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Vážení spoluobčané,
poprvé v tomto roce
mám příležitost Vás
pozdravit a popřát
Vám zdraví, štěstí
a splnění všech přání.

Mnozí z Vás jistě zaregistrovali, že jsem
se v podzimních volbách stal poslancem
Parlamentu ČR. Již před volbami jsem
jasně deklaroval, že v případě zvolení
do sněmovny nebudu trvat na funkci
starosty. Během uplynulých třech měsí-
ců jsem došel k závěru, že musím naše-
mu regionu pomáhat v  maximální
možné šíři na centrální úrovni. Proto
jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce
starosty města, a to k 28. únoru 2018.

Jako jesenický patriot věřím, že nové
vedení radnice bude pokračovat stej-
ným směrem, tedy že bude pracovat pro
zlepšení života občanů města. Doufám,
že se podaří i po letošních komunálních
volbách pokračovat v programu a na -
startovaných vizích, jejichž realizaci jsme
započali před třemi a půl lety.  

V Praze budu prosazovat věci užiteč-
né pro náš region – mimo jiné i díky
tomu, že jsem místopředsedou sněmov-
ního Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj – a zároveň otevírat
dveře úřadů, které dříve byly pro Jeseník
nedobytné. Navíc jako člen Výboru pro
evropské záležitosti se mohu efektivně
zasazovat o lepší život v odloučených
lokalitách a znevýhodněných oblastech
v  celém Česku, které mají podobné
problémy jako Jesenicko. Další práce mě
pak čeká ve dvou stálých sněmovních
komisích. 

S  vedením města a občany Jese -
níku zůstávám však v přímém kontaktu
a spojení, abych mohl v Poslanecké sně-
movně pomáhat našemu regionu.
Všichni si totiž dobře uvědomujeme, že
Jeseník je poněkud odstrčen a zcela
mimo zájmy těch nejvyšších míst. To se
teď pokusím změnit. A přivítám Vaši
pomoc, ať už mi budete psát či volat své
náměty a postřehy. Cokoli, co by mohlo
zlepšit životní podmínky v  Jeseníku.
Společně Jeseník opět zviditelníme.

Ing. Adam Kalous

Rezignace
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Informační měsíčník města Jeseník

Strategický plán
rozvoje města

Město Jeseník bude v nadcházejí‐
cích měsících zpracovávat strategický
plán rozvoje města. Tento dokument
bude sloužit ke stanovení hlavních
rozvojových směrů města voblastech
jako hospodářství, životní prostředí,
doprava, sociální služby, kultura, ces‐
tovní ruch, investice apod. Zájmem
města je zapojit veřejnost do procesu
tvorby rozvojové strategie. Vtéto sou‐
vislosti proběhne v únoru a březnu
na území města šetření, jehož smy‐
slem bude zjištění názorů, připomí‐
nek a podnětů občanů k budoucímu
rozvoji města. 

Dotazníkové šetření bude také
možno vyplnit elektronicky prostřed‐
nictvím webových stránek města.
Výsledky průzkumu budou tvořit
součást celkové analýzy prostředí
města Jeseník. Veškeré závěry vyplý‐
vající z analýzy budou použity
výhradně jako podklady pro zpraco‐
vání strategického plánu. 

Více informací Vám rádi poskytne‐
me na oddělení investic (Továr‐
ní 1287/4, Jeseník) nebo telefonicky
na čísle: 584 498 180. (MěÚ)

Náměstí ožije Velikonoční slavností

Připraveny jsou tematické tvořivé
dílny, ve kterých si budete moci
uplést pomlázku, nazdobit vajíčka
nebo vyzkoušet techniku quilting,
dále velikonoční hry a soutěže pro

děti. Těšit se můžete na bohaté
občerstvení a širokou nabídku
 dalších regionálních produktů, sou‐
těž o ceny a společné zdobení veli‐
konočního stromku. Na pódiu

vystoupí děti z mateřských škol,
taneční studio YES Dance a jesenická
kapela Noe Roads. Zvídaví návštěv‐
níci se také dozvědí, jak se během
historie slavily Velikonoce na Jese‐
nicku.

Všechny děti mají možnost přinést
svůj obrázek s tématem Velikonoc na
infostánek Jesenických trhů aozdobit
jím náměstí. Děti mají také v tento
den vstup zdarma do Vlastivědného
muzea, které se takto zapojilo do Veli‐
konoční slavnosti. V prostoru nádvoří
bude pro ně přichystaná velikonoční
dílna. Podrobný program a aktuality
na www.jesenicketrhy.czana Face‐
booku. 

Slavnost pořádá spolek Sudetikus,
z. s. ve spolupráci s městem Jeseník
a Olomouckým krajem. V případě
nepříznivého počasí se akce koná
v sále IPOS. (ms)

Svátky jara se pomalu blíží a Vy je s námi můžete oslavit v sobotu
17. března od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí. Pořídíte tam
vše, co je potřeba pro velikonoční výzdobu domova – ručně zdo-
bená vajíčka, pomlázky, věnce a další jarní dekorace, a to vše od
šikovných tvůrců z našeho regionu. 

Dortík s příchutí bronzu

Skvělým úspěchem se může pochlubit Střední škola gastronomie
a farmářství Jeseník, která koncem ledna uspořádala XIV. ročník soutěže
odborných dovedností cukrářů juniorů – O Priessnitzův dortík. Její stu‐
dentka, Lucie Hanková, obsadila v celkovém hodnocení třetí místo, stříbrný
stupínek patří Sabině Fagulcové z Brna a pomyslné zlato získala Markéta
Hladká z Kroměříže. Soutěže, která se konala v Kongresovém sále
 Priessnitzových léčebných lázní, se celkem zúčastnilo 13 soutěžících
z celé České republiky.

Text a foto SŠ gastronomie a farmářství Jeseník
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Nysa nabízí atraktivní studijní obory
Vysoká škola téměř za humny.
Řeč je o polské Nyse, která je
od Jeseníku vzdálena zhruba
40 kilometrů a zájemcům nabí-
zí bakalářské i magisterské stu-
dium. 

Středoškolákům z Jesenicka se
tak nabízí možnost studovat v blíz‐
kosti domova třeba architekturu,
informatiku, kosmetologii, záchra‐
nářství  nebo vnitrostátní bezpeč‐
nost. „Další výhodou je, že škola je
státní, studenti za výuku nic neplatí.
Studuje se samozřejmě v polštině,
ale myslím si, že zájemci od nás se
nemají čeho obávat, neboť se mohou
zdokonalit v jazykových kurzech,“
uvedla místostarostka Jeseníku
Zdeňka Blišťanová. 

Ve škole, která byla založena
v roce 2001, vyučuje 189 akade‐
mických učitelů. V pestré paletě
oborů najdeme třeba právě ty, po
jejichž absolventech je velká
poptávka právě na Jesenicku. „Jed-
ná se především o ošetřovatelství.
Byli bychom rádi, kdyby došlo
k navázání kontaktů vysoké školy
s Priessnitzovými a Schrothovými
léčebnými lázněmi,“ poznamenala
místostarostka. Ta zároveň kvito‐
vala, jak se zástupci vysoké školy
zevrubně věnovali představitelům
firem a středních škol, kteří do

Nysy zavítali na návštěvu koncem
ledna. Čeští zástupci v aule krátce
představili své představy o mož‐
né spolupráci. Například Ondře‐
jo vické strojírny poptávají kva‐
li fikované zaměstnance včetně
obchodních zástupců, jesenická
firma Naturfyt – Bio má zájem
o praxi vysokoškoláků. Jesenické
gymnázium zase nevyloučilo mož‐
nost, že někteří studenti by se
mohli zajímat o studium v Nyse.

A spolupráce by mohla začít i se
Základní uměleckou školou v Jese‐
níku. „Vysokoškolští učitelé v Nyse
totiž vyučují obor jazz a estrádní
hudba,“ dodala místostarostka
Zdeňka Blišťanová.

Studium však není jen o učení,
zájemcům jsou k dispozici napří‐
klad dvě sportovní haly. Studentské
koleje jsou samozřejmostí. Termín
podávání přihlášek na studium je
od 1. června 2018. (rik)

Matrika
V Jesenické nemocnici se v lednu

narodilo celkem 24 dětí, z toho mat‐
kám trvale žijícím v Jeseníku 7 dětí.
Jsou to samá děvčata: Viktorie Petrá-
ňová, Lea Sluková, Sofie Oprchalová,
Vanesa Vavračová, Erika Anna Haasová,
Elena Pazderová, Emma Bělíková.

(MěÚ)

Informace
o projektech města

Chcete se dozvědět více o připra‐
vovaných nebo již realizovaných
investičních akcích města? Popis
nejvýznamnějších projektů na ‐
leznete na stránce města Jesení‐
ku: www.jese nik.org/pro jekty.
Zde jsou zveřejněny také zápisy
Výboru pro strategický rozvoj
a investice, který se zabývá při‐
pravovanými projekty jako porad‐
ní orgán Zastupitelstva města
Jeseníku. (MÚ)

Vloni byla dokončena páteřní cyklo -
stezka. Foto: Richard Kapustka

Poradna pomáhá obětem trestných činů. Bezplatně

Druh fyzicky napadal svou druž‐
ku, tahal ji za vlasy, žduchal do ní,
vulgárně urážel a ponižoval, všech‐
no podle něj dělala špatně, neuměla
uvařit, uklidit, nesměla chodit
nikam sama, podezíral ji z nevěry,
přátele už ani neměla. Násilí trpěla,
protože doufala, že se partner změ‐
ní. Vždy, když se za své chování
omlouval, znovu mu uvěřila.
V okamžiku, kdy ji však hrozil
s nožem v ruce, se již bála o svůj
život, a proto zavolala Policii ČR.
Žena se pak obrátila i na Poradnu
pro oběti Jeseník. 

Klientka potřebovala mluvit
otom, co aktuálně prožívá, jak je pro
ni samotné vyšetřování náročné,
také se jí vracejí vzpomínky na to,
co se stalo. Nemůže spát, mívá děsi‐
vé sny, špatně se soustředí, popiso‐

vala i zdravotní problémy. Bála se
toho, co ji čeká. Vzhledem k tomu,
že kromě již zmíněných potíží muse‐
la změnit bydliště, stále se jí tam vra‐
cely tíživé vzpomínky, byla také
v pracovní neschopnosti. Podala
prohlášení o dopadech trestného
činu, kde popsala, jak se na jejím
životě trestný čin podepsal, v čem
se jí změnil život. (Prohlášení má
význam jednak pro oběť, jejího prá‐
va být slyšena, tak i pro pachatele,
který si může uvědomit, co spáchal,
tak ipro soud, kterému může pomo‐
ci při rozhodování o trestu nebo
nároku oběti na náhrady škody.) 

Žena chtěla také využít svého
práva na zmocněnce, klientce jsem
pomohla sepsat žádost, která byla
úspěšná. Získala bezplatně zmoc‐
něnce – advokáta, který ji bude

v trestním řízení zastupovat. Kli‐
entce jsem doporučila žádat
o náhradu škody, také jsem ji infor‐
movala o možnosti žádat soud
o vyslechnutí bez přítomnosti
pachatele, protože měla obavy ze
setkání s ním na soudním jednání.
Klientka se rozhodla využít nabídky
bezplatné psychoterapeutické
pomoci, mluvila o tom, že i po dvou
měsících od události nemůže spát,
měla obavy chodit ven, špatně se
soustředila v zaměstnání. Mluvila
o tom, že si až po nějaké době při‐
pustila, že má potíže, se kterými si
sama neporadí. Využila psychote‐
rapeutickou pomoc, která jí pomoh‐
la, aby se dokázala s tím, co se jí
stalo, lépe vyrovnat. Také aby zvlád‐
la soudní jednání, kde vystupovala
jako svědek i jako poškozená.

Klientka děkovala za pomoc
a podporu, pomohlo jí, že na to
nebyla sama a zlepšil se její psychic‐
ký stav. Také ocenila advokáta, který
ji bude v trestním řízení zastupovat.
Uměla se více zaměřit do budoucna,

začala obnovovat vztahy s přáteli
a věnovat se tomu, co dříve nesmě‐
la.

Poradna pro oběti Jeseník
poskytuje právní informace, psy‐
chosociální podporu, zprostředko‐
vává psychoterapeutickou pomoc
obětem trestných činů. Nezastupu‐
je roli advokáta, ale pomáhá obě‐
tem, aby dokázaly zvládnout tíživou
situaci, trestní řízení a také se
vyrovnat s následky trestného činu.

Na poradnu se za rok 2017 vět‐
šinou obracely oběti násilné trestné
činnosti, ale také dalšího protipráv‐
ního jednání či majetkové trestné
činnosti. Pokud jste se stali obětí
trestného činu nebo se tak cítíte,
neobávejte se obrátit se s žádostí
o pomoc, služby poradny jsou
bezplatné a mohou být i anonym-
ní.

V Jeseníku lze poradnu kon-
taktovat na tel. č.: 727 940 166, 
e‐mailem: kotkova.pms@gmail.com
nebo můžete přijít osobně do kan‐
celáře nedaleko autobusového nád‐
raží na ulici Sadová 881/4, a to
každé úterý a pátek od 15.00 do
18.00 hodin. Mgr. Jana Kotková,

poradce pro oběti

V rámci projektu Probační a mediační služby ČR „Proč zrovna já?
II.“ vznikla Poradna pro oběti Jeseník. Dnes vám přinášíme příběh
týrané ženy, která se díky spolupráci s touto poradnou dokázala
vyrovnat se situací a žít dál. V zájmu zachování mlčenlivosti byly
údaje a některé okolnosti pozměněny.

Vysoká škola v Nyse nabízí bakalářské i magisterské studium. 
Foto: Richard Kapustka

www.pwsz.nysa.pl
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Rok 2018 je rokem investic, největší je sportovní hala
Vážení spoluobčané, informuji Vás o zahájení, realizaci a přípravě několika níže uvedených investičních akcí města Jeseník v období
let 2017 a 2018. V tomto období se městu daří plnit podmínky akčního plánu, ve kterém jsou definovány stěžejní investiční akce.
Akční plán rozvoje města na období 2016-2018 patří mezi strategické dokumenty, které vyjasňují priority rozvoje města na toto tříleté
období.

Zcela zásadní je pro oblast spor‐
tu, kterou město dlouhodobě pod‐
poruje, výstavba nové sportovní
haly. Tato pro město nejvýznam‐
nější a dlouho očekávaná investiční
akce již byla zahájena. Na místě
původní staré sportovní haly, která
byla zdemolována, vyroste letos na
jaře nový sportovní stánek pro
sportovce z celého regionu. Část
pro sportovce tvoří, v celém regio‐
nu chybějící, hrací plocha o rozmě‐
rech 20 m x 40 m o světlé výšce
min. 7,5 m. Tato velikost umožňuje
umístění hřišť zejména pro futsal,
florbal, volejbal, basketbal a dále
ostatní méně velikostně náročná
hřiště. Další, od hřiště samostatně
oddělenou částí sportoviště, je
horolezecká stěna šířky 17 m
a výšky až 10 m. Sportovní areál na
ulici Dukelská skýtá nevídaný,
sportovně relaxační potenciál
s možností vybudovat zde
v budoucnu ucelenou sportovní
infrastrukturu pro všechny zájmo‐
vé skupiny.

Dařilo se i v oblasti výstavby
či rekonstrukce dopravní infra-
struktury či regenerace území.
Byl dokončen poslední úsek páteř‐
ní cyklostezky vedoucí z Jeseníku
na Bobrovník, čímž se završilo
dlouholeté úsilí cyklistického pro‐
pojení intravilánem města. Řidiči
se také po mnoha letech konečně
dočkali nového Rejvízského mostu
společně s novým napojením na
ul. Slunnou a také začala etapizace
regenerace sídlišť 9. května a Pod
Chlumem. Tato zahrnuje výměnu
veřejného osvětlení, nové a rekon‐
struované chodníky, rekonstrukci
místních komunikací včetně vybu‐
dování nových parkovacích míst,
vybavení prostoru městským
mobiliářem, sadové a terénní úpra‐
vy včetně výsadby nových stromů.

Pro naše nejmenší bylo v areálu
Základní školy Boženy Němcové
vybudováno nové, dětské doprav-
ní hřiště. Jeho hlavním úkolem je
seznámit děti se základními
dopravními pravidly a zábavnou
formou je tak v bezpečí připravit
na realitu silničního provozu. 

Obyvatelé ulic Lipovská a Kal-
vodova se po mnoha letech
dočkají již letos na jaře nového
chodníku. Chodník, který vede od

firmy Jesdrev až k penzionu U Petra,
měří zhruba 650 metrů a nahradí
tak neutěšenou a nezpevněnou plo‐
chu podél frekventované komuni‐
kace. 

Pro zpříjemnění podnikatelské‐
ho prostředí byla také dokončena
kompletní plynofikace průmyslo-
vé zóny Za Podjezdem, předmětem
stavby byla výstavba PE plynovodní
STL sítě včetně přípojek a skříní
HUP. Toto zasíťování umožnilo rea‐
lizaci nových podnikatelských
záměrů a zřízení nových pracov‐
ních míst. 

Na startu letošního roku 2018 se
rozbíhají další významné investice.
Jak dlouho odborná i laická veřej‐
nost diskutuje nad potřebou nové
knihovny? Město Jeseník již reali‐
zuje projekt Centra společných
aktivit. Jde o využití bývalé bytové
jednotky č. p. 870 a budovy býva‐
lého loutkového divadla, která je
součástí areálu městského divadla
s č. p. 880 na ulici 28. října. Spojením
těchto budov vznikne „Centrum
společných aktivit“. Nový areál bude
mít funkci multimediální knihovny
pro děti i pro dospělé s přidruže‐
nými funkcemi, jako jsou multime‐
diální učebna anebo menší
víceúčelový sál. 

V sociální oblasti jsme úspěšně
navázali na realizaci Centra sociál‐
ních služeb, a to výstavbou a rekon‐
strukcí celkem osmi sociálních bytů
v problematickém bytovém domě
na ulici Tylova. Celý objekt projde
rekonstrukcí a bude sloužit pro

ubytování bezproblémových klien‐
tů v bytech různých velikostí. 

V oblasti dopravní infrastruktury
chceme pokračovat v rekon-
strukci či budování nových chod-
níků a komunikací. V lokalitě pod
Iposem, v těsné blízkosti Smetano‐
vých sadů, vznikne nové odstavné
parkoviště pro osobní automobily
sloužící  návštěvníkům této lokality.
Celkem se počítá s 56 kolmými stá‐
ními, rozčleněnými obslužnými
komunikacemi. 

Do dotačního titulu byl podán
záměr výstavby chodníku na ul. Rej‐
vízská, obyvatelé této lokality se tak
možná dočkají už letos nového
chodníku od hřbitova až po odboč‐
ku ul. Za Pilou v Bukovicích. K vyšší
bezpečnosti chodců, podél velice
nebezpečného úseku místní komu‐
nikace ulice horní Dukelské, přispě‐
je výstavba chodníku, rekonstrukce
silnice včetně zklidnění dopravy
a veřejného osvětlení. Tato inves‐
tiční akce proběhne ještě v letošním
roce.

Zásadní stavební úpravy vyža-
duje také proluka u tržnice. Při
rekonstrukci Masarykova náměstí
nedošlo k revitalizaci této lokality,
jež v sobě skrývá řadu technických
a majetkoprávních komplikací.
Bude snahou vtisknout tomuto mís‐
tu parkový ráz, ale za předpokladu
ponechání citlivé dopravní obsluž‐
nosti území. 

Město Jeseník se také zapojilo
do projektu ČR‐PL  spolupráce 6
partnerů s názvem Krajem Nis-

kého knížectví a slezských veli-
kánů V. Priessnitze a J. von
Eichendorffa. Cílem projektu je
vytvoření nového, přeshraničního
turistického produktu, díky jehož
fungování budou kompenzovány
značné výkyvy návštěvnosti
v nejméně populárních místech,
a to prostřednictvím celosezon‐
ních turistických atraktivit zalo‐
žených na dědictví společné
historie Niského knížectví včetně
těchto významných osobností.
V rámci tohoto projektu, pokud
bude úspěšný, je plánována
výstavba dětského vodního světa
V. Priessnitze v areálu Smetano‐
vých sadů, kdy vodní hřiště je
navrženo jako vysoce edukativní
a interaktivní. Návštěvníci budou
s vodou v blízkém kontaktu a zjistí,
co umí a jak se chová.

Jelikož se vždy snažíme roz‐
vrhnout jednotlivé rozvojové čin‐
nosti tak, aby město dokázalo co
nejefektivněji využívat svých
finančních prostředků, dotačních
možností a personálních kapacit,
bylo za poslední období proin-
vestováno bezmála 425 milionů
korun. Z této částky poskytly
evropské či národní zdroje 265
milionů Kč, což výrazně přispělo
k samotné realizaci záměrů
a snížení zadluženosti města.

Z pohledu rozvojových aktivit se
rok 2018 zdá být klíčovým. Končící
platnost stávajících strategických
dokumentů města Jeseník klade
důraz na podrobné vyhodnocení
směřování a potřeb rozvoje. Město
Jeseník si tak dovoluje vyzvat
veřejnost, podnikatele a odbor-
níky, politiky i úředníky, aby se
zapojili do zpracování nového
strategického plánu rozvoje
města. Vedení radnice se tak roz‐
hodlo zamyslet, za účasti co nejširší
veřejnosti, nad dalším rozvojem
území. 

Součástí tohoto procesu je tvorba
dílčích koncepcí cestovního ruchu,
koncepce sportu či záměrů výstav‐
by a rekonstrukcí dalších investič‐
ních záměrů. Chcete‐li se stát
součástí města a podílet se na jeho
dalším směřování, vyplňte, prosím,
přiložený dotazník v tomto vydání
Našeho města a předejte na kon‐
taktní adrese. Ing. Adam Kalous

Nová sportovní hala bude dokončena letos na jaře. Foto: R. Kapustka



Bližší informace opořádání zájez‐
dů se dozvíte především ve vývěsní
skříňce CSS Jeseník pro seniory
v průchodu, na nástěnkách v Klubu
seniorů, Dukelská ul. 718 a v měst‐
ském zpravodaji Naše město. 

I v letošním roce se bude přihla‐
šovat na zájezdy dle termínu uve‐
deném v informačním plakátu
k jednotlivým zájezdům, vždy na
odboru sociálních věcí a zdravot‐

nictví u A. Kalinové, 4. patro, blok
B, dveře č. 437. Zde se bude hradit
také poplatek za zájezd, který je
splatný do tří dnů od přihlášení.
S ohledem na udržení ceny zájez-
du v případě odhlášení v kratším
termínu než 7 dní před zájezdem
nebude poplatek vrácen, pokud
se nepodaří zajistit náhradníka.
U dotovaných zájezdů budou mít
přednost senioři s bydlištěm

v Jeseníku. Ostatní mají možnost
se přihlásit jako náhradníci
a včas budou informováni o pří-
padném volném místě. 

A na co se můžete těšit? Budou
to jednodenní poznávací zájezdy,
například dnes uvedený zájezd do
Kroměříže na jarní zahradní výsta‐
vu Floria (více informací v samo ‐
statné pozvánce v tomto vydání),
zájezdy do divadla a v květnu a červ‐
nu vícedenní zájezdy. U každého
zájezdu budou vždy uvedeny
podrobnosti. 

Bc. Alena Kalinová, 
Odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník
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Přednáška:
Exekuce a co s ní?
Srdečně vás zveme, ve čtvrtek
29. března v 16.00 hodin do Klu-
bu seniorů v Jeseníku, na před-
nášku, kterou připravila
a povede Michaela Vrbová
s názvem Exekuce a co s ní? 

Řada z vás se, ať už přímo nebo
v okolí, setkala s příběhy lidí, které
potkala exekuce. Jak postupovat,
čeho se vyvarovat? Jaké jsou mož‐
nosti řešení a že ne vždy se jedná
o neřešitelnou situaci, na to se Vám
pokusí odpovědět tato přednáška. 

Vstup je volný pro seniory, jejich
přátele a známé. Bližší informace
podá Bc. Alena Kalinová, OSVZ, 
MěÚ Jesenik, tel.: 584 498 406.
Informace rovněž najdete na:
www.cssjes.cz. (AK)

Centrum sociálních služeb Jeseník ve spolupráci s městem Jeseník
připravuje pro seniory města i v tomto roce opět bohatou nabídku
výletů, naučných, poznávacích a kulturních zájezdů nejen krajem
Jesenicka a příhraničními oblastmi Polska. Některé z nich budou
i s průvodcem – panem Macháčkem.

Ples ovládly
pohádkové bytosti

V pondělí 5. února jsem se zúčast ‐
nila maškarního plesu, který zor‐
ganizovala Rada seniorů s odborem
sociálních věcí a zdravotnictví. Na
místě panovala velmi dobrá atmo‐
sféra a všem to moc slušelo. Jen já
jsem jim to trochu kazila, protože
jsem žádný kostým bohužel nemě‐
la. Příště to ale určitě napravím. 

Mimochodem musím pochválit
Radu seniorů, kterou jsme zřídili
před necelými třemi lety, za jejich
aktivity, které vykonává pro naše
starší spoluobčany. Za dobu svého
působení přinesla městu spoustu
podnětů a nápadů na zlepšení živo‐
ta seniorů v Jeseníku. Moc se těším
na další spolupráci.

Mgr. Zdeňka Blišťanová,
místostarostka města Jeseníku

Místostarostka Zdeňka Blišťanová na
maškarním plese. Foto: RS

Zájezdy a výlety pro seniory v roce 2018

Rada seniorů města Jeseník
Máte zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit volné chvíle, nebo

co ve městě změnit? Přijďte se o ně podělit na další schůzky Rady seniorů,
které se uskuteční v pondělí 5. března a 9. dubna v 10.00 hod. v zasedací
místnosti radnice města Jeseníku, Masarykovo nám. 167/1. Pokud máte
zájem zapojit se se svým podnětem nebo pravidelnou účastí v Radě senio‐
rů, jste srdečně zváni.

Bližší informace na tel. 584 498 406, Odbor sociálních věcí a zdravot‐
nictví, MěÚ Jeseník. (AK)

Knihovna slaví
70 let existence

Knihovna očima dětí, tak se jme‐
nuje výstava k 70. výročí knihovny
v Jeseníku, kterou 7. února zahájila
slavnostní vernisáž v Katovně.
Výstavu si lze prohlédnout do
4. března. Foto: RH

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

Jarní zahradní výstava 2018
Kroměříž

dne 27. 4. 2018
Odjezd z Jeseníku v 7.45 hodin od Billy, 

v 7.50 hodin Jesenka, 
v 8.00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice.

Tradiční výstava Floria „jaro“ 2018 je určena všem zahradníkům,
chatařům, chalupářům a milovníkům květin. 

Zájem z minulého roku již dnes zajistil rozšíření sortimentu rostlin,
květin a stromů. Nabídka zahradníků pokryje celý sortiment 

od skalniček až po vzrostlé stromy.
Návštěvníky čekají tisíce kusů rozkvetlých květin 

a romantická svatební tematika. 
V jejím rámci bude připravena výstava svatebních šatů a také

soutěž floristů o nejkrásnější svatební vazbu. 
Na více než 20 000 metrech čtverečních výstavní plochy si budou

moci návštěvníci koupit trvalky, dvouletky, balkónové květiny,
okrasné a ovocné stromky a keře nebo potřeby pro dům, 

zahradu a volný čas
Na své si přijdou i příznivci motorismu. První víkend budou
vystaveny veterány, k vidění budou jak motocykly, tak auta.

CENA: 220 Kč /doprava, celodenní vstupenka/
Přihlašovat se lze od 1. 3. 2018, 

platbu je nutné uhradit do tří dnů od přihlášení! 
Přihlášky a platba: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, 

ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, kancelář č. 437, 
tel.: 584 498 406, e‐mail: alena.kalinova@mujes.cz

Další 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.
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Za kvalitní péčí oční ambulance se už nemusí dojíždět
Akutní i chronické oční potíže řeší již druhým rokem oční ambulance Jesenické nemocnice, která byla nově vybudována v září 2016
v prostorách budovy Medicentra. 

Jeseník očima návštěvníků:
Lidé se tady umí domluvit a udělat něco pro svoje město
Kdo a odkud jste, čím se zabývá-
te?  

Jana Š., Přerov, jsem soudní pře‐
kladatelka a tlumočnice z angličtiny
a francouzštiny, mám ráda hory
a les, sport a divadlo. 

Amálka Š., Přerov, 4 roky.

Co vás k nám přivedlo? Jste zde
poprvé? 

Jana: Poprvé jsem přijela do lázní
před sedmnácti lety s astmatem,
pak ještě jednou, pak se synem, nyní
s dcerou, která má atopický ekzém.
A mnohokrát jsme tu byli celá rodi‐
na na dovolené. 

Amálka: Jsem tu potřetí, poprvé
jsem přijela jako miminko, to už si
nepamatuji. 

Co se vám v Jeseníku líbilo?
Jana: Zdejší příroda, lázně a okolí,

možnost pít čistou vodu, balneo‐
park, celá řada obnovených míst.
Přečetla jsem si všechny dostupné
knížky o panu Priessnitzovi. Když
jsem sem jela poprvé, nechtělo se
mi. Dnes si neumím představit, že
bych jela do Luhačovic nebo do
jiných klasických městských lázní.
Neznám žádné jiné lázně podobné‐
ho typu. 

Amálka:  Když bruslím, když jím
dorty a kulaté oplatky, perníkové
a skořicové. Líbí se mi hraní na flét‐
nu a vany…

Co se vám nelíbilo, co zde chybí?
Jana: Chybí mi kinokavárna Sofie,

její nahrazení hernou nebylo potře‐
ba, ve zdejším zdravém prostředí
je možné chodit s dětmi celý rok
ven.

Amálka: Nic.

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

Jana: Mám krásné zážitky z pro‐
cházek a výletů, hezké jsou i večerní
programy v lázních.

Amálka: Příběhy, co říká pan Kra‐
těna, a fotka s kamzíkem.

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

Jana: Čistý vzduch, voda, les,
 stromy, krásné výhledy na hory,
skotské střiky a vůně bylinkové
koupele.

Amálka: Čerstvý vzduch a stro‐
mečky. 

Umíte si představit, že byste zde
žily trvale?

Jana: Ano, hned zítra bych se
nastěhovala. Myslím, že s manže‐

lem jednou někde na horách skon‐
číme, až se děti osamostatní. 

Amálka: Ano, kdyby tady mohli
být pejsci.

Je to lepší doma v Přerově, nebo
tady?

Amálka: Tady. (Jana: Ale každé
ráno brečí, že chce domů.)

Co byste vzkázaly obyvatelům
Jeseníku?

Jana: Mám pocit, že to tady místní
mají rádi, i když celý tento kraj je
takový „Bohem zapomenutý“. Obdi‐
vovala jsem nově vysazenou třeš‐
ňovou alej a obnovené Gilbertovo
odpočívadlo. A hlavně to, že se tady
lidé umí domluvit a udělat něco pro
svoje město. Není to všude běžné.

Amálka: Nic. 
(jg)

Oční ambulance Jesenické nemocnice je vybavena moderními přístroji. 

Lidé by vyšetření zraku rozhodně neměli podceňovat. Foto: archiv JN

pozadí své pacienty s vysokým tla-
kem a diabetem. Ale pečujeme také
o pacienty se vzácnějšími diagnóza-
mi. V případě nutnosti operačního
výkonu pak spolupracujeme s nej-
bližšími vyššími pracovišti v Šum-
perku a v Olomouci,“ vyjmenovává
oftalmoložka Anežka Pupíková
a zdůrazňuje, že svého očního léka‐
ře by měl preventivně navštěvovat
alespoň jednou ročně každý člověk
starší 40 let, a to i v případě, kdy
nemá potíže. V tomto věku totiž
dochází ke zvýšení rizika, přede‐
vším zeleného zákalu, který musí
být zachycen včas, aby se dal úspěš‐
ně léčit. V opačném případě může

onemocnění skončit závažným
poškozením zraku, nezřídka také
slepotou. „Zelený zákal je zákeřný
v tom, že nebolí a člověk nemá na
počátku jakékoliv potíže. Ty přichá-
zejí až v pokročilé fázi onemocnění,
kdy už je léčba nedostatečná,“
doplňuje Anežka Pupíková.

Očního lékaře by měli se svým
dítětem rovněž navštívit rodiče
v případě, kdy při prohlídce u pedi‐
atra nebylo možné ve věku tří či pěti
let dostatečně vyšetřit zrak. „V pří-
padě, že se v rodině vyskytuje tupo-
zrakost nebo šilhání, je vyšetření
v předškolním věku rovněž namístě,“
míní lékařka. 

„Ambulance byla vybavena zcela
novými přístroji, abychom mohli
poskytnout místním obyvatelům
kvalitní péči. Řada z nich do té doby
dojížděla do vzdálených ambulancí
mimo okres, a proto jsme rádi, že
jsme jim v této věci mohli pomoci,“
uvádí oční lékařka MUDr. Anežka
Pupíková, která je společně se svou
zdravotní sestrou Martinou Bartoš‐
kovou k dispozici pacientům
v ambulanci každý den od pondělí
do pátku. 

Oční ambulance zajišťuje péči jak
pro dospělé, tak pro dětské pacien‐
ty. Dětem přitom nabízí oční vyše‐
tření, předpis brýlové korekce
a vyšetření šilhání. Nejdůležitější
je ale individuální empatický pří ‐
stup, který dětským pacientům
výrazně pomáhá lépe zvládat zdra‐
votní vyšetření. „V naší ambulanci
nabízíme malým pacientům trpělivý

a hravý přístup. I dospělí pak jistě
ocení maximálně kvalitní léčbu
a diagnostiku, kterou můžeme
poskytovat díky modernímu pří -
strojovému vybavení,“ informuje
Anežka Pupíková s tím, že ambu‐
lance disponuje například přístro‐
jem k bezkontaktnímu měření
očního tlaku, k měření refrakce oka,
počítačovým perimetrem i fundus‐
kamerou a OCT přístrojem, který je
důležitý u pacientů se zeleným
zákalem a při onemocnění sítnice.

Důležitost prevence
Lidé nejčastěji navštěvují oční

ambulanci kvůli pravidelným pro‐
hlídkám a kontrolám. „Jedná se
o kontroly vidění, předpisy brýlí, kon-
troly u šedého a zeleného zákalu či
věkem podmíněné makulární dege-
nerace. Diabetologové a internisté
k nám odesílají na kontrolu očního

Lidé se mohou do oční ambulance Jesenické nemocnice objednávat
telefonicky každý den mezi 14. a 15. hodinou na telefonním čísle 
584 458 324. V případě neodkladných akutních potíží je možné se na
ambulanci obrátit přímo. (JN)
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Co Krteček znamená pro maminky, jejich děti a rodiny?

Pro děti i pro dospělé
„V mých očích je mateřské

a rodinné centrum prostor, který
je naplněn lidmi, informacemi,
zážitky a dobrými radami pro
maminky jako samotné. Zde se
schází rodiny, které rády oboha‐
cují jiné smíchem, kontaktem
i nápady. Děti především milují
tento prostor na vyřádění a záro‐
veň se učí být respektovány
a respektovat. Velmi se jim kolek‐
tivem posiluje imunita a také nalé‐
zají sebevědomí. Pravidla jsou
všude, ale jsou jim tak přirozené.
Já jako maminka dvou dětí můžu
říct, že obě děti si pobyt trávený
tady v Krtečku užívaly a velmi se
rády vrací. Když nastoupily do
školky, tak byly obohacené básnič‐
kami, znalostmi i pravidly spole‐
čenských věcí.

Po ukončení rodičovské dovo‐
lené jsem byla seznámena s pro‐
jektem, který Krteček zřídil. Velmi
mě lákala myšlenka zkusit něco
nového, zajímavého a zároveň
jsem čekala přínos možností. Jeli‐
kož jsem po RD s dvěma dětmi, je

problém najít práci a můj obor
vykonávat nemohu. S chutí jsem
vstoupila do projektu a nyní jsem
v polovině a můžu sama za sebe
říct, že získané informace mi
pomáhají lépe se rozhlížet. Díky
projektu je možnost tréninkového
pracovního místa, kvůli kterému
se snažím o to více. Jsou to věci
nepoznané anebo hodně uložené
před mateřskou a na mateřské
jsem všechny informace nepouží‐
vala. Jsem velmi zvědavá, jak mi to
půjde, pokud mi mé tréninkové
místo vyjde.

Všem doporučuji, pokud mají
tuto možnost zkusit a zapojit se,
ať neváhají ani v MRC ani v pro‐
jektu. Je to super příležitost,“ řekla
Markéta P.

Zkušenosti i poznatky
„Začala jsem chodit do Krtečku,

abych poznala další maminky.
Mám ráda komunikaci s lidmi
a Krteček mi to nabízí. Dítě si hraje
a já mohu s maminkami probrat
to, co mě zajímá ohledně výchovy
dětí. Poznala jsem maminky, které

mají stejně staré dítko, můj syn Ště‐
pánek si nimi může hrát. Tím se
i více rozmluvil. Oběma nám Krte‐
ček přináší mnoho zkušeností
a poznatků.

Pro kurz jsem se rozhodla proto,
abych nabrala další vědomosti
a zkušenosti. Dozvěděla se, jak
jsem na tom vědomostně po mateř‐
ské dovolené. Když je člověk na
mateřské, přestane si časem v rám‐
ci práce věřit. Má pak problém najít
si dobrou práci. Díky kurzu vím, že
se dá vše zvládnout. Hodně mi
pomohl kurz komunikační doved‐
nosti a motivačně vzdělávací kurz.
Našla jsem v sobě odvahu a sebe‐
vědomí. Máme navštěvovat ještě
počítačové dovednosti, které mé
vědomosti zase posunou o kousek
dál, protože vím, že v počítačích
mám co dohánět. V rámci kurzu je
i tréninkové pracovní místo, na kte‐
ré se velmi těším. Bude to další zku‐
šenost pro hledání práce,“ svěřila
se Ivana S.

Osobní rozvoj
„Začala jsem Krteček navštěvo‐

vat v šesti měsících dítěte na dopo‐
ručení kamarádek. Prostory centra
byly velké a vybaveny spoustou
hraček. Setkávání s maminkami mi

i synovi přineslo spoustu rad,
doporučení a hodně nových kon‐
taktů. Krteček mně i dítěti přináší
osobní rozvoj, vždy se těšíme i na
venkovní aktivity. Ve volné herně
jsme si vyrobili adventní věnec
a další. Maruška Vršanová nás
naučila masáže pro zklidnění dítěte
s poruchami vnímání a skutečně
pomohly!

Kurz pro maminky jsem zvolila,
protože je to v dnešní době moc
lákavá nabídka vyzkoušet si jinou
pracovní profesi a navíc mi i Krte‐
ček pohlídá syna. Vím, že je tady
o něj po všech stránkách postaráno
a já se nemusím ničeho obávat a ješ‐
tě se naučí spoustu říkanek. Ze
všech seminářů mě prozatím nej‐
více zaujala ,Dluhová poradna‘. Dlu‐
hy nemám, ale byla přínosem, jak
pomoci jiným lidem, co je mají.
Těším se na očekávaný kurz s počí‐
tačem, kde zase získám další cenné
zkušenosti.

V létě jsem se zúčastnila několika
výletů, například Velké Losiny byl
příjemný relax, nebo další akce jako
Den dětí nebo Táta frčí do Krtečka
jsou dle mého super,“ poznamenala
Jaroslava Š.

Za MRC Krteček Jeseník 
Alena Řehová

Co obnáší a přináší? Na tyto otázky nám odpověděly tři maminky
docházející dlouhodobě do Mateřského a rodinného centra Krte-
ček v Jeseníku.

 
…POMÁHÁME POT EBNÝM NA JESENICKU  

, p . 
(Jesenicko, leden 2018)   

…OCE UJEME VÝTVARNÍKY A FOTOGRAFY  
 souv                        

.   
(Jeseník, únor 2018)  

…VZDORUJEME STA ECKÉ DEMENCI 
 a Alzheimerovy 

choroby. 5. . 
(Jeseník, b ezen 2018)  

…PO ÁDÁME VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ M J SV T 
                                    

a a.                        
 .                                                          

(Katovna Jeseník, duben 2018)  

…PODPORUJEME LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
.          

(Divadlo Petra Bezru e, Jeseník, kv ten 2018)  

…SPORTUJEME S D ÍVE NAROZENÝMI 
                       

.                                                                                                                
(Vidnava, ervenec 2018) 

…VYRÁŽÍME NA POU  
  .  

( erná Voda, zá í 2018) 

…DOPROVÁZÍME VAŠE BLÍZKÉ NA SKLONKU ŽIVOTA 
P .                                            
(Jeseník, listopad 2018) 

 

Hledáme dobrovolníky
od 15 let

HRY, ZÁBAVADOU OVÁNÍ, POZNÁNÍ

MLADÍ POMÁHAJÍ MLADÝM

PŘEDNÁŠKA CHARITY JESENÍK
Čtvrtek 15. března v 16.30 hodin

Hotel Slovan

VZDORUJEME STAŘECKÉ DEMENCI
Pečujete o příbuzného s demencí a nevíte si často rady? Zveme vás na

přednášku, která Vám pomůže lépe pochopit svět lidí s demencí
a Alzheimerovou chorobou. Tématem Vás provede Mgr. Lucie Pohlová,
DiS., která sama pracuje s lidmi s demencí a má v této oblasti dlouholeté
zkušenosti. Akce proběhne u příležitosti oslav 5. výročí vzniku Charitního
domu sv. Anežky.
Pořádá Charita Jeseník v rámci celoroční akce „Společně s Vámi…“
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Zdeněk Svěrák uvede výstavu Půlstoletí s Cimrmanem

Na podzim roku 1966 v roz ‐
hlasovém pořadu stanice Praha
Nealkoholická vinárna U Pavouka
zazněla z úst Zdeňka Svěráka, Jiřího
Šebánka a Josefa Škvoreckého první
narážka o naivním sochaři, povolá‐
ním řidiče parního válce. O rok poz‐
ději se již konala oficiální divadelní
premiéra hry Akt, která počítala
s diváky – začátečníky a prezento‐
vala mistrovy poznatky veřejnosti.

Přestože není dochována Járova
úplná podobizna, Cimrmanovo
 světoběžné působení můžeme
pozorovat na všech světových kon‐
tinentech. V českých zemích napří‐
klad zastával povolání učitele,
lékaře, dramatika, hudebníka či kri‐
minalisty, a byl mj. plodným vyná‐
lezcem. Prováděl a ovlivnil nespočet
dalších zajímavých činností a osob,
které se zapsaly do historie díky své
vědecké práci. 

Na výstavě se můžete těšit na
jeho důvtipné vynálezy i předměty
z denního života. Současně nahléd‐

nete do textů a fotografií ze zákulisí
Divadla Járy Cimrmana. Přijďte
oslavit jubileum vzniku „málem
Největšího Čecha,“ který se nepro‐
slavil.

Výstava bude zahájena v úterý
6. března 2018 v 17:00 slavnostní
vernisáží, kterou osobně uvede pan
Zdeněk Svěrák a členové souboru
Divadla Járy Cimrmana. Vernisáž se
uskuteční v Galerii Vodní tvrze.
Vstup na vernisáž je zdarma, je
však nutná rezervace vstupenek.
Vstupenky je možné rezervovat
od úterý 20. 2. 2018 do pátku 2. 3.
2018 do 17:00 hod., a to na
muzeum.pokladna@jen.cz, nebo
osobně na recepci Vlastivědného
muzea Jesenicka ve Vodní tvrzi.
Vstup od 16:30 hod. pro návštěv-
níky s rezervací. 

Výstava potrvá do 13. 5. 2018.
Muzeum je otevřeno od úterý do
neděle vždy od 9:00 do 17:00.
Vstupné na výstavu činí 40/20
korun. 

Vlastivědné muzeum Jesenicka vám představí novou výstavu
s názvem Půlstoletí s Cimrmanem, která popisuje nejen padesát
let existence Divadla Járy Cimrmana na české scéně, ale přede-
vším dokumentuje život samotného českého vlastence a zne -
uznaného génia Járy Cimrmana. Výstavu zahájí slavnostní
vernisáž, která se uskuteční 6. března v 17 hodin.

V sobotu 24. března ve 14.30
hodin se v Kongresovém sále
PLL a.s.  uskuteční tradiční jarní
koncert Dechového orchestru
mladých ZUŠ Jeseník, na kte-
rém bude pokřtěno v pořadí již
druhé studiové CD jesenického
orchestru.

CD se nahrávalo v polovině listo‐
padu 2017 v Tonstudiu Rajchman
v Dolních Bojanovicích. Pod vede‐
ním hudebního režiséra Aleše Po ‐
dařila a zvukového mistra Petra
Prokopa vzniklo CD se skladbami
tentokrát z oblasti filmové hudby.

Najdete na něm známé melodie
z filmů Tenkrát na západě, Sedm
statečných, Lví král, Gladiátor, Ledo‐
vé království a další.

Na koncertě samotném zazní
kromě jiného i soutěžní program,
kterým se orchestr prezentoval
v únoru na Mezinárodním soutěž ‐
ním festivalu v Praze. Nebudou chy‐
bět ani skladby sólové a rovněž se
v některých skladbách představí
i mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jese‐
ník.

Bc. Tomáš Uhlíř – umělecký
vedoucí DOM ZUŠ Jeseník

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Církev Nová naděje, sbor Jeseník
Tovární 1332/1a (bývalý Moravolen) Neděle 10.00 hod.

Sbor Křesťanské společenství 
Husova 191/2 Jeseník Neděle 10.00 hod.

Římskokatolická církev Jeseník 
Palackého 179/8 Středa, pátek 17.00 hod.

Neděle 10.30 hod.

Církev československá husitská Jeseník 
Tyršova 306/20 Neděle 14.00 hod.

Křesťané Jeseník 
Tyršova 306/20 Neděle 9.00 hod.

Pravoslavná církev Jeseník
Bohoslužby nejsou pravidelné. Informace na bočních dveřích
katolického kostela na ul. Palackého nebo na tel. 731 073 017.

Adventisté sedmého dne Jeseník 
náměstí Svobody 878
Sobota 9.00 hod. – chvály, studium bible
Sobota 13.00 hod. – odpolední program

Českobratrská církev evangelická Jeseník 
Bezručova 41/7 Neděle 9.30 hod.

Workshop
V rámci výstavy Půlstoletí s Cimrmanem připravilo muzeum pro

děti i dospělé workshop, ve kterém budeme pátrat po novém vynálezu
Járy Cimrmana. Work shop se koná 24. března a 7. dubna od 10 do 11
hodin, vstupné je 30 korun za osobu. Více informací na
www.muzeum.jesenik.net. (VMJ)

Křest CD s filmovou hudbou 

Záběr z nahrávky nového CD. Foto: archiv DOM ZUŠ Jeseník
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S robotem do USA – Konečně soutěžíme (6)
Tak je to tady. To, kvůli čemu jsme podnikli cestu dlouhou 8 000 km, z Jeseníku až do státu Missouri v USA. Budeme soutěžit, změříme
síly a schopnosti s dětmi z celého světa. Jsme jedním ze 108 týmů, které se v roce 2017 probojovaly až na World Festival FIRST LEGO
League do St. Louis. Soutěž je určená pro děti od 10 do 16 let a hodnocení probíhá ve čtyřech disciplínách: Robotgame, Design
robota, Prezentace výzkumného úkolu a Týmová práce. 

TÝM CO3
Náš tým CO3 pracuje jako krou‐

žek SVČ Duha Jeseník a tvoří jej
devět dětí z jesenického gymnázia.
Nejstarší členové týmu jsou z kvinty
a soutěží již čtvrtým rokem, máme
však i úplného nováčka z primy.
Hlavním programátorem týmu je
Pavel Ostrý, konstruktéry robota
a jeho příslušenství jsou Adam
Popelka a Ondřej Ježek. Výzkumný
úkol a tvorbu prezentace mají na
starosti Adriana Hauke, Kateřina
Šulcová a Veronika Vrtělková. Mlad‐
ší část týmu, která pomáhá, s čím je
potřeba a získává zkušenosti, tvoří
Filip Ježek, Adam Plšek a Adam Žák.
Kouči týmu jsou učitelé gymnázia
Pavel Ostrý a Magda Dostálová, do
USA nás doprovází a tým podporuje
nadšený rodič Martin Žák. 

SPORT PRO MOZEK
Nezúčastněný člověk si možná

řekne, že postavit něco z lega není
přece nic složitého. Ve skutečnosti
jsou za celým týmem stovky hodin
práce na stavbě robota a jeho pří‐
slušenství, vymýšlení efektivních
technických řešení, programování
robota tak, aby byl schopen rychle
a spolehlivě plnit úkoly na hracím
stole v limitu 2,5 minuty. Spoustu
času zabrala samozřejmě také prá‐
ce na výzkumném úkolu a příprava
jeho prezentace. O FLL se říká, že
je to sport pro mozek. Každý sport,
který se hraje na evropské či dokon‐
ce světové úrovni, vyžaduje nesku‐
tečné množství přípravy. Po osmi
měsících práce teď čekáme v hale
America´s Center připraveni na tři
disciplíny, které v St. Louis následují
hned po sobě. Nejprve přijde Pre‐
zentace výzkumného úkolu, poté
Design robota a naposledy Týmová
práce. Máme pouze jeden pokus.
Snad se bude dařit a nic nepokazí‐
me. 

JDEME DO TOHO
Pokud jste četli předchozí díl

seriálu, víte, že jsme se ve výzkumu
zaměřili na životní podmínky
samotářských včel, které jsou důle‐
žitou součástí ekosystému. Tématu
odpovídají i naše kostýmy: máme
v týmu včelaře, velkou včelu medo‐
nosnou, malou včelku samotářku
a výzkumníky. Vše řídí naše mode‐
rátorka z GymJes TV. Prezentace
probíhá samozřejmě v angličtině,
porota pozorně poslouchá. Nic se

nepokazilo, všichni členové týmu
to zvládli úžasně, perfektní práce.
Bravurně a sebejistě se děti vyrov‐
naly i s otázkami poroty a já po 11
letech zkušeností se soutěží FLL
vím, že v této disciplíně jsme určitě
získali hodně bodů; jsem na děti
opravdu pyšná. 

Není ale čas, musíme se rychle
převléknout z kostýmů do týmové‐
ho oblečení, připravit robota,
všechny jeho součásti a notebook
s programy, na řadě je Design robo‐
ta. Těžká disciplína, ve které musí
děti vysvětlit porotě, jak robota sta‐
věly, jak rozumí programům, jaká
zajímavá technická řešení vymysle‐
ly a jak to celé funguje. A to vše
samozřejmě opět v angličtině a opět
bez pomoci dospělých. Robota
máme propracovaného, určitě nej‐
složitějšího, co jsme kdy měli. Ani
vysvětlování v angličtině se nebo‐
jíme, takže hurá do toho. Všechno
vyšlo, robot předvedl, co umí, jsme
spokojení a porotci určitě také. 

Ještě nás čeká Týmová práce. Ta
se zde jmenuje Core Values (Základ‐
ní hodnoty) a probíhá poněkud
jinak, než jsme zvyklí z evropských
kol. Děti to trochu rozhodilo, ale cel‐
kový dojem byl dobrý. Máme to za
sebou, další den je na řadě poslední
čtvrtá disciplína, hra robotů neboli
Robotgame. 

HRA ROBOTŮ
Robotgame probíhá na hracím

stole, který má rozměry přibližně
2 x 1 m. Na stole je položeno hrací
plátno, na něm jsou umístěny jed‐
notlivé úkoly, které robot během
150 sekund plní. Děti se smí při hře

robota dotýkat pouze v malé, pře‐
sně vymezené oblasti. Mimo tuto
oblast musí být pohyb robota auto‐
nomní, robot musí sám pomocí
senzorů sledovat, kde se nachází,
a také se musí sám vrátit do základ‐
ny. Vše pečlivě sledují rozhodčí, kte‐
ří stojí u stolu a zaznamenávají
průběh zápasu a splněné úkoly. Za
každý dotyk rukou mimo základnu
je penalizace. Pravidla, co robot
může a nemůže, jsou velmi přesně
stanovena. Ještě před samotnou
hrou bylo nutné robota, který byl
rozložen na díly v kufru kvůli pře‐
pravě, zase sestavit do původního
stavu, což nebylo úplně jednodu‐
ché. Vše jsme měli pečlivě zdoku‐
mentováno a nafoceno, ale i tak to
byl náročný úkol. Na pohybu robota
se negativně projeví každá neodla‐
děná drobnost, jiné spojení součás‐
tek, prostě cokoli. 

BOUŘLIVÁ ATMOSFÉRA
Při Robotgame má každý tým tři

pokusy, do celkového skóre se počí‐
tá pouze nejlepší výsledek. Atmo‐
sféra při utkáních je bouřlivá, diváci
fandí, moderátoři komentují pohyb
jednotlivých robotů, který je pře‐
nášen na velké plátno. U každého
hracího stolu stojí vždy dva členové
týmu, zbytek týmu musí sledovat
výkony svého robota zpovzdálí.
Naše tři pokusy bohužel nevyšly
podle očekávání. Nebyly to špatné
výkony, ale robot uměl víc, než
předvedl. Kluci bojovali jako lvi,
prováděli korekce, ale pokaždé se
prostě něco nepovedlo, což nás
odsunulo v Robotgame někam do
poloviny výsledkové listiny. 

Celkové výsledky ve FLL jsou taj‐
né až do samotného vyhlašování.
V každé ze čtyř disciplín jsou vyhlá‐
šena pouze první tři místa. Nejpres‐
tižnější je pak kategorie Šampion,
ve které se vítězem celé soutěže stá‐
vá tým s nejvyšším součtem bodů
ze všech disciplín. Vcelku realisticky
jsme si říkali, že šance na získání
některého z pohárů při tak velké
konkurenci není velká, ale naděje
umírá poslední. Žádné z vyhlašo‐
vaných prvních tří míst jsme bohu‐
žel nezískali. 

POŘADÍ NENÍ DŮLEŽITÉ
Organizátoři soutěže již na začát‐

ku ohlásili, že pořadí dalších týmů
od čtvrtého místa dál se nebude
vyhlašovat, protože není důležité.
Důležité je to, co se děti během sou‐
těže naučily a co si odnesou do dal‐
šího života. V duchu této myšlenky
proběhl i závěrečný medailový
ceremoniál, při kterém každému
účastníku soutěže blahopřáli všich‐
ni porotci, a každý obdržel medaili.
Týmy, které odcházely z pódia, pro‐
cházely uličkou vytvořenou z dal‐
ších účastníků a zařadily se na její
konec. Všichni si navzájem blaho‐
přáli, mávali vlajkami, dotýkali se
rukama, smáli se a užívali si atmos‐
féru. Nikdy v životě se nikdo z nás
nedotkl tolika stovek lidí tolika
různých národností, byl to velice
krásný a silný zážitek, který v nás
zůstane. 

Jsme hrdí, že jsme se s robotem
probojovali až na World Festival
FLL 2017 a mohli jsme reprezen‐
tovat Jeseník i celou Českou repu‐
bliku. Sice jsme nevyhráli, ale určitě
jsme nebyli ani poslední. 

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám ještě jednou podě‐

kovat úplně všem, kteří nám umo‐
žnili soutěžit. Vedení Gymnázia
Jeseník a SVČ Duha Jeseník. Městu
Jeseník a Olomouckému kraji. Fir‐
mě Fenix s.r.o. Všem dalším spon‐
zorům z firem Elvero, Trymeta,
Ondrstroj, Chata Paprsek, Acrosun,
EUROHARD, WOOX, Chata U Javoru,
ZETOS, Internet Expert a Řetězár‐
na. Panu M. Pecinovi, který nás
dlouhodobě podporuje. Panu T.
Neuwirthovi. Všem učitelům Gym‐
názia Jeseník, kteří pomáhali.
A především všem rodičům, kteří
byli naprosto úžasní. 

Magda Dostálová

Tým CO3 pracuje jako kroužek SVČ Duha Jeseník a tvoří jej devět dětí z jesenického
gymnázia. Foto: archiv školy
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Školní kaleidoskop Základní školy Jeseník
První pololetí je za námi. Po návratu z vánočních prázdnin čekal žáky náročnější měsíc z hlediska
uzavírání klasifikace za první pololetí. Během ledna žáci také dosáhli velmi pěkných výsledků
v různých soutěžích, potěšily nás především úspěchy v matematické olympiádě, příkladná je pomoc
žáků babičkám a dědečkům. I když byl leden skoupý na mráz a sníh, žáci sedmého ročníku úspěšně
absolvovali lyžařský kurz. Poslední lednový den byl sváteční především pro prvňáčky, protože si
přišli pro své první vysvědčení. Důležité je i pro žáky devátého ročníku, protože jej předkládají při
přijímacím řízení na střední školy. Mgr. Magdalena Bendová

Tříkrálová sbírka 

S našimi žáky IV. C jsme si letos
řekli, že pomůžeme babičkám
a dědečkům v Javorníku v Domově
pokojného stáří sv. Františka. Při‐
hlásili jsme se na výzvu Charity
Jeseník do Tříkrálové sbírky, načetli
všechny náležitosti a pustili se do
práce. Chodili jsme koledovat čtyři
dny po večerech i dopoledne, byla
to pěkná šichta, ale stokrát se nám
to vyplatilo nádhernými zážitky.
Bylo krásné roznášet radost, zpívat,
dívat se, jak staré babičky pookřejí,
poslouchat, jak dědečkové vzpomí‐
nají, kterak také koledovali, jak
malé děti valí oči, jak mnozí zpívají

s námi, celé rodiny se schází u dveří
a poslouchají nás a sousedé už
netrpělivě vyčkávají, až půjdeme
také k nim. Doufáme, že vybrané
penízky přispějí na velkou rekon‐
strukci Domova.

Děkujeme Charitě Jeseník, že
nám umožnila tento krásný zážitek
a děkujeme také rodičům, bez
jejichž pomoci bychom nemohli jít
koledovat.

Lyžařský kurz

V pondělí 22. ledna vyrazili naši
sedmáci na Lázeňský vrch, aby si
užili první den týdenního lyžařské‐
ho kurzu. Během pěti dní se na

prknech a lyžích naučili či zdoko‐
nalili snowboardové a lyžařské
dovednosti a také poznali lépe své
spolužáky při různých hrách, které
napomohly stmelení třídního
kolektivu. Kurz byl završen v pátek
obřím slalomem a jízdou v mas‐
kách.

Úspěch v olympiádě
Dne 24. ledna se uskutečnilo

okresní kolo matematické olym‐
piády pátých ročníků, které vyhla‐
šuje MŠMT a za organizaci
v našem okrese zodpovídá SVČ
Duha. Z celého okresu Jeseník
postoupilo do okresního kola 
34 páťáků. Z naší školy postoupilo
16 dětí a z nich se vyprofilovali ti
nejlepší z okresu! Ben Ševčík – 
1. místo, Jan Cimburek – 2. místo
a Klára Doleželová – 3. místo.
Obrovská gratulace a poděko‐
vání pedagogům, kteří je připra‐
vili.

Veselé vysvědčení

Legrační kostýmy a videa, vtipy,
scénky, zábavné pracovní listy
s vytvářením veselých vět, hravá
matematika a úsměvné malování
portrétů. I tak může vypadat slav‐
nostní předávání vysvědčení ve tře‐
tích třídách. Den plný smíchu,
pohody a legrace. Pozadu nezůstali
ani naši prvňáčci, kteří šli vesele
oslavit své vysvědčení do nové dět‐
ské herny, druháci si k vysvědčení
pěkně zazpívali a zaskotačili u kla‐
víru. Čtvrťáci a páťáci si k oslavě
svých pololetních úspěchů otevřeli
dětské šampaňské.

Všem žákům gratulujeme ke
krásnému vysvědčení!

Radovánky na ledu pro děti ze ZŠ Jeseník Fučíkova
Přestože to tak mnohdy venku
nevypadá, zima již začala a my
jsme se rozhodli  pro naše děti
uspořádat „radovánky na
ledu“. Priessnitzovy léčebné
lázně mají led vždy perfektně
připravený a je jedno, jestli
zrovna mrzne nebo je jako na
jaře. Tak jsme se rozhodli
vyzkoušet led i my. 

Vzhledem k tomu, že máme mno‐
ho dětí, vyrazili jsme ve dvou
vlnách. První odvážlivci bruslili již
16. ledna a byli to žáci z VIII.B., IX.A.
a V. ročníku. A v druhé vlně, která
se konala 23. ledna, to byli nejen ti
velcí, ale i ti nejmenší žáci, tedy děti
z 1. a 2. ročníku. Ráno si děti v klidu
a suchu vyzkoušely brusle a helmy
(kterými škola disponuje), vše se
naložilo do auta a ochotný pan škol‐
ník nám tuto nezbytnou výstroj
odvezl do lázní. 

My, jakožto velcí sportovci, jsme
vyrazili pěšky. Cesta nám utekla vel‐
mi rychle, poněvadž jsme si po cestě
vyprávěli různé zážitky z bruslení,
lyží a dalších zimních sportů. Jenom
maličcí alespoň na cestu do lázní
využili autobusového spoje, takže
i jim cesta utekla velmi rychle. Jak‐
mile jsme všichni dorazili, velmi

rychle jsme se přezuli do bruslí
a hurá na led. 

Někteří byli na bruslích poprvé,
tak jezdili s pomocí malých branek,
které slouží k výuce bruslení. Jiní
vyzkoušeli mantinely a jiným zase
vyhovoval individuální přístup zku‐
šeného pedagogického sboru, který
celou výpravu doprovázel. Ti lepší
jezdili již sami nebo dokonce zkou‐
šeli krasobruslit ve dvojicích, za což
sklízeli obdiv kolemjdoucích. 

Součástí bruslení byly i závody,
hry a soutěže. Někteří si vyzkoušeli,
jak rychle stihnou objet jeden
okruh na kluzišti, jiní si zkoušeli
jednoduchou překážkovou dráhu
nebo jízdu pozadu. V průběhu celé‐
ho bruslení se děti mohly chodit
občerstvovat a taky odpočívat. Celá
akce se velmi vydařila, děti si ji vel‐
mi užily a celou cestu zpátky si
vyprávěly o nových zážitcích a zku‐
šenostech, které nasbíraly během
bruslení. Důležité také bylo, že nik‐
do se nezranil a nikomu se nic
nestalo. 

Již nyní se těšíme na další akci,
kterou je „běžecký lyžařský výcvik
na Červenohorském sedle“, a tak
doufám, že i tato akce se vyvede.

Jana MrázováDěti si bruslení užily dosytosti. Foto: archiv školy
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3. část - V minulém díle našeho povídání jsme konstatovali, že
vkladatelé pamětního zápisu do makovice věže ze dne 31. října
1854 prokázali vynikající numismatické znalosti připojenými papí-
rovými penězi, jež dokumentovaly krizi 1848/1849. 

Tajemství radniční makovice

Lidé si totiž velice dobře pama‐
tovali měnovou krizi z nedávné
doby napoleonských válek, a proto
začali okamžitě stahovat zlaté
a stříbrné mince z oběhu a tezau‐
rovat je pro jejich vysokou hodnotu
kovu. Po nich došlo i na mince
měděné a státu nezbylo nic jiného,
než je nahradit papírovými penězi
– a jak ze zkušenosti víme, to je vždy
cesta do pekel… Vedle nově tiště‐
ných bankovek se tak do oběhu
dostávaly v ohromujícím množství
tzv. mincovní poukázky, Münzsche‐
in. O jejich nízké hodnotě a nedů‐
věře lidí dodnes vypovídá přísloví,
byť v posunutém významu, nemám
ani šajnu…

V našem depotu vidíme – vlevo
nahoře – útržek bankovky v hod‐
notě 1 zlatý (6. emise Priv. öster.
National‐Bank) z 1. 5. 1848, která
byla, vzhledem k tomu, že v oběhu
chyběly kovové drobné peníze,
čtvrcena (!), čímž z ní vznikla hod‐
nota 15 krejcarů. Rakousko v té
době ještě nepoužívalo desetinný
systém, proto 1 zlatý = 60 krejcarů.
Dále zde byly vloženy papírové min‐
covní poukázky na 6 a 10 krejcarů.
Uherský 6 kr z 1. 8. 1849 je půlen
na hodnotu 3 krejcary. Dole na
snímku je mincovní poukázka K.K.
Haupt‐Münzamt Wien z 1. 7. 1849

v hodnotě 10 krejcarů. Kromě ní
byly v konvolutu přiloženy i dvě
stejné poukázky uherské emise,
jedna přeškrtnutá, evidentně faleš‐
ná! Když se na tyto papírové peníze
podíváme, vidíme, že byly velice
rytecky primitivní, bez zaručených
ochranných prvků, tištěné ve spě‐
chu. A v takových dobách se padě‐
latelům peněz daří, troufnou si na
ně nejen „odborníci“, ale často i zou‐
falci. 

Noviny se hemžily zprávami
o výskytu takových padělků, např.
v jednom řeznictví v Opavě byla
zadržena falešná bankovka zho ‐
tovená primitivní tiskařskou tech‐
nikou a na první pohled roz ‐
poznatelná od bankovky pravé.
Policie upozornila obyvatele, aby
byli obezřetní především za šera
v odpoledních a večerních hodi‐
nách, kdy jsou tyto padělky dávány
pachateli do oběhu. V prosinci
téhož roku bylo tamtéž zadrženo 6
kusů neuměle ručně malovaných
padělků použitých k platbám. Jednu
z bankovek obdržela o půl sedmé
ráno prodavačka hus na trhu, další
přijala prostitutka, která, podobně
jako trhovkyně, nebyla schopna
popsat muže, od něhož bankovku
přijala. Policie upozornila občany
na další možný výskyt tužkou kres‐

lených falz se zcela nečitelným pís‐
mem. 

Ani stříhání papírových peněz
nemohlo nahradit úbytek oběživa,
a proto se objevil zcela nový rys,
tzv. nouzové peníze začala vydávat
města a soukromí podnikatelé, živ‐
nostníci. Z našeho kraje známe
pouze nouzovku vydanou měst‐
skou pokladnou Zlatých Hor. Z Jese‐
níku jsme doposud žádnou neznali.
O to více nás překvapil papírový
1 krejcar konvenční měny, nouzov‐
ka J. Zimmermanna, povoláním

vinopalníka, ručně označená sérií
176.

Celé toto měnové provizorium
bylo státem uzavřeno vydáním
série nových měděných mincí: 
¼ kr, ½ kr a 1 kr 1851 – poslední
mince se v depotu nachází. A v roce
1857, tedy za tři roky po jeho ulo‐
žení do makovice radniční věže,
přešlo Rakousko na desetinný sys‐
tém, tzv. rakouská měna se začala
počítat 1 zlatý = 100 krejcarů. 

(pokračování příště)
Květoslav Growka, SOkA Jeseník

V roce 1896, na popud místního
okrašlovacího spolku, došlo při úpra‐
vách Josefovy zahrady také k dosud
poslednímu přemístění původní kaš‐
ny ana další půlstoletí místo dostalo
označení pramen Městského parku.
Po druhé světové válce se však vžil
již pouze místní název U Lva podle
kovového chrliče, který původně
zdobil vývěr vody. Kposlední změně
došlo před osmi lety, kdy se podle
partnerského města Jeseníku upravil
název na Neuburský. Před kašnou
pak přibyl žulový kámen s kosmo‐
gramem.

Z historického kontextu je tak zají‐
mavé pozorovat změnu účelu užívání
kašny. Zatímco v polovině 19. století
bylo módní umisťovat podobný

prvek do centra městského dění, kde
ji obyvatelé denně využívali, na pře‐
lomu století to už pak naopak byla
chuť ozvláštňovat zelené plochy
vblízkosti sídel. Kašna tak nejen uvá‐
děla centrální plochu parku, ale
nadále osvěžovala vodou návštěvní‐
ky. Konečně doba dnešní se uchyluje
často pouze k řešením povrchním

a co nejjednodušším – v našem pří‐
padě pouhé přejmenování, bez dal‐
ších hlubších vazeb a ohledu na
samotnou památku. Vodou je pak
památka dotována pouze v letních
měsících. Snad jediné, co dnešnímu
pramenu nelze vytknout, je výhodná
poloha na frekventovaném místě.

Lukáš AbtNeuburský pramen dnes.

Pramen Městského parku, dnes Neuburský pramen, na dobové fotografii.

Již přes sto let je součástí Smetanových sadů Neuburský pramen.
Jako jednu z kašen, které zdobily náměstí od roku 1840, ji nechal
vystavět uherský baron Wesselényi. Oproti jednoduché a strohé
pumpě pozdějšího Tindalova pramene byla tato kašna mnohem
reprezentativnější a asi i proto byla záhy přemístěna na dnešní
náměstí Svobody, kam přesídlilo tehdejší krajské hejtmanství.

Za prameny pod Zlatým Chlumem - Neuburský pramen

Papírové peníze z roku 1849. Foto: K. Growka



březen 2018 | www.jesenik.org ZPRÁVY Z RADNICE 11březen 2018 | www.jesenik.org LÁZEŇSKÉ INFO 11

TRADIČNĚ
Tradičně si i tento měsíc u nás v lázních připomeneme nepopiratelný
význam vody a SVĚTOVÝ DEN VODY 2018, který připadá na čtvrtek
22. března! V rámci programu pro Vás opět chystáme zajímavé přednášky,
procházky s průvodcem po Studničním vrchu i tematický program pro
děti. Více se brzy dozvíte na našem facebooku. 

KULTURNÍ AKCE V LÁZNÍCH
4. 3. Divadlo Kantoři – představení „Inteligentní lidé“

24. 3. Jarní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník s mažo‐
retkami 

31. 3. Posezení u cimbálu  
1. 4. Velikonoční veselice s kapelou Fantasia a Tonight  

Více informací na www.priessnitz.cz.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

Na Sanatoriu Priessnitz otevřena několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz. Foto: archiv PLL

PRO DĚTI
ŠKOLIČKA BRUSLENÍ – 1. 3. a 15. 3.
od 14.00 do 15.00 hod. Vstupné dle
ceníku, lázeňští hosté vstup zdar‐
ma.
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ – 24. 3.
V rámci zakončení sezony – Tupá
brusle.
TUPÁ BRUSLE – 24. 3. Zakončení
bruslařské sezony.

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Provozní doba
Pondělí, úterý: 14.00–15.30 16.00–17.30

18.00–19.30 – hokejová družstva
Středa, čtvrtek: 14.00–15.30 16.00–17.30

18.00–19.30 – hokejová družstva
Pátek: 14.00–15.30 16.00–17.30

18.00–19.30 20.00–21.30
Sobota: 11.00–12.30 14.00–15.30

16.00–17.30 18.00–19.30
20.00–21.30

Neděle: 11.00–12.30 14.00–15.30
16.00–17.30 18.00–19.30

Čtvrtek 1. 3. a 15. 3. 14.00–15.00 – ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Sobota 24. 3. TUPÁ BRUSLE – zakončení bruslařské sezony

Vstupné: děti do 15 let 30 Kč, zapůjčení bruslí 30 Kč
dospělí 60 Kč, zapůjčení bruslí 60 Kč

Celé kluziště pro školy a jiné organizace: základní školy 400 Kč/
/90 min., ostatní organizace a hokejová družstva: 1500 Kč/90 min.
Pronájem kluziště možný i mimo otevírací dobu po domluvě na tel.
čísle 584 491 128 nebo 724 305 126.
PERMANENTKA KLUZIŠTĚ: 10 VSTUPŮ 270 Kč/děti, 540 Kč/dospělí 
25 vstupů 690 Kč, 1380 Kč/dospělí.

ZA RELAXACÍ
Koupel při nachlazení 340 Kč
Koupel obsahuje esenciální olej z eukalyptu, který jedinečným způsobem
působí na regeneraci těla i mysli a účinně uvolňuje dýchací cesty při nachla‐
zení. Bude hýčkat Vaše tělo, dodávat pokožce výživu, zklidnění a potřebnou
hydrataci. Dopřejte si příjemnou koupel, která Vás celkově zklidní a preven‐
tivně působí proti nachlazení!

Koupel klidná mysl 340 Kč
Extrakt zpačuli asantalového dřeva navodí nezapomenutelné okamžiky napros‐
tého uvolnění. Silice se v teplé lázni uvolňují, pronikají skrze kůži a dýchací
cesty do organismu, kde blahodárně působí na tělesnou i duševní stránku.

Objednávky, rezervace: tel.: 584 491 109, 328, 114, 135.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
Provozní doba 
PO Zavřeno
ÚT–PÁ 15.00–20.00
SO 8.00–12.00
NE 15.00–20.00
Jednorázové vstupné 60 Kč.
VacuFit Thermal 60 Kč.
Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18.00–20.00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness /
VacuFit Thermal 540 Kč.
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čtvrtek 1. března v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY MARIE ONDRYÁŠOVÉ
Na koncertě se představí žáci hry na klavír ze
třídy v Lipové ‐ lázních.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 2. března v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY KLAUDIE BANKÓOVÉ 
A CARMEN LANGEROVÉ
Na koncertě se představí žáci hry na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 3. března v 10 hodin
Férovka ‐ horská chata Josefa Odložila
ATEX SPRINT O GILLOVU BĚŽKU 2018
Sedmý ročník tradičního závodu Gillova běžka
‐ oblíbený závod pro malé i velké, pro amatéry
i profesionály, pro kluky i holky i pro ty, kdo
nevědí, do které z kategorií patří! Sprint volnou
technikou na upraveném okruhu (cca 1km).
Závodíme ve všech kategoriích o hodnotné
ceny. Akci uzavře večerní párty s kapelou Fast‐
Foot v dřevěném sále Penzionu Rejvíz.
Pořádá Apostolos Joanidis & ATEX spol. s r.o.

sobota 3. března v 16.30 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
NENÍ PLÁTNO JAKO PLÁTNO
Prodejní výstava maleb jesenické rodačky Zuza‐
ny Syrovcové a brněnského malíře Petra Loren‐
ze. Společným tématem výstavy je inspirace
filmovým plátnem. Autory ovlivnily stěžejní
scény, pozornost však věnují i samotným detai‐
lům, které jsou pro jednotlivé filmy charakte‐
ristické. Mezi známé snímky patří například
Kmotr, Město andělů, Sedm a mnoho dalších.
Ač mají oba autoři za sebou mnoho výstav, jed‐
ná se o jejich první společnou prezentaci. Ver‐
nisáž výstavy proběhne ve filmovém stylu, ke
kterému můžete přispět i vlastním převlekem
za filmovou postavu. Přijďte, nebude chybět
popcorn ani narozeninový dort! Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 3. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO
Cestopisná přednáška věhlasného cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádají PLL a.s.

sobota 3. března v 19 hodin
Blues Club
JIŘÍ SCHMITZER
Jiří Schmitzer (* 25. října 1949 Praha) je český
herec a písničkář, syn Jiřího Sováka. DAMU
absolvoval v roce 1974, poté hrál v Činoherním
studiu v Ústí nad Labem. Od roku 1985 je čle‐
nem souboru Studia Ypsilon. Ve filmu debutoval
v roce 1970. Hrál ve slavných filmech Marečku,
podejte mi pero!, Postřižiny, Slavnosti sněže‐
nek, Vesničko má středisková, Černí baroni,
atd. V roce 1997 získal jako „nejlepší herec
v hlavní roli“ ve filmu Bumerang Českého lva.
Působí také jako skladatel a vystupuje jako pís‐
ničkář se svými převážně humornými písnič‐
kami. Pořádá Blues Club.

sobota 3. března ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.

19. UČITELSKÝ BÁL
K tanci a poslechu zahraje skupina Tonight
a vystoupí Folklorní soubor Trnka. Bohatá tom‐
bola. Předprodej vstupenek v MONDI‐tour.
Vstupné 150 Kč. Pořádá OROS Jeseník.

neděle 4. března v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
INTELIGENTNÍ LIDÉ
Francouzská veselohra v podání divadelního
spolku Kantoři v režii Luďka Jehličky. Vstupné
100 Kč. Pořádají PLL a.s.

úterý 6. března v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DIVADLO JÁRY CIMRMANA – ČESKÉ NEBE
VYPRODÁNO! Pořádají MKZ Jeseník.

středa 7. března v 18 hodin
Výstavní síň Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
POHLEDY Z PRADĚDU A OKOLÍ
Jiří Hejtmánek je záchranářem u Horské služby
Jeseníky. Všechny fotografie jsou z okolí Pra‐
dědu a hlavního hřebene. Na výstavě budou
inverze, západy a východy slunce, mlhy i trochu
květin… Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 7. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se sólista orchestru Národního divad‐
la Praha Jaroslav Pelikán, flétna s doprovodem.
Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 8. března v 16.45 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. Pořádají PLL a.s.

úterý 13. března v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ROŠÁDA
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťast ‐
ném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se
o všechno postará, ale poslední dny se začíná
chovat divně. Navíc manželům někdo v bance
zruší jejich účet a za podivných okolností vykra‐
de byt. Vyvrcholením podivných událostí je
den, kdy na jejich adresu doručí exotické zvíře,
které Viktor koupil v městské ZOO. Laura po ‐
chopí, že jejich společný život potřebuje změnu. 
Hrají: Barbora Munzarová, Martin Trnavský,
Marika Procházková, Radim Novák.
Uvádí Divadelní spolek Frída. Hra v divadelním
předplatném. Doprodej volných míst v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 290 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 14. března v 18 hodin
Divadlo P. Bezruče
JARNÍ OPERETNÍ KONCERT
Koncert nejkrásnějších operetních melodií
v podání předních sólistů Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě, Evy Zbrožkové
a Petera Svetlíka za klavírního doprovodu
Nenka Slavova. Slovem provází Alena Bastlová.
Uvádí agentura Aleny Bastlové. Prodej vstupe‐
nek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstup‐
né 80 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 14. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
BARVY V HUDBĚ S CON AMORE

Komorní koncert sólistů Moravské filharmonie.
Iveta Trojanová – hoboj, Radana Beláková –
cembalo, klavír, Lukáš Broda – klarinet a Michal
Pášma – kontrabas. Vstupné 80 Kč.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 15. března v 15 hodin
Kaple, Průchodní ul.
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA KLAVÍRISTŮ
V KOMORNÍ HŘE
Představí se žáci a studenti klavírního oddělení
všech základních uměleckých škol našeho okre‐
su ve 4ruční, 6ruční a 8ruční hře na jeden nebo
dva klavíry. Pořádá ZUŠ Jeseník.

čtvrtek 15. března v 19 hodin
Ennea caffé & shop
ALEŠ PETRŽELA
Více na str. 15 dnešního vydání.
Pořádá Ennea caffé & shop.

pátek 16. března v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY KAROLINY VYSIKAN
Na koncertě se představí žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 16. března v 17.30 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
THAJSKÁ TRILOGIE – TOMÁŠ ČERNOHOUS
Cestopisná přednáška Tomáše Černohouse.
Thajské království je známo pro své exotické
přírodní krásy, slavnou minulost, pohostinnost
a optimismus místních obyvatel či kvalitu nabí‐
zených služeb. Nutná rezervace: 584 413 598.
Vstupné 50 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 17. března v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
EXPEDIČNÍ KAMERA
Mezinárodní filmový festival – celovečerní pro‐
mítání filmů z celého světa o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrém‐
ních zážitcích i sportech…
Vstupné 80 Kč. Pořádá Jesenický týdeník s.r.o.

neděle 18. března v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
SŮL NAD ZLATO
Aby autorka přiblížila známý příběh dnešním
dětem, polidštila poněkud strnulé postavy kla‐
sické pohádky a oblékla je do kabátů normál‐
ních lidí s dobrými i špatnými vlastnostmi, které
potkáváme i dnes. Uvádí DAP – Divadelní agen‐
tura Praha.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 18. března v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
DUCH LORDA CANTERVILLA
Dramatizace příběhu podle předlohy Oscara
Wildeho Cantervillské strašidlo v podání Diva‐
délka NEZAKOPNEŠ, jesenického gymnázia,
pod vedením vedoucí souboru prof. Michaely
Janské, která je zároveň scénáristkou a reži‐
sérkou. Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL a.s.

pondělí 19. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se jedinečný Brass Quintet‐Jesenické
žestě pod vedením MUStr. Mgr. Františka Mecha
s poutavým pestrým repertoárem. 
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Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s.

pondělí 19. března - pátek 23. března
Kaple, Průchodní ul.
BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A OBUTÍ (JARO, LÉTO)
Výkup v pondělí od 8.30 do 17.00, prodej v úte‐
rý od 8.30 do 18.00 a ve středu od 8.30 do 17.30
hodin. Více informací na plakátech.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

středa 21. března v 16 hodin
Bazén sanatoria Priessnitz, PLL a.s.
AQUA WALKING
S Kateřinou Galuškovou se protáhnete v bazé‐
nu. Rezervace a úhrada na recepcích! 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 22. března v 16.45 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 22. března v 17 hodin
O. Březiny 45 – zkušebna DOM
KONCERT ŽÁKŮ BICÍHO ODDĚLENÍ 
ZUŠ JESENÍK
Vystoupí žáci ze třídy Petra Macečka, Tomáše
Uhlíře, Milana Domese a Tibora Novotného.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 22. března v 18.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
VLIV MYŠLENÍ NA ZDRAVÍ
Přednáší Antonie Krzemieňová. 
Pořádá Klub Plíživá Kontra.

čtvrtek 22. března v 19 hodin
Hala sanatoria Priessnitz, PLL a.s.
POPULÁRNÍ MELODIE 
Z 20. STOLETÍ PO SOUČASNOST
Představí se houslový mág Tomáš Zápeca se
svojí chotí Kateřinou. 
Pořádají PLL a.s.

sobota 24. března ve 14.30 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
JARNÍ KONCERT DOM ZUŠ JESENÍK
V prvním pořadu k 70. výročí ZUŠ Jeseník se
představí Dechový orchestr mladých ZUŠ Jese‐
ník pod vedením uměleckého vedoucího, ředi‐
tele ZUŠ, šéfdirigenta MUStr. Bc. Tomáše Uhlíře
a dirigenta MUStr. Milana Domese, s mažoret‐
kami SZUŠ taneční Jeseník pod vedením Zuzany
Frit scherové. Vstupné 60 Kč. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pondělí 26. března v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ZDENY BLECHTOVÉ
Na koncertě se představí žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 27. března v 19 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KLASIKA VIVA – MATYÁŠ NOVÁK
Klavírní koncert Matyáše Nováka v rámci Kla‐
siky Vivy. Matyáš Novák (nar. 20. 6. 1998) začal
hrát na klavír v pěti letech. Na jeho uměleckém
rozvoji se podíleli M. Vlčková, J. Turková, M.
Langer a I. Kahánek. V současné době je stu‐

dentem gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové,
Konzervatoře Pardubice ve třídě Jitky Fowler
Fraňkové a od září 2013 rovněž studentem
věhlasné klavírní akademie „Incontri col Maest‐
ro“ v italské Imole nejprve ve třídě prof. Vovky
Ashkenazyho, od r. 2017 ve třídě prof. Borise
Petrushanského. Matyáš je vítězem řady národ‐
ních i mezinárodních soutěží.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 120 Kč, 60 Kč zvýhodněné vstupné
pouze pro držitele karty klubu přátel Klasika
Viva. Kartu je možné vyřídit na webu www.kla‐
sikaviva.cz.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník.

čtvrtek 29. března v 19 hodin
Hala sanatoria Priessnitz, PLL a.s.
SKUPINA BREJLE
Vynikající trio hudebních pedagogů Jiřího Svo‐
body, Vítka Hanulíka a Ondry Kozáka.
Pořádají PLL a.s.

sobota 31. března v 15 hodin
Hala sanatoria Priessnitz, PLL a.s.
CIMBÁLOVÁ MUZIKA ROVÁŠ
Prezentace jihomoravské cimbálové muziky
Rováš s krojovanou skupinou tanečníků folk‐
lorního souboru Pozdní sběr.
Pořádají PLL a.s.

sobota 31. března v 18 hodin
Kaple, Průchodní ul.
JARNÍ KONCERT SKUPINY CALIFORNIA
California je jesenická kapela, hrající široké
spektrum hudebních žánrů (od popu, country,
rocku až po gothic rock). Jako host se představí
PAVLÍNA ŘÍHOVÁ (sólistka Fantom opery –
Jeseník). Více informací na www.california‐
cz.webnode.cz.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 50 Kč v předprodeji, 70 Kč
v den konání akce. 
Pořádá kapela California ve spolupráci s MKZ
Jeseník.

sobota 31. března od 19.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
BESEDA U CIMBÁLU
Veselice s cimbálovou muzikou Rováš a folk‐
lorním souborem Pozdní sběr. Občerstvení
a obsluhu zajišťuje skvělý kolektiv stravovacího
úseku PLL a.s., pod vedením ing. Tibora Macíka.
Vstupné 120 Kč. Pořádají PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
6.–7. 4. DIVADELNÍ ŽATVA

17. 4. MAREK VAŠUT – 50 LET V ŠOUBYZ ‐
NYSU

18. 4. DUO JAMAHA – KONCERT
24. 4. KLASIKA VIVA – SMETANOVO TRIO
29. 4. KVAK A ŽBLUŇK

3. března - 29. března
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
NENÍ PLÁTNO JAKO PLÁTNO
Prodejní výstava maleb jesenické rodačky Zuza‐
ny Syrovcové a brněnského malíře Petra Loren‐
ze. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

7. března - 31. března
Výstavní síň Katovna
POHLEDY Z PRADĚDU A OKOLÍ
Fotografie z okolí Pradědu objektivem Jiřího
Hejtmánka, záchranáře u Horské služby Jese‐
níky. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

VÝSTAVA
6. března 2018 - 13. května 2018

Galerie
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
Vlastivědné muzeum Jesenicka vám představí
novou výstavu, která popisuje 50 let existence
Divadla Járy Cimrmana na české scéně, ale
především dokumentuje život samotného čes‐
kého vlastence a zneuznaného génia Járy Cimr‐
mana. 
Kurátorka a výtvarnice výstavy: BcA. Ivana
Kužílková. Vstupné: 40/20 Kč.
Více na str. 7 dnešního vydání.

16. ledna 2018 - 25. března 2018
Hlavní výstavní sál
Z HISTORIE TURISTIKY A ZIMNÍCH SPORTŮ
V JESENÍKÁCH
Výstava představí počátky a rozvoj horské turis‐
tiky a zimních sportů v Jeseníkách od 19. století
až do současnosti. Vstupné: 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
1. března 2018

PARAZITI A PARAZITÉ
Přednáška Mgr. Zuzany Blažkové, bioložky VMJ,
se zaměří na fenomén parazitismu z lehce
netradičního úhlu. Budou představeni paraziti
tj. živočichové, houby a rostliny parazitující na
jiných živočiších, houbách či rostlinách; a para‐
zité, kam patří lidé parazitující na lidech jiných.
My se u druhé zmíněné skupiny zaměříme
výhradně na lidské parazity, kteří parazitují na
strachu jiných lidí právě z parazitů první zmí‐
něné skupiny.
Přednáška se koná 1. března od 19.30 v pro‐
storách ,,Vinckova kafe“. Minimální počet účast‐
níků 4 osoby. Doporučené autobusové spojení
z Jeseníku aut. nádraží je v 19.10, zastávka
P. Bezruč, odjezd nazpět ve 20.45; 22.12. 
Vstupné 20 Kč.

WORKSHOP
24. března 2018

Nový vynález Járy Cimrmana
V Galerii Vodní tvrze se bude konat výtvarná
dílna na téma „Nový vynález Járy Cimrmana“.
Budeme pátrat po novém vynálezu a zkusíme
si jej také vyrobit. Potřebný materiál dle své
fantazie si můžete vzít z domova nebo budeme
tvořit z poskytnutého materiálu Vlastivědným
muzeem Jesenicka. Dílna je pro děti i dospělé
od 10 do 11 hodin. Vstupné: 30 Kč/os.

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

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

čtvrtek 1. 3. v 17.00 hodin 2D/ DABING
pátek 2. 3. v 17.00 hodin 3D/ DABING
sobota 3. 3. v 17.00 hodin 2D/ DABING

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Pokračování populární animované série je opět
plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdi‐
nové se střetnou s magií ohně a ledu, a tak jim
chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně
velká zima. Cinemart.
Vstupné 2D 115 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 5. 3. - úterý 6. 3. v 19.30 hodin
NIKDYS NEBYL
Joe je válečný veterán, který si nese celou řadu
jizev. Nejen z nasazení v Afghánistánu, ale
i z dětství, kdy musel čelit brutálnímu otci, a ze
své kariéry agenta jednotky FBI pro boj s pro‐
stitucí. Svůj bezvýchodný život tráví mezi
domem, kde žije jeho podivínská matka,
a nebezpečnými misemi, na nichž zachraňuje
ženy, které se staly oběťmi obchodu s bílým
masem. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 7. 3. v 19.30 hodin
PAULA - FILMOVÝ KLUB
Třicátnici Paulu po deseti letech opustil přítel.
Rozhořčená žena, odmítající přijmout roli
pasivní oběti, se náhle ocitá na ulici. Francie
2017. Artcam. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 8. 3. v 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro
Anastasii a Christiana končí veškerá legrace
a že legendární Červenou mučírnu předělají
na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Vyna‐
lézavost a fantazie novomanželů nezná mezí.
USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 9. 3. - sobota 10. 3. v 19.30 hodin
TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě

Kino Pohoda

jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého
nemanželského syna. To alespoň naznačuje
náhodně objevená dětská kresba. Společně
s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem
volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek.
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vil‐
ma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová,
Emília Vášáryová, Martin Myšička. Česko 2018.
Cinemart.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 12. 3. - úterý 13. 3. v 19.30 hodin
PŘÁNÍ SMRTI
Lékař Paul Kersey má všechno, co si jen člověk
může přát – zajímavou práci, krásnou rodinu
a nádherný domov. S násilím se setkává pouze
na operačním sále pohotovosti, kde pracuje
jako chirurg. Jednoho dne se však všechno změ‐
ní. USA 2018. Forum Film. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

středa 14. 3. v 17.00 hodin
ŠPINDL - SENIOR KLUB
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží
sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu.
Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná
i trochu milostného dobrodružství. Česko 2017.
Bontonfilm.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 15. 3. v 19.30 hodin
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém
kempu, navštíví tři maskovaní psychopati
a podrobí je zkoušce až po ty nejzazší meze.
USA 2018. Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupný.

pátek 16. 3. - sobota 17. 3. v 17.00 hodin
TRIKY S TRPASLÍKY
Chloe a její maminka Catherine se už zase stě‐
hují. Tentokrát do Nové Anglie, ve které si poří‐
dily nádherný gotický dům plný zvláštních
zahradních trpaslíků. USA, Kanada 2017. Fénix
Distribution. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 19. 3. - úterý 20. 3. v 19.30 hodin
TLUMOČNÍK
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva
staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby
poznali pravdu o vlastní minulosti. Hrají: Jiří
Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry.
Slovensko, Česko, Rakousko 2018. Bioscop.
Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 21. 3. v 19.30 hodin
HAPPY END – FILMOVÝ KLUB
Režisér filmu Michael Haneke se vrací se son‐
dou do života jedné „lepší“ evropské rodiny,
kterou pozoruje se svébytným a velmi trpkým
smyslem pro humor. Francie, Německo,
Rakousko 2017. Aerofilms. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 22. 3. v 19.30 hodin
RUDÁ VOLAVKA
Bývalá primabalerína Dominika Jegorovová
žije v dnešním Rusku. Se svou matkou čelí bez‐

útěšné a nejisté budoucnosti. Díky tomu se stá‐
vá snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské
služby. USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 23. 3. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
sobota 24. 3. v 19.30 hodin 3D/DABING

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Jake Pentecost se spojí s Mako Moti, aby mohli
společně velet nové generaci Jeagerů proti niči‐
vé Kaiju hrozbě. USA 2018. Cinemart.
Vstupné 2D 130 Kč. Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 26. 3. - úterý 27. 3. v 19.30 hodin
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Film je autentickým a lidským portrétem jedné
z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Velká
Británie, Austrálie, USA 2017. Cinemart. Titulky. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 28. 3. - čtvrtek 29. 3. v 19.30 hodin
TOMB RAIDER
Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské
obchodní impérium. Její otec, bohatý šlechtic
a známý dobrodruh, zmizel beze stopy před
sedmi lety, když byla ještě dítě. Od té doby se
marně snaží najít smysl svého života. Mladá
Lara musí v sobě posbírat všechnu odvahu
a bojovat až do samého konce, aby zachránila
svět. USA 2018. Forum Film. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 30. 3. - sobota 31. 3. v 18.00 hodin
KRÁLÍČEK PETR
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný
život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový
majitel statku se však o svůj životní prostor
dělit nemíní, a tak začíná bizarní válka o teri‐
torium. USA 2018. Falcon. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 2. 4. 2018
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

úterý 3.4. v 19.30 hodin
OPERACE ENTEBBE
Němečtí radikálové společně se dvěma členy
Lidové fronty pro osvobození Palestiny přinutí
letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují
výkupné a propuštění palestinských vězňů
v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí. Velká
Británie 2018. Bioscop. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
čtvrtek 1. 3. - sobota 31. 3.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARTHA A.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC DUBEN 2018
* FAKJŮ PANE UČITELI 3 * AVENGERS: INFI-
NITY WAR * RAMPAGE: NIČITELÉ a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz Nejkratší cesta k rezervaci
vstupenek do Kina Pohoda! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové stránky! 
NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č.p. 175
STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: březen – červen 2018, 
úterý až sobota 14:00 ‐ 17:00
Vstupné: 40/20 Kč. 
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“, otevřeno každý den.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
2. 1.–30. 6. 2018 úterý až neděle 9.00–17.00
hodin.
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Jarní bazárek s oblečením
a potřebami na Tovární

Milé rodiny s dětmi! S příchodem jarní a letní sezony je potřeba našim
dětem, které opět o kousek povyrostly, znovu doplnit šatník. Stejně tak
je velmi užitečné zbavit se těch kousků, které již nepotřebujeme. Proto
jsme pro vás i letos připravili jarní bazárek s dětským oblečením a potře-
bami. Věříme, že vám tak budeme alespoň trochu prospěšní a nápomocní. 

Bazárek se uskuteční ve dnech 15.–17. března. Ve čtvrtek 15. března
bude probíhat příjem věcí k prodeji, v pátek a v sobotu pak následný
prodej. 

Přijímáme 50 ks/os., zápisné 30 Kč/os. Příjemné prostředí s dětským
koutkem. Další důležité informace včetně přihlášky naleznete na
www.nnjesenik.cz. Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu:
775 551 701. Budeme se na vás těšit v našich prostorách v Tovární 
ulici 1332/1a, 1. patro.

Za tým pořadatelů z Nové Naděje Jeseník Eva Ondruchová

Vítěz Porty v caffé Ennea

Aleš Petržela je písničkář
a hudební tulák, který kromě toho,
že se hrdě hlásí k tradici českého
folku, se ve svých skladbách rád
nechává inspirovat temperament‐

ními cikánskými a latino rytmy a ve
svých textech ne vždy popisuje jen
modré nebe nad hlavou a roman‐
tickou lásku bez hranic. Přes tuto
kombinaci jsou jeho písně stále las‐
kavé, pozorné a lehké. 

V minulém roce se Aleš zúčastnil
legendární Porty, kde mu porota
vtiskla do rukou sošku pro vítěze
za jeho skladbu Cukr a Sůl, která
o pár měsíců později našla své
místo jako průvodní píseň TV seriá‐
lu Single Man a je celkem pravidelně
ke slyšení na vlnách Českého roz‐
hlasu.

A vy ho můžete slyšet ve
čtvrtek 15. 3. v caffé & shop
Ennea. Vstupné 80 Kč. Zajistěte
si své místo včas! Pro více infor‐
mací sledujte
www.facebook.com/enneaa

ZLATÝ HATTRICK. V sobotu 17. února se členové Dechového orchestru
mladých ZUŠ Jeseník zúčastnili v Praze jubilejního 20. ročníku Meziná‐
rodního soutěžního festivalu dechových orchestrů a dosáhli senzačního
úspěchu. Ve své soutěžní kategorii získali zlaté pásmo s vyznamenáním,
svou kategorii celkově vyhráli a navíc získali i cenu za nejlepší interpretaci
povinné skladby Evžena Zámečníka Ozvěny tance. Dosaženým bodovým
hodnocením se DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Milanem Domesem a Tomá‐
šem Uhlířem stal v soutěži napříč kategoriemi vůbec nejúspěšnějším
z českých orchestrů. Text a foto DOM ZUŠ Jeseník
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Malí i velcí sportovci obléhali most u Vodní tvrze

Tentokráte bránu Vodní tvrze
neobléhali ani Švédové ani kejklíři,
ale příznivci sáňkařského oddílu,
kteří se sešli se širokou veřejností,
aby zhlédli ukázku sáňkování na
přírodní dráze v Jeseníku v pod‐
mínkách bez sněhu, o jehož celo‐
roční uplatnění v rámci turismu
a především vrcholového sportu
usilují místní sáňkaři.

V letošním roce již sáňkařský
oddíl upouští od prezentace historie
a zaměřuje se spíše na sport samot‐
ný a na jeho ukázku. Work shop byl

proto rozdělený na dvě části, teore‐
tickou a praktickou. V první části
předvedl Jaromír Knotek základní
principy moderního sáňkování,
výstroj a výzbroj sáňkaře, a to
v dobovém oblečení, aby ladil s okol‐
ními exponáty a poukázal tak ve
zkratce na historii tohoto sportu.
Milou návštěvou pak poctil work ‐
shop Ing. Latner, jakožto představi‐
tel lesnictví, které vždy těsně
souviselo s místním oddílem. Přihlí‐
žející posluchači pak měli možnost
vidět promo video, zachycující cílový

stav a dění na Křížovém vrchu,
moderní obuv vlastní výroby, saně,
dresy tuzemské výroby, rukavice
včetně ochranných pomůcek, na
nichž si místní klub zakládá z důvo‐
du bezpečnosti svých svěřenců. 

Po této průpravě a ukázce správ‐
ného posedu na saních, kterou
předvedl člen oddílu Jan Janošek,
pokračoval workshop na nádvoří
a před bránou tvrze. Zde již byly
připraveny saně v inline úpravě –
vysoké turistické, nízké závodní
a technický koberec na mostě včet‐
ně sáňkaře oblečeného do současné
výzbroje a výstroje. Jako improvi‐
zovaný startovní blok posloužila
brána tvrze.

Saně a jízdu přes vodní příkop si
vyzkoušeli jak ti nejmladší přihlí‐
žející, tak ti pokročilí věkem, a to za
bedlivého dozoru šéftrenéra klubu
Petra Vrby, který nevynechá žádnou
akci pořádanou současnou gene ‐
rací. 

Tento velmi zajímavý workshop
byl doprovodným programem
výstavy v rámci motta dotýkat se
dovoleno, kdy předměty za sklem
si mohli návštěvníci osahat
a vyzkoušet si je na vlastní kůži.
Dobrá zpráva pro všechny je, že po
tomto obléhání prostoru tvrze se
nikomu a ničemu nic nestalo, jak
památce samotné, tak účastníkům. 

(jk)

Letošní šňůru edukativních workshopů Vlastivědného muzea
Jesenicka zahájila TJ JISKRA v rámci probíhající výstavy pod
názvem Z historie zimních sportů a turistiky v Jeseníkách. 

Postup do celostátního kola
Krajský přebor škol všachu, který

se konal 23. ledna v hejčínském
gymnáziu v Olomouci, přinesl ZŠ
Jeseník výrazný úspěch v podobě
2. místa, o který se zasloužilo druž‐
stvo ve složení: Cimburek Jan 5. A.,
Pirek David 2. C, Pirek Adam 4. D
a Basler Jan 3. B. V kategorii A
(1.–5. tř.) hrálo 14 družstev ze
základních škol zOlomouckého kra‐
je, v němž naši chlapci o sobě dali
dobře vědět. Jejich umístění jim při‐
neslo postup do celostátního kola. 

Zasloužené vítězství 
Žáci z pracoviště Průchodní

a Boženy Němcové se 24. ledna
zúčastnili florbalového turnaje
mladších žáků, konaného v tělocvič‐
ně Gymnázia Jeseník. Zapojila se
také ZŠ Česká Ves a ZŠ Bělá pod Pra‐
dědem. Naši florbalisté během celé‐
ho turnaje nepoznali porážku,
pouze ve vzájemném duelu si uště‐
dřili remízu. Nakonec skončili
v bodování na stejné pozici, a tak
se organizátoři rozhodli, že vítěze
určí samostatné nájezdy. Napětí

stoupalo, hlasivky ochabovaly, když
i po pěti odehraných nájezdech bylo
skóre vyrovnané. Rozhodl až sedmý
nájezd, kdy žáci z Průchodní potres‐
tali neproměněný nájezd soupeře,
a tak se stali vítězem.

První turnaj 
Naše ZŠ, 1. stupeň, se 29. ledna

zúčastnila prvního turnaje ve stol‐
ním tenise z celkových tří. Hrálo se
na dvě skupiny, a to na mladší žáky,
1. až 3. třída, a starší, 5. třída. Žáci
byli rozděleni do dvou tabulek

a 8 nejlepších postoupilo do pavou‐
ka. Každý ze žáků nasbíral určitý
počet bodů, které se jim po odehrá‐
ní všech tří turnajů sečtou, a tak se
vytvoří celkové pořadí a vítěz.
Z prvního kola se z budovy B.
Němcové umístil v mladší kategorii
na 3. místě Jakub Raif (III. D) a na
2. místě Matyáš Bernatík (III. C). Ze
starších žáků se ve finále prvního
kola utkali Lukáš Plšek a Ondřej
Vyhlídal (oba V. C), vítězem se stal
Ondřej Vyhlídal.

(ZŠ Jeseník)

Zaostřeno na sportovní úspěchy Základní školy Jeseník

Klub turistů zve

3. března:
Jeseník – lázně – Sommerova
skála – Heckelovy skály – Kraj-
ník – Jeseník. Délka trasy 15 km,
sraz u vlakového nádraží v 8.00 hod.
Vycházku připravila A. Černíčková. 
10. března:
Toulky po lázeňských prame-
nech. Délka trasy 14 km, sraz u kou‐
paliště v 8.30 hod. Vycházku
připravila J. Šimková.
24. března:
Lipová-lázně – Miroslav – Pod
Sněhulákem – Lipová-lázně, kos-
tel. Délka trasy 10 km, vlak v 9.01
hod. Připravila E. Havrilová.

Změna tras vyhrazena – podle
počasí a povahy terénu. (jš)

Velký pátek se sáňkaři. Přijďte je navštívit
Chcete se posadit do závod-
ních saní? Sáňkařský oddíl TJ
JISKRA JESENÍK pořádá na Vel-
ký pátek Den otevřených dveří
a srdečně zve každého, kdo se
chce dozvědět více o sáňkař-
ském sportu nebo o obnove-
ném oddílu. 

Seznámíte se se záměrem obno‐
vit sáňkařskou dráhu na Křížovém
vrchu, dozvíte se o přírodních
a umělých dráhách a věříme, že
zjistíte, že je to skvělý sport pro
Vás i Vaše děti. Máte podněty,
o které byste se s námi rádi podě‐
lili? Pak za námi přijďte v pátek
30. března do tělocvičny SŠ gastro‐
nomie a farmářství Jeseník na ulici
U Jatek, kdykoliv od 10.00 do
12.00 hod. 

Těšíme se na příjemné dopoled‐
ne s Vámi. Kontakt: 
tajemnik.oddilsani@seznam.cz.

TJ JISKRA JESENÍK Sáňkařství, sport pro malé i velké. Foto: archiv TJ JISKRA Jeseník
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