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Uplynulo sto dní
nového vedení rad-
nice abylo to sto dní
věnovaných minu-
losti. Problémů, kte-
ré vznikly nebo se

neřešily, je povícero asrůznou úrovní
závažnosti. Vzdychání nad problémy
centrálního zásobování teplem,
technickými službami, městskými
kulturními zařízeními nebo stavem
bytového fondu ovšem nic nevyřeší,
proto nám nezbývá nic jiného, než
věnovat maximum energie nalezení
řešení, která budou pro Jeseník
a jeho občany co nejvýhodnější.

Pro mě osobně nastal čas, kdy se
chci přestat zabývat dny minulými
achci začít intenzivně řešit následu-
jící dny, měsíce a hlavně roky.
K budoucnosti Jeseníku je potřeba
přistupovat zodpovědně asvizí. A to
nejsou určitě úvahy, které jsou ohra-
ničeny současným volebním obdo-
bím.

Už tento rok chceme svěřit vám,
občanům Jeseníku, prostředky zroz-
počtu města, abyste sami rozhodli,
do jakých projektů budou investo-
vány. Pozornost zaměříme na
 dlouho opomíjené sídliště Pod
Chlumem, kde se dokončuje studie
kompletní revitalizace. Rozbíhají se
jednání o budoucnosti areálu býva-
lých kasáren pro sportovní využití
azačínáme intenzivně řešit problém
nedostatku bytů ve městě. Nedos-
tatečnou nabídku bydlení ostatně
považuji za největší výzvu, která nás
čeká. Pokud se nám podaří zodpo-
vědně, s výhledem na několik desí-
tek let, definovat místa a pravidla
výstavby ve městě, může se Jeseník
stát vyhledávaným místem k životu.
Adíky tomu, kolik je v Jeseníku aktiv-
ních, nápaditých lidí, a to napříč
věkovými kategoriemi, si myslím, že
mohu být optimista a prohlásit, že
se oním vyhledávaným místem
k životu opravdu stane.

Tomáš Vlazlo

Slovo
místostarosty

STOLETÁ JUBILANTKA. Zástupci města a České správy sociálního
zabezpečení splnili 22. ledna milou povinnost, 100leté jubilantce, paní
Ludmile Součkové z Jeseníku, popřáli do dalších let především zdraví
a spokojenost. Oslavenkyně, která se narodila rok po skončení první svě‐
tové války v Jasence na Vsetínsku, pochází ze šesti dětí. Do manželství
vstoupila jako dvacetiletá a do Jeseníku se přistěhovala se svým mužem
v září 1945. V aktivním životě pracovala v místní ČSAD, vychovala jednu
dceru a má 2 vnoučata a 3 pravnoučata. Věk však paní Součkovou neome‐
zuje v její vitalitě, ještě před třemi lety se věnovala zahrádce. Nyní ráda
luští osmisměrky a poslouchá rádio. V České republice žije 450 občanů
starších sta let, v Olomouckém kraji necelé tři desítky. 

Text a foto: Richard Kapustka

Jednání s dodavatelem tepla pokračují

„Do příští schůzky má Sateza pře-
dložit detailnější návrh budoucího
vývoje centrálního zásobování
teplem, ze kterého vyplynou ekono-
mické záležitosti. Řeč je především
o objemu investic, které mají zmo-
dernizovat tento systém a jejich
časovém rozložení. Zároveň klade-
me důraz na to, aby cena za teplo
pro občany byla srovnatelná
s nabídkami jiných dodavatelů tep-
la. Poté se město rozhodne, jak bude
pokračovat v řešení tohoto letitého
problému,“ uvedl místostarosta
města Tomáš Vlazlo. Během jed‐
nání zazněly také informace
o odpojování se ze systému CZT.
„Lidé, kteří se chtějí odpojit, větši-

nou argumentují cenou tepla
a dosavadní tepelné médium chtějí
nahradit tepelnými čerpadly. Záleží
ovšem, zda mají k dispozici všechny
dostupné informace, které s tímto
krokem souvisí. Například Energe-
tický regulační úřad upozorňuje na
několik úskalí. Jedním z nich je to,
že ve výpočtu porovnávané ceny za
teplo často chybí kalkulace nákladů
na údržbu tepelného čerpadla.
O jeho životnosti, respektive nut-
nosti průběžně šetřit na obnovu
celého zařízení nenaleznete také
v kalkulacích mnohdy ani zmínku.
Sečtením všech položek pak cena
narůstá,“ vysvětluje místostarosta
Vlazlo. Dalším úskalím je, že byto‐

vý dům si odpojením od centrál‐
ního zásobování uzavírá jednu ces‐
tu pro vytápění a přebírá
odpovědnost za vytápění celého
objektu sám na sebe. Při poruše
tepelného čerpadla už není možné
použít centrální zásobování
teplem jako náhradního zdroje,
bytový dům by si musel najít jinou
alternativu. Naopak soustavy dál‐
kového vytápění disponují zálož ‐
ními výrobnami tepla a v případě
výpadku jednoho z nich mohou
dodávky bez přerušení vykrýt
z jiného zdroje. „I z těchto důvodů
má město zájem na udržení systému
centrálního zásobování teplem,
zároveň však chce docílit ceny, která
by oslovila občany,“ uzavřel místo‐
starosta Vlazlo. 

Další jednání se Satezou mělo
proběhnout na přelomu února
a března. (rik)

Zvažuje se prodej 
Město Jeseník zvažuje prodej

hotelu Slovan a obchodního cent-
ra Alkron. Obě nemovitosti na
Masarykově náměstí jsou nyní
pronajaté na několik let. Koneč-
né slovo, zda a za jakých podmí-
nek dojde k zamýšlenému
prodeji, budou mít zastupitelé.
O případném prodeji se již dis-
kutovalo v předešlém volebním
období.

„Osobně si myslím, že město by
nemělo provozovat hotel. V případě
Alkronu, ve kterém se před nějakou
dobou uvolnily prostory po infor-
mačním centru, trvalo dlouhou
dobu, než se našel nový zájemce,“
vysvětlila svůj názor starostka
města Zdeňka Blišťanová. Jednot‐
ný postoj, zda prodat oba objekty
nebo si některý z nich ponechat,
však mezi radními nepanuje. „Je
možný prodej obou nemovitostí, ale
i pouze jedné z nich,“ připustila sta‐
rostka Blišťanová s tím, že město
musí jasně deklarovat, jak naloží
s utrženými penězi za případný
prodej. 

(rik)

Investice, další spolupráce, cena tepla a problém odpojování. To
byla hlavní témata schůzky mezi vedením města a dodavatelem
tepla firmou Sateza, která se uskutečnila 14. února na radnici
v Jeseníku.



Na základě upozornění občanů
proběhlo místní šetření v lokalitě
mezi obchodním centrem a pro-
dejnou Billa. Při výstavbě v tomto
prostoru došlo mezi vlastníky
těchto komunikací k svévolnému
propojení, aniž by byla provede-
na úprava silničního provozu, kte-
rá by byla v souladu s pravidly
silničního provozu a byla zajiště-
na dostatečná bezpečnost pro-
vozu. K zajištění nápravy dojde
do 31. května letošního roku.

Propojením účelových pozemních
komunikací vprostoru mezi obchod‐
ním centrem aBillou došlo kneukon‐
čení a neoznačení začátku a konce
obytné zóny, která je vyznačená jen
při sjezdu ze silnice I. třídy ve směru
k parkovišti u Billy. Dále dochází
knedovolenému objíždění kruhové‐
ho objezdu v protisměru, jelikož při
tomto provedeném připojení nebyla

ze strany od Lidlu vyznačena doprav‐
ní značka kruhový objezd ani před‐
nost v jízdě.

Vnímaví občané upozornili na tuto
nebezpečnou situaci aMěstský úřad
Jeseník, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad, se tímto začal zabývat.
Dotyčné vlastníky vyzval kúčasti na
šetření ve věci místní úpravy provo‐
zu na veřejně přístupných účelových

komunikacích. Na místě bylo zjiště‐
no, že původní oplocení, které brá‐
nilo možnému vzájemnému
průjezdu výše zmíněných veřejně
přístupných účelových komunikací,
již zde není. Uvedené situaci neod‐
povídá stávající místní úprava pro‐
vozu, čímž dochází k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu
v daném místě.

Při jednání 2. listopadu 2018 bylo

vzájmu zajištění bezpečnosti silnič‐
ního provozu dohodnuto, že v daném
místě bude buď obnoveno původní
uspořádání, tedy zajištění neprů‐
jezdnosti mezi předmětnými účelo‐
vými komunikacemi, anebo bude
doplněna stávající úprava provozu
dle návrhu MěÚ Jeseník aPolicie ČR.
Městský úřad Jeseník, Odbor dopra‐
vy a silničního hospodářství tímto
vyzval vlastníky předmětných úče‐
lových komunikací k zajištění pro‐
vedení nápravy, a to neprodleně při
vhodných klimatických podmínkách,
nejpozději do 31. května 2019.

Dovoluji si poděkovat všem obča‐
nům, kteří upozornili město Jeseník
na nebezpečnou situaci v této loka‐
litě. Na základě těchto podnětů moh‐
lo dojít ke sjednání nápravy.

Ing. Josef Liberda, 
vedoucí Odboru dopravy 

a silničního hospodářství
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Matrika
V měsíci lednu se v Jesenické

nemocnici a.s. narodilo celkem 27
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 7 dětí. Jsou to: Stella
Malachtová, Theodor Juříček, Erik
Nagy, David Skalička, Nela Šlosrová,
Natálie Hašková, Sofie Smolková.
Blahopřejeme. (MěÚ)

Lokalita mezi obchodním centrem a prodejnou Billa. Foto: Jan Mrosek

Dopravní situace u obchodního centra a prodejny Billa

Plavání u přátel

Kolem 1900 plavců se koncem
ledna vrhlo do studených vod
Dunaje v německém Neuburgu an
der Donau, který je partnerským
městem Jeseníku. Mezi odvážlivci
jubilejního 50. ročníku mezinárod‐
ního plavání v Dunaji nechyběli rad‐
ní města Jeseníku Tibor Macík,
ředitel Územního odboru Jeseník
HZS Olomouckého kraje Jan Pastu‐
cha a předsedkyně komise pro
občanské záležitosti, rodinu a so ‐
ciální věci Alena Šosová Řehová.
Plavci strávili ve vodě zhruba 
40 minut a uplavali čtyři kilometry.
Tato akce svým věhlasem překro‐
čila hranice Německa a již po něko‐
lik let se honosí titulem největší
zimní plavání v Evropě. (mk)

Trio plavců z Jeseníku. Foto: AN

OSPOD se otevřel změnám, projekt běží
V dubnu 2018 na Oddělení
sociálně právní ochrany dětí
v Jeseníku (dále jen OSPOD)
započal projekt s názvem Pod-
pora interdisciplinární spolu-
práce na Jesenicku. A co se
téměř za rok podařilo realizo-
vat?

Od samého začátku započaly sta‐
vební úpravy, jejichž cílem bylo
vytvořit dvě funkční konzultační
místnosti – zasedací místnost
s technickým zázemím a místnost
pro jednání s rodiči a dětmi. „Snažili
jsme se, aby byla místnost útulná,
vybavili jsme ji hračkami, ale také
didaktickými pomůckami, které pra-
covnicím pomohou efektivně komu-
nikovat s rodiči i dětmi. Jsme rádi, že
nám místnost pomohla zařídit
Základní umělecká škola Jeseník,
obrázky nakreslila paní Kateřina
Preissová,“ doplnila Mgr. Kristýna
Michálková, vedoucí OSPOD. V prů‐
běhu roku proběhlo několik mezi‐
oborových setkání, například na
téma záškoláctví, kyberšikana, rizi‐
kové sexuální chování před 15. ro ‐
kem aj. Ke všem tématům vznikají
metodiky a interaktivní videa.
Metodiky i videa jsou dostupné
na OSPOD a internetových strán-
kách www.zs-jeseniky.cz.

V listopadu proběhl odborný
workshop na téma Cochemské pra‐
xe, který se věnoval zaváděním jed‐
notných postupů v řešení
rozvodové a rozchodové situace
rodičů. V rámci této aktivity

vznikly tři typy letáků, které
zprostředkovávají informace
rodičům, dětem a také odborné
veřejnosti o průběhu soudního
řízení ve věcech nezletilých dětí.

Letáky jsou dostupné na OSPOD
a internetových stránkách města
(www.jesenik.org).

Rok 2019 s sebou přinese další
zajímavá témata a aktivity, o jejich
realizaci vás budeme informovat.
Projekt „Podpora interdisciplinární
spolupráce sociálně právní ochrany
dětí na Jesenicku“, pod záštitou
Městského úřadu Jeseník, je spolu‐
financován z Evropského sociální‐
ho fondu prostřednictvím OP
Zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR. Více informací o projektu zís‐
káte kontaktováním vedoucí
OSPOD Mgr. Kristýny Michálkové:
kristyna.michalkova@mujes.cz
nebo +420 584 498 447. (MěÚ)

Konzultační místnost pro jednání s rodiči a dětmi. Foto: 2x archiv MěÚ
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Trhej a sešlapávej!
Technické služby Jeseník opětov‐

ně upozorňují na nešvar, který měs‐
tu zvyšuje finanční náklady a vám,
občanům, komplikuje třídění. Jde
o to, že část občanů nesešlapuje PET
lahve a do kontejnerů na papír vha‐
zuje celé krabice. Kontejnery jsou
pak rychle plné, ale uvnitř prakticky
nic není. Místo plných kontejnerů
se tak vozí vzduch a město platí
vysoké náklady. Proto vás žádáme:
trhejte kartony a krabice na menší
kusy a sešlapávejte PET lahve.
Děkujeme za spolupráci a za to, že
třídíte. (TSJ)

Třídíte plechovky?
Češi třídí jen 20 % nápojových

plechovek. Na Jesenicku však toto
číslo může být mnohem vyšší, a to
díky žlutým separačním kontej‐
nerům. „Myslíme si, že lidé
v našem regionu třídí tento druh
odpadu o poznání lépe. Do žlutých
kontejnerů mohou totiž vhazovat
nejen plasty, ale také nápojové
obaly, ať už z kovu nebo hliníku.
K dotřídění na hliníkové a kovové
obaly pak dochází na separační
lince,“ uvedl Jaroslav Ryčl, ředitel
Technických služeb Jeseník, které
zajišťují odpadové hospodářství
pro téměř všechny obce v jese‐
nickém okresu. Třídění plecho‐
vek je tak při soustavném tlaku
na snižování odpadů končících
na skládce významným krokem
kupředu. (rik)

Žádosti o kácení eviduje odděle‐
ní majetku městského úřadu,
samotné rozhodnutí pak vydává
odbor životního prostředí. „Větši-
nou se jedná o žádosti občanů a kaž-
dá z nich se posuzuje individuálně.
Samotnému rozhodnutí předchází
šetření na místě a teprve na jeho
základě se kácení povolí nebo zamít-
ne,“ vysvětluje Margareta Turzová

z odboru životního prostředí. Ten
také nařizuje náhradní výsadbu za
odstraněné dřeviny. „Zpravidla pla-
tí, že za pokácený strom se vysadí
jeden nový. Za vzrostlé stromy se ale
vysazují třeba i tři nové,“ doplnila
Margareta Turzová. Výsadba se
provádí na pozemcích města, to ale
automaticky neznamená, že nový
strom nahradí ten předešlý na stej‐

ném místě. Vždy se zohledňují dané
podmínky pro růst nové dřeviny
a vhodnost umístění. 

Kácení se většinou provádí
v období vegetačního klidu, od
1. října do konce března. Ve výji‐
mečných případech je kácení
povoleno mimo toto období, kdy
důvodem mohou být klimatické
podmínky nebo stavební činnost.
V případě možného pádu stromu,
ať už kvůli jeho zdravotnímu stavu
nebo po větrné smršti, se strom
odstraňuje bez ohledu na roční
dobu. (rik)

Kácení stromů na pozemcích města vždy vyvolá živou diskusi
a veřejnost rozdělí na dva tábory, jeden je pro, druhý proti. K důvo-
dům pro odstranění dřevin patří například jejich špatný zdravotní
stav, revitalizace veřejných prostranství, oprava chodníku nebo
těsná blízkost bytové zástavby.

Kácení stromu předchází pečlivé šetření 

Dopravu na průtahu má zklidnit radar
Město Jeseník uvažuje o zave-
dení měření rychlosti, a to na
frekventované silnici od původ-
ního rejvízského mostu po kru-
hový objezd poblíž Vodní tvrze.
Cílem je zklidnit dopravu na
průtahu městem, na kterém se
nachází dva silně frekventova-
né přechody pro chodce.

„Navštívili jsme Odry, kde mají zku-
šenosti s úsekovým měřením
aKopřivnici, která využívá stacionár-
ní radar. Nám se jeví jako spravedli-
vější úsekové měření, jež díky čidlům
zabudovaným v silnici propočítává
průměrnou rychlost vdaném úseku,“
vysvětlil místostarosta Jeseníku Vác‐
lav Urban. Jak dále poznamenal,
existují dvě varianty fungování to ‐
hoto systému, odkoupení za zhruba
1,5 milionu korun anebo pronájem.

„Příjmy z pokut by měly být prvotně
investovány zpět do zvýšení bezpeč-
nosti a plynulosti provozu a chodců
ve městě,“ doplnil místostarosta
Urban.

Administrativu spojenou s vybí‐

ráním pokut bude mít na starosti
odbor dopravy a silničního hospo‐
dářství. Zkušební provoz, pokud
město dá zelenou měření rychlosti,
by mohl začít v polovině letošního
roku. (rik)

Rychlost se má měřit od starého rejvízského mostu. Foto: Richard Kapustka

Město dá milion na projekty, o kterých rozhodnou občané
participativní rozpočet

Pojem participativní rozpočet
není příliš známý. Můžete vysvět-
lit, co se skrývá pod tímto
názvem? 

Toto nepříliš libozvučné pojme‐
nování neznamená nic jiného než
přímý vliv občanů na to, za co se
utratí část peněz z městského roz‐
počtu. Občanům umožňuje podílet
se na utváření podoby města, ve
kterém žijí. Lidé navrhují a přichá‐
zejí s nápady na zlepšení svého oko‐
lí a zároveň hlasují o tom, které
z nich se budou realizovat. Jde o for‐
mu spolupráce radnice a místních
obyvatel s cílem zvýšit kvalitu živo‐

ta ve městě a oživit veřejné prosto‐
ry. 

Jak to bude fungovat? Občan při-
jde na úřad a bude chtít, aby před
domem, kde bydlí, vzniklo třeba
dětské hřiště?

V podstatě ano. Nicméně nemusí
jít jen o hřiště. Může se jednat napří‐
klad o obnovu památky, vybudová‐
ní sportoviště, zřízení tržnice nebo
cokoliv jiného. Přesné informace
k projektům se žadatelé dozví z pra‐
videl, která připravujeme. Nejdříve
budou občané vyzváni k předklá‐
dání nápadů a návrhů na projekty,

které by chtěli zrealizovat. Myslím
si, že spoustu věcí v jejich nejbližším
okolí umí posoudit lépe než vedení
města. A proto radnice chce dát
lidem možnost, aby sami řekli, co
jim zde chybí nebo co by chtěli po ‐
stavit či obnovit.

Předložené návrhy město zrea-
lizuje automaticky?

Ne, to samozřejmě ani není mož‐
né. Máme zkušenost, že lidé mají
velmi zkreslené představy napří‐
klad o cenách stavebních prací, pro‐
to občané budou mít možnost
konzultovat své nápady s odborní‐
ky na úřadě. Ti jim poradí a už zpo‐
čátku budou dbát na to, aby
předkládané projekty odpovídaly
pravidlům. Po shromáždění nápadů
od občanů je musíme nejdříve
posoudit. Do hlasování pak postou‐
pí projekty, které splňují základní
pravidla jako například že jsou

veřejně prospěšné, přístupné všem,
jejich realizace není v rozporu
s územním plánem a třeba, že jsou
na pozemcích města.

Kdo bude hlasovat o projektech?
Skvělé na tom právě je, že hlaso‐

vat může každý občan Jeseníku.
Pomocí SMS nebo na určeném mís‐
tě přidělí svůj hlas projektu, který
se mu líbí a který chce podpořit.

Takže vyhraje jen jeden projekt?
Ne, hlasování určí pořadí a město

pak zrealizuje projekty podle pořa‐
dí až do výše vyčleněných prostřed‐
ků z rozpočtu města.

Jakou částku se občanům chys-
táte svěřit?

V letošním rozpočtu města je na
realizaci projektů, o kterých roz‐
hodnou občané, vyčleněn jeden
milion korun. (red)

Jedním ze způsobů, jak zapojit širokou veřejnost
do rozhodování o využití rozpočtu města, je
participativní rozpočet. Tuto v poslední době
velmi populární formu přímého rozhodování
občanů se rozhodla vyzkoušet také jesenická
radnice. O stručné představení projektu jsme
požádali místostarostu Tomáše Vlazla.
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Rada seniorů 
města Jeseník

Další schůzky rady seniorů se
uskuteční v pondělí 4. března,
1. dubna a 6. května v 10:00 hodin
v zasedací místnosti radnice města
Jeseníku, Masarykovo náměstí
167/1. Pokud máte zájem se zapojit
se svým podnětem nebo pravidel‐
nou účastí na radě seniorů, jste
srdečně zváni. (AK)

Akademie třetího 
věku pro seniory 

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 
28. března v 16.00 hodin do Hote‐
lové školy Vincence Priessnitze
v Jeseníku, Dukelská ulice 681/9,
na netradiční přednášku „U kávy
o kávě“ – Povídání o dobré kávě,
její historii a přípravě nejen v res‐
tauraci, ale i správné domácí pří‐
pravě tohoto oblíbeného nápoje.
Zazní informace o vlivu kávy na
zdraví, spánek a lidský organismus.
Součástí je také ochutnávka
různých kávových nápojů. Přednáš‐
ku si pro vás připravil Mgr. Kamil
Hégr. Další informace vám podá
Bc. Alena Kalinová, OSVZ, MěÚ
Jesenik, tel.: 584 498 406.

Letošní akce: zájezdy, divadlo i muzikál
Také v tomto roce Centrum sociálních služeb Jeseník ve spolupráci s městem Jeseník připravuje
pro seniory města Jeseník bohatou nabídku výletů, naučných, poznávacích a kulturních zájezdů
nejen krajem Jesenicka a příhraničními oblastmi Polska. Bližší informace o pořádaných zájezdech
se dozvíte především ve vývěsní skříňce Centra sociálních služeb Jeseník pro seniory v průchodu,
na nástěnkách v Klubu seniorů, Dukelská ul. 718 a v měsíčníku Naše město. 

I letos se bude přihlašovat na
zájezdy v termínu uvedeném
v informačním plakátu k jednotli‐
vým zájezdům vždy na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
u A. Kalinové, 4. patro, blok A, dve-
ře č. 406. Zde se bude hradit také
poplatek za zájezd, který je splatný
do tří dnů od přihlášení. S ohledem
na udržení ceny zájezdu 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 byd‐
lištěm v Jeseníku. Ostatní mají mož‐
nost se přihlásit jako náhradníci
a včas budou informováni o případ‐
ném volném místě.

A na co se můžete těšit? Na
sobotu 16. března je připraven
zájezd do divadla v Šumperku na
odpolední představení „Jak je důle‐
žité mít Filipa“ z tvorby Oskara Wil‐
da. Počátkem května můžete
navštívit prodejní a výstavní

zahrádkářskou akci Floria Kromě-
říž spojenou s bohatým kulturním
programem. Rovněž pokračujeme

v tradičních poznávacích a nauč-
ných zájezdech s průvodcem
panem Pavlem Macháčkem, histo‐
rikem, který nás bude seznamovat
s málo známými oblastmi, památ‐
kami a dějinami příhraničí Česka
i Polska. Tyto zájezdy se uskuteční
od dubna do listopadu a jejich ter‐
míny se dozvíte na obvyklých mís‐
tech. První víkend v červenci
zahájíme v polském Otmuchowě
– léto květin, plné pohody, krásné
hudby a dobrého jídla. V září se
můžete těšit na vícedenní zájezd
na jižní Moravu se zajímavým
a pestrým programem. V říjnu pak
tradičně v rámci Dnů seniorů města
Jeseník na zájezd na vodní nádrž
Slezská Harta. V listopadu se podí‐
váme za kulturou, a to na muzikál
„Kočky“ do Brna. A ke konci roku
navštívíme vánoční zámek Linhar-
tov a vánoční jarmark na zámku
v Kravařích.

Věra Vymětalová 
a Bc. Alena KalinováFloria Kroměříž. Foto: FB

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník

pořádají

Zájezd pro seniory 
do divadla v Šumperku 

16. 3. 2019.
Odjezd z Jeseníku ve 13:00 hod. Billa, ve 13:10 hod. Yesenka, 

ve 13:15 hod. zastávka u nemocnice, Lipovská ul.
Severomoravské divadlo Šumperk v 17.00 hodin:

„Jak je důležité mít Filipa“
Jak je důležité mít Filipa patří mezi nejoblíbenější a nejhranější komedie všech dob. Pojednává totiž o velice
populárním tématu - o lásce a námluvách. Ale kromě toho ji napsal Oscar Wilde, který dokáže snad v každé
větě hýřit vtipy a aforismy, skvěle pointovat situace a v průběhu děje nás vždy znovu a znovu překvapovat. 
Jedním z hlavních hrdinů je nalezenec Jack, kterého našli odloženého v kufru na nádraží. Venkovan Jack ale
vystupuje ve vyšší společnosti v Londýně pod smyšleným jménem Filip. A jako Filipa ho zná i schovanka
jeho přítele Algernona, do které se Jack upřímně zamiluje. Jenže co teď, když je vlastně Filip? A navíc se
zjistí, že není jediný, kdo se za Filipa vydává. Zašmodrchá se to opravdu pořádně, ale komedie není drama
a nakonec musí dobře dopadnout.

CENA: 160 Kč
Cena zahrnuje vstupenky do divadla a dopravu.

Přihlášky od 1. 3. 2019, platbu je nutné uhradit 3 dny od přihlášení!
Přihlášky: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel: 584  498  406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz, 
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, 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.  

přednáška
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Jesenická porodnice patří k moderním zařízením v ČR

Setkání v Letohradu
Podpora učňovského školství se stala hlavním tématem lednové

schůzky vedení města Jeseníku v Letohradu, kde funguje Konsorcium
zaměstnavatelů Orlicka. O své zkušenosti se založením a fungováním
konsorcia se podělil Petr Fiala, starosta Letohradu. Ten informoval nejen
představitele Jeseníku, ale také Nového Města nad Metují, kteří se rovněž
zúčastnili tohoto jednání. (rik)

Pochvala 
Děkuji Centru sociálních služeb v Jeseníku v čele s ředitelem Janem

Rotterem. Jejich přístup při zajištění vánočních svátků pro ubytované,
vánoční výzdoba, program včetně štědrovečerní tabule byl milým pře‐
kvapením i pro rodinné příslušníky, kteří se za svými blízkými přišli
podívat.

Velký dík a všem pohodový rok 2019. Alena Andrášová

Klub turistů Jeseník zve
2. března: Předjarní vycházka s návštěvou masopustu v České Vsi.

Délka trasy 7 km, sraz u kina v 8:00 hod., vycházku připravila M. Vlčková. 
23. března: Horní Hoštice – Vysoký kámen – Bílá Voda. Délka trasy

13 km, autobus v 7:35 hod., vycházku připravili Jana a Franta.
30. března: Červenohorské sedlo – Bílý sloup – Kouty nad Desnou.

Délka trasy 11 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravila D. Podaná.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

Centrem a cílem této zdravotní
péče je samotný pacient, respektive
v případě porodnického oddělení
pacientka – žena. Porodnice Jese‐
nické nemocnice se neustále
modernizuje a zavádí světové
moderní trendy. Mezi ně patří
možnost analgetizace (tlumení
bolesti při porodu) inhalační for‐
mou – oxidem dusným (entonox),
který maminky ve zdejší porodnici
jako jedny z mála v České republice
mají k dispozici zcela zdarma. Epi‐
durální analgezie, jakožto nej ‐
účinnější, je zde k dispozici na přání
rodičky nepřetržitě. Komfort
porodního sálu charakterizuje
nejmodernější porodnická postel
dnešní doby, která je součástí všech
špičkových porodních sálů a umož ‐
ňuje nespočetné množství poloh
při porodu. 

21. století se zároveň nemůže
obejít bez přítomnosti partnera či
jiného libovolného doprovodu při
porodu. V Jesenické nemocnici si
nastávající maminka může vybrat
svůj doprovod. Od roku 2017, ve
snaze primářky MUDr. Jany Chras‐
tinové maximálně podpořit trend
bondingu, byly pro nastávající

rodiče zrušeny jakékoliv poplatky
za doprovod při porodu. 

Na porodním sále je pacientce
umožněno, pokud porod probíhá
bez komplikací, pohybovat se bez
omezení, eventuálně i konzumovat
tekutiny a menší stravu. Zde opět
zastáváme trend dnešní doby, který
obhajuje aktivní přístup rodičky
a personálu u porodu. Snažíme se
maximálně podpořit přirozený
porod bez přílišných externích
zásahů, které by mohly narušo-
vat integritu matky a plodu jako
celku. Naší maximální snahou je
umožnit budoucím rodičům prožití
této radostné události jako pozitiv‐
ního prožitku s chráněním jejich
osobnosti a intimity dle možnosti
vybavenosti a momentální pracov‐
ní vytíženosti. Snaha o respektování
osobních přání a předporodního
plánu maminek je naší prioritou.
Zakládáme si na vzájemné důvěře
mezi rodičkou a personálem porod‐
ního sálu. Nedílnou součástí je
vstřícné jednání novorozeneckého
oddělení, které doplňuje model
tohoto pří stupu. 

Snaha modernizovat naši porod‐
nici je multidimenzionální a stojí

na nepřetržité edukaci a zlepšení
materiálního zázemí i lidských
zdrojů. Náš boj s časem a únavou
materiálu není schopen zkrotit naši
touhu po kvalitní porodnické péči
pro zdejší maminky. V rámci toho
byla nově vybudovaná hydroma-
sážní jednotka na zdejším po ‐
rodním sále, která umožňuje
pacientkám hydroterapii, úlevu od
bolesti a příjemné strávení druhé
doby porodní. 

Naší tajnou touhou by bylo vybu‐
dování nadstandardních pokojů
s vlastním sociálním zařízením
a sprchou, které bohužel věk a druh
stavby zdejší budovy neumožňuje.
Je to snad jediná moderní vymože‐
nost, kterou maminkám aktuálně
neumíme nabídnout, ale snažíme

se vykompenzovat tento fakt nový‐
mi koupelnami a sociálním zaří ‐
zením na oddělení. Naše snaha
o pochopení touhy a přání budoucí
maminky se promítá v úspěšných
předporodních kurzech s možností
individuálního řešení každé prob‐
lematiky, která by mohla nastat,
stejně jako kontaktu s jednotlivými
odborníky, na které se nastávající
rodiče můžou obrátit s prosbami
o radu. 

Velmi pozitivní zpětnou odezvu
dostáváme od těhotných žen, které
navštěvují náš kurz cvičení pro
nastávající maminky, kde mají
možnost setkat se s jinými těhot‐
nými a porodní asistentkou, která
kurzy vede, a podělit se tak o své
zkušenosti. (JN)

Jesenická nemocnice je výjimečná svou lokalizací v regionu
i nelehkou dostupností k okolním zařízením. Z tohoto důvodu má
určitou výjimku ministerstva zdravotnictví. Před několika lety
hrozilo uzavření porodnického a dětského oddělení, proti kterému
se hromadnou peticí postavili lidé celého regionu. Tento krok
nakonec zajistil občanům zachování snazší dostupnosti ke stále
se zkvalitňující lékařské péči. 

Jesenická porodnice se neustále modernizuje. Foto: JN

Město Jeseník pořádá jarní

SETKÁNÍ DŘÍVE
NAROZENÝCH

jesenických seniorů se zástupci 
města Jeseník.

Akce se koná ve čtvrtek 11. 4. 2019
v 15:30 hodin

v městském sále na ulici Karla Čapka.
K tanci a poslechu pro Vás hraje

TRIO FANTASIA

VSTUP ZDARMA
Občerstvení je zajištěno.

Na setkání s Vámi se těší členky
Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci

města Jeseník a představitelé města.
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Himaláje fotoaparátem
Samsára je název putovní výstavy fotografií, která připomíná
měsíční pouť po himalájských horách pohledem fotografky Aleny
Ceplové. Zachycuje setkání s místními lidmi, zvířaty, překrásnými
horami, mírumilovným náboženstvím, silnou tradici a zcela odliš-
nou tamní kulturu.

Samsára znamená v nejstarším lidském jazyku „neustálé putování“.
S konceptem označovaným jako „znovuzrození“ se setkáváme především
ve východních náboženstvích. V buddhistickém pojetí je Samsára před‐
stavena jako „Kolo života“.

Výstavu připravuje Vlastivědné muzeum Jesenicka od 20. 3. do 12. 5.
2019. Vernisáž se uskuteční v úterý 19. března od 18.00 hodin v galerii
Vodní tvrze, vstup na vernisáž je zdarma. Součástí vernisáže bude komen‐
tované promítání s fotografkou Alenou Ceplovou o jejím putování po
himalájských horách. Otevírací doba: út–ne, 9.00–17.00 hodin, vstupné
40 Kč/20Kč. (VMJ)

Muzeum zaplní chytré hračky
Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka se chystá Festival IQ Play, akce
plná zábavy pro děti i dospělé. Od 8. do 10. března budou zde
k vidění a vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smy-
slové hračky a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky.
Chybět nebude ani koutek pro nejmenší děti. Otevřeno bude od
9.00 do 17.00 hodin.

Sály muzea se tak promění v jednu velkou hernu, jež bude rozdělená
do několika zón podle druhu her. První bude plná logických her a spole‐
čenských deskových her a jejich zvětšenin, ale také smart her pro jednoho
hráče. Ve druhé si budete moci vyzkoušet zajímavé stavebnice z nejrůz ‐
nějších materiálů i méně známé typy her. Baby zónu budou tvořit smyslové
hračky, obří stavebnice, logické skládačky a Montessori pomůcky. 

Formát Festivalu IQ Play se v Jeseníku uskuteční poprvé. V jiných městech
se zatím těšil velkému zájmu. Se vzdělávacími hračkami se rodiče s dětmi
mohou setkat většinou na různých místech Zlínského kraje a výjimečně
se realizuje po celé republice. Vstupné: 50 Kč, rodinné 150 Kč. (VMJ)

Slavnostní představení knihy, autogramiáda a mše svatá
V souvislosti s blížícími se osmdesátinami jedné z významných osobností současnosti s vazbou na Jesenicko, Mons. Antona Otteho,
vydalo nakladatelství Vyšehrad knihu jeho rozhovorů s redaktorem Josefem Beránkem pod titulem Vzdálená Evropa? Její slavnostní
představení se konalo v pátek 18. ledna 2019 v prostorách Nového děkanství na Vyšehradě. 

Sál děkanství byl obsazen do
posledního místa hosty z duchovní‐
ho světa i politických kruhů. Sešli se
zde mj. profesor UK Tomáš Halík
Th.D., bývalý ministr kultury Daniel
Hermann, probošt vyšehradské
kapituly Mons. Aleš Opatrný, Th.D.
nebo bývalý politik Cyril Svoboda,
čelní představitelé Ackermann –
Gemeinde a též delegace z města
Neuburg an der Donau v čele
s Dr. Rüdigerem Vogtem. Přítomni
zde byli iosobní přátelé protagonisty
onoho odpoledne z Česka a Němec‐

ka. Setkali se, aby nad právě vydanou
knihou vzdali díky za práci, dobrotu
amnozí iza přátelství člověku akně‐
zi, který celý svůj profesní život
zasvětil smíření mezi Čechy aNěmci,
posunu v pozitivním vnímání sjed‐
nocené Evropy aposílení role církve
v ní, rozvoji přátelských kontaktů
mezi národy. 

Kdo je to vlastně Mons. Anton
Otte? Narodil se 15. 8. 1939 ve Vid‐
navě v německé rodině. Jeho otec byl
v roce 1946 na základě rozsudku
Mimořádného lidového soudu
v Opavě popraven. Maminka se 7dět‐
mi žila ve Vidnavě až do roku 1962,
kdy se mohli vystěhovat do tehdej‐
šího západního Německa. Tam se
Anton Otte stal knězem, od roku
1991 žije převážně v Praze. V letech
1992–2010 byl duchovním radou
Ackermann‐Gemeinde, kde stále
aktivně působí, v období let
2011–2017 zastával funkci probošta
Královské kolegiátní kapituly sv.Pet‐
ra a Pavla na Vyšehradě, jejímž
kanovníkem jako emeritní probošt
je i nadále. 

V roce 1996 byl Mons. Otte vy ‐
znamenán Řádem T. G. Masaryka,
roku 1997 Velkým spolkovým kří‐
žem první třídy za zásluhy, v roce
2011 Medailí smíření Ackermann‐
Gemeinde za celoživotní přínos ke
zlepšení česko‐německých vztahů.
Důležitá pro obyvatele našeho kraje
je jeho práce iniciátora občanského
porozumění mezi Čechy aNěmci zde
na Jesenicku. Jako dlouholetý aktivní
člen vedení krajanského spolku Hei‐
matbund Weidenau‐Großkrosse byl
spolu s prof. Rudi Grimmem jedním
z těch, kteří ihned po roce 1989 začali
aktivně budovat platformu pro
vyrovnání se s historickými skuteč‐
nostmi mezi oběma národy ahledání
cesty k pozitivním vztahům formou
osobního setkávání se lidí z obou
stran. Tak vzniklo partnerství
Neuburgu an der Donau s Vidnavou
aVelkou Kraší, na jehož základě byly
položeny po roce 1996 partnerské
vztahy Neuburgu a Jeseníku.

O tom všem a mnohém dalším se
zájemce může v knize dočíst. Zvolená
forma rozhovorů dává možnost pro‐

brat širokou škálu témat vztahujících
se k osobnosti Mons. Otteho, poznat
jeho životní příběh, seznámit se
s jeho duchovními i světskými sna‐
hami a cíli. Z odpovědí na čtenáře
dýchá jeho láska k lidem, dobrota
a mravní čistota, ale též pevná víra,
odhodlání a síla, bez nichž by velké
úkoly na něj kladené nemohl splnit.
Připočteme‐li dar vlídného humoru
a nadhledu, je kniha niterným svě‐
dectvím o pozoruhodné osobnosti
dnešní Evropy. 

Kniha je k dostání též v knihku‐
pectví Domeček v Jeseníku. Majitel
knihkupectví Mgr. Václav Tschulik
připravuje ve spolupráci s jesenic‐
kým archivem slavnostní předsta‐
vení knihy za účasti obou jejích
spoluautorů. 

Setkání se uskuteční v pátek
15. března v 18 hodin v sále Stát-
ního okresního archivu. Bude mu
předcházet od 16:00 hodin auto-
gramiáda knihy v knihkupectví
Domeček a od 17:00 hodin mše
svatá ve farním kostele v Jeseníku
celebrovaná Mons. Ottem. (tin)

Z domácností našich babiček
Vzorná hospodyňka aneb Z domácnosti našich babiček, to je
název nové výstavy, která ve Vodní tvrzi nabídne pohled do kaž-
dodenního života hospodyněk v první polovině 20. století. 

Tehdejší ženy
to v domácnosti
r o z h o d n ě
neměly jedno‐
duché a i přes
pokrok v tech‐
nice musely
provádět řadu
domácích prací
manuálně s vy ‐
n a l o ž e n í m
značné námahy.
Jejich snahou
proto bylo si
tyto činnosti co
nejvíce ulehčit
a zefektivnit po ‐
mocí různých
mechanických
nástrojů. Na výstavě nahlédnete do
prvorepublikové kuchyně s dů ‐
myslnými přístroji a pomůckami,
které šetřily hospodyňkám čas i síly
při přípravě jídel. Zároveň se pro‐
střednictvím historických kucha‐
řek a příruček pro hospodyňky
můžete inspirovat dobovými
recepty, radami a tipy, jak vést
moderní domácnost. Seznámíte se
též s tehdejšími způsoby vykoná‐

vání různých
domácích prací.
Praní, žehlení
a úklid obyt‐
ných prostor
dokumentují
historické prač‐
ky, žehličky,
mandly nebo
první elektrické
vysavače. Celý
jeden oddíl vý ‐
stavy je věno‐
ván i před‐
mětům spoje‐
ným s péčí
o malé děti, kte‐
rá patřila též
k neodmyslitel‐

ným povinnostem většiny hospo‐
dyněk. 

Výstava bude zahájena slavnost‐
ní vernisáží v úterý 26. března
v 18.00 hod a potrvá až do 9. červ-
na. Muzeum je otevřeno vždy od
úterý do neděle od 9.00 do 17.00
hodin. Vstupné na výstavu činí
40/20 Kč, vstup na vernisáž je zdar‐
ma. Mgr. Božena Kaňáková, 

historik VMJ
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Zajímavosti z jesenického muzea aneb Co skrývají útroby depozitáře

Smutný osud elektromagnetického tkalcovského stavu

Starší jesenická generace bude
mít jistě v živé paměti textilní pod‐
nik Moravolen, mladší ročníky snad
alespoň zaregistrovaly ruiny po
závodu v Tovární ulici při soutoku
Bělé a Staříče. Vyráběl se zde zej‐
ména proslulý damašek, se kterým
sbírali ocenění na světových výsta‐
vách jak předváleční majitelé
Regenhart & Raymann, tak jejich
poválečný nástupce v podobě zná‐
rodněného podniku. Doklad neupa‐
dající a stále vysoké úrovně výroby
lze doložit Velkou cenou ze Světové
výstavy Expo 1958 v Bruselu. Vedle
textilních výrobků se měl v belgické
metropoli objevit rovněž prototyp
žakárového tkalcovského stavu,
jenž přenášel předlohu nikoliv
pomocí tzv. vzorových karet
z tvrdého papíru, ale rychlejším
elektromagnetickým způsobem.

Vznik tohoto prototypu zazna-
menal Pavel Macháček ve studii
věnované Jaroslavu Mikulecké-
mu. Tento pozdější zlepšovatel
a vynálezce pocházející z východ‐
ních Čech již zhruba dva měsíce po
druhé světové válce přesídlil do
Jeseníku, kde se v místní textilce
propracoval přes kresliče k funkci
vedoucího technického kabinetu

a učitele v podnikové škole. Vrozená
Mikuleckého touha po inovativních
řešeních výrobních nedostatků jej
přivedla rovněž k pokusu urychlit
pracné a zdlouhavé vytloukání vzo‐
rových karet nutných k vytkávání
látek na damaškových strojích.
Několik roků trvající úsilí se v té
době teprve sedmatřicetiletému
vynálezci podařilo úspěšně dotáh‐
nout do konce v roce 1958 a násle‐
dujícího roku získal pro svůj
zlepšovák patentní listinu. Vylep‐
šení spočívalo na principu vzoru
z izolační látky a přerušovače elek‐
trického proudu – snímač reagoval
na izolační vrstvu a zavíráním či
naopak otevíráním elektrického
okruhu docházelo k pohybu jed ‐
notli vých osnovních nití. V roce
1960 pak došlo k dalšímu vylepšení
a izolační látka byla nahrazena
kovovou vzorovou fólií, která umo‐
žnila ještě kvalitnější přenos vzorů. 

Přestože byl Jaroslav Mikulec-
ký za svůj prototyp oceněn řadou
vyznamenání, dokonce prezi-
dentem republiky, k rozšíření
tohoto typu stavu a jeho výrobě
z důvodů limitů socialisticky plá-
novaného hospodářství nikdy
nedošlo. Prototyp zůstal na dlouhá

V lednovém čísle městského zpravodaje Naše město jste se mohli
dočíst o plánovaném stěhování sbírek Vlastivědného muzea Jese-
nicka do nových depozitárních prostorů bývalé výrobní haly spo-
lečnosti Naturfyt Bio. Hned začátkem nového roku došlo k prvním
přesunům sbírkového fondu, především rozměrnějších a masiv-
ních předmětů, jako jsou například plastiky či průmyslové a hos-
podářské stroje. Patrně nejvíce vrásek a krůpějí potu na čele
muzejních pracovníků a externích stěhováků přivodil převoz
mohutného žakárového tkalcovského stavu. Ten však měl údajně
v minulosti absolvovat mnohem náročnější a vzdálenější cestu
– až do belgického Bruselu.

Detail kovové fólie se vzorem jesenické radnice a náměstí. Foto: VMJ

Současná podoba prototypu. Foto: VMJ

desetiletí v Mikuleckého sklepě
a zhruba v roce 2006 – dvanáct let
po vynálezcově smrti – jej získal
Radoslav Hanus, od něhož se za dal‐
ších pět let dostal do Vlastivědného
muzea Jesenicka. Právě dle slov
bývalého majitele, resp. vzpomínek
syna Jaroslava Mikuleckého, měl
být spolu s výrobky z Moravolenu
prezentován na světové výstavě
rovněž i tento nový typ tkalcovské‐
ho stavu, byť patrně ne přímo
v dnešní dochované podobě. Ta
totiž disponuje o něco mladší verzí

s kovovou fólií se vzorem např. jese‐
nického náměstí, které je nadto
zobrazeno již po asanaci z druhé
poloviny 60. let. Vzhledem k tomu,
že moderní současné stavy fungují
na základě podobného principu, je
dochovaný prototyp nejen svědec‐
tvím jesenické textilní tradice spo‐
lečně s dokladem lidského umu
a vynalézavosti, ale zároveň
mementem promarněné příležitos‐
ti direktivní ekonomiky minulého
režimu. Jan Petrásek, 
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Vodní tvrz je sídlem Vlastivědného muzea Jesenicka. Foto: archiv MěÚ
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UPOZORNĚNÍ – redakční uzávěrka dubnového vydání městského
zpravodaje Naše město je ve čtvrtek 7. března ve 12 hodin. Fotografie
zasílejte mimo textový soubor, rozlišení min. 1 Mpx. (red)

Oslavy 15 let Krtečka 
Mateřské a rodinné centrum Krteček letos slaví 15 let svého půso-
bení v Jeseníku, a proto chystá velkou oslavu v rámci mnoha veřej-
ných akcí na Jesenicku. A to nejen, abyste o nás slyšeli a četli ve
zprávách, ale hlavně, abyste s námi sdíleli tuto událost živě mimo
virtuální realitu. Stojíme o setkání s vámi a přejeme si umožnit
rodinám i dětem zdravý vstup do sociálních vazeb společnosti.

Na přelomu jara a léta chystáme
akce, které jsou zaměřené na rodi‐
nu jako Den matek, Mezinárodní
den rodiny, Den dětí a Den otců
s tím, aby tato setkání byla co nej‐
více přístupná veřejnosti. Tímto
chceme zviditelnit důležitost rodi‐
ny pro společnost. Zároveň bychom
chtěli, aby se tyto akce staly příle‐
žitostí pro navázání spolupráce
s dalšími organizacemi a osobnost‐
mi veřejného života v našem re ‐
gionu. Letos jsme se připojili
k celorepublikové kampani „Festi-
val rodiny“, kterou pořádá Síť pro
rodinu. Kampaň trvá od 11. 5. do
17. 6. a bude oslavou rodiny napříč
celou republikou. V květnu chystá‐
me ve spolupráci s Kinem Pohoda
Jeseník a Komisí pro občanské zále‐
žitosti a rodinu animovaný film
pro celé rodiny za snížené vstupné.
Také nás opět najdete na jesenic-
kých trzích společně se spolkem
Sudetikus. Dále se přesuneme na
zahájení lázeňské sezony do

Schrothových lázní v Lipové a pak
nás čeká Pohádkový les v režii SVČ
DUHA Jeseník. Pozvánku do Krteč‐
ka opět přijala Jana Jehličková,
žačka OCTO CODES Táni Havlíčkové
a představí nám Manuál k dětské
duši aneb Klíč k rodině. Také čer‐
ven bude bohatý na spoustu akcí.
Namátkou vybíráme autorské čte-
ní pohádkové knížky v knihovně
a Den dětí oslavíme společně
se SVČ Duha a pojišťovnou ZPMV.
Máme přislíben seminář s MUDr.
Petrem Mílkem, psychiatrem Den‐
ního stacionáře Fakultní nemocnice
v Hradci Králové, antroposofickým
lékařem a spolupracovníkem Jana
Bílého, který nám nabídl setkání na
téma Partnerské vztahy a rodina.
V případě zájmu i konstelační semi‐
nář pro muže. A to není vše, více
v dalším článku nebo na našem
nově vznikajícím webu, facebooku
a nástěnce v průchodu.

Marie Vršanová, 
Alena Šosová Řehová
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Kaleidoskop ZŠ Jeseník

Lyžaři z ,,MODRÉ ŠKOLKY“

Parta deseti zdatných lyžařů se hlásí z kopců Ski areálu Miroslav
v Lipové lázních, kde jsme od 22. 1. do 25. 1. 2019 absolvovali lyžařský
výcvik v nově navázané spolupráci s Profi Ski&Board School. 

Tato nadstandardní nabídka byla v naší školce obnovena příchodem
nové p. ředitelky Mgr. Lenky Bizoňové. Možnost naše rodiče zaujala natolik,
že se lyžařského kurzu zúčastnily děti od 3 do 6 let. Během čtyř dnů jsme
zažili v lyžařské školičce spoustu legrace. Naučili jsme se ovládat lyže,
vyjet na vleku i sjíždět kopec. Kromě nových zkušeností na svahu jsme
zvládli rychlé změny počasí, od silných mrazů až po pořádnou chumelenici.
Týden to byl opravdu náročný, ale ani to nás neodradilo a těšili jsme se
na každou další lekci s oblíbenými instruktory. Poslední den lyžařského
kurzu poskytla naše p. učitelka rozhovor pro Český rozhlas Olomouc
o tom, jak skvěle nám to na svahu šlo, a proto pro nás nebyl žádný problém
zvládnout závěrečný slalom mezi překážkami, za který jsme si zasloužili
sladké čokoládové medaile a průkaz lyžaře.

Děkujeme všem z Profi Ski&Board School a těšíme se na další spolu‐
práci. Děti a kolektiv MŠ Křížkovského ,,MODRÁ ŠKOLKA“

Malí lyžaři z Mateřské školy Křížkovského. Foto: archiv MŠ

Palachův týden

V úterý 15. ledna 2019 jsme si při‐
pomenuli 30. výročí tzv. Palachova
týdne. Toho dne v roce 1989 začaly
i přes zákaz režimu demonstrace
apřipomínkové akce k uctění památ‐
ky Jana Palacha, který se před 50 lety
na protest proti vstupu sovětských
vojsk na naše území upálil. Je to
významné jubileum, které sehrálo
roli v aktivizaci studentstva před
sametovou revolucí. I my, žáci a uči‐
telé, jsme si v průběhu týdne připo‐
mínali v hodinách události roku
1969 i 1989 a v pátek jsme tento
vzpomínkový týden zakončili při‐
pnutím černé pásky, kterou jsme si
mohli převzít ráno ve vestibulu školy. 

Projekt Hrdá škola
Líbí se nám myšlenka sdílet apro‐

žívat události spolu, když se všichni
aktivně zapojujeme do školních akcí,

Akcent na kvalitu výuky!
Milí přátelé a příznivci školy, 
půl roku jsme se ve sboru potili při absorbcích změn a snahách více se

sjednotit v základech našeho přístupu. Jedním z výstupů je školní řád,
který čeká na schválení školskou radou. Jenomže školské radě právě končí
mandát, takže nastal čas zvolit si radu novou. Půjde-li vše hladce, může
školní řád rada schválit začátkem března. 

Součástí strategického rozvoje školy je také akcent na kvalitu vzdělání.
Ve druhém pololetí budeme sbírat podklady pro rozhodování, kam musíme
soustředit síly. Vedle nezávislého testování kvality vzdělávacích výstupů
naší školy budeme sledovat přítomnost inovací a zařazení vhodných
vyučovacích metod a forem.

Život v naší škole je pestrý. S fotkami z mezinárodního projektu EDISON,
dalších zimních kurzů, soutěží a školních happeningů se ale pochlubíme
až příště. Teď si s námi vychutnejte úspěchy našich žáků a lednové akce.

Dominik Liberda, ředitel školy

které si společně zorganizujeme. Je
fajn, když se všichni v jeden den roz‐
hodneme, že si ho zpestříme třeba
tak, že si vezmeme na sebe něco
neobvyklého, co běžně nenosíme.

Takto jsme se letos napříč třídami
i v rámci republiky propojili už tři‐
krát, a to díky projektu Hrdá škola
organizace Schools United. Hallo‐
ween aSuit up day jsme si ozvláštnili
ještě idoprovodnými aktivitami jako
byly soutěže, nácvik tance, scénky
o slušném a neslušném chování,
naučili jsme se elegantní chůzi při
slavnostní polonéze. Ve středu
16. ledna jsme se díky Hrdé škole
mohli cítit jako doma, strávili jsme
uvolněný den v teplácích. 

Naše stopa na Lyžuj lesy
Na 35 závoďáků naší školy repre‐

zentovalo všechny tři naše budovy
na 2. ročníku Lyžuj lesy. Že nevíte,
o co jde? Jedná se o náborový obrat‐
nostní závod v běhu na lyžích pro
všechny věkové kategorie základ‐
ních škol, pro registrované lyžaře
i nadšené amatéry.

Pořadatelství se z pověření SLČR
za podpory Lesů ČR ujal místní Fenix
Ski Team Jeseník a využil skvělého
zázemí areálu penzionu Kovárna
v Horní Lipové. Startovní listinu tvo‐
řilo celkem 140 závodníků ze sedmi
škol jesenické kotliny. Nádherné
mrazivé zimní počasí, kupy a kupy
usměvavých dětí, příjemná trať
s šesti technickými nástrahami, toť
kulisa tohoto podniku. Naše, vlastně
vaše, zlatíčka se v poli rozhodně
neztratila, očemž svědčí přesně dva‐
cet medailových pozic, ať mezi „pro‐
fíky“, tak mezi neregistrovanými.
Díky všem za reprezentaci školy.
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Projekt PMS ČR: Jak pomoci týranému seniorovi?
Dne 22. února byl Evropský den obětí, který nám připomněl, kolik
z nás se již stalo obětí trestného činu. Poslední statistiky a výzkumy
varují před zvyšující se různou formou násilí, které zažívají v Česku
starší lidé. Někdy bohužel trvá dlouhou dobu, než senior pochopí,
že je třeba zavčasu se bránit. Jsou mnohdy v nelehké situaci –
potýkající se se závažnými chorobami, zvláště pak demencí –
odkázáni na péči jiné osoby. 

Setkáváme se s rozličnými formami násilí. Jde o psychické, fyzické
a sexuální násilí. Specificky u seniorů se setkáváme ještě s majetkovým
a finančním vykořisťováním, zanedbáváním péče a s neuspokojováním
základních potřeb.

„Paní Marie žila v manželství s panem Jaroslavem. Postupem let, jak se
zdravotní stav paní Marie zhoršoval, bylo pro jejího manžela náročnější se
o manželku starat. Objevily se příznaky demence, paní Marie zapomínala,
stalo se, že nevěděla, co je za den, nenašla cestu zpátky domů. Stávalo se,
že paní Marie seděla celé dny ve svém pokoji, nesměla chodit ven, pan
Jaroslav ji nadával, křičel na ni, paní Marie se bála, nic nikomu neřekla.
Pak se stalo, že jí manžel začal fyzicky napadat, měla po těle modřiny…“

Co dělat v případě násilí?
G Vyhledejte rady odborníka – Poradna pro oběti v Jeseníku, tel.:

727 940 166, Sadová 881/4, Jeseník. Intervenční centrum – Poradna

pro rodinu Jeseník, Dukelská 436, Jeseník, tel.: 731 447 453. Pomoc
je bezplatná, diskrétní, anonymní. Nonstop Senior telefon:
800 157 157.

G Akutní násilí se nepokoušejte zastavit sami, přivolejte si pomoc.
G Kontaktovat Policii ČR není ostudou, ale možností, jak si zachránit

důstojný život. Policie může násilnou osobu vykázat z bytu nebo
domu, bez ohledu na práva k nemovitosti, trvalý pobyt, práva nájmu.

G Pokud jste napaden/a během volání na policii, nechte telefon vyvěšený,
křičte.

G Informujte svého praktického lékaře. Požádejte ho, aby vše o vašem
zranění zapsal do zdravotní dokumentace.

G Uschovejte si důkazy o fyzickém napadení, fotografie modřin a zranění. 
G Je‐li to možné, odejděte na nezbytně nutnou dobu z místa, kde je vám

ubližováno. Získáte tak možnost být nerušeně v kontaktu s odborníkem
a bez přítomnosti agresora si promyslet, jak budete dál postupovat.

G Požádejte o pomoc své blízké, sousedy a další osoby, mohou vám pomoci
v kontaktování odborné pomoci či Policie ČR.

G Pokud máte podezření na týrání osoby ve vašem okolí, obraťte se na
místa pomoci či kontaktujte Policii ČR.

Mgr. Jana Kotková, poradce pro oběti
Projekt Probační a mediační služby ČR „Proč zrovna já? II.“

Po výhře v prvním regionálním
kole Středoškolské futsalové ligy
jsme postoupili do krajského kola,
které se konalo v „Čajkaaréně“
v Gymnáziu Olomouc. Již předem
bylo jasné, že prosadit se v kraji
nebude lehké. Domácí tým gymná‐
zia na nás „nastoupil“ s bleskovou
útočnou hrou s cílem nasázet nám
co nejvíce branek. V tomto a ostatně
i v dalších utkáních nás podržel
brankář Vojta Bašný, který vychytal
většinu střel, a tak jsme zápas pro‐
hráli pouze o dvě branky 0:2.
V utkání se SŠ podnikání a obchodu

Prostějov jsme dokonce vedli
a vyrovnávací branku jsme dostali
6 vteřin před koncem! V posledním
zápase se SŠ logistiky a chemie Olo‐
mouc se našim chlapcům nedařilo
a soupeř byl nad naše síly. Zřejmě
i po následné ztrátě motivace jsme
prohráli 0:5. Krajské finále vyhrála
Olomouc, která si zajistila postup
do divize Severní Morava.

O dva dny později proběhl v tělo‐
cvičně SŠ gastronomie a farmářství
v Jeseníku tradiční turnaj jesenic‐
kých středních škol v sálové kopa‐
né. Zde jsme patřili mezi favority

a tomuto předpokladu jsme dostáli
umístěním na druhé příčce z pěti
zúčastněných škol. Porazili nás
pouze chlapci z hotelovky a OA, kte‐
rým jsme podlehli 1:3. Gymnázium
jsme porazili 5:2, Lipovou 2:1
a gastro jsme rozstříleli 11:1. Nej‐
produktivnějším hráčem byl Adam
Hapala, který nastřílel soupeřům 6
branek.

A protože máme ve škole rovněž
silově disponované jedince, nemoh‐
li jsme chybět v okresním kole AŠSK
ve šplhu, které proběhlo na „gastru“.
Soutěže se zúčastnilo osm chlapců
a podle neskromného očekávání
jsme soutěž čtyřčlenných družstev
vyhráli a zajistili si tak postup do
krajského kola. Mgr. Karel Kapuš

V polovině ledna se fotbalový tým chlapců školy zúčastnil dvou
turnajů. Kluci se na ně dlouhodobě těšili a byli plni odhodlání
uspět co nejlépe. 

Sportovní střípky z Emka: futsal i šplh

Tradiční akce

V  jesenické Kapli proběhla
v  závěru roku tradiční akce
Střední školy gastronomie
a farmářství Jeseník pod ná -
zvem Vánoční výstava. Součástí
celodenního programu se stalo
hlasování o nejhezčí žákovskou
tabuli. 

První místo obsadila tabule
s číslem 1 (zelená), která získala
155 hlasů. Druhá příčka patří
tabuli číslo 2 (světle modrá) s poč‐
tem 99 hlasů. Na třetím místě
skončila tabule číslo 3 (modrá) s 98
hlasy. Děkujeme všem, kteří se hla‐
sování zúčastnili a projevili tak pod‐
poru žákům v jejich prezentaci
odborných dovedností. Tento dík
patří celkem 435 hlasujícím. Dovo‐
lujeme si jen podotknout, že hlaso‐
vání nebylo umožněno žákům školy
z důvodu objektivity celkového poč‐
tu hlasů. Vážíme si velkého zájmu
jesenické veřejnosti o tuto akci.
Poděkování patří také vyučujícím,
kteří žáky v jejich práci vedli a pod‐
porovali je. Lenka Lukešová

Poháry pro vítěze. Foto: R. Kapustka

Vítězná tabule. Foto: archiv školy

Bronz z Priessnitzova dortíku zůstal doma 
V  Kongresovém sále Priess -
nitzových léčebných lázní
a. s. proběhla 30. ledna tradiční
celorepubliková soutěž žáků
učebního oboru cukrář. Letos
bojovalo o výhru ve třech dis-
ciplínách patnáct soutěžících. 

Nejprve byly nainstalovány dorty
zhotovené na téma Fantazii se meze
nekladou. Přímo na místě se poslé‐
ze konala pódiová soutěž zdobení
perníku glazurou. Třetím soutě‐
žním úkolem bylo dohotovení stu‐
deného restauračního moučníku
v časovém limitu 30 minut. Musíme
podotknout, že soutěžící použili ke
zdobení ručně vyšlehanou šlehač‐
ku. O celkovém vítězi pak rozhodla
odborná porota, která to neměla
vůbec snadné. A jak to tedy dopad‐
lo? První místo obsadila Markéta
Hladká  ze SŠ hotelové  a služeb Kro‐

měříž, stříbrnou příčku získala Pet‐
ra Burdová ze SŠ gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec,
p. o. Na třetím místě skončila

Gabriela Kubánková v barvách SŠ
gastronomie a farmářství Jeseník.
Výhercům gratulujeme a těšíme se
na další ročník. Lenka Lukešová

Jednou z disciplín bylo zdobení perníku glazurou. Foto: archiv školy
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TRADIČNĚ
Tradičně si i tento měsíc unás v láz‐
ních připomeneme nepopiratelný
význam vody aSVĚTOVÝ DEN VODY
2019, který připadá na pátek
22. března! V rámci programu pro
vás opět chystáme zajímavé před‐
nášky, procházky s průvodcem po
Studničním vrchu i tematický pro‐
gram pro děti. Více se brzy dozvíte
na našem facebooku. 

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Provozní doba
Pondělí, úterý: 14:00–15:30; 16:00–17:30;

18:00–19:30 – hokejová mužstva
Středa, čtvrtek: 14:00–15:30; 16:00–17:30;

18:00–19:30 – hokejová mužstva
Pátek: 14:00–15:30; 16:00–17:30; 18:00–20:30
Sobota: 10:00–11:30; 14.00–15.30; 16.00–17.30; 18:00 – 20:30
Neděle: 10:00–11:30; 14.00–15.30; 16.00–17.30; 18:00 – 19:30

Vstupné:děti do 15 let 40 Kč, zapůjčení bruslí 30 Kč
dospělí 80 Kč, zapůjčení bruslí 60 Kč

Celé kluziště pro školy a jiné organizace: základní školy 500 Kč/90
min., ostatní organizace a hokejová družstva 1600 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 300 Kč/děti, 600 Kč/dospělí

PRO DĚTI
ŠKOLIČKA BRUSLENÍ–7. 3. a 21. 3. od 14.00 do 15.00 – vstupné dle ceníku,
lázeňští hosté vstup zdarma

MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ – 23. 3. V rámci zakončení sezony – Tupá brusle 

TUPÁ BRUSLE – 23. 3. Zakončení bruslařské sezony

8. 3. 2019
v 19.00

Mezinárodní den žen

ve Wiener KaffeeHaus Restaurant

Jeseník očima návštěvníků:

Kdo a odkud jste, čím se zabývá-
te?  

Lenka D., pocházím z Ostravy, žiji
s manželem a dcerou v Krnově, pra‐
cuji v sociálních službách, částečně
v administrativě, částečně přímo
s klienty s postižením. 
Co vás k nám přivedlo? Jste zde
poprvé? 

V jesenických lázních jsme
poprvé, se čtyřletou dcerou Anež‐
kou na preventivním ozdravném
pobytu pro děti, na 14 dní. Anežka
trpí na rýmy a časté záněty dýcha‐
cích cest, snad jí to tady pomů‐
že.
Co se vám v Jeseníku líbí?

Zeleň, zdravá příroda a čistý

vzduch, kterým se vaše lázně hono‐
sí. Ten zdravý vzduch jde opravdu
poznat. Také architektura a hezké
prostředí, krásně opravená Jubilej‐
ní vila, kde bydlíme. Už jsme si
s manželem říkali, že musíme určitě
přijet i někdy v létě, kdy budou
v provozu všechny vodní prvky, kte‐
ré areálu přidají ještě větší kouzlo
a atmosféru.
Co se vám nelíbilo, co zde chybí?

Úplně se nám nevydařila návště‐
va bazénu. Byla tam zima, i ve vířiv‐
ce, i v šatnách – prý to bylo tím, že
zrovna nešel proud, dcera z toho
nastydla. 
Odvážíte si od nás nějaké zají-
mavé zážitky?

Krásná sněhová nadílka upro‐
střed druhého týdne pobytu, Anež‐
ka byla nadšená. Líbil se nám
organizovaný výlet autobusem do
Lesního baru. Ten je proslulý, už
několikrát jsme se tam z Krnova
chystali, ale nikdy jsme to neusku‐
tečnili, takže jsem ráda, že jsme
měli příležitost.

Zážitkem bylo i to, že jsme zde
potkali spoustu milých a vstřícných
lidí, usměvavých, projevujících
zájem. Týká se to zejména perso‐
nálu, od pokojských až po kuchařky.
Má to velký vliv na dobrý pocit
z pobytu a myslím, že to není
samozřejmost.
Až budete po čase doma, co se

vám vybaví, když se řekne Jese-
ník?

Úžasná adventní atmosféra
v zasněžené přírodě, léčebné pro‐
cedury, nová přátelství, příjemní
lidé, skvělá káva a teplé lázeňské
oplatky.
Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Ano, vyrostla jsem v domě s vel‐
kou zahradou na kraji města a byd‐
let v horách, někde v chaloupce pod
lesem, je můj sen.
Co byste vzkázala obyvatelům
města Jeseník?

Ať se jim tady dobře žije a aby si
vážili toho, co zde mají a dobře o to
pečovali. (jg)

Zdravý vzduch, milí a vstřícní lidé a nová přátelství
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pátek 1. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
KLAUDIE BANKÓOVÉ 
A CARMEN LANGEROVÉ
Představí se žáci hry na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 1. března v 18 hodin
Ennea caffé & shop
NENÁSILNÉ KOMUNIKACE
Ve spolupráci s Valašským Centrem pro řešení
konfliktů a zdravou komunikaci 4 UŠI 
(www. 4usi.cz/vzdelavani) proběhne v Ennea
caffé & shop přednáška pro širokou veřejnost
na téma Nenásilná komunikace. Vstupné do ‐
brovolné. Na tuto pak naváže již akreditovaný
seminář v sobotu 2. března od 9.30 do 17.30
v Regeneračním centru Harmonie, Revoluční
141/2 v Jeseníku, pod vedením autorizovaného
lektora. Počet míst je omezený na 12 osob, cena
na osobu 1200 Kč. 
Pořádá Ennea caffé & shop ve spolupráci
s Mgr. Ivanou Horákovou.

pátek 1. března v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Lenky
Polcrové. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 2. března v 16.30 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: „A + Z“
A+Z je název výstavy dvou mladých autorů, jež
spojuje široká a dlouholetá umělecká tvorba.
Tato expozice přináší seskupení netradiční mal‐
by větších rozměrů Mgr. Zuzany Syrovcové
a jedinečné grafiky a sochy MgA. Adama Krhán‐
ka. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 3. března ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 3. března v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Francouzská veselohra divadelního spolku
Kantoři v režii Vlaďky Hromádkové. Vstupné
100 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 4. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
KATEŘINY ZÁPECOVÉ, DIS.
Představí se žáci sólového zpěvu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 5. března od 14 hodin
SVČ DUHA Jeseník
MASOPUST
Masopustní průvod městem, sraz masek v areá‐
lu Duhy.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

Akce úterý 5. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MILANA DOMESE
Představí se žáci hry na zobcovou flétnu, trom‐
bon, baryton, tenor, lesní roh a bicí nástroje.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 7. března v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pořad populární Danuše Šenkyříkové pro děti
a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 7. března v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKP a PLL a.s.

pátek 8. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MGR. PAVLY MUDROVÉ, 
MGR. VERONIKY PAVELKOVÉ 
A MGR. VĚRY STŘÍŽOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 8. března v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti hry na klavír, zobcovou
flétnu, el. klávesy, trubku a lesní roh z tříd Rená‐
ty Jeřábkové a Tibora Novotného. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pátek 8. března v 19 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Přijďte oslavit Mezinárodní den žen do příjem‐
ného prostředí naší kavárny. Dobové občer‐
stvení po celý den. Večer s živou hudbou.
Vstupné 70 Kč včetně drobného občerstvení.  
Pořádá PLL a.s.

pátek 8. března v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DIVADLO JÁRY CIMRMANA – BLANÍK
PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO!
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 9. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 60 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 10. března ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 10. března v 19 hodin
Kaple 
KLASIKA VIVA – MARTIN KASÍK (klavír)
Vítěz jedné z nejprestižnějších světových sou‐
těží Young Concert Artists Competition v New
Yorku 1999 se věnuje klavírní hře od 4 let. Stu‐

doval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod
vedením Mgr. Moniky Tugedliebové a AMU
v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Je vítě‐
zem mnoha domácích i mezinárodních soutěží,
mj. soutěže Pražského Jara 1998, držitelem
ceny Davidoff Prix 2000 pro nejlepšího českého
interpreta do 28 let v oblasti klasické hudby
a Ceny Harmonie pro nejúspěšnějšího mladého
umělce za rok 2002.
Pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií
a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy
FOK, se kterými podnikl turné po USA a Japon‐
sku. V roce 2008 se stal Martin Kasík preziden‐
tem Chopinova festivalu v Mariánských
Lázních. Od roku 2009 vyučuje na pražské kon‐
zervatoři. Jako pedagog působí rovněž na Aka‐
demii múzických umění v Praze.
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.

úterý 12. března v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ENIGMATICKÉ VARIACE 
Psychologická detektivka plná záhad ze života
dvou mužů. Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř.
Uvádí Divadlo J.K.Tyla v Plzni. Hra v divadelním
předplatném. Doprodej volných míst v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 290 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 13. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOUZELNÁ FLÉTNA
Světové autory Godarda, Mouqueta, Gauberta,
Martinů a další představí Kristina Vaculová,
flétna a Jiří Hrubý, klavír. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 14. března v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKP a PLL a.s.

pátek 15. března v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti pěveckých tříd Anny Beťá‐
kové a Jiřího Svobody. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

neděle 17. března ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. Pořádá PLL a.s.

neděle 17. března v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
O BUDULÍNKOVI
Uvádí Divadlo Kapsa Andělská Hora. Vstupné
70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 20. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
S atraktivním repertoárem se představí Smí‐
šený pěvecký sbor Jeseník se sbormistryní Jit‐
kou Melicheríkovou. Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.
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babiček v první polovině 20. století a předsta‐
vuje praktické ukázky z jejich každodenního
života. Více na str. 6. Vstupné: 40/20 Kč

20. března – 12. května
Galerie
SAMSÁRA – NEPÁLSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
S FOTOAPARÁTEM
Putovní výstava fotografií, která připomíná
měsíční pouť Aleny Ceplové po himalájských
horách. Více na str. 6. Vstupné: 40/20 Kč

8. března – 10. března
Galerie a hlavní výstavní sál
FESTIVAL IQ PLAY
Akce plná zábavy pro děti i dospělé. Více na str. 6.

16. ledna – 3. března
Galerie
ZE ŽIVOTA ARISTOKRATICKÝCH DĚTÍ
Výstava Miroslavy a Jiřího Pecháčkových nabíd‐
ne návštěvníkům pohled do světa malých šlech ‐
ticů a šlechtičen. Vstupné: 40/20 Kč

30. ledna – 3. března
Hlavní výstavní sál
VYPRÁVĚJ
V rámci tzv. T‐praxe připravili žáci 2. stupně
Základní školy Česká Ves společně s týmem
Vlastivědného muzea Jesenicka výstavu, na níž
se návštěvníci přenesou do časů, kdy se stávaly
fronty na různé druhy zboží, protože jich byl
akutní nedostatek a kdy se člověk dostal na
dovolenou jen do zemí tzv. východního bloku.
Vstupné: 40/20 Kč

2. března
Státní okresní archiv Jeseník
6. března

Zrcadlový sál PLL a.s.
BŘEZNOVÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
Přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka se
letos poprvé uskuteční v netradiční podobě.
V jeden den je možné si poslechnout více před‐
nášek v tzv. přednáškovém bloku. První se
uskuteční ve Státním okresním archívu Jeseník
a druhý (obsahem totožný) v Zrcadlovém sále
Priessnitzových léčebných lázní. V obou pří‐
padech začne program v 9.00 hodin.
Můžete se těšit na témata:
Problém „sudetoněmecký“ – jeden pojem, dvojí
sémantika a trojí historiografie – Mgr. Pavel
Rušar; Dr. Adolf Lorenz z Vidnavy – zakladatel
moderní ortopedie – Mgr. Matěj Matela; Jesenic-
ko a formování republiky 1918–1920 –
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.; Pevnost Nysa –
Mgr. Milan Rychlý; Novodobé dějiny obce Bělá
pod Pradědem 1945–1989 – Bc. Kamil Tomášek;
Po stopách moravských a slezských vojáků první
světové války I. – Ing. Radim Kapavík.
Vstupné: zdarma

EXKURZE
30. března

osada Annín
VYCHÁZKA DO OSADY ANNÍN
Zaniklé osady Jesenicka. Fenomén spjatý nejen
s poválečným odsunem německého obyvatel‐
stva. Vlastivědná vycházka z Tomíkovic přes
Annín do Velké Kraše se uskuteční v sobotu
30. března 2019. Délka trasy cca 8 km. Odjezd
vlakem v 9.01 hodin z vlakového nádraží v Jese‐
níku. Průvodce Pavel Macháček. Kontakt:
recepce Vlastivědného muzea Jesenicka:
(+420) 725 073 539. Vstupné: 30 Kč

středa 20. března v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL
Kapela THE BACKWARDS se ve svém vystou‐
pení představí s novým projektem BEATLES –
SOLO YEARS. Na koncertu zazní kromě největ‐
ších hitů slavné kapely také průřez nejznáměj‐
šími songy jednotlivých členů kapely Beatles,
které vznikly po rozpadu legendárního bandu.
Strhující výlet do hudební minulosti plné neza‐
pomenutelných hitů pro několik generací
fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky
koncertů kapely The Backwards. Prodej vstu‐
penek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 350 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 21. března od 16 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ŠIJEME VELIKONOČNÍ DEKORACE
Šicí dílna pro veřejnost. Pořádá SVČ DUHA Jese-
ník.

čtvrtek 21. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na různé nástroje a žáci
LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 21. března v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKP a PLL a.s.

pátek 22. března v 12.30 hodin
Kaple
IV. ROČNÍK 
OKRESNÍ KYTAROVÉ PŘEHLÍDKY
Představí se žáci hry na kytaru. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 22. března ve 20 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
HANULÍK BROTHERS 
A ZDISLAVA ZAČALOVÁ
U příležitosti Světového dne vody se představí
s pestrým repertoárem tato věhlasná skupina.
Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 24. března ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 25. – středa 27. března
Kaple
BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Informace na plakátech a www.duhajes.cz
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 28. března v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKP a PLL a.s.

pátek 29. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT 88 TWICE
Jazzový večer se skvělým klavírním duem Jakub
Knápek a Vladimír Najdekr z Olomouce. 
Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 30. března ve 14.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
JARNÍ KONCERT
Tradiční jarní koncert světového Dechového
orchestru mladých ZUŠ Jeseník s dirigenty
Tomášem Uhlířem, Milanem Domesem, hostem
Mojmírem Bártkem z Brna, zakladatelem DOM
Vladimírem Vraňovským a dalšími hosty. Vstup‐
né dobrovolné. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

neděle 31. března ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. 
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
2.–4. 4. MALÝ PRINC
5.–6. 4. DIVADELNÍ ŽATVA
7. 4. STUPKOVO KVARTETO

23. 4. ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍS‐
NIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ

24.–27. 4. MEZINÁRODNÍ SCHUBERTOVA
SOUTĚŽ PRO KLAVÍRNÍ DUA

4. března – 29. března
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ČTYŘI CESTY
Galerie výtvarníků je volné sdružení převážně
amatérských výtvarníků z Čech a Moravy. 
Pavlína Jonesová vyjadřuje malbou své emoce
i myšlenky. Eva Faldynová se zaměřuje pře‐
vážně na krajinomalbu a reálné ztvárnění moti‐
vů, také ji oslovil surrealismus, miluje snové
obrazy. Vladi Kalach – inspirací k malbě je pro
ni příroda, která ji nabíjí. Jan Hachran je zakla‐
datelem magického ornamentalismu, který čer‐
pá z výrazových prostředků secese
a symbolizmu a převádí je do moderní doby.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

2. března – 30. března
Výstavní síň Katovny
VÝSTAVA „A + Z“
A+Z je název výstavy dvou mladých autorů, jež
spojuje široká a dlouholetá umělecká tvorba.
Tato expozice přináší seskupení netradiční mal‐
by větších rozměrů Mgr. Zuzany Syrovcové
a jedinečné grafiky a sochy MgA. Adama Krhán‐
ka. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVY
27. března – 9. června

Hlavní výstavní sál
VZORNÁ HOSPODYŇKA 
ANEB Z DOMÁCNOSTÍ NAŠICH BABIČEK
Výstava nabízí pohled do domácností našich

Vlastivědné muzeum Jesenicka
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sobota 2. 3. a úterý 5. 3. v 19.30 hodin
ŽENY V BĚHU
Komedie. Režie: Martin Horský. Hrají: Zlata
Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kuba‐
řová, Jenovéfa Boková. Česko 2019. Cinemart. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 6. 3. v 19.30 hodin
A DÝCHEJTE KLIDNĚ – FILMOVÝ KLUB
Drama. Režie: Ísold Uggadóttir. Hrají: Kristín
Thóra Haraldsdóttir, Babetida Sadjo, Island,
Švédsko, Belgie 2018. AČFK. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 7. 3. v 19.30 hodin
ZELENÁ KNIHA
Drama / Komedie / Road movie. Režie: Peter
Farrelly. Hrají: Viggo Mortensen, Mahershala
Ali, Linda Cardellini, Don Stark. USA 2018. Aero‐
films. Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

pátek 8. 3. – sobota 9. 3. v 17.00 hodin
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný. Režie: Ben Stassen, Vincent Kes‐
teloot. Belgie 2019. Bioscop. Dabing.
Vstupné 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 8. 3. v 19.30 hodin 3D/DABING
CAPTAIN MARVEL
Akční / Dobrodružný / Sci‐Fi. Režie: Anna
Boden, Ryan Fleck. Hrají: Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Jude Law. USA 2019. Falcon.
Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 9. 3. v 19.30 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / Drama / Hudební. Režie: Bryan
Singer. Hrají: Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwi‐
lym Lee, Ben Hardy, Allen Leech. Velká Británie,
USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 10. 3. v 17.00 hodin
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
/ Horor. Režie: Ari Sandel. Hrají: Madison Ise‐
man, Wendi McLendon‐Covey, Jeremy Ray Tay‐
lor. USA 2018. Falcon. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 12. 3. v 19.30 hodin
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Drama / Životopisný / Historický. Režie: Wash
Westmoreland. Hrají: Keira Knightley, Dominic
West, Eleanor Tomlinson. Velká Británie, USA
2018. Bioscop. Titulky.
Vstupné 120Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 13. 3. v 17.00 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY – SENIOR KLUB
Životopisný / Drama / Hudební. Režie: Bryan
Singer. Hrají: Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwi‐
lym Lee, Ben Hardy, Allen Leech. Velká Británie,
USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Senior pasy 50 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 14. 3. v 19.30 hodin
SOBIBOR
Válečný / Drama. Režie: Konstantin Chabenskij.
Hrají: Konstantin Chabenskij, Marija Koževni‐
kova. Rusko 2018. Essential. Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 15. 3. – sobota 16. 3. v 17.00 hodin
KOUZELNÝ PARK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie. Režie:
Josh Appelbaum. USA, Španělsko 2019. Cine‐
mart. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 15. 3. v 19.30 hodin
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama. Režie: Julius Ševčík. Hrají: Hanna
Alstrom, Karel Roden, Carice van Houten, Claes
Bang. Česko, Slovensko 2019. Bioscop. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 16. 3. v 19.30 hodin
ŽENY V BĚHU
Komedie. Režie: Martin Horský. Hrají: Zlata
Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kuba‐
řová, Jenovéfa Boková. Česko 2019. Cinemart. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

neděle 17. 3. v 17.00 hodin
PSÍ DOMOV
Dobrodružný / Rodinný. Režie: Charles Martin
Smith. Hrají: Ashley Judd, Edward James Olmos,
Alexandra shipp. USA 2019. Falcon. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 19. 3. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
CAPTAIN MARVEL
Akční / Dobrodružný / Sci‐Fi. Režie: Anna
Boden, Ryan Fleck. Hrají: Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Jude Law. USA 2019. Falcon.
Vstupné 2D 130 Kč.

středa 20. 3. v 19.30 hodin
ŠŤASTNÝ LAZZARO – FILMOVÝ KLUB
Drama. Režie: Alice Rohrwacher. Hrají: Adriano
Tardiolo, Nicoletta Braschi, Sergi López. Itálie,
Švýcarsko, Francie, Německo 2018. Aerofilms.
Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 21. 3. v 19.30 hodin
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama. Režie: Julius Ševčík. Hrají: Hanna
Alstrom, Karel Roden, Carice van Houten, Claes
Bang. Česko, Slovensko 2019. Bioscop. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 22. 3. – sobota 23. 3. v 17.00 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Kome‐
die / Rodinný. Režie: Dean DeBlois. USA 2019.
Cinemart. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Vstupné: 70/35 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: do 9. května provozní pře-
stávka
V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo
kafe. Otevřeno: každý den.
Každé úterý od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové na téma
Uzdravení a prevence.

Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1, Jeseník 790 01
Otevírací doba
2. 1.–30. 6. 2019 úterý až neděle 9.00–17.00
hod.
Tel. kontakt: (+420) 725 073 539, 
e‐mail: muzeum.pokladna@jen.cz,
muzeum.rezervace@jen.cz.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz – Nejkratší cesta k rezervaci
vstupenek! Pro rezervaci navštivte naše inter‐
netové stránky! 

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
 Kino Pohoda
 Divadlo Petra Bezruče
 Cestovní kancelář MONDI‐tour (Palackého ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 28. října)
 IC Katovna (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Jeseník  
 Obecní úřad Česká Ves 
 Knihovna Mikulovice 
 Městské informační centrum Zlaté Hory 
 Informační centrum Bělá pod Pradědem 
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník

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

pátek 1. 3. – sobota 2. 3. v 17.00 hodin
LEGO PŘÍBĚH 2
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie
/ Rodinný / Fantasy / Muzikál. Režie: Mike Mit‐
chell, Trisha Gum. USA, Austrálie, Dánsko, Kana‐
da 2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 1. 3. v 19.30 hodin
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Drama / Životopisný / Historický. Režie: Wash
Westmoreland. Hrají: Keira Knightley, Dominic
West, Eleanor Tomlinson. Velká Británie, USA
2018. Bioscop. Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda
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pátek 22. 3. v 19.30 hodin
LOVENÍ
Komedie / Romantický. Režie: Karel Janák Hrají:
Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kra‐
merová, Jakub Prachař. Česko 2019. Bonton‐
film.
Vstupné 130Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 23. 3. v 19.30 hodin
PAŠERÁK
Krimi / Drama / Thriller. Režie: Clint Eastwood
Hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne
Wiest, Taissa Farmiga. USA 2018. Vertical Ent.
Titulky.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 24. 3. v 17.00 hodin
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Dobrodružný / Rodinný. Režie: Dean DeBlois.
Francie, Finsko, Norsko 2018. Cinemart.
Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 26. 3. v 19.30 hodin
PAŠERÁK
Krimi / Drama / Thriller. Režie: Clint Eastwood
Hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne
Wiest, Taissa Farmiga. USA 2018. Vertical Ent.
Titulky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 27. 3. v 19.30 hodin
LOVENÍ
Komedie / Romantický. Režie: Karel Janák Hrají:
Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kra‐
merová, Jakub Prachař. Česko 2019. Bonton‐
film.
Vstupné 130Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 28. 3. 19.30 hodin
ZRANĚNÁ SRDCE
Drama / Romantický / Válečný. Režie: James
Kent. Hrají: Keira Knightley, Alexander Skars‐

gard, Jason Clarke, Fion O´Shea. USA 2019. Cine‐
mart. Titulky.
Vstupné 110Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 29. 3. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 30. 3. v 17.00 hodin 2D/DABING

DUMBO
Rodinný / Fantasy. Režie: Tim Burton Hrají:
Eva Green, Michael Keaton, Colin Farrell, Danny
De Vito. USA 2019. Falcon
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 29. 3. v 19.30 hodin
LOVENÍ
Komedie / Romantický. Režie: Karel Janák Hrají:
Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kra‐
merová, Jakub Prachař. Česko 2019. Bonton‐
film.
Vstupné 130Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 30. 3. v 19.30 hodin
MY
Thriller / Horor. Režie: Jordan Peele. Hrají: Lupi‐
ta Nyong´o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim
Heidecker. USA 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 1. 3. – sobota 30. 3.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
MARTHA A.
Vstup volný.

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz – Nejkratší cesta k rezer‐
vaci vstupenek do Kina Pohoda! Pro rezervaci
navštivte naše internetové stránky!

NOVINKA: 
Možnost zakoupení e-vstupenek!

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA: 
úterý 5. 3. v 19.00 hodin

NA ZÁPAD
Učitel Kasper přijde o svou práci ve stejný den,
kdy se jeho otec Georg nervově zhroutí kvůli
úmrtí své manželky. Aby překonali smutek,
vydají se na západní pobřeží na ostrov Ona, aby
zastoupili právě zesnulou Kasperovu matku na
mistrovství Norska v patchworku. Milý a dojem‐
ný snímek o životě, ztrátě a lásce. Norsko, 2018,
83 minut, 60 Kč.

čtvrtek 7. 3. v 19.00 hodin
BEZVA LIDI
Jako první africký stát se Somálsko přihlásilo
na mistrovství světa v bandy hokeji. Mladí hráči
nebydlí v Somálsku, ale v Borlänge v Dalarně.
Nikdo z nich ještě nestál na bruslích a mistrov‐
ství začíná za šest měsíců. Někdo si myslí, že je
to naprosto šílený nápad, ale trenéři týmu to
vidí jinak. Švédsko, 2018, dokument, 96 minut,
60 Kč.

Předprodej na všechna filmová představení
v caffé & shop Ennea – zajistěte si svá místa
včas! Více na www.facebook.com/enneaa. 

Ennea caffe & shop

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA
trofejí spárkaté zvěře 
za loveckou sezonu 2018

Jeseník 23. a 24. března
(K. Čapka 10/1147, velký sál)
Sobota 9.00–16.00 hod.
Neděle 9.00–12.00 hod.

Lovečtí trubači a myslivecká kuchyně
zajištěna. 

Na Gymnázium Jeseník zaúto-
čila 20. 12. 2018 a 29. 1. 2019 sku-
pinka „OZOBOTŮ“. Nejedná se
ale o žádné „Ozácké boty“, jsou
to takoví malí, chytří roboti, kte-
ří se vejdou i do dlaně. 

Ovšem nenechte se odradit jejich
velikostí. Mají v sobě zabudované
senzory, které dokážou rozlišit různě
barevné čáry na povrchu, blikat vše‐
mi barvami a zvládnou vykonat až
500 příkazů. Týmy žáků ze 7 základ‐
ních škol (ZŠ Jeseník, Javorník, Česká
Ves, Zlaté Hory, Mikulovice, Bělá,
Lipová a Vápenná) měly za úkol pře‐
vzít nad ozoboty velení. Pro týmy tak
začal boj o čas. Nejdříve se musely
naučit jejich speciální „barevný“ jazyk
založený na variacích čtyř barev (čer‐
vené, zelené, modré ačerné), kdy kaž‐

dá barevná variace měla pro ozobota
jiný význam. Za pomocí pracovních
listů pak tým otestoval ovládnutí
pohybu a rychlosti robota. V prvním
souboji týmy žáků vyhrály.

Pak ale nastoupil větší kalibr –
stavebnice LEGO Mindstorms Edu‐
cation EV3. Vyslaným týmům začal
stékat pot, málem začaly ztrácet
naději. V tom se ale objevil zkušený

velitel a postupně všechny seznámil
s možnostmi ovládání jednoduché‐
ho (předem připraveného) robota
s programovatelnou kostkou EV3.
Pomocí inteligentní kostky týmy
získaly převahu a robota za pomocí
příkazů, jež řídí činnost jeho moto‐
rů a senzorů, vítězně zpacifikovaly. 

A představte si, že ve škole je
začali používat jako skvělou pomůc‐
ku pro rozvoj informatického myš‐
lení a zlepšení kompetencí v oblasti
práce s informacemi a digitálními
technologiemi.

Za oddělení školství MěÚ: 
Vendula Doleželová 

– koordinátor MAP rozvoje
vzdělávání ORP Jeseník II

Školáci měli za úkol převzít nad roboty velení. Foto: archiv MěÚ

Hrajeme si s roboty aneb SMART technologie v gymnáziu
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Potvrdilo se, že skvělé výkony na
Závodě míru otevírají dveře do
vrcholné profesionální cyklistiky.
Bohužel v loňském roce nová gene‐
race českých závodníků nenavázala
na skvělé výkony Michala Schlegela,
Jana Hirta, Jana Černého a dalších.
Věříme, že Jakub Otruba, Karel
Vacek a ostatní reprezentanti
pozvednou letos českou trikoloru
a budeme slavit pódiové umístění.

A jak bude letošní ročník vypa‐

dat? Začne 6. června dvoukilome‐
trovým prologem v centru Krnova,
kde organizátoři k exhibičnímu
startu Dominika Haška chtějí při‐
lákat další velkou osobnost českého
sportu. Druhá etapa odstartuje
v pátek 7. června na jesenickém
náměstí a peloton se vydá přes
Ramzovské sedlo, Žárovou a nej‐
vyšší bod etapy Skřítek, kde se roz‐
hodne o prvním držiteli dresu
nejlepšího vrchaře. A do cíle bude

zbývat náročných 76 km s cílem na
náměstí Míru v Rýmařově.

Třetí královská etapa s datem
8. června bude mít start v Krnově
na Hlavním náměstí a závodníci se
vydají přes Bruntál, Rýmařov
a Tvrdkov, kde absolvují 10 km
náročný sjezd na rovinatou Hanou.
Zde ale pořadatelé řeší budoucí
rekonstrukci v obci Horní Libina ve
směru na Hrabišín. „V případě uza-
vírky máme vymyšlenou objížďku
s malým brdkem a převýšením 320
metrů. Na horskou prémii se závod-
níci přesunou do Hraběšic, kde se
bude schylovat finále na dva výjezdy
na Dlouhé Stráně, kde se u horní ná -
drže rozhodne o vítězi etapy,“ říká
za pořadatele Jaroslav Vašíček
z Jesenické cyklistické z.s.

Nejdelší je čtvrtá etapa, která

bude křižovat nádherné Jeseníky.
Start je 9. června na Masarykově
náměstí v Jeseníku, odkud se pelo‐
ton vydá směrem k Javorníku
a zvlněným terénem podél polské
hranice do Mikulovic. Tam se již
závodníci začínají připravovat na
první náročnou horskou prémii Rej‐
víz a poté až do cíle nebude 88 km
ani kilometr roviny. Následují jese‐
nické vrcholy Příčný vrch, Pustá
Rudná, Rudná pod Pradědem, Hvěz‐
da, Lyra a Videlské sedlo, po nichž
zbývá do cíle dvacet kilometrů, kdy
zde minulý rok předvedl fantastický
útok na prvenství pozdější vítěz
Pogačar. Finále závodu opět obsta-
rá dvoukilometrové 12% stoupá-
ní před Priessnitzovu léčebnu,
kde bude cíl letošního Závodu míru
Grand Prix Priessnitz spa. (TZ)

Také v letošním roce uvidí moravské silnice to nejlepší, co v kate-
gorii do 23 let na světě existuje. Vzpomeňme na minulý rok – vítěz
královské etapy na Dlouhé Stráně, Švýcar Marc Hirschi, se stal
jak mistrem Evropy, tak vybojoval zlato i na náročné trati v Insbruc-
ku na světovém šampionátu a po skvělé sezoně zakotvil ve world
tourovém týmu Sanweb. A celkový vítěz Slovinec Tadej Pogačar
si podmanil Tour de Avenir a stal se posilou týmu UAE Emirates.
Přípravy na další ročník Závodu míru U23 Grand Prix Priessnitz
spa začaly již v říjnu loňského roku a nyní nabraly vysoké otáčky.

Elita opět přijede na ZM U23 Grand Prix Priessnitz spa

Do Jeseníku se sjede špička českého lezeckého sportu

ROCK POINT ROCK POINT 

Závod U10, U12, U14
 
Po oba dny doprovodný program 

První březnový víkend se v jesenické sportovní hale bude rozho-
dovat o národní boulderingové reprezentaci. Jeseník totiž hostí
Rock Point Český pohár v boulderingu 2019, který je zároveň
1. nominačním závodem v rámci seriálu organizovaného Českým
horolezeckým svazem. Je tedy jisté, že se v lázeňském městě
předvedou nejlepší lezci této disciplíny.

Sportovní lezení se do podvědo‐
mí široké veřejnosti dostalo přede‐
vším díky excelentním výkonům
Adama Ondry. „Adam se sice tohoto
závodu účastnit nebude, diváci se
však můžou těšit na neméně úspěšné
lezce,“ uvádí David Migal, předseda
jesenického horolezeckého oddílu
a ředitel závodu. V jesenické hale 
2. a 3. března nebudou chybět
několikanásobní mistři republi-
ky bratři Stráníkové, starší Štěpán
má ve své sbírce úspěchy z evrop‐
ského poháru v lezení na obtížnost,
mladší Martin dosáhl na světové
stříbro v roce 2007 právě v boul‐
deringu. Přijede i úřadující mistr
České republiky Vojta Trojan či
talentovaná Eliška Adamovská,
která už ve svých 16 letech zvládla
přelézt náročné cesty obtížnosti 8c,
čímž se řadí mezi naše nejlepší lez‐
kyně. 

Kromě účasti českých špičkových
lezců bude pro diváka neméně zají‐

mavá samotná podívaná na celý
jeho průběh. „Závod v boulderingu
probíhá na první pohled trošku
chaoticky, protože pod soutěžní stě-
nou a na ní se po celou dobu závodu
hemží a pulzuje chumel všech závod-
níků. Pravidla jsou však striktní. Sou-
těžící mají vymezený čas na to, aby
úspěšně zdolali co nejlépe maximum
vytyčených cest. Finále potom pro-
bíhá jako show, kde se představují
jednotliví závodníci,“ vysvětluje
Migal. 

Zajímavostí je také fakt, že se pro
jesenický závod vystaví čtyři met-
ry vysoká a přes dvacet metrů
široká stěna. „Lezecká stěna, kterou
v hale máme, se k samotnému závo-
du vůbec nevyužije. Celý týden bude-
me v hale pro tuto soutěž stavět
speciální pódium,“ podotýká ředitel
závodu. Na lezecké stěně tak bude
moci probíhat soutěž v lezení na
rychlost, kterého se může zúčast -
nit každý odvážný příchozí. Orga‐

Bouldering je atraktivní a svébytná disciplína sportovního lezení,
která se i mezi amatéry těší stále větší oblibě. Na rozdíl od klasického
skalního lezení nevyužívá lana a lezci spoléhají jen na svoji zdatnost
a vytrvalost. Proto se v terénu bouldering provozuje na menších skalách
nebo balvanech, pod nimiž před případným tvrdým pádem lezce chrání
bouldermatka, speciální přenosná žíněnka.

nizátoři chystají i bohatý dopro-
vodný program, v němž se mimo
jiné představí jesenické mažoretky,

uskupení Postrpoi se svou světel‐
nou show nebo hudební kapela
jesenických gymnazistů. (vh)
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