna
bych rád její rozvoj jak z pohledu
medicíny, tak i vzhledu a stavu objektu. O tomto záměru jsem také informoval všechny lékaře a nájemníky
v objektu na společných setkáních.
Přeji si, aby poliklinika zůstala jistotou a pevným místem pro lidi
z Jeseníku a okolí, aby zde nalézali
při řešení svých zdravotních situací

kvalitní péči a lidský přístup zdejších
lékařů a sester,“ vyjádřil se

Poliklinika v Jeseníku.

k budoucnosti nový majitel. V poli‐
klinice jsou postupně připraveny

Foto: Tomáš Kocych

a již realizovány projekty od nových
oken, zřízení nové RTG ambulance,
vybudování nové lékárny až po
vnitřní úpravy pro lepší pohyb
osob, které si letos a v příštím roce
vyžádají investici přes 28 milionů
korun. „Jesenickou polikliniku jsem
pořídil jako dlouhodobější investici
a jako taková si zprvu žádá více zdrojů financování. V této souvislosti velmi oceňuji dotační podporu
Olomouckého kraje a pozitivní přístup současného vedení hejtmanství.
Podporu a spolupráci vnímám také
ze strany vedení města Jeseník, zejména od paní starostky Zdeňky Blišťanové,“ uvedl Milan Plesar.
Podrobnější informace o kon‐
krétních záměrech a připravova‐
ných projektech přineseme
v prosincovém vydání.
(TZ)
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Poradna pro rodinu
Jeseník slaví 20 let
U této příležitosti proběhlo 10. října setkání odborníků v budově
nové knihovny, kde byla představena historie místní poradny.
Psycholog poradny Mgr. Novotná prezentovala „Možnosti terapeutické práce s dětmi v rámci rodičovského konfliktu“ a dětský
psycholog PhDr. Šturma seznámil přítomné s „Poznatky vývojové
psychologie v rámci rodinného poradenství“.
Poradna pro rodinu Jeseník vznikla 1. září 1999, jedná se o nejmladší
poradnu v Olomouckém kraji. Je pracovištěm Střediska sociální prevence
Olomouc, které sdružuje poradny v celém našem kraji. Aktuálně poskytuje
několik sociálních služeb ačinností sociálně právní ochrany dětí. Manželské
arodinné poradenství se zaměřuje na zvládání obtíží v mezilidských vztazích,
osobních a rodinných problémů, generačních sporů, rozvodových těžkostí,
styku s dětmi, ale také krizí v partnerství/manželství, žárlivostí, nevěr nebo
obtíží v intimním soužití. Za rok 2018 poskytla službu 203osobám v rozsahu
1948 intervencí. Nabízí také služby osobám ohroženým domácím násilím,
v loňském roce se jednalo o 23 případů. Doprovází osoby pečující – pěs‐
tounské rodiny, vloni doprovázela 8 rodin. Poradna se zapojila do interdis‐
ciplinární spolupráce s Městským úřadem Jeseník, orgánem sociálně právní
ochrany dětí a Okresním soudem v Jeseníku do tzv. Cochemského modelu.
Jedná se o funkční řešení opatrovnických sporů mezi rodiči, např. pokud se
rodičům nedaří dohodnout se na péči o jejich dítě. Rozchod nebo rozvod
představuje pro dítě traumatický zážitek. V těchto chvílích zpravidla potře‐
buje od svých rodičů podporu apomoc. Zodpovědnost za rozhodování ohled‐
ně dítěte patří v prvé řadě do rukou rodičů, nikoliv institucí. Služby poradny
jsou bezplatné, pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Poradna
poskytuje psychologické a sociální poradenství. Ke smluvení konzultace
nepotřebujete žádné doporučení, stačí se telefonicky nebo osobně domlu‐
vit na termínu schůzky. Tel. č.: 731 447 453, www.ssp-ol.cz.
V rámci celé republiky má manželské a rodinné
poradenství padesátiletou historii, první poradna
vznikla v roce 1967 v Praze.
Mgr. Jana Kotková
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Člověk v tísni pomáhá lidem
Pod pojmem rodina si mnozí vybaví lásku, zázemí, oporu a klid.
Život však přináší různé nečekané momenty, které mohou tento
stav narušit. Někdy stačí změna zaměstnání, ztráta partnera nebo
nemoc a přijdou problémy. Organizace Člověk v tísni pomáhá
jedincům i rodinám řešit tyto problémy.
Člověk v tísni – Olomoucký kraj poskytuje prostřednictvím indi‐
viduálního poradenství podporu lidem v tíživé sociální situaci, ze
které se nejsou schopni dostat vlastními silami. V rámci služeb
pro rodiny s dětmi pomáhá řešit těžké životní situace, mezi něž například
patří ztráta příjmů nebo partnera, dluhy, problémové vztahy vrodině, potíže
s nájemními nebo pracovně právními vztahy, špatná komunikace s úřady.
„Pomoc nabídneme každému, kdo se dostane do složité situace a má zájem ji
změnit. Pokud si rodina třeba neví rady, jak oslovit úřady, sepsat nějaký dokument nebo jak řešit své problémy, může se na nás obrátit,“ říká koordinátorka
sociálních služeb Lucie Mahrová. Každý případ je však jedinečný, proto se
k řešení problémů nedají použít jednotné postupy. „S klienty mapujeme
celou jejich situaci, hledáme příčiny vzniku problémů abavíme se otom, jakými
způsoby se dají řešit. Poté je vždy na klientovi, pro jakou variantu se rozhodne,“
doplňuje Mahrová. Spolupráce s klienty nejsou jen krátkodobého charakteru.
„S mnohými rodinami jsme v kontaktu dlouhodobě. Někdy se po otevření jednoho problému zjistí, že za ním stojí další,“ popisuje fungování služeb Mahrová.
Služby organizace Člověk v tísni jsou bezplatné a spolupráce s organizací
je dobrovolná. Klient ji může kdykoli ukončit. „Za klienta věci neřešíme, pouze
mu navrhujeme řešení adoprovázíme ho. Samotné rozhodnutí je pouze avždy
jen na klientovi, pokud není v rozporu se zájmy dítěte,“ uzavírá Lucie Mahro‐
vá.
Barbora Kurdzielová, mediální koordinátorka
Člověk v tísni – Olomoucký kraj, kancelář Jeseník
Adresa kanceláře: Gogolova 2, Jeseník
Webová adresa pro více informací: clovekvtisni.cz/olomouc
Aktivizační pracovnice pro rodiny s dětmi: Ing. Petra Vrbová,
petra.vrbova@clovekvtisni.cz
Konzultační hodiny: každou středu od 8:00 do 12:00 a jsou
přístupné komukoli bez objednání a zdarma

Přidejte se i vy k dobrovolníkům
Maltézská pomoc, o.p.s. hledá dobrovolníky pro Jeseník a okolí.
Máme zde tři dobrovolnické programy, a to Pomoc osamoceným
seniorům a osobám se zdravotním postižením, Pomoc v nemocnicích a zdravotnických zařízeních a Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Dobrovolník dochází ke klientovi obvykle jednou týdně a stráví s ním většinou kolem dvou hodin.
Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
realizujeme v Centru sociálních služeb Jeseník a Domově s pečovatelskou
službou Soužití 2015 v Mikulovicích. Dobrovolníci si většinou se svými
klienty povídají, chodí na procházky nebo třeba hrají karty.
V Jesenické nemocnici docházejí dobrovolníci do léčebny dlouhodobě
nemocných. Často jim čtou z knih nebo si s nimi povídají. Pro nemocného
je častokrát důležité, aby nebyl zcela sám.
Ve spolupráci s Člověkem v tísni realizujeme Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Dobrovolníci nabízejí činnosti, prostřednictvím kterých
děti tráví svůj čas aktivně a smysluplně. Také je doučují a pomáhají s pocho‐
pením některých věcí, ať už pouze dítěti nebo celé rodině.
Stále hledáme nové dobrovolníky. Rádi bychom rozšířili okruh dobro‐
volníků Maltézské pomoci o další osoby, které chtějí trávit svůj čas smys‐
luplně a pomáhat druhým. Dobrovolníkům nabízíme zaškolení, další
vzdělávání v oblasti dobrovolnictví (například jak komunikovat s klienty
apod.), supervize, pomoc se zvládnutím jakékoli těžkosti vzniklé během
dobrovolnické služby. Dobrovolník je člověk, který pomáhá druhým ze
své dobré vůle. Pojďme proto také projevit trochu dobré vůle a staňme
se dobrovolníky, abychom pomohli těm, kteří to potřebují.
V případě zájmu o dobrovolnickou činnost, prosím, volejte na tel.
č. 736 504 176 nebo pište na e‐mail:
michaela.randusova@maltezskapomoc.cz.
(Mp)
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Centrum sociálních služeb Jeseník ve spolupráci s městem Jeseník
pořádá ve školním roce 2019/2020

AKADEMII TŘETÍHO VĚKU
1. Nebojte se svých práv u lékaře – přednáška Kanceláře
ombudsmana pro zdraví, z.s.
Termín: 3. 10. 2019 v 14.30 hodin, CSA Jeseník*
2. Srí Lanka – cestopisná přednáška
Termín: 31. 10. 2019 v 16.00 hodin, Klub seniorů Jeseník
3. Dobrovolnictví na Jesenicku
Termín: 28. 11. 2019 v 16.00 hodin, Klub seniorů Jeseník
4. Pečení a vánoční zvyky
Termín: 19. 12. 2019 v 16.00 hodin, Klub seniorů Jeseník
5. Letecká tajemství nad Jeseníky
Termín: 30. 1. 2020 v 16.00 hodin, Klub seniorů Jeseník
6. Co je v lese – hudebně aktivizační dílna
Termín: 27. 2. 2020 v 17. 00 hodin, Klub seniorů Jeseník
7. Kritické myšlení – pro seniory
Termín: 26. 3. 2020 v 16.00 hodin, Klub seniorů Jeseník
8. Povídání u vína o víně
Termín: 30. 4. 2020 v 16.00 hodin, Klub seniorů Jeseník
9. 30 let svobodného skautingu na Jesenicku
Termín: 30. 5. 2020 v 16.00 hodin, Klub seniorů Jeseník
10. Slavnostní zakončení Akademie a závěrečné hodnocení
Termín: 20. 6. 2020 v 16.00 hodin, CSS Jeseník**
Klub seniorů, Dukelská 718/6
* Centrum společných aktivit Jeseník, ul. 28. října 870/18
** Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6
Bc. Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ, K. Čapka 1147/10, blok A, 4. patro,
dveře č. 406, tel: 584 498 406, mobil: 606 075 675, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz
Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
pořádá zájezd pro seniory Jeseníku na operu do divadla v Brně

v sobotu 23. 11. 2019.
Odjezd z Jeseníku v 9:45 hod. od Billy, v 9:50 hod. Yesenka,
v 10:00 hod. zastávka u nemocnice, Lipovská ulice.

Hrad Špilberk
Kasematy jsou stavební kuriozitou – prohlídka tohoto unikátu je
jednou z největších atrakcí Špilberku. Podzemní místnosti původně
sloužily jako úkryt pro posádku a materiál, později se změnily
ve vězeňské cely. Kromě skutečných zločinců zde byli vězněni i političtí
vězni, jejichž osudům, mýtům a legendám se věnuje stálá expozice.

RUSALKA - Antonín Dvořák
Národní divadlo Brno - Janáčkovo divadlo
Nejúspěšnější operní dílo velikána české hudby. Překrásný pohádkový
příběh, jenž vyvěrá z teskné pohádky Hanse Christiana Andersena,
vypráví o velké lásce, štěstí i bolu, zklamání a zoufalství, které
Dvořákova hudba vykresluje v tklivých melodiích. Pohádková
atmosféra je plná melodické fantazie a mistrovské instrumentace.
Inscenace je dílem vynikajícího divadelního a filmového režiséra
Vladimíra Morávka, který do pohádkového světa vnesl osobitou
poetiku.
Cena: 550 Kč (vstupenky, doprava)
Přihlášky od 4. 11. 2019 od 8:00 hod., platbu je nutné uhradit do 3
dnů od přihlášení! Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel: 584 498 406,
email: alena.kalinova@mujes.cz, ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro,
blok A, dveře č. 406. Bližší informace: Vymětalová Věra, tel:
603 334 225, e‐mail: vym.vera@seznam.cz
UPOZORNĚNÍ: S ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu
v případě odhlášení se v době kratší než 7 dní před konáním zájezdu
bez zajištění náhradníka je poplatek nevratný. Přednost při
přihlašování mají senioři s bydlištěm na území města.

INFORMACE PRO SENIORY
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Nový způsob provozování
senior taxi od 1. listopadu
■
■
■
■

Co zůstává

Věková hranice užívání nad 73 let
Místa, kam se dopravuje a ze kterých se dopravuje
Každý měsíc může senior využít 4 jízdy
Průkaz senior taxi, kam se značí jízdy a má platnost 12 kalendářních
měsíců daného roku
■ Příjem nové žádosti o vydání průkazu senior taxi a průkazu senior
taxi na rok 2020 na radnici nebo v budově IPOS

Co se mění

■ Provozovatel senior taxi. Aktuálně je uzavřena smlouva s jedním pro‐
vozovatelem, ale do budoucna vzhledem k možnosti přistoupení dalších
taxi služeb je možné, že se počet provozovatelů zvýší. Kontakt naleznete
v článku níže.
■ Provozní doba se rozšíří, senior taxi bude možné využít od 7 do 16
hodin v pracovní dny.
■ Možnost objednávání přímo u provozovatele taxi bez nutnosti objed‐
návat se den předem. V případě, že chcete mít jistotu, tak můžete jízdu
objednat den předem.
■ Po omezenou dobu (do konce roku) jednotný kontaktní telefon, kde
vám bude předán kontakt na provozovatele, kde lze objednat dopra‐
vu.

Jak tedy postupovat?

■ Na telefonní číslo objednat jízdu senior taxi a pak už jen využít službu
tak, jak jste zvyklí.

Kontakt na taxi službu
Soňa Březinová – Taxi z Yesu – tel. 775 021 292.

Máte nějaký dotaz?
Obraťte se na Bc. Alenu Kalinovou, tel.: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz, kancelář: 4. patro, dveře č. 406, Karla
Čapka 1147, Jeseník (IPOS).
(ak)

Rada seniorů města
Přijďte se podělit o zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit volné
chvíle nebo co ve městě změnit na další schůzky Rady seniorů, které se
uskuteční v úterý 5. listopadu a 3. prosince v 10:00 hod. v zasedací
místnosti radnice města Jeseník, Masarykovo nám. 167/1.
Bližší informace na tel. 584 498 406, Odbor sociálních věcí a zdra‐
votnictví, MěÚ Jeseník.

Mikulášské posezení
Na pondělí 9. prosince připravuje Rada seniorů města Jeseník třetí
ročník Mikulášských tanečků. Bližší informace budou zveřejněny v pro‐
sincovém vydání městského zpravodaje Naše město.
(AK)

Akademie třetího věku
Srdečně vás zveme ve čtvrtek 28. listopadu v 16.00 hodin do Klubu
seniorů v Jeseníku v Dukelské ulici 718/6 na přednášku, kterou připravila
Michaela Randusová, „Dobrovolnictví na Jesenicku“. V jejím průběhu
se dozvíte něco málo o historii dobrovolnictví, které založili maltézští
rytíři a o současné situaci dobrovolnictví na Jesenicku. Vstup je volný pro
přihlášené členy A3V a seniory do naplnění kapacity.
(AK)

Větší péče městskému parku
Díky projektu okresní hospodářské komory se technickým službám
podařilo vytvořit pracovní místo pro posílení úklidu Smetanových sadů
a přilehlého okolí. Nová pracovnice bude zajišťovat především udržo‐
vání pořádku v blízkosti laviček, dětského hřiště a pramenů. Dále bude
odstraňovat plevel kolem květinových a keřových výsadeb a vypomáhat
při hrabání trávy a listí. V zimních měsících bude čistit chodníky, které
nejsou průjezdné pro techniku zimní údržby.
(TSJ, a.s.)
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Jesenickou kapli ovládnou tóny hudebních virtuosů
Nevšední zážitek pro příznivce vážné hudby nabídne koncert pod
názvem S profesionály ruku v ruce z cyklu Hvězdy a hvězdičky,
který se uskuteční 29. listopadu v 19 hodin v jesenické Kapli.
Jedním z protagonistů bude také houslista Pavel Hůla, kterého
jsme u této příležitosti požádali o rozhovor.
Pavle, Vaším osudem se staly 3200 koncertů ukončíme činnost.
housle, nástroj, k jehož bravur- Zbyněk Paďourek, nejmladší člen,
nímu zvládnutí musíte být obda- dostal možnost spolupracovat
řen absolutním sluchem. Kdo s Kvartetem Martinů, kolegové Ber‐
nášek a Černý se začali více věnovat
stojí za Vaší láskou k hudbě?
Hudba byla se mnou prakticky pedagogice.
od narození. Odmalička jsem slyšel
zvuk houslí mého táty, který byl čle‐
nem orchestru Národního divadla
a předtím zakládajícím členem slav‐
ného Českého komorního orche‐
stru vedeného Václavem Talichem.
Maminka navíc hrála na klavír,
i když ne profesionálně.

doxně ještě více intenzivní než
s Kocianovci. Oni hráli více v cizině
než doma, já jsem jim nejdříve chtěl
pomoci, aby mohl soubor dále fun‐
govat. Cestovali jsme všude možně ‐
Francie, Japonsko, USA, Holandsko,
vystupovali jsme většinou na pre‐
stižních pódiích. Toto velké pracovní
nasazení se možná podepsalo na váž‐
né nemoci, kterou mi lékaři zjistili
v roce 2012. Musel jsem absolvovat

Také Vaše manželka hraje na
housle, nestojí náhodou tento
nástroj za Vaším seznámením?
Ano, máte pravdu. Setkali jsme
se v Pražském studentském orche‐
stru, který vedli manželé Škampovi.
Moje manželka Helena tam byla
členkou primů a já jsem byl pozván
jako sólista. Naše známost začala
na zájezdu v Belgii.
Největším Vaším počinem bylo
spojení s osobností houslového
virtuosa Jaroslava Kociana, jehož
jméno mělo tu čest nést těleso,
kterému jste „velel“ jako zdatný
primarius. Kocianovo kvarteto
patřilo k výrazným uměleckým
subjektům tohoto druhu, po jeho
boku vystupovala řada umělců,
nejen z řad hudebníků. Který
z nich na Vás nejvíce zapůsobil?
To je opravdu těžké, během 3200
koncertů jsme měli mnoho hostů,
především kolegů hudebníků, ale
i jiné osobnosti. Z těch prvních mne
okamžitě napadá jméno Josefa Suka
jako violisty při interpretaci Dvo‐
řákova kvintetu se dvěma violami,
Jana Panenky a Rudolfa Firkušného.
Z druhé skupiny pak Vlastimil Fišar,
Radovan Lukavský, pochopitelně
prof. Josef Koutecký, ale i spoluprá‐
ce s Pražským komorním baletem
Pavla Šmoka.
Jelikož jsem měla tu čest s Vámi
několikrát spolupracovat, překvapilo mě, že jste najednou
ukončili svou činnost. Že by
ponorková nemoc anebo syndrom vyhoření?
My jsme nikdy nechtěli obnovo‐
vat činnost tím, že vezmeme do sou‐
boru nového, mladšího člena. Věk
našich členů byl trochu rozličný,
a tak došlo v roce 2011 k dohodě,
že po 35 letech, po uskutečnění přes

Houslista Pavel Hůla.

Zatímco členové kvarteta šli dále
každý svou uměleckou cestou, Vy
jste se jako mávnutím proutku
stal primariem Pražákova kvarteta, s nímž jste mj. vystoupil
v Carnegie Hall, která je metou
každého umělce. Pro tak náročné
publikum nebylo snadné vytvořit program, a proto mě zajímá,
po kterých autorech jste sáhli?
Asi 4 měsíce po ukončení činnosti
s Kocianovým kvartetem se ozvali
členové Pražákova kvarteta s pro‐
sbou, zda bych nemohl nahradit
jejich primária Václava Remeše,
který ukončil činnost ze zdravot‐
ních důvodů. Trochu mne to zasko‐
čilo, už jsem s další kvartetní
kariérou nepočítal, ale nakonec
jsem svolil. První společné turné
bylo do USA s důležitým koncertem
v Carnegie Hall. Pro tento koncert
jsme vytvořili, dá se říci klasický
program, ale samozřejmě repre‐
zentativní, s díly Beethovenovými,
Janáčkovými Listy důvěrnými
a slavným kvartetem Smrt a dívka
od Fr. Schuberta. Ohlas publika byl
velmi pozitivní a od agentury jsme
pak dostali pozvání na další turné.
Skvěle rozjetá druhá část Vaší profesní kariéry byla však přerušena
vážnými zdravotními důvody.
Činnost s Pražákovci byla para‐

Foto: archiv P. Hůly

dost komplikovanou léčbu, ale záro‐
veň jsem dále koncertoval. Ráno jsem
třeba byl na kapačkách a odpoledne
letěl do Paříže. Postupně jsem ale
začal cítit únavu. Člověk by měl hrát
na sto procent, zdravotní indispozice
nikoho nezajímají. A tak jsem se na
jaře 2015 dohodl s Pražákovci na
ukončení spolupráce. Samozřejmě
jsem houslí nezanechal, ale nyní
dělám vše světším klidem avybírám
si akce, které mě zajímají. Často
ovšem koncertuji se svým komorním
orchestrem Praga Camerata.

Praga Camerata – těleso, které
díky prof. Cyrilu Höschlovi účinkovalo také v jesenických lázních, je dalším počinem, za nímž
stojíte. Kde nejdále jste s kolegy
účinkovali a na které vystoupení
nelze zapomenout?
Praga Camerata existuje od roku
2003 a od té doby jsme měli již
téměř 300 koncertů nejen u nás, ale
i v Japonsku, Jižní Koreji, Španělsku,
Švýcarsku, na Slovensku, ve Francii
a Německu. Nejvíce atraktivní kon‐

certy byly v Japonsku, za všechny
mohu jmenovat především vystou‐
pení ve slavné Suntory Hall v Tokyu,
v sále s nádhernou akustikou
s 2000 posluchači. To je opravdu
zážitek, který se nezapomíná.

Nedávno zesnulý zakladatel dětské onkologie byl nejen skvělým
odborníkem ve svém oboru, ale
také mecenášem umění. Kniha
„Karolínské koncerty s Kocianovým kvartetem“, jejímž je autorem, je toho největším důkazem.
Být v jeho blízkosti muselo být
pro každého obrovským zážitkem a Kocianovo kvarteto mělo
tuto výsadu po mnoho let. Jak se
stalo, že Vy a prof. Josef Koutecký
jste si byli tak blízcí?
Krátce po sametové revoluci
vystoupilo Kocianovo kvarteto
v rámci mezinárodního lékařského
kongresu v Karolinu. Po koncertě
jsme hovořili s několika posluchači.
Byl mezi nimi také pan profesor
Josef Koutecký. Řeč byla především
o komorní hudbě. Ukázalo se, že pan
profesor se v komorní hudbě skvěle
orientuje. Zajímal se o náš repertoár
a naše hudební aktivity. Toho večera
přeskočila pověstná jiskra, ze které
se pak „rozhořelo” šedesát karolin‐
ských a rudolfinských koncertů, kte‐
ré si můžeme připomenout právě
v knize „Karolínské koncerty
s Kocianovým kvartetem“.
Vaše rodina je plná hudebníků,
v Jeseníku vystoupíte mj. se svou
talentovanou čtrnáctiletou vnučkou Magdalénou Sedlákovou. Její
matka a Vaše dcera Lucie jde ve
Vašich šlépějích dá se říci od útlého dětství. Kdy jste si poprvé uvědomil, že je obdařena nejen
skvělým sluchem, ale hlavně
houževnatostí, bez níž se budoucí umělec neobejde?
Dcera Lucie vyrůstala v podob‐
ném prostředí jako já, tedy s hud‐
bou od narození. Začátky ale nebyly
jednoduché, nakonec to je problém
všech dětí začínajících s hudbou.
Definitivní rozhodnutí, že se bude
věnovat hudbě, vzniklo až když ji
bylo 12 let, kdy měla příležitost na
jednom festivalu ve Francii vidět
a slyšet několik skvělých mladých
umělců.
Viola Králová

Pozn. redakce: Kromě houslisty Pavla Hůly se o přízeň diváků budou
ucházet mezzosopranistka Michaela Zajmi, pianista Jiří Hrubý, Dětský
pěvecký sbor Běláček, Dětské kytarové kvarteto, Vojtěch Pánek (horna),
Jakub Antoš (trubka). Večerem „S profesionály ruku v ruce“ bude pro‐
vázet čtrnáctiletá houslistka Magdaléna Sedláková.
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Muzeum oživí slavnou historii Regenhartů a Raymannů
Dne 28. prosince 1819, tedy přesně před 200 lety, uzavřel jesenický obchodník s plátnem Josef Raymann a jeho syn Adolf smlouvu s vídeňskou podnikatelskou rodinou Regenhartů. Navázaná spolupráce přinesla v budoucnu vznik největší textilní továrny v rakouském Slezsku, jež od roku 1873
vystupovala pod názvem Regenhart & Raymann. Již předtím však sbírala ocenění po světových
výstavách, obchodovala se všemi kontinenty a stala se dvorním dodavatelem na habsburský vídeňský dvůr.
Jeseník jako hlavní výrobní plexu na soutoku Bělé a Staříče o původní podobě prostoru v oko‐
středisko podniku prošel v prů‐ v podobě firmy Moravolen. Málok‐ lí kláštera voršilek a nemnozí by
běhu 19. a první poloviny 20. sto‐ do však již dnes tuší, kdy a jak jed‐ dnes našli na území města dělnic‐
letí výraznou proměnou, a to notlivé budovy vznikaly a k čemu kou tkalcovskou kolonii nebo tzv.
nejen v souvislosti se stavební čin‐ sloužily v době, kdy z nich do celé‐ Westend a v něm další z mnoha
ností firmy, ale rovněž např. díky ho světa proudily výrobky pod obytných objektů obou rodin. Prá‐
starostování Josefa a Adolfa Ray‐ značkou R & R. Stejně tak se vě tuto proměnu a podobu Jese‐
mannových. Mnozí obyvatelé postupem času vytratila spojitost níku názorně představí výstava
Jeseníku mají jistě ještě v dobré dnešní ulice U Bělidla s historií Regenhart & Raymann. Dvě rodiny,
paměti fungování továrního kom‐ firmy, stejně tak povědomí které navždy proměnily tvář měs-

ta. Pozornost však upne rovněž
na historii obou rodin a osudy
jejich jednotlivých příslušníků,
nastíní vývoj firmy a vyzdvihne
její úspěchy na mezinárodním
poli. K vidění budou i výrobky fir‐
my či osobní rodinné předměty.
Slavnostního otevření se výsta‐
va dočká 26. listopadu v hlavním
výstavním sále Vodní tvrze, kde
ji poté bude možno navštívit den‐
ně vyjma pondělků od 9.00 do
17.00 hod., a to až do 8. března
následujícího roku.
Jan Petrásek,
historik VMJ

Severský filmový podzim

Adventní benefiční koncerty

Již tradičně v jesenické kavárně Ennea na náměstí Svobody proběhne přehlídka severských filmů, a to od 14. listopadu. Máte tak
jedinečnou možnost zhlédnout snímky, které se většinou nedostanou do české filmové distribuce.
Jubilejní desátý ročník festivalu nabídne přehlídku osmi snímků
z Norska, Švédska, Dánska, Finska, Islandu a Litvy. Festival zahájí norský
film Muž ze sněhové jeskyně. Hluboký a zároveň vtipný příběh vypráví
o muži, který již 20 let žije vysoko v ledových norských horách. Více
informací naleznete na straně 15 tohoto vydání, nebo zde:
http://www.sfklub.cz/seversky‐filmovy‐podzim‐2019‐jesenik či na
www.facebook.com/enneaa. Festival se dlouhodobě snaží vyjít vstříc
i divákům se sluchovým postižením. Všechny filmy jsou opatřeny barevně
upravenými titulky vhodnými pro neslyšící.
(ea)

Vážení posluchači, jsme rádi, že vás můžeme i letos pozvat na
tradiční benefiční koncerty, které se konají v evangelickém kostele
v Jeseníku, letos pro Metoděje – Mezi TOlika DĚtmi Jediný. Začínáme 1. prosince v 17 hodin, uslyšíte Jesenický smíšený pěvecký
sbor pod vedením Jitky Melicheríkové. Další koncerty se uskuteční
8., 15. a 22. prosince na stejném místě, vždy v 17 hodin.
Metoděj je dobrovolnou neziskovou organizací, která se zaměřuje na
podporu dětí se vzácnou (zejména metabolickou) poruchou. Toto one‐
mocnění postihne méně než jednu osobu z 2000. Většina je neléčitelná,
mnoho pacientů zemře v dětském věku, více než polovina nemocných je
bezprostředně ohrožena na životě či trvale invalidní. Všechny vás srdečně
zveme k předvánočnímu zastavení a podpoře dobré věci. Koncerty se
konají za laskavého přispění města Jeseník.
Jana Poláková

„Ebenovský“ zvuk rozezní
Divadlo Petra Bezruče
Bratři Ebenové míří do Jeseníku s duchem sofistikovaného folku
s vybroušenými texty, které přetékají krásnými slovními hříčkami.
Na jejich koncert můžete zavítat 7. listopadu v 19 hodin do Divadla
Petra Bezruče.
Bratři Ebenové vydali své první album „Malé písně do tmy“ již v roce 1984.
Kapela v té době působila jako bratrské trio – Marek, Kryštof a David –
a svým přístupem byli na české hudební scéně zcela ojedinělí. Synové
významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929–2007) dostali kla‐
sické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jaz‐
zové arockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů aumění
používat různé neobvyklé hudební nástroje vznikl absolutně netradiční, na
české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimeč‐
nými texty Marka byli Bratři Ebenové pro folkovou scénu zjevením. Kapela
na četnost vydávání nových alb nijak nespěchá, o to spíš se však čekání
vyplatí. Další album vzniklo až o jedenáct let později ve spolupráci s Karlem
Plíhalem – „Tichá domácnost“ (1995). Na albu se již objevili muzikanti
kapely ETC... a stejně jako na předchozím albu i kontrabasista Jaromír
Honzák. Ti spolupracují s kapelou dodnes. Tedy i na následujících albech
„Já na tom dělám“ (2002). Po vydání alba začali Bratři Ebenové znovu kon‐
certovat, natočili koncertní DVD „Ebeni v zahradě“ (2004), nahráli hudbu
pro novou sérii večerníčků Mach a Šebestová, pro pohádkové CD „Pohádky
bratří Grimmů“ (s písničkami Bratří Ebenů), několik audioknih (Muž, který
sázel stromy, Adventní kalendář) ataké hudbu kseriálu České televize „Poste
Restante“. Vroce 2008 vyšlo velmi úspěšné řadové album „Chlebíčky“, ošest
let později pak aktuální album „Čas holin“. Kromě tria bratří Ebenových –
tedy Marka, Kryštofa a Davida – tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné
v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří
Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu
dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.Vstupné 520 Kč
v předprodeji, 590 Kč v den konání akce.
(TZ)
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Studenti čtyř zemí prohlubují svou digitální gramotnost
Od 6. do 12. října se na půdě Gymnázia Jeseník uskutečnilo další
mezinárodní projektové setkání
studentů a učitelů gymnázií ze
čtyř zemí – České republiky, Dánska, Belgie a Lotyšska. Jednalo se
již o páté společné setkání v rámci tříletého projektu spolufinancovaného z prostředků EU. Cílem
projektu s názvem „Don´t Mind
the Gap“ je překlenout pomyslnou propast v oblasti digitální
gramotnosti a posílit digitální
kompetence učitelů a studentů
zapojených škol.
První setkání se uskutečnilo na
podzim 2017 rovněž v Jeseníku. Na
jaře 2018 se pak studenti a učitelé
všech škol setkali v Belgii, na pod‐
zim 2018 v Dánsku, na jaře 2019
v Lotyšsku a nyní přišel na řadu
opět Jeseník. Projekt končí až v roce
2020, kdy se v únoru koná setkání
učitelů zapojených škol a jejich
kolegů v Belgii. Zde budou sdíleny
příklady dobré praxe a dovednosti,
které učitelé a studenti získali díky
této spolupráci. Na přelomu dubna
a května 2020 proběhne závěrečné

Studenti měli také příležitost poznat krásy Jeseníku a okolí.

setkání v Lotyšsku, kde bude celý
projekt vyhodnocen, a učitelé zahájí
práci na závěrečné zprávě projektu.
Před každým setkáním dostali stu‐
denti a učitelé tzv. domácí úkol. Cíl
byl pokaždé stejný: vytvořit 3 minuty
dlouhé vzdělávací video na dané
téma. Prvním tématem byla demo‐
kracie, druhým kultura, třetím inklu‐
ze aposledním digitální kompetence.
V rámci každého projektového setká‐
ní studenti pracovali v mezinárod‐
ních skupinách a vytvářeli další
vzdělávací video. Zadání úkolu rov‐

něž obsahovalo formu videa, takže
v první fázi studenti natáčeli rozho‐
vor s poslanci Evropského parlamen‐
tu v Bruselu, druhé video bylo
animované, třetí černobílé a ve
čtvrtém si mohli studenti sami zvolit
techniku.
Kromě pracovních aktivit v rámci
jesenického setkání měli studenti
výše zmíněných zemí také příležitost
poznat krásy Jeseníku aokolí. Navští‐
vili Lázně Jeseník, adrenalin park
v České Vsi, papírnu atermální lázně
ve Velkých Losinách a Jeskyně Na

Foto: archiv Gymnázia Jeseník

Pomezí. Celý týden zakončila společ‐
ná prezentace videí, která studenti
vytvořili. Prezentace se zúčastnili
i rodiče, kteří se stali hostiteli zahra‐
ničních studentů, vedení školy a její
učitelé.
Gymnázium Jeseník se účastní
projektů partnerství škol již mnoho
let a v březnu 2020 bude opět po‐
dávat žádost Erasmus+ KA2 Part‐
nerství škol. Pokud bude schválena,
nový projekt odstartuje v září 2020.
Další studenti tak budou mít šanci
zapojit se do projektu.
(GJ)

Dobrovolní hasiči soutěžili v partnerských Bojnicích
V sobotu 28. září se sedmičlenná skupina zástupců SDH Jeseník
vypravila na návštěvu partnerského Dobrovolného hasičského
zboru do slovenských Bojnic. Po pětihodinové jízdě jsme dorazili
do cíle, kde nás srdečně přivítali členové tohoto sboru a zejména
jejich dlouholetý starosta a pravidelný návštěvník Jeseníku Josef
Holička. Do Bojnic jsme zavítali po dvou letech, abychom se
zúčastnili 3. ročníku soutěže Železný hasič.
A jak tato soutěž, která simuluje činnost hasiče u zásahu v kompletním
zásahovém oděvu, přilbě a s dýchacím přístrojem, vypadá? Po startu závod‐
ník připojí dvě hadice na požární čerpadlo a roztáhne dopravní hadicové
vedení „B“ na vzdálenost 40 m. Překoná 2 m vysokou bariéru a s hasicím
přístrojem proleze trubkou dlouhou 4 m. Poté si na záda nasadí dýchací
přístroj, uchopí dva barely s vodou o hmotnosti 25 kg a 10x vyšlápne
a sestoupí na schod. Přeběhne k „hammer boxu“ a pětikilovým kladivem
40x udeří střídavě do horní aspodní desky. Tyto dvě relativně jednoduché
disciplíny seberou závodníkovi neuvěřitelné množství sil a ty těžké

teprve následují: soutěžící musí přemístit 70 kg těžkou figurínu
o 20 metrů a 4x přehodit 120 kg vážící pneumatiku z traktoru. Pak přichází
na řadu technická disciplína ‐ smotání dvou hadic „B“ a jejich umístění do
připraveného boxu. Tady jsme bohužel ztratili hodně času a připravili se
o medailové pozice solidně rozběhnutého závodu. Danek Polák vybojoval
13. místo v kategorii do 35 let v konkurenci 21 závodníků. Michal Kužílek
se umístil v kategorii nad 35 let na 5. místě z 10. Milan Drugda závod bohužel
nedokončil. Závodu se zúčastnilo i devět žen.
Po soutěži jsme se ubytovali a vyrazili na zaslouženou večeři a procházku
po Bojnicích. Je to krásné lázeňské městečko se spoustou míst k navštívení
a zábavě. Ráno jsme vyrazili do místní zoo, mimochodem nejstarší na Slo‐
vensku. Před obědem jsme si ještě prohlédli jejich krásnou aútulnou zbrojnici
z roku 1890.
Nezbývá mi než poděkovat členům DHZ Bojnice azejména panu starostovi
Holičkovi za pozvání na super soutěž, skvělou péči o naši výpravu a krásné
zážitky.
Michal Kužílek, starosta SDH Jeseník

Pravidelné cvičení pomáhá nejen dětem. I dospělým
Klesající úroveň pohybové gramotnosti a stoupající počet diagnóz
dětí, které mají nedozrálou nervovou soustavu a okolí si s nimi
neví rady. To nás vede k tomu podporovat v mateřském centru
Krteček správný fyziologický vývoj od prvních měsíců života.
Třebaže stále nabízíme prostor ho měsíce do tří let. Máme
pro volnou hru vašich dětí a jejich v nabídce masáže kojenců a hrasociální adaptaci, v poslední době vě zaměřené Logohrátky doprospíše stoupá zájem o naše progra‐ vázené dotykovými stimulacemi.
my. Pravda, můžeme si to dovolit, Nověji jógu pro děti od tří let
protože s námi dlouhodobě spolu‐ i jógu pro rodiče s dětmi. Proč
pracují fyzioterapeutka Mgr. Kamila tolik pohybových aktivit? Právě
Benešová a masérka a chirofone‐ proto, že u malých dětí se pravidel‐
tička Marie Vršanová. Nabízíme ným denním drobným cvičením
bohaté programy pro rodiče dají výrazně zlepšit pohybové
s dětmi. Od cvičení pro maminky dovednosti, výslovnost, zrakové
před porodem i po porodu a cvi- i sluchové vnímání. A není potřeba
čení pro rodiče s dětmi od jedno- víc než 10 až 20 minut cvičení den‐

ně,
aby
se
předcházelo
například riziku dyslexie a dyspra‐
xie nebo poruchám chování, kdy
si okolí s dětmi už neví rady a dostá‐
vají nálepku ADHD. Přitom často‐
krát jsou to děti, u kterých stačí
zdravě podpořit dotváření nervo‐
vých spojů, zlepšit propojení hemis‐
fér nebo často odbourat primární
reflexy.
Nejde o bezduché drilování.
Dítě potřebujeme zaujmout,
strhnout vlastním příkladem.
Pokud chcete vědět více, přijďte
k nám do Krtečka.
Pokud má vaše dítě ve škole něja‐
ké problémy s učením, pohybem

nebo řečí, hledejte pohybového
terapeuta nebo člověka, který se
zajímá o neurovývojové stimulace.
Zkuste to a můžete být příjemně
překvapeni. Takzvaná hypokineze
v dospělosti je důsledkem nedos‐
tatečné pohybové nabídky v dět‐
ském věku a pro dospělého to
znamená řadu zdravotních omeze‐
ní. Jestliže tento problém mají malé
děti, bývají často zbytečně mediko‐
vané bez řešení jejich problémů.
Dobrou zprávou ovšem je, že při
pravidelném cvičení jsou výsledky
zlepšení vidět nejen na dětech, ale
i na dospělých.
(MRC Krteček)
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ZPRÁVY ZE ŠKOL

Školní kaleidoskop ZŠ Jeseník
Žáci 6. ročníků absolvovali v září
v Cyklokempu Černý Potok ve Velké
Kraši adaptační kurz. Všechny třídy
se staly součástí nové horolezecké
expedice, která byla vytvořena za
účelem pátrání po neúspěšné čes‐
koslovenské Expedici Peru 1970, jež
pravděpodobně zahynula během
zemětřesení. Díky indiciím mohla
započít nová výprava za dobrodruž‐
stvím, která se však na rozdíl od
výpravy tehdejší může honosit titu‐
lem úspěšná. Z ní pak vyplynulo
několik zásadních ponaučení: Nejtěžší ze všeho je, když člověk bojuje
sám se sebou, a nejradostnější pak,
když člověk porazí sám sebe. Ale nej‐
důležitější ze všeho, na čemž se shod‐
la jednohlasně celá výprava, je skvělý
týmový duch a kvalitní týmová práce,
bez které by se výprava nikdy nedoč‐
kala svého zdárného konce.

Komiksový workshop
Na komiksový workshop jsme si
v pondělí 30. 9. doslova odskočili,
protože multimediální učebna CSA
se nachází v přemístěné knihovně
v areálu Divadla P. Bezruče. Komik‐
sový scénárista Daniel Vydra sezná‐
mil školáky s historií a tvorbou
komiksu. Sami žáci se pak promě‐

Í
N
M
I
Z
D
PO OSTI
N
V
A
SL

nili ve scénáristy, ilustrátory, ale
také herce. Ve skupinách vytvářeli
komiks na dané téma, který prezen‐
tovali ostatním. Všichni se aktivně
do tvorby zapojili a dokázali poba‐
vit sami sebe i přítomné spolužáky
z VI. C a IX. C.

ˇ

Cykloturistický kurz
Letos poprvé jsme začátek kurzu
pro osmáky pojali trochu jinak –
dvěma dny (jednou nocí) v Cyklo‐
kempu Černý Potok. Žáci na kole
absolvovali trasu z Jeseníku přes
obávaný kopec s vrcholem U Divoké
svině až do cyklokempu. Pobytovou
část jsme využili nejen ke stmelení
kolektivu, ale hlavně k výuce envi‐
ronmentální výchovy. Žáci si během
her například vyzkoušeli, jaké to je
prosadit a obhájit si svůj názor.
Třídní učitelky a pan ředitel nám
zase předvedli, co bychom
měli/neměli dělat – jako třeba třídit
odpady, nekupovat tolik věcí v plas‐
tu, neplýtvat jídlem, nekupovat vše,
co mají ostatní a vše co je „in“. Zpá‐
teční cesta nás přesvědčila, že
osmáci nejsou žádná béčka, dokáží
se namotivovat a zvládnout i to, co
si do té doby mysleli, že je nad jejich
síly – vyjet kopec, ne nadarmo zva‐
ný Svině.
(ZŠ Jeseník)
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Účastí na akci vyjadřujete souhlas s pořizovaním fotodokumentace za účelem propagace akce a školy.

Po stopách expedice

9

OTE
A DEN

Í

ˇ EŽN
BR

ˇ NA NÁ
DVERÍ

/16:00–18:00/
PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
ʀ NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ STANOVIŠTĚ
ʀ SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DÝŇOVOU LUCERNU A NEJ MASKU
ʀ ŠKOLNÍ BUFET S PODZIMNÍMI LAHŮDKAMI
ʀ FOTOKOUTEK
ʀ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

/18:00–19:00/
STEZKA ZA TAJEMSTVÍM HRADU ŠKOLŠTEJNA
ʀ pro předškoláky – 3. třídu
/18:00–19:30/
ESCAPESCHOOL
ʀ originální noční úniková hra
ʀ pro 4. – 9. třídu
ʀ nutná registrace na zsjesenik.cz

VzdĆlávat je umĆní

Podzimní okénko – ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312
Návštěva u hasičů
V rámci projektů Centra společ‐
ných aktivit navštívili žáci prvního
stupně z budovy Fučíkova hasič‐
skou zbrojnici. Tentokrát si děti
mohly vyslechnout zajímavou před‐
nášku o práci hasičů, prohlédly si
důkladně jejich výbavu a také zjis‐
tily, co k čemu slouží. Některé hasič‐
ské „zbraně“ si mohly dokonce
i potěžkat nebo vyzkoušet. Děti si
návštěvu velmi užily.

CVIČENÍ NA PŘEDNÍM VRŠKU. Tři třídy z Fučíkové v rámci Cvičení v přírodě pracovali pro dobrou věc –
23. září jsme pomáhali panu Zajíčkovi pohrabat a pročistit okolí krásného místa – ,,Křížku“ pod Priessnitzovými
lázněmi, nebo‐li Předního vršku. Nejen, že jsme pracovali, ale taktéž nás pan Zajíček obohatil vyprávěním
o historii tohoto krásného místa. Že nevíte, kde Přední vršek leží? Z lázeňské kolonády se vydejte lesní cestičkou
dolů… hledejte, stojí to za to! My jsme si to užili, věříme, že i do budoucna budeme toto místo navštěvovat
pracovně, relaxačně či jen tak!
Foto: archiv ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312

Ukliďme Česko
V pátek 20. září se vyučující se
svými třídními kolektivy vydali do
ulic sbírat odpadky: Na Fučíkové,
Rudné i ve Vlčicích. Připojili jsme
se tak k celorepublikové akci. Děti
sbíraly s velkým nasazením, tři pyt‐
le na třídu téměř nestačily. Odmě‐
nou nám byl pocit z dobrého skutku
a výborný na ohni opečený špe‐
káček.

Máme nové
webové stránky,
zde se dozvíte více
o naší ZŠ a MŠ:
www.zsjes.cz,
taktéž facebook.

Přespolní běh nejlépe zvládl benjamínek
Ve středu 25. září se žáci naší školy zúčastnili
přespolního běhu na Miroslavi. Je to prestižní
závod s mnohaletou tradicí a velkou účastí.
V každé kategorii startovalo okolo třiceti závodníků.
Naše škola měla hned několik želízek v ohni: Luboš
Polák (8. třída), Ondřej Kobylka (9. třída), Vojtěch Švan‐
čara (9. ročník), Jarmila Urbaníková (9. třída), Marie
Gogová (9. třída), David Mišalko (7. třída), Kevin Horváth

(7. třída), David Goga (7. třída), Jan Lysek (4. třída), Milan
Rybařík (5. třída), a Nela Jandlová (3. třída). Nejlépe si
vedl náš benjamínek Nelinka Jandlová, která doběhla ve
své kategorii na krásném 7. místě. Luboš, Ondra, David
aVojta běželi v nejstarší kategorii, tudíž museli uběhnout
v co nejkratším čase trať dlouhou 3 km. I oni si vedli
velice dobře a doběhli v půlce pelotonu.
Všem našim závodníkům děkujeme za účast a vzor‐
nou reprezentaci školy.
ZŠ a MŠ Fučíkova 312
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Když hřmělo v Jeseníku aneb Sametová revoluce u nás
Je skoro k neuvěření, že od doby, kdy se občané Československa
konečně rozhodli přestat mlčet a doslova „odzvonili“ společnosti
ovládané stranickými kádry a agenty StB, uběhly již tři desítky
let. Listopad 1989 představuje v naší novodobé historii zásadní
mezník, který bychom si pro jeho étos a nadčasové poselství měli
připomínat častěji než jen o výročích. V oněch pohnutých dnech
nezůstal stranou ani Jeseník.
Pátek 17. listopadu zde proběhl tehdejším náměstí Rudé armády
jako každý jiný den, ovšem až na demonstrace, jejíž účastníci se
jednu výjimku. V modlitebně Církve vpodvečer přesunuli do Katovny,
československé husitské se tehdy kde byla spontánně založena místpro úzký okruh věřících odehrála ní sekce Občanského fóra (ofici‐
přednáška katolického kněze álně potvrzena 25. 11.). Následující
Václava Malého, jenž poslucha- dny se nesly ve znamení veřejných
čům odvážně tvrdil, že režim manifestací, na nichž se účastníci
brzy padne a příštím preziden- stále odvážněji dovolávali politic‐
tem by se mohl stát Václav Havel kých změn. Do celorepublikové
(ne všichni přítomní už tehdy tušili, generální stávky v poledne 27. 11.
o koho se jedná). Druhého dne kněz se masově zapojili i jeseničtí pra‐
Malý již odcestoval do hlavního covníci (Moravolen, Rudné doly aj.),
města, kde předchozího dne bez‐ celkem až 2 000 lidí. Tehdy poprvé
pečnostní jednotky brutálně zmlá‐ veřejně zazněl požadavek přejme‐
nování náměstí po T. G. Masarykovi.
tily manifestující studenty.
Do Jeseníku se revoluce i přes Druhý den představitelé jesenicperiferní charakter regionu dostala kého OF zasedli k jednacímu stopoměrně brzo. Byť není vzhledem lu s vedením MěNV. Dne 5. 12. pak
k překotnosti daných dní jednodu‐ proběhlo rokování s další význam‐
ché určit přesnou dataci událostí, nou politickou platformou, a to
díky zápisům a vzpomínkám pří‐ s městským výborem Národní fron‐
mých účastníků se nám poměrně ty, jehož předsednictvo složilo funk‐
ucelený obraz této doby přece jen ce (jmenovitě bylo žádáno od‐
dostává. Již 21. 11. proběhla na stoupení předsedy MUDr. Lovečka).

Dne 7. 12. byli zvoleni čtyři mluv‐
čí místní sekce OF, kteří svými často
protichůdnými postoji výborně ztě‐
lesňovali charakter tohoto hnutí.
Karel Fridrich, v 50. letech zapá‐
lený komunista a později disident
a chartista, představoval jasně levi‐
cový proud. Na opačném konci poli‐
tického spektra stál Cyril Svozil,
tehdejší pracovník Rudných dolů,
dnes jeden z nejúspěšnějších pod‐
nikatelů u nás. V RD Jeseník praco‐
vali také Ladislav Hajný (redaktor
podnikových novin), který se zabý‐
val hlavně ekologickými tématy,
a Petr Košacký, signatář petice
Několik vět, představitel lidskopráv‐
ního směru, jenž se postupně stal
hlavní tváří jesenického OF.
Jednání mluvčích OF s vedením
Jeseníku často narážela na nepře‐
konatelné názorové rozdíly, stejně
jako na nechuť místních komunistů
vzdát se moci a jejich neustálé zpo‐
chybňování legitimity Občanského
fóra. Dne 28. 12. tak jesenické OF
vydalo prohlášení, v němž vyjádři‐
lo ostrý nesouhlas s dosavadními aktivitami nejen KSČ, ale
i MěNV Jeseník, který záměrně
zadržoval informace a podával
veřejnosti lživé zprávy. OF se

ostře vymezilo i proti šumperské‐
mu OV v čele s Aloisem Švédou, kte‐
rý se měl dokonce pokusit o zásah
Lidových milic proti demonstrují‐
cím.
Kromě „faktického odstranění
vedoucí úlohy KSČ“ na všech úrov‐
ních reflektovalo jesenické OF od
počátku i regionální problémy. Na
tzv. Ekofórech počátkem roku 1990
započal L. Hajný diskusi o devastaci zdejší přírody, začaly se řešit
přípravy na „urychlený odchod“
sovětské posádky z města či
obnovení okresu Jeseník. V červ‐
nových volbách zde zvítězilo OF
(43 %), v listopadu byl zvolen sta‐
rostou Petr Košacký. Jeseník otevřel
novou kapitolu svých dějin.
K výročí pádu režimu proběhne
19. 11. ve 14.30 komentovaná pro‐
hlídka výstavy „Nebyli jsme sami /
Nie byliśmy sami“, po níž bude
následovat odhalení pamětní desky
vzniku jesenického OF (Katovna)
a v 16.30 v budově radnice diskusní
panel s odborníky a pamětníky.
O okolnostech pádu režimu v Jese‐
níku se pak podrobněji dočtete ve
sborníku Jesenicko, jenž vyjde na
jaře 2020.
Matěj Matela,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Výjimečná beseda se starosty
Vážení spoluobčané, uplynulých 30 let je obdobím nejen zásadních společenských proměn, ale i etapou, kdy se významně proměnilo naše město, naše okolí, naše prostředí.
O tom, jak to všechno probíhalo, co se po roce 1989 podařilo nebo
naopak nepovedlo, budou diskutovat všichni starostové, kteří byli zvoleni
do čela města po roce 1989. Svou účast na veřejné debatě o posledních
třiceti letech v Jeseníku přislíbili Ing. Petr Košacký, Ing. Jiří Krátký,
Mgr. Petr Procházka, Ing. Marie Fomiczewová, Ing. Adam Kalous,
Ing. Jana Konvičková a Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová. Součástí besedy
bude také promítnutí krátké prezentace, na které budou připomenuty
a porovnány nejvýznamnější proměny našeho města.
Vážení spoluobčané, přijměte proto pozvání na tuto výjimečnou besedu,
která se uskuteční v pondělí 4. listopadu od 16.30 v hudebním sále
Centra společných aktivit, tedy v nové knihovně, která je součástí Divadla
Petra Bezruče.
Petr Procházka

Alternativní program v kině
a výročí sametové revoluce
Listopadový program v Kině Pohoda přichází s několika novinkami
a také reaguje na 30. výročí sametové revoluce.
„Snažil jsem se rozšířit promítací profil kina tak, abychom mohli uspokojit všechny skupiny návštěvníků. Dáváme prostor výtvarnému umění
v podobě uměleckého dokumentu Tintoretto: rebel z Benátek a filmu
Manifesto. Na své si přijdou i hudební fanoušci záznamem koncertu Depeche Mode. Rozšířili jsme také program filmového klubu, který bude promítat každou středu v 19:30 a vracíme se k oblíbeným 3D projekcím,“
uvedl vedoucí Kina Pohoda Pavel Bednařík. Filmová listopadová nabídka
se zaměří i na sametovou revoluci formou ukázek z nového filmu Tady
Havel, k vidění budou dobové týdeníky, hrané filmy a premiéra filmu
Amnestie. Vedle zmíněného programu čeká návštěvníky workshop pro
děti a první blešák v kině.
(red)
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V LÁZNÍCH JSME OSLAVILI 220 LET OD NAROZENÍ VINCENZE PRIESSNITZE
Obnovený pramen manželky
Sofie, netradiční exkurze po
interiérech, Narozeninový bál
i saxofonové umění mistra Felixe Slováčka, jakož i celá řada
dalších akcí byla náplní letošního Týdne Vincenze Priessnitze. Česká televize uvedla
v sobotu 5. října filmový životopis zakladatele lázní od režiséra Pavla Linharta.
Slavnostní odhalení a vysvěcení
obnoveného Sofiina pramene pro‐
běhlo v den Priessnitzových naro‐
zenin na Ripperově promenádě.
Pramen z roku 1899 ozdobil nový
bronzový reliéf z roku 2019, jeho
autorkou je paní Iva Svobodová.
Oslavu obnovení ozdobili svou ele‐
gancí i dámy a pánové ze Spolku
panstva v dobových kostýmech,
kteří svou přítomností poctili místo
slavnostního otevření Muzikantské
stezky a Editina pramene po jejich
rekonstrukci.
Po celý týden měli návštěvníci
sanatoria Priessnitz možnost pro‐
hlédnout si předměty z depozitářů
Vlastivědného muzea v Salónku
Vincenze Priessnitze, navštívit
komentované prohlídky, procház‐
ky k pramenům, přednášky, kon‐
certy a výlety.
Od pátku do neděle probíhala
14. odborná konference na téma

Odhalení a vysvěcení obnoveného Sofiina pramene zpestřil Spolek panstva v dobových kostýmech.

lázeňství a odkaz Vincenze Priess‐
nitze. Její účastníci se dozvěděli
ovýsledcích výzkumu zdravotní pro‐
spěšnost jízdy a běhu na koloběž‐
kách amohli si prakticky tyto účinky
sami vyzkoušet. V pátek se uhudeb‐
ního altánku konal jarmark historic‐
kých řemesel, který potěšil zejména

koupěchtivé návštěvníky lázní. Večer
pak klienti lázní mohli v Zrcadlovém
sále zhlédnout film Vincenz Priess‐
nitz azbytek republiky pak v sobotu
odpoledne na ČT2. Ve stejný den, ale
ve večerních hodinách, pak nastal
vrchol celého týdne – Narozeninový
bál v Kongresovém sále. Svou přít‐

omností a muzikantským uměním
přispěl k jeho atmosféře i Felix Slo‐
váček, který si téměř týdenní pobyt
v jesenických lázních nemohl vyna‐
chválit.
Na bohatý kulturní a společenský
program Týdne Vincenze Priess‐
nitze přispěl Olomoucký kraj. (jg)

Sofiin pramen.

Účastníkem odborné konference byl také předseda malvernské lázeňské asociace
Dr. John W. Harcup (na snímku uprostřed).

Fenomenální Felix Slováček.

Jarmark historických řemesel.

Narozeninový bál.

Záběr z filmu o Priessnitzovi.
Foto: PLL a.s.

Výstava historických předmětů v Salónku Vincenze Priessnitze.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ LISTOPAD 2019

Akce
pátek 1. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – kavárna a dortírna
DAN VERTÍGO KONCERT
Písničkář z Brna hraje na kytaru své písně o cestování,
holkách, popíjení, babičkách a bezdomovcích. Žánr:
rock’n’roll folk. Vstupné 120 Kč. Pořádá Vinckovo.

sobota 2. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KANADA
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL a.s.

neděle 3. listopadu 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 4. listopadu od 16.30 hodin
Hudební sál CSA (knihovna)
BESEDA SE STAROSTY
Svou účast na veřejné debatě o posledních třiceti
letech v Jeseníku přislíbili Ing. Petr Košacký, Ing. Jiří
Krátký, Mgr. Petr Procházka, Ing. Marie Fomiczewová, Ing. Adam Kalous, Ing. Jana Konvičková
a Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová. Součástí besedy bude
promítnutí krátké prezentace o nejvýznamnějších
proměnách našeho města. Pořádá Petr Procházka.

pondělí 4. listopadu v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti pěveckých tříd J. Svobody,
A. Beťákové a K. Zápecové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pondělí 4. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – kavárna a dortírna
MGR. MILENA MIKULKOVÁ
– JENOM „PROMIŇ“ NESTAČÍ
Jak se „správně“ omluvit a jak nenechat křivdu a ublí‐
žení zakořenit? Jaký je rozdíl mezi odpuštěním a smí‐
řením? Vstupné dobrovolné.
Pořádá Espediente a Vinckovo.

úterý 5. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – kavárna a dortírna
KEN HODGKINS KONCERT
Anglický zpěvák, hudebník a písničkář působil v mno‐
ha kapelách i jako sólový umělec. Hraje mix populární
a současné hudby se svými autorskými songy svým
nezaměnitelným relaxačně‐akustickým stylem. Žánr:
pop‐rock. Vstupné 100 Kč.
Pořádá Vinckovo.

středa 6. listopadu v 18.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Srdečně zveme do příjemného světa swingu. Sezná‐
mení se základními kroky začíná úderem půl sedmé,
od 19.00 swingová tančírna pro veřejnost. Vstup vol‐
ný, více na www.swinghills.eu.
Pořádá SwingHills.
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úterý 12. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – podkroví
BESEDA O ZDRAVÍ
Pravidelná beseda s PhDr. Annou Perutkovou na téma
Priessnitzových metod, celostní medicíny a diagnos‐
tiky těla metodou KARDiVAR a K.O.S. Vstupné 50 Kč.
Pořádá uzdraveni.eu.

úterý 12. listopadu v 19.30 hodin
čtvrtek 7. listopadu v 16.15 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Populární Danuše Šenkyříková se zábavným pořa‐
dem pro děti a jejich rodiče. Vstupné 40 Kč. Pořádají
PLL a.s.

čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY
BC. JITKY MELICHERÍKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu
a klavír. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin
Hudební sál CSA (knihovna)
30 LET SAMETOVÉ REVOLUCE
Vzpomínkový večer s kapelou BBZde. Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jožka Knedla. Vstupné 50 Kč.
Pořádá WKR.

středa 13. listopadu v 16.30 hodin
Areál SVČ DUHA Jeseník
MARTINSKÁ SLAVNOST S USPÁVÁNÍM BROUČKŮ
Lampionový průvod se světýlky pro nejmenší děti,
vhodné i pro kočárky – legenda o sv. Martinovi, prů‐
vod projde městem, na závěr uspávání broučků
v zahradě SVČ DUHA.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a MRC Krteček.

středa 13. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
HURÁ NA SRÍ LANKU
S ochutnávkou čaje přednáší Zlatuše Knollová. Vstup‐
né 60 Kč. Pořádají PLL a.s.

středa 13. listopadu v 19 hodin
čtvrtek 7. listopadu v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
BRATŘI EBENOVÉ
Více na str. 7. Prodej vstupenek v rezervačním sys‐
tému MKZ Jeseník. Vstupné 520 Kč v předprodeji,
590 Kč v den konání akce. Pořádají MKZ Jeseník.

Vinckovo – kavárna a dortírna
JAN AUDRLICKÝ – KYTARA, ZPĚV
Honza, vlastní profesí psychiatr, který spolehlivě
ohromuje publikum svým nezaměnitelným hlasem
a láskou k blues. Vstupné 80 Kč. Pořádá Vinckovo.

čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin
čtvrtek 7. listopadu v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá WKR.

pátek 8. listopadu v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Kytarový orchestr pod vedením Václava
Dvořáka a jeho komorní sbor, který vede Jiří Svoboda.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje
a žáci LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 14. listopadu v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hrají Karel a Petr Weiserovi. Vstup‐
né 50 Kč. Pořádá WKR.

pátek 8. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – kavárna a dortírna
MGR. MILENA MIKULKOVÁ
– RESTART ANEB ZNOVU A JINAK
Co obnáší restart a v jakých oblastech se hlásí o slovo?
Co předchází restartu a jak ho správně provést? A co
je jeho výsledkem? Vstupné dobrovolné. Pořádá Espediente a Vinckovo.

sobota 9. listopadu v 17 hodin
úterý 5. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – podkroví
BESEDA O ZDRAVÍ
Pravidelná beseda s PhDr. Annou Perutkovou na téma
obnovy životní energie, celostní medicíny a diagnos‐
tiky těla metodou KARDiVAR a K.O.S.
Vstupné 50 Kč. Pořádá uzdraveni.eu.

úterý 5. listopadu v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jožka Knedla. Vstupné 50 Kč.
Pořádá WKR.

Kongresový sál PLL a.s
30 LET DECHOVÉ HUDBY BRASS BAND ŠOHAJ!
Slavnostní koncert k významnému výročí populární
dechové hudby z Jeseníku.
Pořádá BB Šohaj a PLL a.s.

neděle 10. listopadu ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebrují děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s.

neděle 10. listopadu v 15 hodin
středa 6. listopadu v 17 hodin
Kaple
HRÁTKY S HUDBOU
Zábavný hudební kurz pro rodiče s dětmi populární
lektorky Rafaely Drgáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník.

Divadlo P. Bezruče
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
Pohádka v nastudování Divadla Scéna Kuřim. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 15. listopadu v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
SNOW FILM FEST 2019
Snow Film Fest jako každoročně přináší do více než
200 českých a slovenských měst ty nejlepší zimní
cestovatelské a sportovní filmy z celého světa
i z domácí produkce. Vstupné 80 Kč. Pořádá Klub Plíživá Kontra.
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sobota 16. listopadu v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
35 LET SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK!
Přátelé a příznivci Smyčcového orchestru Jeseník!
S hrdostí vám oznamujeme, že se náš orchestr dožil
35 let. Přijďte s námi oslavit toto výročí. Program
koncertu si tentokrát vybrali sami hráči orchestru
a překvapí vás svou nápaditostí, náročností a pest‐
rostí. Diriguje František Mech, průvodní slovo Rafaela
Drgáčová a sólo na housle Kristina Machačíková.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 16. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
PERU
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka, vstupné
60 Kč. Pořádají PLL a.s.

neděle 17. listopadu v 10 hodin
Masarykovo náměstí
30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Město Jeseník si připomene listopadové události na
Masarykově náměstí, poté bude následovat pochod
k památníku Obětem komunismu a Lípě svobody na
Dukelské ulici. V případě nepříznivého počasí se tato
akce uskuteční v jesenické Kapli. Během vzpo‐
mínkové akce vystoupí Dechový orchestr mladých
ZUŠ Jeseník. Pořádá město Jeseník.

neděle 17. listopadu ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebrují děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s.

neděle 17. listopadu v 15.30 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
JAZZOVÝ KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Představí se klavírní duo 88Twice, Jakub Knápek
a Ladislav Najdekr. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s.

pondělí 18. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
S klasickými, populární a muzikálovými melodiemi
se představí věhlasní pěvci, sólisté Anna Beťáková,
Zuzana Glauschová a Peppa Khol ‐ Kholleo. Vstupné
80 Kč. Pořádají PLL a.s.

úterý 19. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – podkroví
BESEDA O ZDRAVÍ
Pravidelná beseda s PhDr. Annou Perutkovou na téma
spojení těla s psychikou, celostní medicíny a diag‐
nostiky těla metodou KARDiVAR a K.O.S. Vstupné
50 Kč. Pořádá uzdraveni.eu.

úterý 19. listopadu v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jožka Knedla. Vstupné 50 Kč.
Pořádá WKR.

středa 20. listopadu v 17 hodin
Kaple
HRÁTKY S HUDBOU
Zábavný hudební kurz pro rodiče s dětmi populární
lektorky Rafaely Drgáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 20. listopadu v 18.30 hodin
Restaurace Gemer
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Seznámení se základními kroky začíná úderem půl
sedmé, od 19.00 swingová tančírna pro veřejnost.
Vstup volný, více na www.swinghills.eu. Pořádá
SwingHills.

středa 20. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – kavárna a dortírna
MIKULÁŠ DVOŘÁČEK – KLAVÍR
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Absolvent brněnské konzervatoře si pro vás připravil
oblíbenou filmovou hudbu, zamíří do swingu a roze‐
zní i vlastní improvizace. Host: klavíristka Eva Dvo‐
řáčková, Žánr: swing, improvizace. Vstupné 60 Kč.
Pořádá Vinckovo.

středa 20. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOUZELNÁ FLÉTNA
S atraktivním repertoárem se představí světoví sólis‐
té Kristina Vaculová, flétna a Jiří Hrubý, klavír. Vstupné
100 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 21. listopadu v 16.15 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 21. listopadu v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY RAFAELY DRGÁČOVÉ
Představí se žáci ve hře na violoncello a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 21. listopadu v 17 hodin
Keramická dílna SVČ DUHA Jeseník
HLINĚNÉ VÁNOCE
Tvoření pro dospělé z keramické hlíny. Bližší infor‐
mace na plakátech, cena 100 Kč, přihlášky předem
janostakova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 21. listopadu v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá WKR.
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Situační komedie britského dramatika Robina Haw‐
dona o svatbě, jakou jste ještě nezažili. Hrají: Václav
Kopta, Ondřej Volejník, Patricie Solaříková, Simona
Vrbická, Lilian Fischerová, Jana Trojanová a Aleš
Petráš. Uvádí Divadelní společnost INDIGO company.
Hra v divadelním předplatném. Doprodej volných
míst v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
380 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 26. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – podkroví
BESEDA O ZDRAVÍ
Pravidelná beseda s PhDr. Annou Perutkovou na téma
„životní smysl uzdravuje“, celostní medicíny a diag‐
nostiky těla metodou KARDiVAR a K.O.S. Vstupné
50 Kč. Pořádá uzdraveni.eu.

úterý 26. listopadu v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje Jožka Knedla. Vstupné 50 Kč.
Pořádá WKR.

středa 27. listopadu v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍCH TŘÍD
MGR. VERONIKY PAVELKOVÉ
A MGR. VĚRY STŘÍŽOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 27. listopadu v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Brass Quintet – Jesenické žestě, sesku‐
pení vynikajících umělců, hudebních pedagogů ZUŠ
Jeseník pod vedením Františka Mecha.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

středa 27. listopadu v 19 hodin
čtvrtek 21. listopadu v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
S MALÍŘSKÝM ŠTĚTCEM PO MONGOLSKU
Přednáška malíře Adama Kašpara o krásách Mon‐
golska a jeho zážitcích z geologické expedice do srdce
pouště Gobi a pod pohoří Altaj. Vstupné dobrovolné.

sobota 23. listopadu v 19 hodin
Vinckovo – kavárna a dortírna
KONCERT – MARTIN BINDER A TOM OAKLAND
Martinovy písně přednášené hlubokým „Johnny
Cash“ hlasem, někdy jemné a melodické, někdy srd‐
cervoucí a syrové. Žánr: folk, blues, country. Vstupné
120 Kč. Pořádá Vinckovo.

Vinckovo – kavárna a dortírna
PETR PRÁGL – KLAVÍR
Petra baví improvizace, rád rozvíjí a stupňuje téma,
které vychází z jeho inspirace. Pohodový poslechový
večer. Žánr: klavírní improvizace a variace na známé
melodie. Vstupné 60 Kč. Pořádá Vinckovo.

čtvrtek 28. listopadu v 17 hodin
Hudební sál CSA (knihovna)
NOVÝ ZÉLAND – SEVERNÍ OSTROV / BRONIA GILL
Cestopisná přednáška s fotografickou výstavou. Vstup
volný. Pořádá CSA ve spolupráci s Knihovnou Vincence
Priessnitze.

čtvrtek 28. listopadu v 19 hodin
neděle 24. listopadu ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebrují děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, římskokatoličtí kněží.
Pořádají PLL a.s.

neděle 24. listopadu v 15 hodin
Společenský sál IPOS
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ LEKCE
Hraje kapela BT Krnov. Řídí lektoři společenského
tance Iva Obšilová a Martin Sochor.
Vstup pouze ve společenském oblečení rodičů i hostů.
Jedná se o nezbytnou součást slavnostního zakončení
tanečních. Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 25. listopadu v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY BCA. JITKY MOKOVÉ,
MGR. HANY VAŠÍČKOVÉ A MGR. JIŘÍHO SVOBODY
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, lesní roh,
klavír, EKN a žáci zpěvu. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Vinckovo – kavárna a dortírna
TALKSHOW S KNĚZEM – HORY POD NOHAMA
Zábavný pořad s moderátorem, otcem Liborem Kra‐
tochvílou, z Kostelíku v horách, a jeho hosty. Uslyšíte
příběh jesenického rodáka Jana Prejdy a jeho spolu‐
cestovatelů s etapami z Himalájí, Alp, Vietnamu i Kili‐
mandžára. Vstupné 120 Kč. Pořádá Vinckovo.

čtvrtek 28. listopadu v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr Weise‐
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá WKR.

čtvrtek 28. listopadu v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Přijďte si zasoutěžit a příjemně strávit večer plný
vtipných i vážnějších otázek, při kterých ze sebe vydo‐
lujete znalosti, o kterých jste ani netušili, že je máte.
Soutěžní týmy max. tříčlenné. Moderuje Petr Zobač.
Vstupné 30 Kč. Pořádá Klub Plíživá Kontra.

pátek 29. listopadu v 19 hodin
úterý 26. listopadu v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DOKONALÁ SVATBA

Kaple
S PROFESIONÁLY RUKU V RUCE Z CYKLU HVĚZDY
A HVĚZDIČKY
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Účinkují: Michaela Zajmi (mezzosoprán – Praha),
Pavel Hůla (housle – Praha), Jiří Hrubý (klavír – Brno),
Magdaléna Sedláková 14 let (housle a průvodní slo‐
vo – Praha), Dětské kytarové kvarteto ZUŠ Jeseník
pod vedením V. Dvořáka ml., Dětský pěvecký sbor
Běláčci – sbormistr Vlasta Ťulpíková – Bělá pod Pra‐
dědem a žáci ZUŠ Jeseník: Jakub Antoš (trubka), Voj‐
těch Pánek (lesní roh). Program: Bartholdy, Mozart,
Dvořák, Leclair, Beethoven, Mascagni, Gruber a další.
Koncert proběhne za finanční podpory Fenix Group
a.s. Pořádá MelodiaArt a ZUŠ Jeseník.

sobota 30. listopadu ve 14 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ADVENTNÍ DÍLNA
Adventní tvoření pro děti i dospělé – věnec z chvojí,
adventní ozdoby, odlévání z včelího vosku. Přihlášky
předem jezova@duhajes.cz. Cena 220 Kč (160 Kč bez
svíček). Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

sobota 30. listopadu v 18 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA
aneb Hypnózou ke štěstí i zločinu. Divadelní před‐
stavení divadélka NEZAKOPNEŠ jesenického Gym‐
názia v režii Michaely Janské. Vstupné 60 Kč. Pořádají
PLL a.s.

sobota 30. listopadu v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
CELLOWEEN
Originální projekt mladých přerovských umělců ‐
kapely Arrhythmia a Moravské školy tance, který
nemá v naší republice obdoby. Jedná se o propojení
rockové hudby a moderního tance na klasické horo‐
rové téma Karla Jaromíra Erbena – Svatební košile.
Vstupné v předprodeji 220 Kč a na místě v den konání
250 Kč. Pořádá Arrhythmia a Moravská škola tance
ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 30. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. Vstupné
60 Kč. Pořádají PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
5. 12. MIKULÁŠ DĚTEM A ROZSVÍCENÍ VÁNOČ‐
NÍHO STROMU
7. 12. FRANTIŠEK NEDVĚD A SKUPINA
TIE BREAK – PŮLSTOLETÍ S KYTAROU
6.–7. 12. VÁNOČNÍ JARMARK
11. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
15. 12. VÁNOČNÍ ZVONEČEK VYPRAVUJE
17. 12. SLADKÉ MÁMENÍ
19. 12. VÁNOČNÍ SEN RADIMA SCHWABA
22. 12. JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE

Výstavy
1. listopadu - 14. listopadu
Výstavní síň Katovny
TABU JE PROVOKACE
Pokračování výstavy Jana Knitla, učitele výtvarného
oboru ZUŠ Zábřeh. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

2. listopadu - 20. prosince
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
KRYSTYNA SOJKA
Obrazy polské malířky poprvé v Jeseníku. Vernisáž
výstavy se koná 2. listopadu v 15 hodin. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

16. listopadu - 20. prosince
Výstavní síň Katovny
VÝSTAVA OBRAZŮ JANY KRHÁNKOVÉ
Vernisáž výstavy v sobotu 16. listopadu v 17 hodin.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY
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Kino Pohoda
DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI – Dittersdorfova 2/599,
790 01 Jeseník, telefon 773 588 002, e‐mail kino@mkzjes.cz

26. listopadu – 8. března 2020
Hlavní výstavní sál
REGENHART & RAYMANN
DVĚ RODINY, KTERÉ NAVŽDY PROMĚNILY TVÁŘ
MĚSTA
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 26. listopadu
v 18.00 hod. v hlavním výstavním sále Vodní tvrze.
Autor výstavy: Mgr. Jan Petrásek, výtvarník výstavy:
BcA. Ivana Kužílková. Více na str. 7. Vstupné
50/25 Kč.

2. října – 24. listopadu 2019
Galerie
NEBYLI JSME SAMI / NIE BYLIŚMY SAMI
Dvojjazyčná výstava o okolnostech roku 1989 v ČSSR
a PLR přibližuje disidentské aktivity v 70. a 80. letech,
věnuje se rovněž spolupráci československých a pol‐
ských opozičních aktivistů, kteří se setkávali na hře‐
benech Rychlebských hor. Vstupné 50/25 Kč.

pátek 1. 11. v 17.00 hodin
KING SKATE
Dokument. ČR 2019. Vstupné: 100 Kč. 12+

pátek 1. 11. v 19.30 hodin
NÁRODNÍ TŘÍDA
ČR/Německo, 2019. Vstupné 130 Kč. 15+

sobota 2. 11. v 17.00 hodin
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 3D
USA/Francie 1991. Titulky. Vstupné 150 Kč 12+

sobota 2. 11. v 19.30 hodin
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA, 2019. Titulky. Vstupné 130 Kč. 12+

neděle 3. 11. v 15.00 hodin
VYROB SI SVŮJ PLAKÁT – DÍLNA PRO NEJMENŠÍ
Tvořivá dílna pro nejmenší diváky kina a jejich rodiče.
Vstupné dobrovolné. ☺

18. září – 10. listopadu 2019
Hlavní výstavní sál
HEINRICH WOLF
Výstava taxidermických reliéfních obrazů ptactva
pocházejícího z našeho regionu z 1. pol. 20. století.
Vstupné: 50/25 Kč

9. listopadu 2019
Vodní tvrz Jeseník
PODZIMNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
9.00–9.45 Jesenicko 1945–1948 očima kronikářů – Bc. Kamil Tomášek
10.00–10.45 Pevnost Kłodzko – Mgr. Milan Rych‐
lý
11.00–11.45 Regenhartové a Raymannové –
Mgr. Jan Petrásek
12.00–13.00 Přestávka
13.00–13.45 Zoologické a botanické poklady
regionu – Mgr. Martin Starý
14.00–14.45 Po stopách moravských a slezských
vojáků první světové války II. – Ing. Radim Kapa‐
vík
15.00–15.45 Proč polární souostroví nese jméno
rakouského císaře? – Mgr. Martin Hanáček, Ph.D.
Vstupné zdarma.

14. listopadu 2019
Zdravá kavárna
PREZENTACE
SOUČASNÁ UMĚLECKÁ TVORBA NA JESENICKU
Přijměte srdečné pozvání na další setkání s místními
umělci. Během večera nahlédneme do tvorby čtyř
osobností pocházejících z Jeseníků nebo zde tvořících.
Tentokrát představí své práce RNDr. Libor Malý,
MgA. Adam Krhánek, Vladimír Mach a Mgr. Jana
Krhánková. Večerem bude provázet BcA. Ivana Kužíl‐
ková, výtvarnice Vlastivědného muzea Jesenicka.
Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé
kavárně. Vstupné 20 Kč.

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

neděle 3. 11. v 17.00 hodin
ADDAMSOVA RODINA
USA, 2019. Dabing. Vstupné 130/110 Kč. ☺

neděle 3. 11. v 19.30 hodin
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
USA, 2019. Titulky. Vstupné 100 Kč. 15+

pondělí 4. 11. v 19.30 hodin
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
USA/Švédsko 2019. Vstupné 100 Kč. 12+

úterý 5. 11. v 19.30 hodin
JOKER
USA, 2019. Titulky. Vstupné 130 Kč. 15+

středa 6. 11. v 17.00 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Česko, 2019. Vstupné 130 Kč. ☺

středa 6. 11. v 19.30 hodin
UMĚNÍ MILOVÁNÍ – FILMOVÝ KLUB
Polsko, 2017. Titulky. Vstupné 80 Kč/60 Kč (FK). 12+

čtvrtek 7. 11. v 17.00 hodin
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT – SENIOR KLUB
Česko, 2019. CinemArt. Vstupné 50 Kč. ☺

čtvrtek 7. 11. v 19.30 hodin
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA, 2019. Titulky. Vstupné 130 Kč. 12+

pátek 8. 11. v 17.00 hodin
STÁHNI A ZEMŘEŠ
USA 2019. Titulky. Vstupné 130 Kč. 15+

pátek 8. 11. v 19.30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Česko, 2019. Vstupné 130 Kč. ☺

sobota 9. 11. v 17.00 hodin
CESTA DO FANTAZIE
Japonsko 2001. Dabing. Vstupné 100/80 Kč. 12+

sobota 9. 11. v 19.30 hodin
BITVA O MIDWAY
USA/Čína 2019. Vstupné 130 Kč. 12+

neděle 10. 11. v 17.00 hodin
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/Velká Británie, 2019. Dabing. Vstupné 130/110 Kč. ☺
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neděle 10. 11. v 19.30 hodin
TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA 2019. Falcon. Titulky. Vstupné 100 Kč. 15+

pondělí 11. 11. v 19.30 hodin
TINTORETTO – REBEL Z BENÁTEK
Itálie 2019. Titulky. Vstupné 130 Kč. ☺

úterý 12. 11. v 19.30 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR 2019. Vstupné 130 Kč. 12+

středa 13. 11. v 17.00 hodin
NÁRODNÍ TŘÍDA
ČR/Německo, 2019. Vstupné 130 Kč. 15+

středa 13. 11. v 19.30
MANIFESTO – FILMOVÝ KLUB
Austrálie/Německo 2015. Titulky. Vstupné 80 Kč/60 Kč (FK). 12+

čtvrtek 14. 11. v 17.00 hodin
BITVA O MIDWAY
USA/Čína 2019. Vstupné 130 Kč. 12+

čtvrtek 14. 11. v 19.30 hodin
ZVLÁŠTNÍ BYTOSTI – 30 LET SAMETU
Pozapomenutý snímek režiséra Fero Feniče z přelomového roku 1989,
kdy se komunistická moc rozpadala na prach. Drama. Hrají: Jan Tesarz,
Ewa Zukowska, Cyril Drozda. ČSSR 1990.
Vstupné 100/80 Kč. S odznakem OF zdarma. 15+

pátek 15. 11. v 17.00 hodin
AMNESTIE
Amnestie nově zvoleného prezidenta Havla vedly v Leopoldově k nej‐
většímu povstání vězňů v novodobých dějinách. Drama/thriller. Režie:
Jonáš Karásek. Hrají: Aňa Geislerová, Marek Vašut, Natalia Germani.
Slovensko/Česko 2019.
Vstupné 100/80 Kč. S odznakem OF zdarma. 15+

pátek 15. 11. v 19.30 hodin
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
USA 2019. Titulky. Vstupné 130 Kč. 15+

sobota 16. 11. v 15.00 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
USA 2019. Dabing. Vstupné 130/110 Kč. ☺

sobota 16. 11. v 16.30 hodin
TRIKOLORA – AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda komiksové knihy pro mladé čtenáře o událostech roku
1989 dětským pohledem. Za účasti autora knihy Martina Šinkovského.
Vstup volný. ☺

sobota 16. 11. v 17.00 hodin
FANY A PES – 30 LET SAMETU, PREMIÉRA
Co si počnete, když se vám nejlepší kamarádka ztratí za železnou opo‐
nou? Události pádu socialismu pohledem dítěte. Animovaný/rodinný.
Německo, Lucembursko, Belgie, Česko 2019. Dabing.
Vstupné 100/80 Kč. ☺

POZVÁNKY
pondělí 18. 11. v 19.30 hodin
PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS – FILMOVÝ KLUB
Velká Británie, Francie, Belgie, 2019. Titulky.
Vstupné 80/60 Kč (FK). 12+

FANY A PES – 30 LET SAMETU
Vstupné 100/80 Kč. ☺

středa–sobota 20.–23. 11. vždy v 17.00
(kromě středy) a 19.00 hodin
OUTDOOR FILM FESTIVAL
Celodenní vstupné 110 Kč, na jednotlivá pásma 80 Kč. Předprodej na
tradičních místech. Více na www.outdoorfilms.cz.
Vstupné 110/80 Kč. ☺

neděle 24. 11. 10.00–17.00 hodin
PRVNÍ KINO-BLEŠÁK!
Staré cetky, veteš, krámy, nepotřebné věci z půdy nebo ze sklepa. Určitě
je doma máte. Přineste je na první kino‐blešák a přesvědčte se, že
staré věci jsou in! My přihodíme filmové plakáty a nálezy z kina. Regi‐
strace pro prodávající na www.kinopohoda.cz. Registrace: 100 Kč za
prodejní stůl. Vstupné 10 Kč. ☺

neděle 24. 11. v 17.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D – PREMIÉRA
USA 2019. Český dabing. Vstupné 150/130 Kč. ☺

neděle 24. 11. v 19.30 hodin
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
USA 2019. Titulky. Vstupné 130/110 Kč. 15+

pondělí 25. 11. v 19.30 hodin
DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
Záznam koncertu legendární britské skupiny Depeche Mode zberlínské
Waldbűhne v roce 2018. Velká Británie 2019. Titulky.
Vstupné 250 Kč. 12+

úterý 26. 11. v 19.30 hodin
VLASTNÍCI – PREMIÉRA
Česko, 2019. Vstupné 130 Kč. 12+

čtvrtek 28. 11. v 17.00 hodin
SNĚŽÍ! – SENIOR KLUB
Česko 2019. Vstupné 50 Kč ☺

čtvrtek 28. 11. v 19.30 hodin
LE MANS ´66
USA 2019. Titulky. Vstupné 130 Kč. 12+

pátek 29. 11. v 17.00 hodin
HERTA – PREMIÉRA FILMU + BESEDA
Premiéra dokumentárního filmu o osudech stoleté Herthy, rodačky
z Jeseníku za účasti tvůrců. Vstup volný. ☺

pátek 29. 11. v 19.30 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR 2019. Vstupné 130 Kč. 12+

sobota 30. 11. v 17.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D
USA 2019. Dabing. Vstupné 150/130 Kč. ☺

NÁRODNÍ TŘÍDA
ČR/Německo, 2019. Vstupné 130 Kč. 15+

neděle 1. 12. v 17.00 hodin
neděle 17. 11. v 19.30 hodin
OBČAN HAVEL (režisérská verze) – 30 LET SAMETU
Unikátní časosběrný dokumentární snímek zachycuje mnoho tváří
dramatika a politika Václava Havla. Dokumentární/životopisný. Režie:
Miroslav Janek, Pavel Koutecký. Česko 2007.
Vstupné 100 Kč. 12+

pondělí 4. 11. – neděle 1. 12. 2019
MIROSLAV ČUČKA – SVĚDECTVÍ DOBY
Výstava fotografií Miroslava Čučky. Vernisáž 4. 11. v 17.30 hodin.
Vstup volný.

Severský ﬁlmový podzim v Caﬀé Ennea

středa 20. 11. v 17.00 hodin
ADDAMSOVA RODINA
USA, 2019. Dabing. Vstupné 130/110 Kč. ☺

sobota 30. 11. v 19.30 hodin
neděle 17. 11. v 17.00 hodin

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA

úterý 19. 11. v 19.30 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR 2019. Vstupné 130 Kč. 12+

sobota 16. 11. v 19.30 hodin
TADY HAVEL (komponovaný program) – 30 LET SAMETU
Projekce filmu Havel – Praha hrad a ukázky z připravovaného doku‐
mentárního filmu Petra Jančárka a diskuse s režisérem.
Vstupné 100 Kč. ☺
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LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
USA 2019. Dabing. Vstupné 150/130 Kč. ☺

neděle 1. 12. v 19.30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Česko, 2019. Vstupné 130 Kč. ☺

čtvrtek 14. listopadu v 19.00 hodin
MUŽ ZE SNĚHOVÉ JESKYNĚ
Norsko 2010, dokument, 80 minut, 60 Kč.

úterý 19. listopadu v 19.00 hodin
NECH MĚ PADNOUT
Finsko, Island 2018, drama, 136 minut, 60 Kč.

čtvrtek 21. listopadu v 19.00 hodin
PŘEŽÍT LÉTO
Litva, 2019, drama, 90 minut, 60 Kč.

úterý 26. listopadu v 19.00 hodin
BYL TADY SAŠA
Litva, 2018, drama, 96 minut, 60 Kč.

čtvrtek 28. listopadu v 19.00 hodin
TRESČÍ JAZÝČKY
Norsko, 2017, dokument, 85 minut, 60 Kč.
Předprodej caffé & shop Ennea – zajistěte si svá místa
Více na www.facebook.com/enneaa.
včas!
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Filip Řeha vstoupí do světa profesionální cyklistiky!
Začínal jako horolezec. Již tehdy však v dresu týmu Fit:ko Jeseník absolvoval ročně několik závodů na horském kole v seriálu
Jesenického Šneka. V roce 2015, při vzniku sportovních tříd na jesenickém gymnáziu, se zrodil i cyklistický tým mládeže Force team
Jeseník. Právě do tohoto týmu Filip ve svých 14 letech přestoupil a s vizí budoucího „bajkera“ se pro něj cyklistika stala prioritou.
V roce 2016 díky šesti vyhraným závodům v řadě ovládnul Jesenického Šneka v kategorii do patnácti let.
Letos v dubnu Filip zahájil svoji poslední
Bylo jasné, že je potřeba se posunout do
sezónu v mládežnické cyklistice svým oblíbe‐
vyšší ligy, a tak přišla na řadu silniční cyklis‐
ným 7. místem na českém poháru ve Zbraslavi.
tika. V září téhož roku nastoupil na jesenické
Poté nastala éra světových pohárů: v Německu
gymnázium do sportovní třídy. Podmínky, kte‐
– Cottbus, ČR – Závod Míru juniorů v Terezíně,
ré gymnázium nabízí, skvěle využil. Stovky
opět v Německu – Saarland, Lucembursku –
hodin strávených na kole, v tělocvičně, na běž‐
Patton, ME v Holandsku a opět v italské Luni‐
kách, nebo v Priessnitzových lázních ruku
gianě. Svůj dosavadní nejlepší výsledek celé
v ruce s individuálním přístupem těch nejeru‐
kariéry Filip získal v Lucembursku, když
dovanějších učitelů z celého okresu přinesly
v jednorázovém závodě dojel šestý! Nejvý‐
své ovoce již na jaře roku 2017. Hned
znamnější individuální vítězství si pak připsal
v prvním závodě, tzv. otvíráku sezóny
na červnovém českém poháru v Olomouci, kdy
v jihomoravském Hlohovci, skončil Filip
do cíle dojel sám po samostatném dvacetikilo‐
v kategorii kadetů na 7. místě. O týden poz‐
metrovém úniku. Nejcennější zlatý kov z MČR
ději na svém prvním českém poháru ve Zbra‐
získal opět v časovce družstev na domácím MČR,
slavi dojel třináctý. V dalším českém poháru
které probíhalo tradičně ve Vidnavě. Pomalu
v Kyjově vybojoval v celorepublikové konku‐
se dostáváme až k aktuálnímu podzimu, kdy
renci 7. příčku. Díky materiální podpoře gym‐
mu jen těsně nevyšla nominace na MS. To musel
názia a finanční podpoře mnoha firem
sledovat v televizi jako první náhradník české
z jesenického regionu mohl Force team Jeseník
reprezentace. Takto skončila poslední Filipova
vybavit Filipa potřebným materiálem a zajistit
sezóna mezi mládeží.
přípravu na nejdůležitější závod sezóny – MČR
Od roku 2020 bude Filip zápolit s nejlepv Jablonci nad Nisou. Zde se Filip umístil 9.,
šími českými cyklisty v mužské elitní katecož byl na jeho první sezónu mezi „silničáři“
gorii. Na jaře si ho všimli v profesionálním UCI
perfektní výkon.
týmu (tým, který má UCI licenci a může se tak
Následoval přestup mezi juniory. Začátek
účastnit závodů vyšších světových kategorií).
sezóny byl náročný vzhledem k delším závodům
Tento tým se jmenuje Pardus Tufo Prostějov.
a kratší cyklistické tréninkové historii vůči kon‐
kurenci. Vytrvalost v tréninku se ale vyplatila. Filip Řeha.
Foto: Rostislav Brokeš Pro Filipa je to úžasná příležitost, neboť právě
příští rok bude na jesenickém gymnáziu matu‐
V červnu 2018 pořádal Force team Jeseník
závod českého poháru ve Vidnavě. Domácí borec zde jako „prvoročák“ rovat. Může tak propojit kvalitní vzdělání, pokračovat na VŠ, a zároveň
junior prolétnul páskou v cílovém spurtu na 11. místě. O měsíc později se věnovat cyklistice. Za Filipa a celou trenérskou skupinu Force team
následovalo MČR v Karlových Varech na extrémně těžkém a kopcovitém Jeseník děkujeme právě jesenickému gymnáziu za pochopení a vstřícný
okruhu. Výsledkem byla 8. příčka, a tím pádem i pozornost repre- přístup ke sportovcům. Stručně také našim sponzorům, kteří nám již po
zentačního trenéra Tomáše Konečného. O prázdninách přišel první 4 letech naší existence umožnili vychovat prvního profesionálního spor‐
cenný kov z MČR, když s olomouckým Mapei Merida Kaňkovský získal tovce. Jsou jimi pan a paní Látalovi – Autodoprava, p. Martin a p. Jiří Kou‐
stříbro v časovce družstev. Na začátku školního roku 2018 Filip ve škole řilovi – Fit:ko a JVS, p. Reinold – Aloha project, p. Lindovský – Sběrna,
chyběl. Pomáhal totiž k vítězství ve 4. etapě tehdy nejlepšímu českému p. Chuděj – Velosport, p. Fridrichová – Atex, p. Lužný – Tomservis, p. Weiss‐
juniorovi Karlu Vackovi na světovém poháru v italské Lunigianě. Sám se ser – Wazy. A nakonec srdečné díky patří i městu Jeseník, které nás pod‐
tehdy nejlépe umístil ve 2. etapě na 77. místě. Do podzimní přípravy byla poruje od úplného začátku.
Ředitel klubu Force team Jeseník
zařazena dráhová cyklistika, kde se například podařilo vybojovat 8. místo
– Rostislav Brokeš
na MČR ve vylučovacím závodě.

Klub turistů Jeseník zve
2. listopadu: Rejvíz, Jeseník (sta‐
rou rejvízskou cestou). Délka trasy
12 km, autobus v 7:45 hod., vycház‐
ku připravila A. Černíčková.
9. listopadu: Chrastice, Hynčice
pod Sušinou, Staré Město pod Sně‐
žníkem. Délka trasy 14 km, vlak
v 7:46 hod., vycházku připravila E.
Havrilová.
23. listopadu: Jeseník, Dianin
pramen, Čertovy kameny, NS Skalní
věže Kostelník, Bělák a zpět. Délka
trasy 12 km, sraz u kina v 9:00 hod.,
vycházku připravila D. Podaná.
29. listopadu: Pevnost poznání

Čertovy kameny.

Foto: T. Neuwirth

Olomouc. Vlak v 7:01 hod., vedou
Jana a Franta.
Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.
(jš)
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