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UVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU. Slavnostní ohňostroj na Masarykově náměstí, který 1. ledna odstartoval počátek
roku 2020, zachytil svým objektivem Tomáš Neuwirth. Rozhovor s tímto jesenickým fotografem, jenž vloni
za své snímky sbíral jednu cenu za druhou, najdete na straně 6.

V nemocnici se vloni narodilo 282 dětí
Sofie, Laura, Anna, Lukáš,
Patrik a Jakub jsou nejčastější
jména 282 dětí narozených
v roce 2019 v Jesenické nemocnici. Porodníci přivedli na svět
čtvery dvojčátka. V rozložení
pohlaví zvítězila děvčata, kterých se narodilo 145, chlapců
bylo 137.
Nejvíce práce měli zdravotníci
závěrem roku, kdy si během pro‐
since v jesenické porodnici nadě‐
lili 34 dětí. Nejméně dětí se
narodilo v únoru a březnu, kdy do
porodní knihy bylo zapsáno jen 15
novorozenců. Nejtěžší miminko
vážilo 4 380 gramů.
Prvním dítětem roku 2020 se
stala holčička. Malá Lydie přišla
na svět přirozeně ve středu 1. led‐
na v 8 hodin a 25 minut, vážila
4 055 gramů a měřila 52 centime‐
trů. Její maminka to měla do Jese‐
nické nemocnice kousek, bydlí
přímo v Jeseníku. V porodnici však
běžně vítají i rodičky z okolních

Celkový informativní počet oby‐
vatel s trvalým pobytem ve městě
Jeseník: 11 266, ve srovnání s loň‐
ským rokem tj. o 113 obyvatel
méně. ■ Informativní počet cizinců
ve městě: 138 cizinců s trvalým
pobytem. ■ V roce 2019 se narodilo
88 občánků města Jeseník. Prvním
občánkem letošního roku je děv‐
čátko jménem Lydie, která přišla na
svět v Jesenické nemocnici 1. ledna
2020. ■ Nejoblíbenějším ženským
jménem bylo tradiční české jméno
Anna, dále pak Tereza, Sofie, Anto‐
nie, Julie. ■ U mužských jmen se
drží na první příčce další tradiční
české jméno, a to Jan, dále pak
Matyáš, Patrik, Adam a Jakub. ■
Z netradičních jmen dětí to byla
např. dívčí jména Sia, Zoe, Nina,
Annie, z chlapeckých jmen např.
Manolis, Remi, Fabián a Benedikt.
■ V roce 2019 bylo uzavřeno 96
sňatků. ■ V roce 2019 zemřelo 132
občanů města, do města se přistě‐
hovalo, příp. se přestěhoval v rámci
města z adresy na adresu 231 oby‐
vatel, z města se odstěhovalo 293
obyvatel. ■ Průměrný věk občanů
města Jeseník je 45 let.
Ing. Veronika Klementová,
vedoucí správního odboru

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 20. února v 15 hodin
se v zasedací místnosti budovy
IPOS, v ulici K. Čapka 1147, koná
8. zasedání Zastupitelstva města
Jeseník. Přímý přenos zajišťuje
Kabelová televize Jeseník prostřed‐
nictvím kanálu YouTube.
(red)

Zástupci města a nemocnice s rodiči prvního občánka.

vesnic, Zlatých Hor a česko‐pol‐
ského pohraničí. Poslední dobou
stále častěji vyhledávají jesenic‐
kou porodnici i rodičky ze Šum‐
perska, Rýmařovska, Bruntálska
a Vrbna pod Pradědem.
Porodnice se snaží budoucím

Foto: Jan Mrosek

maminkám vycházet vstříc ve
všech ohledech a ženám nabízí
skupinové cvičení i předporodní
kurzy.
V minulých letech nemocnice
zcela zrekonstruovala sociální
zázemí porodnice.
(TZ)

Konzultace pro
veřejnost
Konzultace městské architektky
Ing.arch. Sary Al‐Wahaishi budou pro‐
bíhat každou první středu v měsíci,
ato v době od 14 do 17 hodin v budově
městského úřadu na Tovární ulici
1287/4, v 1. patře v kanceláři č. 202.
První konzultace pro veřejnost se
uskuteční ve středu 5. února. (red)
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Matrika
V měsíci prosinci se v Jesenické
nemocnici a.s. narodilo celkem
32 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 7 dětí. Jsou to:
Stanislav Trávníček, Ema Kalabisová, Karolína Grimmnová, Kryštof
Navrátil, Jaroslav Janák, Dominik
Gábor, Barbora Bizoňová. Blaho‐
přejeme.
(MěÚ)

Rekordní částka
Vážení Jeseničtí, v loňském roce
jsme během čtyř adventních koncertů v evangelickém kostele vybrali
rekordní částku 50 tisíc korun pro
organizaci Metoděj z. s. Děkujeme
každému z Vás, kdo přispěl na dobrou věc. Vaší ochoty a věrnosti si moc
vážíme. Těšíme se i letos koncem
roku na 18. ročník benefičních koncertů.
Děkujeme městu Jeseník, které
nám každoročně přispívá na tyto
koncerty.
Jana Poláková
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Nová pravidla pronájmu městských bytů
Oddělení majetku Městského
úřadu Jeseník upozorňuje, že
rada města schválila 4. listopadu 2019 nová Pravidla pro výběr
nájemců městských bytů
v Jeseníku. Ta se vztahují na
byty neurčené k sociálnímu
bydlení.
Pravidla jsou zveřejněna na inter‐
netových
stránkách
města
(https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/, odkaz: Naklá‐
dání s majetkem města). Těmito
pravidly došlo ke změně podmínek
pro přidělení městských bytů
(mj. k omezení okruhu budoucích
nájemníků) a současně i ke zrušení
evidence žádostíouzavření nájemní
smlouvy na městský byt, tzv. „pořad‐
níku“. Zájemce obydlení v městských
bytech žádáme o sledování úřední
desky města (fyzické, umístěné na
Masarykově náměstí v Jeseníku ved‐

Přidělování bytů se řídí novými pravidly.

le radnice, příp. elektronické na
https://www.jesenik.org/urednideska/) a podávání žádostí o kon‐
krétní, aktuálně zveřejněné byty.
Došlé žádosti bude projednávat
bytová komise a přidělení bytů
schvalovat rada města v souladu

Ilustrační foto: R. Kapustka

s novými pravidly. Podrobnější
informace vám poskytne Bc. Kami‐
la Pecinová, Oddělení majetku,
Městský úřad Jeseník, Tovární
1287, 790 01 Jeseník, e-mail:
kamila.pecinova@mujes.cz, tel.
584 498 147.
(kp)

5G: Tři otázky a odpovědi o nové generaci mobilních sítí
V minulém vydání jsme informovali o úspěchu města Jeseník v soutěži „5G pro 5 měst“. Co nového tato technologie přinese a kde
nalezne největší uplatnění se dočtete v následujícím rozhovoru zveřejněném na stránkách Českého telekomunikačního úřadu.
by díky větší propustnosti 5G sítí, nice 5G. A žádný vliv tohoto vysílání
Co je 5G?
Co nového 5G přinese?
na lidské zdraví nebyl popsán. Pře‐
Nová generace mobilních sítí.
Hlavní přínos sítí 5G očekáváme samořiditelná auta, telemedicína.
sto se veřejným prostorem šíří celá
Navazuje na předchozí generace ve změně způsobu používání stáva‐
sítí 3G (přinesla rozšíření internetu jících zařízení jako smartphony Představují sítě 5G riziko pro lidské řada fake news a hoaxů. Český tele‐
komunikační úřad zřídil e‐mail
do mobilu a vedla k rozmachu nebo herní konzole. 5G disponují zdraví?
smartphonů) a 4G (nabídla mno‐ kapacitou propojit tisíce těchto zaří‐
Nepředstavují. Na těch samých 5ghoax@ctu.cz, kde sbírá podob‐
hem rychlejší přenos dat a umožni‐ zení v jednu chvíli a otevírají tím kmitočtech bylo po dlouhá deseti‐ né nesmyslné zprávy týkající se
la například sledovat streamovaná prostor pro vývoj nových, inovativ‐ letí přenášeno TV vysílání z vysílačů nepravdivých informací o sítích 5G,
videa na cestách).
ních služeb. Příklady využití 5G: o výkonech řádově vyšších, než jaké a je připraven vyvracet je na těchto
Zdroj: www.ctu.cz
průmysl a větší automatizace výro‐ mohou dosahovat základnové sta‐ stránkách.

Dezinformace o nové technologii šíří strach mezi občany
V loňském roce se dezinformační kampaň ohledně nebezpečnosti 5G sítí pro zdraví
člověka, která zasáhla celou
Evropu, dostala v průběhu letních prázdnin také do Česka. Na
nebezpečí dezinformační kampaně upozorňuje i evropský
web pro sledování dezinformací www.euvsdisinfo.eu/figureof-the-week-5g/.
Dezinformační kampaň je zalo‐
žená na jednoduché myšlence –
šíření strachu mezi občany. Kon‐
krétně se snaží vyvolat dojem, že
5G sítě „lidem uvaří hlavu“ či jinak
ohrozí jejich zdraví. Je na místě při‐
pomenout, že pro 5G sítě platí
stejně přísné hygienické limity
jako pro sítě starších generací
(2G, 3G, 4G) nebo i pro rádiové
a televizní vysílání, které mimochodem vyzařuje násobně vyšší
výkon než mobilní vysílače. S kaž‐
dou novou generací mobilní sítě
jsou mobilní operátoři schopni díky
technologickému pokroku do stej‐

né elektromagnetické vlny zašifro‐
vat více informací. Tím dochází ke
zvýšení přenosové rychlosti a sní‐
žení odezvy. Prezentovat 5G jako
novou hrozbu tudíž nedává racio‐
nální smysl. Možná jen pro srovná‐

Jeseník a 5G

ní: elektromagnetický výkon tele‐
fonu u ucha člověka, které absor‐
buje tělo při hovoru, dosahuje podle
Českého zdravotního ústavu hod‐
noty cca 0,1 W. Vedle toho žárovka
kapesní svítilny běžně vyzařuje

V Jeseníku se uskuteční testování zavádění 5G technologií, ne
samotné technologie - ty už jsou provozovány například v Karlových Varech nebo Kolíně. V Jeseníku se nebude budovat síť
pro běžné použití, ale především se má jednat o testování možností v oblasti internetu věcí (IoT).
Testování zavádění těchto nejmodernějších technologií se bude rea‐
lizovat také ve spolupráci s gymnáziem a Střední průmyslovou školou
Jeseník (Emko). Jeseničtí studenti si „osahají“ tyto technologie a získají
tak vědomostní náskok v řádu let. Další oblast testování směřuje do
firem nebo do péče o seniory. Z populárnějších záležitostí jde o využití
v propagaci (rozšířená realita) a třeba moderní pojetí prezentací formou
hologramů.
Jednou z aktivit projektu je konference o vlivu 5G na lidské zdraví.
Jeseničtí občané se nemusí ničeho obávat a již předem je zveme na
setkání, na nichž je budeme informovat společně s odborníky o akti‐
vitách při zavádění 5G technologií.
Tomáš Vlazlo, místostarosta města

elektromagnetický výkon 1 W, tedy
desetkrát více.
Základním zdrojem fake news
jsou podle The New York Times čas‐
to ruské weby. V ČR se fake news
šíří zejména přes „etablované“ kon‐
spirační weby typu ac24.cz, na
nových konspiračních webech pře‐
klopených ze zahraničí např.
http://stop5g.cz/, na webech a ve
skupinách zdravého životního sty‐
lu, ekologie, jógy a podobně.
Signál pro mobilní telefony se šíří
prostřednictvím elektromagnetic‐
kého neionizujícího záření, které se
vyskytuje v přírodě i v přirozené
formě. Elektromagnetické záření
není vynález člověka, ten se pouze
naučil do elektromagnetické vlny
zašifrovat informace. S každou
novou generací, díky pokroku tech‐
nologie, jako je například nárůst
výpočetního výkonu čipů v telefo‐
nech, jsme schopni přenést více
informací na stejné množství vyzá‐
řeného výkonu.
Zdroj: APMS
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Z deníku strážníka

Návštěvnost Katovny stoupá

Na území města se 1. prosince pohybovala skupinka osob, která formou
podomního prodeje nabízela levnou elektřinu. Městská policie upozorňuje občany, aby nepodlehli nabídkám těchto lidí a tuto skutečnost
neprodleně oznámili na linku 156.
Občané, kteří ztratí nebo naleznou určitou věc, nechť se obrátí na Měst‐
skou policii Jeseník nebo Oddělení vnitřní zprávy při MěÚ Jeseník, a to
v přízemí radnice – Ztráty a nálezy.
Dispečink strážníků přijal 4. prosince oznámení od občana s tím, že
jeho sousedka si zabouchla dveře a právě vaří oběd, a prosí tedy o pomoc.
Hlídka vyjela na místo a byt seniorky otevřela.
Strážníci 13. prosince asistovali při záchraně osoby, která byla kvůli
zranění uvězněna ve svém bytě. Složkám IZS se podařilo ke zraněné osobě
dostat a předat ji do péče lékařům.
Na lince 156 městská policie přijala 27. ledna oznámení, že na Mahenově
ulici seskakovaly dvě osoby z balkónu bytového domu a jdou do centra
města. Strážníci tyto osoby vypátrali a předali Policii ČR k dalšímu šetření.
Ta zjistila, že tyto osoby odcizily z těchto balkónů věci.
(MP)

Velmi nás těší, že se k nám do Jeseníku a do Katovny sjíždí návštěvníci nejen z nejrůznějších koutů Čech, Moravy a Slezska, ale také
ze vzdálenějších míst Evropy a ze zámoří. Katovnu v období let
2016 až 2019 navštívilo celkem 108 222 turistů.
Z toho 96 454 návštěvníků bylo české národnosti ‐ nejčastěji z krajů
Moravskoslezského, Olomouckého, Středočeského, hlavního města Prahy
a Jihomoravského kraje. Cizinců pocházejících převážně ze zemí souse‐
dících s Českou republikou přijelo 11 768, nejpočetnější skupinu tvoří
naši polští sousedé. Nejvyšší návštěvnost již tradičně zaznamenáváme
v období letních prázdnin, a to zejména v srpnu, kdy návštěvnost šplhá
na více než 300 turistů za den. V období letní sezony u nás nejvíce uslyšíte
češtinu, polštinu, němčinu, angličtinu a slovenštinu. Méně časté návštěv‐
níky tvoří také lidé z Nizozemska, Anglie nebo Irska. Nahlédnete‐li do
naší návštěvní knihy, naleznete zde pozdravy i od občanů z USA, Mexika
či Salvadoru.
Nejvýznamnější skupinu příchozích tvoří rodiny s dětmi, lázeňští hosté,
seniorské zájezdy a studenti. Ti k nám jezdí v rámci nejrůznějších stu‐
dentských projektů nebo jen tak za horským dobrodružstvím. Zajímavými
návštěvníky jsou také cizinci žijící a pracující v Praze, Brně, Olomouci či
Ostravě, kteří svůj volný čas tráví poznáváním atraktivit naší země.
Rok

2016
2017
2018
2019
celkem

Celková
návštěvnost

Počet
cizinců

25 380
27 570
26 190
29 082
108 222

3 560
3 779
2 298
2 131
11 768

Průměrná
denní návštěvnost
(květen–září)
160
164
168
200
200

Průměrná
denní návštěvnost
(prosinec–březen)
66
60
61
65
65

Naše informace o Jesenicku neustále aktualizujeme a přivítáme také
vaši spolupráci, proto nás neváhejte kontaktovat. Všem milým návštěvníkům a stálým rezidentům Jeseníků přejeme v novém roce 2020
mnoho pozitivních zážitků v pracovním i soukromém životě!
IC Jeseník

Přeshraniční projekt zvýšil akceschopnost záchranářů
Česko – polský projekt „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa“, který zvyšuje přeshraniční připravenost
záchranných složek a orgánů krizového řízení pro řešení mimořádných událostí a krizových situací, skončil 31. prosince 2019.
Hlavním partnerem projektu byl HZS Olomouckého kraje, dále
město Jeseník, gmina Głuchołazy a gmina Nysa.
Hlavním cílem byla společná a mimořádných událostech vznikl
multikriteriální analýza specific‐ společný informační portál v čes‐
kých rizik v dotčeném regionu kém a polském jazyce s daty
a jejich přeshraniční dopad, tvorba z národních systémů, která obsa‐
společné plánovací dokumentace, hují například předpověď počasí,
vytvoření informačního systému výšku vodních toků a výstrahy. Jeho
pro sdílení informací mezi orgány součástí jsou interaktivní společné
krizového řízení v zájmové oblasti plány a kontakty.
Díky projektu získaly jednotky
a dovybavení speciální technikou.
Projekt, v jehož rámci došlo ke zvý‐ požární ochrany speciální vybavení,
šení úrovně bezpečnosti občanů HZS Olomouckého kraje pořídil
a návštěvníků regionu Jeseník – záchranářský žebřík se záporným
Glucholazy – Nysa, zahrnoval také úhlem vyložení, který je uložen
společnou odbornou přípravu v Jeseníku a bude k dispozici
a součinnostní taktické cvičení místním hasičům. Město Jeseník
v příhraniční oblasti České republi‐ pořídilo pro místní jednotku do‐
ky a Polska. Cílem bylo prověřit brovolných hasičů dopravní auto‐
navržené společné plány a zapojení mobil pro přepravu hasičů
jednotek požární ochrany s poříze‐ a evakuovaných osob, sadu hydrau‐
lického vyprošťovacího zařízení,
nou speciální technikou.
Pro výměnu informací o rizicích zdravotnický materiál a vyprošťo‐

Místní jednotka dobrovolných hasičů získala novou techniku.

vací vaky. Město Nysa zakoupilo těž‐
ký hasící automobil s technologií
vysokotlaké pěny (CAFS), který
bude na základě smlouvy zapůjčen
jednotce PSP v Nyse. Zároveň město
Nysa obdrželo speciální vybavení
pro zřizované jednotky dobrovol‐
ných hasičů v Niwnicy a Rusocine.
Příprava přeshraničního pro‐

jektu s celkovým rozpočtem
1 164 640 EUR, který byl financo‐
ván z dotačního programu Interreg
V‐A Česká republika – Polsko, zača‐
la v roce 2016. Výše dotace před‐
stavuje 90 % (85% EU + 5% SR)
uznatelných nákladů, pro město
Jeseník byla vyčleněna částka
82 200 EUR.
(rik)
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Poděkování
Vánoční období skončilo, chtěla
bych ale touto cestou poděkovat
pečovatelkám z Centra sociálních
služeb v Jeseníku za velmi milé
a přívětivé chování ke klientům po
celou dobu včetně Štědrého večera.
Velmi si toho vážím a věřím, že je
nás víc. Samozřejmě velký dík patří
také vedení a zaměstnancům
kuchyně za krásný štědrovečerní
stůl.
Alena Andrášová

Klub turistů
Jeseník zve
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Tříkrálová výprava zavítala do úřadů
Stejně jako minulý rok tak i letos se v rámci Tříkrálové sbírky
vydala koledovat „VIP“ skupinka dospělých koledníků.
Výprava z dalekého východu
navštívila v pondělí 6. ledna radnici
v Jeseníku, Městský úřad na ulici
Karla Čapka, Finanční úřad, Tech‐
nické služby Jeseník, jesenické sídlo
Policie ČR, Lesy ČR, Obecní úřad
v České Vsi a firmu Naturfyt Bio. Svo‐
ji pouť zakončila na „domácí půdě“
– na ředitelství Charity Jeseník.
Koledující skupinku tvořili děkan
Stanislav Kotlář, Václav Tschulik
a Václav Dvořák. Při koledování je
doprovázela ředitelka Charity Jese‐
ník Helena Paschkeová. Všude, kam
Tři králové zavítali, se od zaměstnan‐
ců dočkali vřelého přijetí.
(chj)

Tři krále přivítali místostarostové Tomáš Vlazlo a Václav Urban.

Foto: AN

Děti si vyzkoušely programovat ozoboty
Ilustrační foto: Martin Pokorný

1. února: Horní Lipová, Lesní bar,
Lipová /ev. Jeseník/. Délka trasy 11
km /16 km /, vlak v 9:01 hod.,
vycházku připravila M. Fryčová.
8. února: Ovčárna, Praděd a zpět,
Karlova Studánka. Délka trasy 10
km, autobus v 7:45 hod., vycházku
připravila M. Vlčková.
15. února: Písečná, prameny
Javorné, Čertovy kameny, Jeseník.
Délka trasy 17 km, autobus v 8:35
hod., vycházku připravil K. Dušek.
Změna tras vyhrazena, podle
aktuálního počasí a povahy terénu.
(jš)

Na Gymnáziu Jeseník se opět
po roce uskutečnila již tradiční
akce v podobě robotického
workshopu s názvem „Hrajeme
si s roboty“. Na organizaci akce
určené pro žáky základních škol
se podílel Místní akční plán ORP
Jeseník II. O robotiku je velký
zájem, proto workshop proběhl
ve dvou termínech 19. 12. 2019
a 7. 1. 2020 a celkem se jej zúčastnilo 45 dětí ze šesti základních
škol.
Děti si pod vedením zkušených
lektorů vyzkoušely programování
malých robůtků ozobotů, které je

Redakční uzávěrka
Březnové vydání městského zpravodaje Naše město má uzávěrku
v pondělí 10. února ve 12 hodin. Příspěvky zasílejte na adresu:
nasemesto@mujes.cz.
(red)

možné řídit pomocí barevných
kódů nebo jednoduchých příkazů.
Ozobot je interaktivní hračka, která
rozvíjí kreativitu a logické myšlení,
a současně skvělá didaktická
pomůcka představující nejkratší
a nejzábavnější cestu ke skutečné‐
mu programování i robotice.
Ve druhé části workshopu čeka‐
lo na jeho účastníky programování
větších robotů EV3 postavených
ze stavebnice LEGO MindStorms
Education.
Roboti hráli soutěž Sumo, kde je
cílem vytlačit protivníka (druhého
robota) z ringu. Závěrečné boje

v ringu vzbudily u dětí hodně emo‐
cí a také radost z prvních progra‐
mátorských úspěchů. Sumo soutěž
probíhala pod vedením studentů
gymnázia, kteří jsou členy úspěš‐
ného robotického týmu R.U.R.
a robotice se věnují již mnoho
let.
Děkujeme MAP ORP Jeseník II za
vytvoření výborných podmínek pro
uskutečnění akce a přejeme dětem
z Jesenicka, aby se robotice s nad‐
šením věnovaly i nadále, například
v nově rozšířeném robotickém
a ICT studijním programu gymná‐
zia.
M. Dostálová

Jeseník očima návštěvníků:
Pobyt v lázních byl super
Kdo a odkud jste?
Markéta S., 33 let, Ostrava, sociál‐
ní práce ‐ nyní na mateřské dovole‐
né: dvě děti, 3 a 6 let, a jeden manžel.

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé zážitky či zkušenosti?
Celý pobyt byl pro mě velkým
zážitkem i zkušeností zároveň.

Co vás sem přivedlo? Jste zde
poprvé?
Přijeli jsme kvůli zlepšení zdra‐
votního stavu dětí, na měsíc, v láz‐
ních jsme poprvé, v Jeseníku jsme
dříve už párkrát byli.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jeseník?
Krásný výhled na Praděd, výlety,
voda.

Co se vám v Jeseníku líbilo?
Balneopark, labyrint, stavidla,
prameny, výlet na jelení farmu.
Co se vám zde nelíbilo, co zde
chybí?
Byli jsme u vás v červnu a chyběl
nám venkovní bazén.

Umíte si představit, že byste
zde žila trvale?
Ne.
Co byste vzkázala obyvatelům
Jeseníku?
Děkuji za příjemný pobyt ve
vašich lázních, za vstřícnost perso‐
nálu a příjemnou atmosféru. (jg)
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Jesenická poliklinika má nová okna i dveře
V listopadovém vydání jsme
vás informovali o změně vlastníka jesenické polikliniky. Nový
majitel Milan Plesar v článku
představil mimo jiné některé
své záměry související s rekonstrukcí objektu. Jak jsme slíbili,
přinášíme podrobnosti k čerstvě dokončené investici v celkové výši 6 601 082 korun.
Během posledních dvou měsíců
uplynulého roku bylo v jesenické
poliklinice vyměněno 256 oken
a luxferů a 13 vstupních dveří a vrat.
Práce probíhaly od poloviny října
do druhé poloviny prosince za plné‐
ho provozu objektu. Přerušení pro‐
vozu každé z ordinací bylo, i díky
kvalitní práci dodavatele díla jese‐
nické firmy Concret invest s.r.o.,
v řádech několika málo dní. Hlad‐
kému průběhu akce pomohlo i pří‐
znivé počasí.
„Chci tímto lékařům, zdravotním
sestrám, ostatním nájemníkům
i návštěvníkům jesenické polikliniky
poděkovat za trpělivost a pochopení,
s nimiž snášeli prach i hluk při výměně nových oken a dveří v kombinaci
s budováním nového rentgenového
pracoviště, které právě dokončujeme. Velké poděkování patří Olo-
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Rada seniorů
města Jeseník
Další schůzky Rady seniorů se
uskuteční v pondělí 4. února 2020,
3. března 2020 a 7. dubna 2020
v 10:00 hod. v zasedací místnosti
radnice města Jeseník, Masarykovo
náměstí 167/1. Pokud máte zájem
se zapojit se svým podnětem nebo
pravidelnou účastí na radě seniorů,
jste srdečně zváni.
Bc. Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Akademie třetího
věku pro seniory
Budova jesenické polikliniky získala nová okna a dveře.

mouckému kraji za pomoc při spolufinancování nákladů celé investice,“ vyjádřil se majitel objektu
Milan Plesar.
Výměna oken a dveří v jesenické
poliklinice přinese kromě vyššího
komfortu v ordinacích a celém
objektu především úspory v dodáv‐
kách plynu a elektřiny. Předpoklá‐
dají se významné celkové
energetické úspory, a to až na 42 %
oproti stavu před rekonstrukcí.

Foto: archiv JP

Nezanedbatelným pozitivem je
s tím související snížení emisí skle‐
níkových plynů o 35 %, což před‐
stavuje 61 tun za rok.
Dodavatel díla: Concret invest s.r.o.
Cena díla: 6 601 082 korun
Termín realizace: 11. 10.–18. 12.
2019
Investiční akce byla spolufinan‐
cována z individuální dotace roz‐
počtu Olomouckého kraje v oblasti
zdravotnictví.
(TZ)

Srdečně vás zveme ve čtvrtek
27. února 2020, v 17.00 hodin, do
Klubu seniorů v Jeseníku, na zají‐
mavou a netradiční přednášku
s názvem Co je v lese, kterou při‐
pravila a povede paní Rafaela Drgá‐
čová. Můžete se těšit na aktivizační
hudebně‐pohybovou dílnu zamě‐
řenou na tři písně českých sklada‐
telů s tematikou lesa. Ukázky práce
s písní a dynamikou, zvukomalba
a práce s Orff instrumentářem.
Poslechová i dechová cvičení, mluv‐
ní a zpěvní hlas, pohybová hra, kres‐
ba s hudbou.
(AK)

Zájezd pro seniory
z Jesenicka do Prahy
4. 2. 2020 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku
(Dukelská 718), zahajujeme další, již XX. blok (letní semestr)
studia virtuální univerzity třetího věku na téma:

České dějiny a jejich souvislosti II.
Průvodcem tématu a vedoucím lektorem bude opět
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Ve druhém semestru kurzu České dějiny a jejich souvislosti se budeme zabývat českými dějinami od 15. do
19. století. Jeho šest přednášek nás provede základními
etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních
lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Krize jako počátek nového - 4. února 2020
Zlatý věk - 18. února 2020
Temno a jeho světla - 3. března 2020
Osvícenství a jeho stíny - 17. března 2020
Národní obrození - 31. března 2020
Zrození občana - 14. dubna 2020
Těšíme se na setkání s Vámi ☺
Za konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková
(alice.maceckova@cssjes.cz, tel.: 584 411 391,
mob.: 737 241 059)
Více na www.e-senior.cz

Sdružení měst a obcí Jesenicka a obec Mikulovice pořádají tradiční zájezd seniorů do Prahy. Akci, která je připravována v rámci
spolupráce Sdružení měst a obcí Jesenicka a městské části
Praha 1, organizačně zajišťuje obec Mikulovice.
Zájezd se uskuteční ve dnech 20.–22. května 2020. Cena zájezdu,
která zahrnuje dopravu a ubytování v hotelu včetně snídaní, ostatní
stravu a některé vstupy, je 3100 Kč. Zájemci o účast se mohou přihlásit
do 10. května 2020 na tel. č. 584 429 100 nebo 775 200 658 nebo
e‐mailem na: asistentka@mikulovice.cz.
V případě velkého zájmu budou upřednostněni zájemci, kteří se této
akce ještě nezúčastnili.
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T. Neuwirth hledá pro své snímky neobjevená místa
V červenci mu bude 48 let, narodil se v Rýmařově, bydlí v Jeseníku
a první fotoaparát dostal s bratrem, když mu bylo zhruba deset. Dnes
jeho jméno znají odborní porotci fotografických soutěží po celém světě.
Řeč je o Tomáši Neuwirthovi, se kterým přinášíme tento rozhovor.

Fotografujete od dětství, vzpomenete si na svůj první snímek a za
jakých okolností vznikl?
Na první snímek si nevzpomenu,
mám ale doma fotky zléta, jsou zcha‐
lupy vNové Vsi, kde jsme fotili různé
komické situace. Jako, že nás přejelo
auto nebo slyžemi vtrávě apod. Mám
stále i ten první foťák, je to ruská
SMENA 8M. Má asi pětatřicet let a je
zcela funkční.
Jste fotograf samouk nebo Vás
někdo provázel světem fotografování?
Jsem samouk, ostatně jako u vše‐
ho, čemu se profesně věnuji. Myslím,
že moje generace je taková generace
samouků. Onějakém solidním focení
se dalo mluvit, až když jsem pochopil,
jak funguje tzv. expoziční trojúhelník.
Tedy clona, čas a ISO. Že to jsou spo‐
jené nádoby, a když někde uberete,
tak musíte jinde zase přidat
a naopak. Mít jasnou představu, co
se ve foťáku odehrává ajak to ovlivní
exponovaný snímek. Což je pro
samouka metoda pokus‐omyl, ale
časem si to osvojíte. Ovládnutí tech‐
niky a focení s manuálním nastave‐
ním je základ dobré fotky.
Vloni jste získal několik prestižních ocenění za své fotografie, snímek rejvízského hřbitova doslova
obletěl celý svět. Rodí se takový
snímek v hlavě nebo je to shoda
okolností?
Je to kombinace obojího. Rejvíz‐
ský hřbitov mě dlouho přitahoval,
je to takové magické místo, jako
celý Rejvíz. Cestou na kole na Orlí
vrch jsem se na něj často díval. Měl
jsem potřebu vyfotit ho, ale nevěděl
jsem jak na to, abych zachytil tu
atmosféru. A pak to nějak uzrálo
a zamířil jsem k němu v zimě s dro‐
nem. Plánovaný byl snímek z boč‐
ního pohledu, kolmý záběr byl
okamžitý nápad na místě, když
jsem hřbitov uviděl z ptačí per‐
spektivy. Zřejmě to byla osudová
přitažlivost, oba snímky získaly
řadu mezinárodních ocenění. Ten
boční, nazvaný „Eternity“, byl např.
druhý v Dubaji a kolmý snímek,
nazvaný jednoduše „Cemetery“, mi
přinesl zlato v Moskvě a titul Natu‐
re Photographer of the Year. Puto‐
vání po výstavách zakončil v lednu
na japonské Okinavě.
Jaké žánry nejraději fotografujete

a které snímky, dá-li se to takto
říct, je nejtěžší pořídit?
Dělám převážně krajinářské foto‐
grafie, ať už klasickým foťákem nebo
z dronu. Baví mě vyhledávat neob‐
vyklá afotograficky neobjevená mís‐
ta. Ukrajinek je nejtěžší zachytit daný
okamžik a náladu, kterou to místo

Pohled z ptačí perspektivy nám
není vlastní, běžně se s ním nesetká‐
váme. Proto nám připadá zajímavý
a nevšední. I když se drony během
posledních let hodně rozšířily, myslím,
že tento pohled zatím neomrzel. Nej‐
přitažlivější jsou snímky míst, která
dobře známe, ale zvýšky jsme je ještě
neviděli. Třeba zmiňovaný rejvízský
hřbitov, spousta lidí ho zná zpohledu
od silnice, ale málokdo asi věděl ojeho
čtvercovém půdorysu. A nejde jen
o fotky z velké výšky. V loňském roce

Tomáš Neuwirth s fotografií „Road Between Seasons“.

vdanou chvíli má. Někdy to bývá vel‐
mi krátká chvíle, příroda vám něco
nabídne, a pokud nejste pohotoví,
máte smůlu. Už se mi to stalo mno‐
hokrát. Proto vozím techniku ssebou
vautě, ikdyž žádné focení neplánuji.
Nejnáročnějším snímkem pro mě
byla kombinovaná fotka silnice před
Videlským sedlem nazvaná „Road
Between Seasons“. Ta se rodila
poměrně dlouho. Zimní fotka byla
pořízená na první výjezd, ale při
teplotě –10 °C to nebylo s dronem
úplně jednoduché. Letní snímek se
povedl až při čtvrtém výjezdu na Vid‐
ly. Buď bylo příliš větrno, nebo se
vyjasnila obloha a na snímku byly
nežádoucí stíny stromů, atd. Celkem
složitá byla ipostprodukce vpočítači.
Ale stálo to za to, i tato fotka získala
spoustu ocenění po celém světě. Tře‐
ba zlatou medaili ve Slovinsku, či stří‐
brnou v Japonsku. Vyšla ve čtyřech
zahraničních publikacích aaktuálně
je vystavena v Curychu.

Fotografujete také pomocí dronu.
Čím podle vás může takový snímek upoutat na rozdíl od snímku
pořízeného klasickou metodou,
tedy z ruky?

Foto: Tomáš Knotek

jsem udělal několik snímků prasklin
vledu. Jsou to kolmé pohledy poříze‐
né dronem asi ze dvou metrů. Klasic‐
kou metodou by se taková fotka
nedala udělat. Mimochodem jeden
z těchto snímků, nazvaný „Fractal“,
byl ve finále největší soutěže drono‐
vých fotografií vItálii abyl také vysta‐
ven v londýnské galerii.

Kinofilmovou techniku, která
měla a má své kouzlo, nahradila
digitální. Není to někdy škoda?
Určitá nostalgie ke kinofilmu zůs‐
tala. Omezený počet snímků vás nutil
více přemýšlet nad fotkou, než jste
zmáčkli spoušť. Digitální technologie
focení přinesla do tohoto odvětví
doslova revoluci. S kinofilmem je to
nesrovnatelné. Odpadlo vyvolávání
snímků, máte je kdispozici prakticky
okamžitě. A velkou výhodou je
i následná postprodukce. Jednak
možnost úpravy fotek a také samot‐
ná práce s digitálním formátem, tře‐
ba při spojování snímků. Fotku
Velkého rybníku u Černé Vody (do
kalendáře Jesenicko střemhlav)
nebylo možné, vzhledem kjeho veli‐
kosti a omezené výšce letu dronu,
udělat najednou. Skládal jsem ji

vpočítači ze čtyř samostatných sním‐
ků. Apodobné to bylo při focení areá‐
lu spol. Česko‐slezská výrobní,
výsledná fotografie je složená zosmi
snímků. Velmi tedy oceňuji výhody
digitální techniky a tu kinofilmovou
nechávám v klidu odpočívat.

Prodeje fotoaparátů klesají. Myslíte si, že je v budoucnu zcela
nahradí třeba mobilní telefony?
Kvalita fotoaparátů v mobilních
telefonech se během posledních let
hodně zvedla. Některé fotografické
soutěže už izavedly kategorii pro fot‐
ky mobilem (byla např. v Dubaji na
festivalu Exposure). Kompaktní
fotoaparáty nižší a střední třídy to
logicky vytlačuje ztrhu. Pro běžného
uživatele je zbytečné mít ssebou dva
přístroje, když mobilem udělá srov‐
natelnou fotku. Navíc se může na
mobil ivíce spolehnout, smartphone
to „nějak zařídí“, aby fotka vypadala
dobře. Že by ale mobily časem zcela
nahradily fotoaparáty si nemyslím.
Náročnější uživatele a profi sektor
nemůže fotka z mobilu uspokojit.
Fyzika se prostě nedá obejít, nahra‐
zení optiky elektronikou není zcela
použitelné pro kreativní tvorbu. Urči‐
tě se ale vbudoucnu dočkáme využití
umělé inteligence uklasických fotoa‐
parátů. Jeden inteligentní asistent se
na trhu již objevil. Využívá pro nasta‐
vení expozice snímku podobné
algoritmy jako autonomní vozidla.
Pak se ale nabízí otázka, zda lze ta‐
kovou fotografii ještě považovat za
umění.
Existuje pro fotografy ocenění
jako třeba filmový Oscar pro
herce?
Kfilmovým Oscarům bývá přirov‐
návána fotografická soutěž „Sony
World Photography Awards“, kterou
pořádá World Photography Organi‐
sation. Je to velmi prestižní akce
azájem fotografů oúčast je obrovský.
V loňském roce se do ní přihlásilo
celkem 326 tisíc fotografií ze 196
zemí světa. Kategorie „Creative“ měla
dokonce českého vítě‐ze. Se sním‐
kem „Dreamers and Warriors“ ji
ovládnul Martin Stranka. Mě tato
prestižní soutěž také láká, je to velká
výzva. Tak jsem do ní začátkem ledna
přihlásil tři fotografie. Jedno želízko
mám v kategorii „Landscape“ a dvě
ve zmíněné kategorii „Creative“. Rád
bych šel ve stopách Martina Stranky,
ale vzhledem k velké konkurenci
bych považoval za obrovský úspěch
už i samotnou nominaci. Ty budou
zveřejněny v únoru, předávání oce‐
nění proběhne v dubnu 2020 v Lon‐
dýně.
Richard Kapustka
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Švandovo divadlo uvede komedii o hledání štěstí
Netradiční komedii z prostředí life coachingu uvede v jesenickém
Divadle Petra Bezruče Švandovo divadlo na Smíchově. Hra „Cry
Baby Cry" v rámci divadelního předplatného představí divákům
v pátek 21. února například Michala Dlouhého, Kláru Cibulkovou
a Kristýnu Frejovou.
Nekonečné hledání receptu na rady, jak se vnitřnímu štěstí přiblížit.
štěstí nepolevuje ani ve 21. století. Právě v prostředí life coachingového
Někdo hledá štěstí v rodině, jiný kurzu se odehrává děj komedie „Cry
v zážitcích, další se obrací do spiri‐ Baby Cry“, kterou v režii Martiny
tuálních sfér. Někomu však nepo‐ Krátké uvádí od roku 2013 Švando‐
máhá nic z toho, čímž se stává vo divadlo na Smíchově.
Netradiční byl již proces vzniku
ideálním materiálem pro životního
kouče či obdobou osoby prodávající hry, který se neodehrával ani tolik

na papíře jako spíše v divadelní šat‐
ně. Aktérky si samy vymyslely,
vytvořily a oživily své postavy a na
jejich základě pak teprve začaly
vznikat texty, nejprve monology
a během společného zkoušení dia‐
logy. K pětici hereček se pak v roli
samotného životního kouče radící‐
ho ženám, jak změnit svůj život, při‐
dal Michal Dlouhý.
Výsledkem je dynamické před‐
stavení, kdy vzájemné interakce
aktérů vzbudí salvy smíchu

Divadelní žatva 2020 již po čtyřiadvacáté!
Náš velký svátek ochotnického
divadla, který se uskuteční na
prknech Divadla Petra Bezruče
v pátek a sobotu 3.–4. dubna,
se kvapem blíží. Všechny, kteří
nám chtějí předvést, co se
naučili v tyto dny, vyzýváme,
aby si stáhli přihlášky na webu
www.mkzjes.cz a zaslali je
podle instrukcí na přihlášce do
2. března.
Rádi bychom se, jako každý rok,
vzájemně sešli, inspirovali a obo‐
hatili o výsledky našich projektů
v divadelní oblasti. Berme to jako
setkání k povzbuzení, jako motivaci
k další práci. Nebude chybět dětská
porota aneb zpětná vazba dětí pod
vedením Kristýny Hanulíkové
a možnost popovídat si a poradit
se i s odborníky jako je Daniel Kunz
z Improligy Olomouc a Saša Rychec‐
ký z Dividla v Ostravě. Samozřejmě
za doprovodu zakladatelů Žatvy

Ludmily Liberdové, Luby Macháč‐
kové a Aleny Trunečkové.
Pro mládežníky (druhý stupeň)
z vašich skupin bude v pátek odpo‐
ledne přichystán malý kurz impro‐
vizace pod vedením Daniela Kunze.
Bližší informace se dozvíte pro‐

střednictvím březnového vydání
Naše město a zveřejníme na webu
MKZ.
Za realizační tým: Petra Fusová,
Luba Macháčková, Kristýna Hanu‐
líková, Nika Liberdová a manželé
Wormovi

Bookstart aneb Čtenářem již od kolébky
Jesenická Knihovna Vincence Priessnitze se počínaje letošním
rokem připojila k mezinárodnímu projektu Bookstart zaměřeného
na děti ve věku 0–6 let a jejich rodiče. Rozvoj čtenářských dovedností a pěstování vztahu ke knihám zde začíná prakticky již
v okamžiku narození.
Začátek je jednoduchý. Na vítání
Projekt Bookstart funguje již ve
více než 20 zemích světa napříč vše‐ občánků či obdobné akci obdrží
mi kontinety, přičemž Česká repub‐ rodiče dítěte dárkovou sadu za‐
lika se prostřednictvím Svazu hrnující dětskou knihu, publikaci
knihovníků a informačních pracov‐ s radami a doporučeními pro rodi‐
níků ČR poprvé zapojila v roce 2018. če, seznam doporučené literatury
Je zaměřen na rozvoj čtenářské gra‐ pro děti podle věku, audioknihu
motnosti od nejútlejšího věku. První
kontakt například s obrázkovými
knihami dítě obvykle zaznamená již
v několika měsících věku a byť se to
nemusí zdát, právě tento klíčový
moment je startovním bodem cesty
k malému čtenáři, kterého bude čte‐
ní bavit a který bude mít z knih
radost. Projekt Bookstart nabízí
rodičům pomocnou ruku k nastou‐
Ilustrační foto: Pixabay
pení a usměrňování této cesty, lokál‐
ní knihovny pak poskytují potřebná a v neposlední řadě také poukaz na
bezplatnou registraci do knihovny,
zázemí.

kterou mohou rodiče pro své dítko
v pravý čas zařídit. Knihovny zapo‐
jené do projektu dále organizují
tematické akce – minimálně 4×
ročně probíhá v rámci projektu
tzv. „dopoledne s knížkou“ kombi‐
nující čtení a předčítání s dalšími
výtvarnými a pohybovými aktivi‐
tami. Zapojené knihovny se navíc
zavazují k zajištění adekvátního
knihovního fondu pro cílovou sku‐
pinu, budování dalšího zázemí pro
rodiny s dětmi typu dětských kout‐
ků či vytváření a posilování komu‐
nity.
Cílem je dovést narozeného
občánka až k branám první třídy
základní školy již jako „hotového“
čtenáře, který bude nadále sám
s chutí objevovat svět literatury.
Není snad rodiče, který by tomuto
bohulibému cíli nechtěl jít naproti –
a projekt Bookstart s Knihovnou
Vincence Priessnitze budou na této
cestě partnery a pomocníky. (jj)

a naopak vnitřní monology hrdinek
odhalující jejich motivaci zadrnkají
na vážnější strunu a možná přimějí
diváka i k lehkému zamyšlení.
Lekce koučinku odstartuje na
prknech Divadla Petra Bezruče
v pátek 21. února od 19 hodin.
Hra je uváděna jako součást di‐
vadelního předplatného, ovšem
vstupenky jsou k doprodeji v rezer‐
vačním systému MKZ a rozhodně
se vyplatí po nich sáhnout.
(jj)

Severská filmová
zima v Jeseníku
Severský filmový klub již
podesáté pořádá tradiční přehlídku kinematografie skandinávských a pobaltských zemí
s příznačným názvem Severská filmová zima. V Jeseníku
se severské projekce stávají
tradicí a organizátoři letos
nechají diváky nahlédnout do
Dánska, Finska a Norska.
Festival zahájí v úterý 11. února
v 19:00 dánský snímek Falešně,
který se na Mezinárodním filmo‐
vém festivalu Karlovy Vary těšil
velkému diváckému úspěchu.
Absurdně humorná komedie
vypráví příběh odsouzeného zpro‐
nevěřitele peněz, kterého osud
vehnal do vězeňského pěveckého
sboru.
Snímek Role člověka je filmo‐
vou adaptací stejnojmenné úspěš‐
né knihy finského spisovatele
Kariho Hotakainena.
Nejvíce pozornosti na sebe
poutá drsná finská komedie Psi
nenosí kalhoty, tak trochu jiná
love story z prostředí sado‐maso
salónu, kde si jednu z vedlejších
rolí zahrála Ester Geislerová.
Filmový festival v kavárně
Ennea zakončí Vzpoura v Kautokeinu, ve které režisér Nils Gaup
hledá příčiny extrémního chování
laponského etnika, které se vždy
vyznačovalo mírnou povahou.
Festival se dlouhodobě snaží
vyjít vstříc i divákům se sluchovým
znevýhodněním. Všechny filmy
jsou opatřeny barevně upravenými
titulky vhodnými pro neslyšící.
Program festivalu a více informací o filmech naleznete zde:
http://www.sfklub.cz a na stra‐
ně 13.
(ea)

8

KULTURA

Tipy do Pohody
V únoru jsme pro naše diváky při‐
pravili mimo jiné Oscarový víkend
6.–9. února, který bude zasvěcen
nominovaným filmům (Tenkrát
v Hollywoodu, Parazit, Malé ženy,
Joker, Ad Astra, Le Mans 66). Již dru‐
hý kino‐blešák proběhne 22. února
a Filmový kvíz poprvé uvedeme
26. února. Z českých filmů uvidíte
reprízy – romantickou komedii
Šťastný nový rok (Táňa Pauhofová,
Jiří Bartoška, Emilia Vášáryová),
parodii Případ mrtvého nebožtíka (David Novotný, Hana Vagnero‐
vá, Miroslav Táborský) nebo
Poslední aristokratku (promítání
pro seniory). Z novinek se můžete
těšit na premiéru filmu Petra Zelen‐
ky Modelář (Jiří Mádl, Kryštof
Hádek, Veronika Kubařová) a na
Chlapa na střídačku s Jiřím Lang‐
majerem a Ivanou Chýlkovou.
Komedie doplní tajemný thriller
Daria (25. 2.)
Naživo uvítáme ve středu
19. února v 19:30 režiséra Martina
Marečka s dokumentární road‐
movie Dálava.
Ve filmovém klubu uvádíme
Machatého Extasi (5. 2.), Portrét
dívky v plamenech (12. 2.)
a islandský film Daleko od Rejkjavíku (26. 2.).
(pb)
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Kino Pohoda a novinky v roce 2019
Nejúspěšnějším filmem uplynulého roku v Kině Pohoda Jeseník byla komedie Martina
Horského Ženy v běhu, kterou
vidělo v průběhu devíti promítání 1 738 diváků.
Na druhém místě skončilo
hudební drama Bohemian Rhapsody (9 projekcí, 1 293 diváků),
a na třetím dětský animovaný film
Ledové království II (6 projekcí,
1 110 diváků). U úspěšného muzi‐
kálového snímku jde o překvapivý
výsledek s ohledem na termín
premiéry 21. listopadu. Na čtvrté
příčce se umístila marvelovská
fantasy Avengers: Endgame (988
diváků), páté místo patří komedii
Titul
Ženy v běhu
Bohemian Rhapsody
Ledové království II
Avengers: Endgame
Jak vycvičit draka 3
Poslední aristokratka
Přes prsty
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Tenkrát v Hollywoodu
Lví král

Předst.
9
9
6
6
6
5
6
6
6
5

Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka (885 diváků).
V říjnu roku 2019 nastoupil do
kina nový vedoucí Pavel Bednařík, který vystřídal Martina Pil‐
ného. Od listopadu se nástup
nového vedoucího kina promítl
do většího počtu projekcí – pro‐
mítá se 7 dní v týdnu – a nového
programového schématu.
Filmový klub probíhá každou
středu od 19:30 hodin, liché
čtvrtky od 17:00 hodin jsou
vyhrazeny zvýhodněným promí‐
táním pro seniory.
K promítáním českých filmů
jsou zváni jejich tvůrci k setkáním a diskusím s diváky (v roce
Diváci
1 738
1 293
1 110
988
950
885
685
675
649
631

Tržby
206 945,00
140 470,00
139 015,00
134 865,00
98 680,00
114 205,00
87 820,00
89 455,00
81 850,00
74 770,00

Diváků na předst.
193,11
143,67
185,00
164,67
158,33
177,00
114,17
112,50
108,17
126,20

2019 například Petr Jančárek,
Václav Marhoul, Nikola Krutilová,
Kateřina Turečková).
Kromě filmových projekcí se
v Kině Pohoda odehrávají také
nové společenské a komunitní
akce, jsou zde pořádány Filmové
tvořivé dílny nebo bleší trhy.
Sál kina slouží také k pronáj‐
mům pro kulturní, společenské či
firemní akce, které často bývají
spojeny s promítáním filmů
(vedoucí kina je schopen konzul‐
tovat nebo doporučit vhodné
a dostupné tituly).
(pb)

Statistika r. 2019
Počet promítání:
423
Počet představení:
393
Návštěvnost: 26 329 diváků
Celkové tržby: 3 009 660 Kč
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ZŠ Jeseník: Strategické cíle 2022+ a školní bufet
V novém kalendářním roce jsme se zaměřili na pojmenování jasných a srozumitelných cílů. Díváme se dopředu, alespoň tam,
kam jsme schopni dohlédnout a stavíme na našich silných stránkách.
Již nějaký čas jsme před sebe dali vizi „Sebevědomá a otevřená škola
s nabídkou”. Takovou školou chceme být. Ministerstvo nám předkládá
koncepci „Strategie 2030+”, která zaměřuje vzdělávací pozornost na zís‐
kávání kompetencí a gramotností na úkor množství učiva a na rovné pří‐
ležitosti ve vzdělávání. V tomto duchu zahajujeme tvorbu nového školního
vzdělávacího programu, připravujeme plán vzdělávání pedagogů a také
investice a projekty pro zajištění podmínek kvalitního vzdělávání. Těmito

kroky chceme být v čele škol, které se budou úspěšně adaptovat na poža‐
davky vzdělávání ve 21. století. Více o našich cílech najdete na našem
webu.
Rozjel se školní bufet na Nábřežní (jsme jediná základní škola široko
daleko), na jehož chodu se podílí samotní žáci. Na prvním stupni připravují
žáci projekt školní zahrady na pracovišti Boženy Němcové. Škola není
ředitele, učitelů, starostky... škola je naše. S tímto mottem žáci tvoří svou
školu. A vrátíme‐li se ke kompetencím, právě toto je jedna z forem moder‐
ního pojetí vzdělávání a získávání klíčových kompetencí pro život.
Milí přátelé, držte nám na této cestě palce a těšte se s námi z úspěchů
našich žáků.
Dominik Liberda – ředitel školy

Školní kaleidoskop aneb Co nového mezi lavicemi
Andílci pro Metoděje
Korálkové andílky vyráběly
s velkou dávkou trpělivosti děti
v družině, a že jim to dalo práce!
Přesto se tyto výrobky neobjevily
na Vánočním jarmarku. Rozhodli
jsme se, že poputují na jeden ze
čtyř charitativních koncertů, které
se konaly pro spolek MeToDěJ
(Mezi Tolika Dětmi Jediný). Aspoň
takto jsme chtěli přispět a podpo‐
řit děti s metabolickým a jiným
vzácným onemocněním.

Deváťáci učili páťáky
Ve středu 11. 12. se žáci deváté‐
ho ročníku ujali páťáků, kteří zaví‐
tali mezi žáky 2. stupně. Deváťáci

v roli učitelů vyučovali chemii, rus‐
ký a německý jazyk, ekologii
a tělesnou výchovu. V kuchyňce
pod jejich vedením páťáci pekli
a ochutnali vánoční cukroví,
nakoukli i do školního klubu, kde
si mohli vybrat z nabídky her.

Vánoční laťka
Již 29. ročník Vánoční laťky
Gymnázia Jeseník proběhl 19. pro‐
since. Naši školu reprezentovalo
15 žáků, kteří předvedli bojovnost
a skokanský um. Výsledky: ml.
žačky: 1. místo Anička Vinklerová,
st. žačky: 3. místo Naty Skálová,
ml. žáci: 2. místo Honza Balcárek,
st. žáci: 1. místo Mára Tovaryš,

2. místo Luke Tovaryš, 3. místo
Adam Nepejchal.

Nenech to být!
Naše škola se zapojila do pro‐
jektu Nenech to být! Jde o webo‐
vou a mobilní aplikaci fungující na
principu online anonymní schrán‐
ky důvěry. Pomáhá promluvit
mlčící většině a podporuje žáky,
aby nebyli ke svému okolí lhostej‐
ní. www.nntb.cz/s/a31f4b7

Pomáháme Tříkrálové sbírce
Školní parlament se v letošním
roce připojil ke Tříkrálové sbírce.
Králové Kašpar, Melichar a Balta‐
zar zazpívali ve všech třídách pra‐

coviště Boženy Němcové a sezná‐
mili spolužáky s významem tohoto
svátku. Kdo přispěl do kasičky, byl
obdarován malým dárkem. Výtě‐
žek je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům a dal‐
ším sociálně potřebným skupinám
lidí, a to především v regionech,
kde sbírka probíhá. (ZŠ Jeseník)

Akce pro školáky i veřejnost

V předvánočním čase uspořádala Střední škola gastronomie a farmářství
Jeseník Den otevřených dveří. Akce byla určena nejen pro žáky základních
škol, ale také pro širokou veřejnost. Program, který uspořádali samotní
studenti školy, byl opravdu bohatý. Návštěvníci si mohli vyzkoušet zdobení
perníčků, gastronomický kvíz, seznámit se s řeznickou výstrojí, činností
sedlářů, včelařů, obdivovat šperky z kovářské dílny nebo si dát nealko‐
holické drinky s palačinkou. Celou akci ukončila tombola, kterou tvořily
ceny z dílen žáků SŠ GaF. Již nyní se těšíme na další ročník.
Text a foto: SŠ GaF
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Obecní kroniky a jejich místo v bádání pro léta 1945–1948
Kronika jako literární žánr vznikl
už ve středověku. Jedná se
o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů, jehož hlavní úlohou je
chronologicky popsat jednotlivé dějinné události. Nelze ji
však chápat jako systematickou
vědeckou práci dle moderních
historiografických standardů,
a to zejména proto, že obsah
byl a dodnes stále je snadno
ovlivnitelný dobovým diskurzem či osobními vlastnostmi
kronikáře, popřípadě kombinací obou těchto prvků.
V rámci československého státu
se vedení obecních kronik rozvíjí
od počátku 20. let. V pohraničních
hvozdech mladé republiky, včetně
Frývaldovska (Jesenicka), se vedení
kronik ujali místní němečtí starou‐
sedlíci z řad učitelů, notářů, muzej‐
ních pracovníků apod., kteří byli ve
své práci podřízeni samosprávným
celkům. Rozvíjející se „tradice“ kaž‐
doročních zápisů nejdůležitějších
informací byla ale narušena vypuk‐
nutím války. Již v průběhu konfliktu
(zvláště v letech 1943–1945) se
navíc kroniky začínaly ztrácet či
upravovat tak, aby záznamy v nich
nemohly být jakkoli použity proti
představitelům jednotlivých obcí,
měst, popřípadě pisateli samotné‐
mu. Zároveň postupem času upadla
i frekvence doplňování nových
informací a zápisy se omezily jen
na neurčitá propagandistická hesla
a triviální informace.
S příchodem května 1945 se teo‐
reticky nabízela perspektiva zlep‐
šení tohoto stavu. Již první týdny

Erb města Jeseník na úvodní stránce kroniky psané Vítězslavem Zemanem.
Zdroj: SOkA Jeseník (digitální archiv)

a měsíce po znovunabytí svobody
však ukázaly, že všechny obce okre‐
su čeká řešení mnoha závažných
ekonomických, sociálních i národ‐
nostních problémů, čímž se otázka
systematického vedení kronik
poměrně logicky ocitla na vedlejší
koleji. Trvalo tak ještě více než rok
a půl, než světlo světa spatřily první
nové kroniky.
Typickým znakem těchto kronik
je jejich retrospektivní ráz, tj. zpět‐
né zapisování proběhlých událostí.
Dnes běžný princip jednoroční
retrospektivy byl ovšem velmi často
narušen mnoha proměnlivými
okolnostmi dějin jednotlivých obcí
či měst, a tak např. nová poválečná
kronika Jeseníku je oficiálně
datována až léty 1961–1969.

Zápisy o starších dobách včetně
nejrůznějších geografických
a turistických informací jsou
jejich autorem Vítězslavem
Zemanem doplněny až k počátkům města do 13. století tak, aby
vyplnily tzv. bílá místa.
Na podobném principu měli pra‐
covat i další kronikáři v okrese,
rekrutovaní ze široké škály povo‐
lání. Jednalo se např. o učitele
měšťanských či obecných škol,
strážmistry Sboru národní bezpečnosti, důchodce atd., vždy šlo
ale zásadně o občany české národ‐
nosti.
Oproti Vítězslavu Zemanovi,
člověku zběhlému v historii Jese‐
nicka a správci jesenického muzea
v letech 1960–1978, ovšem tito

autoři postrádali nutný nadhled
a pochopení pro specifika dějin
jednotlivých správních celků,
o nichž měli referovat. Svůj politic‐
ký zápal projevovali někdy z vla‐
stního přesvědčení, často však
„vynuceně“. To se při zpětných
záznamech o letech 1945–1948
odráží zvláště ve dvou oblastech.
První z nich je otázka německého
obyvatelstva, na nějž bylo zpočátku
nahlíženo jako na nepřítele číslo
jedna. Odsun na principu kolektivní vinny je zde prezentován
jako krok správným směrem.
Druhou záležitostí je problematika politická. Prakticky kdekoliv
se tak dozvídáme o zakládání míst‐
ních organizací KSČ, lidovců, soc.
demokratů, národních socialistů
a jejich následných třenicích o pozi‐
ce. Tyto spory samozřejmě dle kro‐
nikářů vždy a všude vyhrála KSČ,
ačkoliv realita byla odlišná, o čemž
svědčí např. výsledky voleb roku
1946 v soudním okrese Cukmantl
(Zlaté Hory), kde kromě samotného
města Cukmantlu KSČ značně
pohořela.
Stranou pozornosti kronikářů
samozřejmě nezůstaly ani problé‐
my každodenního života jako často
problematické zásobování potra‐
vinami, občasná ne/funkčnost
dopravního systému či ne/dostup‐
nost lékařské péče.
Ostatně kdokoliv by měl zájem
do kronik nahlédnout, naskýtá se
mu tato možnost z pohodlí domova,
a to na stránkách jesenického archi‐
vu www.archives.cz.
Kamil Tomášek
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Odborníci v Krtečku poradí, jak rozvíjet své rodičovství
Každý nový rok se v našem
mateřském centru Krteček snažíme vymyslet celoroční projekt,
jenž by naplnil potřeby rodičů
a dětí, kteří nás navštěvují.
V letošním roce to bude příprava
na rodičovství. V rámci projektu
„Rozvíjej své rodičovství s Krtečkem" pozveme každý měsíc jednoho odborníka v oblasti vývoje
a výchovy dítěte.
V dřívějších dobách, kdy rodiny
měly více dětí, mohli být mladí lidé
lépe připraveni na své rodičovství
vlastními zkušenostmi z původní
rodiny při výchově mladších souro‐
zenců. Tyto zážitky byly jejich kaž‐
dodenní součástí, a tak věděli, co
malé dítě potřebuje a jak se chová.

Později opět jejich mladší sourozenci
byli součástí jejich rodin. Sama jsem
matkou více dětí a vidím na starších
sourozencích, jak se přirozeně doká‐
žou postarat omladšího brášku nebo
cizí děti. Jak dokážou lehce zhodnotit
své zkušenosti ze života větší rodiny.
Bohužel někteří dnešní rodiče, ve
většině případů, nemají tyto prak‐
tické zkušenosti s výchovou dítěte.
Naší snahou je proto obohatit pro‐
gram centra novou nabídkou semi‐
nářů a konzultací, kterou jsme
vtomto roce rozjeli v Krtečku. Začali
jsme v lednu povídáním s logopedkou Mgr. Dagmar Raifovou o tom,
jak povzbudit u dítěte zdravý vývoj
řeči akdy je dobré obrátit se na logo‐
pedii. V říjnu k nám opět zavítá, aby

„Rodičovská láska je přirozená jako déšť, avšak rodičovským dovednostem
je třeba se učit.“
(William Raspberry)

pro zájemce vyšetřila správné pos‐
tavení mluvidel. V únoru tady bude
zkušená speciální pedagožka
a terapeutka Mgr. Eva Mílková
a představí nám práci se základními
smysly. Slyšeli jste někdy o tom, že
člověk má v podstatě dvanáct smy‐
slů? Ale v dětství potřebuje zdravě
vybudovat ty základní, abychom měli
později možnost vyvinout vyšší lid‐
ské smysly. Později k nám přijede
s tématem Diagnostika v dětské kres‐
bě. V březnu přijala naše pozvání
psycholožka Mgr. Milena Mikulková, autorka knihy Hlavu vzhůru
rodiče, která pracuje jako sociální
pedagog a zabývá se vztahovým
poradenstvím. V dubnu přivítáme
waldorfskou léčebnou pedagožku
Mgr. Zdeňku Zbořilovou, jež před‐
staví potřeby dítěte v prvním sedmi‐
letí a ukáže, jak je naplňovat, aniž

bychom dítě rozmazlili. Dále využi‐
jeme bohaté zkušenosti s naší kme‐
novou fyzioterapeutkou Mgr.
Kamilou Benešovou,která vás dvě‐
ma semináři nejdříve seznámí
s pohybovým vývojem dítěte a pak
s potřebami dětských nohou
a vysvětlí, jak o ně vhodně pečovat.
Naše pozvání přijal také psychiatr
aantroposofický lékař MUDr.Petr
Mílek, jenž už u nás také byl a před‐
staví vám, jak pracovat s traumaty
nejen udětí. Také jsme domluvili spo‐
lupráci s Ing. Evou Glabazňovou,
která má zkušenosti z Montessori
školy. Pokud vás zajímá tato alterna‐
tivní výuka na našich školách v Jese‐
níku a Vápenné, tak si nenechte ujít
setkání s Montessori pedagogikou
v Krtečku.
Marie Vršanová,
MRC Krteček Jeseník
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ZPRÁVY
LÁZEŇSKÉ
Z RADNICE
INFO

TRADIČNĚ
22. února 2020 se v našich lázních uskuteční 26. REPREZENTAČNÍ
PLES PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ A MĚSTA JESENÍK. Tra‐
diční ples s exkluzivním hostem Danielou Šinkorovou. Připraven je
bohatý program, raut, tombola a písečná show. Vstupné v předprodeji
700–790 Kč v MONDI Tour a na recepci hotelu Priessnitz. Pořádají Pri‐
essnitzovy léčebné lázně a.s. a město Jeseník.

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Pondělí-čtvrtek: 14.00–15.30, 16.00–17.30. 18.00–19.30 hokejová druž‐
stva.
Pátek: 14.00–15.30, 16.00–17.30, 18.00–20.30.
Sobota, Neděle: 10.30–12.00, 14.00–15.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30.
Čtvrtek 6. 2., 20. 2: 14.00–15.30 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ.
Pátek 14. 2.: 16.00–17.30 Valentýnská diskotéka na ledě.
Pronájem kluziště možný i mimo otevírací dobu po domluvě na tel.
čísle 584 491 128 nebo 724 305 126. Tel. číslo přímo na kluziště
584 491 154, 601 052 702.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
Provozní doba
Po
zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO
8:00–12:00
NE
15:00–20:00

MŠE SVATÁ
Zrcadlový sál, ve 14.00
2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2.
Střídavě celebrují děkan Mgr. Sta‐
nislav Kotlář a P. Jiří Marek Kotrba.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Otevřena několikrát týdně – více
informací na www.priessnitz.cz.

TANEČNÍ VEČERY
Wiener Kaffeehaus Restaurant vždy
v 19.30: 4. 2., 6. 2., 11. 2., 13. 2., 18. 2.,
20. 2., 25. 2., 27. 2.

NEDĚLNÍ KONCERTY
Hala léčebného domu Priessnitz
S klavírním recitálem se představí
Jakub Knápek, který vystoupí vždy
v 15:30, a to 2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2.
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Akce
neděle 2. února v 17 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
PRAGUE CELLO QUARTET
Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř
violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show
složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů,
ale také z populárních filmových melodií nebo jaz‐
zových, popových či rockových hitů.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jese‐
ník. Vstupné: 1. řada 400 Kč, 2.–10. řada 300 Kč,
11.–18. řada 260 Kč (s kartou KPKV sleva 50 Kč).
Zvýhodněné vstupné pouze pro držitele karty klubu
přátel Klasika Viva. Kartu lze vyřídit na webu
www.klasikaviva.cz.
Pořádá KLASIKA VIVA, z. s. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

pondělí 3. února - čtvrtek 6. února od 9 do 12 hodin
SVČ DUHA Jeseník
JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE
Výtvarné dílny, hry a program u zvířátek pro předem
přihlášené děti. Více informací na www.duhajes.cz.
Přihlášky předem na e‐mail: duha@duhajes.cz. Vstup
podle informací na plakátech.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 6. února v 16.15 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad populární Dadly Šenkyříkové pro děti
a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 9. února v 15.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
ODPOLEDNÍ SVÁTEČNÍ KONCERT
Populární jesenická skupina Plan B s kapelníkem
Mgr. Janem Mroskem a s vynikající zpěvačkou Karo‐
línou Furmánkovou se představí s pestrým reper‐
toárem.
Pořádá PLL a.s.

středa 12. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MAROKO NA KOLE
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek se s vámi
podělí o své zážitky z výpravy po Maroku. Vstupné
80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 13. února v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se vynikající, byť krátkou dobu působící,
soubor Folklorek pod vedením emeritní ředitelky
ZUŠ Jeseník Zdenky Kainarové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pátek 14. února v 15.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
MAŠKARNÍ PAPUČKOVÝ BÁL
Maškarní bál pro nejmenší děti, hry, soutěže, tanečky,
vyhlášení nejkrásnější masky, soutěž maminek o nej‐
lepší slané/sladké občerstvení. Přihlášky předem na
e‐mail: jezova@duhajes.cz nebo na krtecek.jese‐
nik@seznam.cz. Vstupné 60 Kč nebo občerstvení do
soutěže.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a MRC Krteček Jeseník.

sobota 15. února ve 20 hodin
Klub Plíživá Kontra
HARD ROCK TRIBUTE
Srdcem v devadesátkách, hlava v oblacích. Kapela
s domovskou scénou v Chapeau Rouge v Praze, jejíž
repertoár je tvořen z poloviny písněmi Led Zeppelin
a Deep Purple a z druhé poloviny písněmi kapel
a zpěváků jako jsou např. Uriah Heep, Free, Janis
Joplin, Cream, Carlos Santana, J. Hendrix, B.T.O.,
AC/DC, Queen, Van Halen atd.
Pořádá kapela HARD ROCK TRIBUTE.

neděle 16. února v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
ZLATOVLÁSKA
Klasická úprava známé pohádky v nastudování
Divadla Pohádka Praha. Prodej vstupenek v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 17. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY TIBORA NOVOTNÉHO
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, trubku
a EKN.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 18. února v 8.30 hodin
Kaple
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT
VE HŘE NA KLAVÍR
Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 19. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT BLUES
Vynikající univerzální skupina JM Band vás potěší
nejen excelentním blues, ale i bluescountry, rock and
rollem a jazzem. Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

středa 19. února v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
PETR HAMPL – NOVÁ KNIHA:
POCTIVOST A KREATIVITA
Kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy. Před‐
náška spojená s besedou. V Jeseníku bude v krátké
době již potřetí přednášet nezávislý pravicový socio‐
log Petr Hampl, autor bestselleru „Prolomení hra‐
deb“.
Pořádá Jesenický týdeník.

čtvrtek 20. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ZDEŇKY KAINAROVÉ
Představí se žáci ve hře na housle, kontrabas a soubor
Folklorek.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 20. února v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Přijďte si oprášit své znalosti do Klubu Plíživá Kontra.
Česká verze pub kvízu z dílny Quiz Crew. Společenská
zábava, která má velkou tradici v zahraničí i u nás.
S přáteli nebo kolegy utvoříte tým nebo prostě dora‐
zíte na místo a k někomu se přidáte. Během dvou
hodin týmy postupně odpovídají na 40 otázek ze vše‐
možných oblastí, u toho popíjejí, povídají si, baví se…
týmy maximálně 3členné, vstupné: 30 Kč, ceny: teku‐
té, křupavé, překvapivé + všeobecné uznání.
Pořádá Quiz Crew Jesenicko a Klub Plíživá Kontra.

pátek 21. února v 19 hodin
Kaple
KONCERT KYTAROVÉHO ORCHESTRU
A KOMORNÍHO SBORU
Hostem koncertu bude Kytarový orchestr ZUŠ Šum‐
perk. Kytarový orchestr a Komorní sbor ZUŠ Jeseník
navázal v loňském školním roce spolupráci s Kyta‐
rovým orchestrem ZUŠ Šumperk pod vedením
p. uč. Elišky Strachotové. Letos bude společný koncert
v Jeseníku. Kytarový orchestr vede Václav Dvořák,
Komorní sbor pracuje pod vedením Jiřího Svobody.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 21. února v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
CRY BABY CRY ANEB „PROPLAČTE SE KE ŠTĚSTÍ“
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. Pět
žen se na dnes tak populárním kurzu life coachingu
pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může
nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný?
To je otázka. Hrají: Klára Cibulková, Eva Vrbková,
Kristýna Frejová, Petra Hřebíčková, Blanka Popková
a Michal Dlouhý nebo Jaroslav Šmíd. Uvádí Švandovo
divadlo na Smíchově. Hra v předplatném. Doprodej
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volných míst v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 450 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 22. února v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
26. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA A PLL A.S.
V.I.P. host večera věhlasná, populární moderátorka,
zpěvačka, herečka Daniela Šinkorová, k tanci a posle‐
chu hraje S Band, překvapení večera Písečná show,
bohatá tombola, raut a vše, co k tradičnímu plesu
patří! Vstupné 700 až 790 Kč, ve vstupném raut a foto‐
koutek.
Pořádá město Jeseník a PLL a.s.

neděle 23. února v 15.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
NEDĚLNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT
S jazzovým klavírním recitálem se představí Jakub
Knápek.
Pořádá PLL a.s.

úterý 25. února ve 13 hodin
Kaple
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT
VE HŘE NA KYTARU
Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 26. února ve 13 hodin
Kaple
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT
VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Pořádá ZUŠ Jeseník.

čtvrtek 27. února v 17 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti tříd Veroniky Kroupové a Petra
Ščipáka a zahrají na saxofony a klarinety.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

čtvrtek 27. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje
a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 28. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY KLAUDIE BANKÓOVÉ
Představí se žáci ve hře na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 29. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KARIBSKÉ OSTROVY
Cestovatelská přednáška známého cestovatele Paed‐
Dr. Libora Turka. Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
3. 3.
6. 3.
15. 3.
23. 3.
29. 3.

KOUZELNÁ VYHLÍDKA
NĚMÝ BOBEŠ – DIVADLO JÁRY CIMRMANA
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
KONCERT PAVLA ŽALMANA LOHONKY
MICHAL NESVADBA – MICHALOVI MAZLÍČCI

Ennea caﬀe & shop – Kinedok
čtvrtek 13. února v 19 hodin
BRATŘI
Může být dokumentaristika ještě intimnější, než je
tomu při natáčení vlastní rodiny? Aslaug Holm natáčí
své dva syny po celou jednu dekádu. Zaznamenává
jejich dětství od jejich pěti a osmi let v obyčejné kaž‐
dodennosti, která místy působí jako bitevní pole
a každé jednotlivé boje jsou pro oba chlapce školou
života. Kontroverzní snímání překračuje hranice
osobního prostoru, kamera se dostává na jakákoli
místa, kde se chlapci pohybují: nejen domov, ale také
škola nebo fotbalové hřiště se stávají prostorem,
které chlapci obývají, a kamera je stále s nimi. Kuri‐
ózní je film ve chvíli, když si divák uvědomí, že za
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kamerou stojí stále jejich matka, které by určité sku‐
tečnosti měly zůstat skryté.
Norsko, 2015, 100 minut, 50 Kč.

čtvrtek 20. února v 19 hodin
SVĚDKOVÉ PUTINOVI
Dvorní prezidentský kameraman Vitalij Manský
zaznamenává nečekanou abdikaci Borise Jelcina
a nástup nového prezidenta ruského impéria Vladi‐
mira Putina. Zviditelňuje samotné jádro kremelské
politiky a přináší svědectví o začátku putinovské éry
a o tom, kdo všechno jsou vlastně Svědkové Putinovi.
Snímek připomíná očekávání, které nastalo 31. pro‐
since 1999, kdy se v životech všech Rusů objevil dopo‐
sud neznámý Vladimir Putin, silný charismatický
muž v nejlepších letech. Vitalij Manský do objektivu
své kamery zahrnul nejen zákulisí nejvyšší ruské
politiky, ale také svou rodinu a přátele. Zároveň reži‐
sér originálním způsobem akcentuje vztah k České
republice a celkově k Evropě. Film přináší důležitá
svědectví ze zákulisí mezinárodní politiky.
Česká republika, Rusko, 2018, 102 minut, 50 Kč.
Předprodej na filmy projektu KINEDOK v caffé &
shop Ennea – zajistěte si svá místa včas! Více na
www.facebook.com/enneaa.

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
úterý 11. února v 19 hodin
FALEŠNĚ
Investiční bankéř Markus založil svoji úspěšnou karié‐
ru na bezohlednosti. Machinace nakonec finančního
žraloka dostanou za mříže. Osud na sebe vezme podo‐
bu vězeňského kápa, který po Markusovi požaduje
nemalý obnos. Nezbývá než se uchýlit do izolovaného
křídla pro nejopovrhovanější zločince, kterým smysl,
rytmus a hierarchii dává pěvecký sbor. Namísto poko‐
ry nalézá Markus příležitost, která ho vždy hnala
kupředu – stoupat vzhůru přes mrtvoly, i když jde jen
o pozici sbormistra a pěvecký repertoár. Frederikke
Aspöck vede svou bravurně zrežírovanou severskou
komedii v rytmu temného cynismu a skepse.
Dánsko 2019, drama/komedie, 89 minut, 60 Kč.

úterý 18. února v 19 hodin
ROLE ČLOVĚKA
Snímek Role člověka je filmovou adaptací stejno‐
jmenné úspěšné knihy finského spisovatele Kariho
Hotakainena. Pekka tvrdí, že je úspěšným obchod‐
níkem, ve skutečnosti ale nemá práci a vydělává si
na ulici žebráním o peníze a zbytky jídla. Rodiče se
jej ale rozhodnou navštívit neohlášeně…
Finsko, Dánsko, 2018, drama, 103 minut, 60 Kč.

úterý 25. února v 19 hodin
PSI NENOSÍ KALHOTY
Hlavnímu hrdinovi filmu o ztrátě, lásce a sladkobol‐
ném bytí, jehož hraje helsinský rodák Pekka Strang,
se v jezeře tragicky utopí žena (Ester Geislerová).
Tato temná událost, která se navíc odehraje před zra‐
ky jejich malé dcerky, Juhu neustále pronásleduje
a znemožňuje mu navázat vztah s lidmi. Setkání
s dominou Monou však všechno změní. Juha začne
být závislý na dušení a Mona mu ho ráda dopřává –
nezacházejí však už příliš daleko do temného světa?
Finsko, Lotyšsko, 2019, drama/komedie, 105 minut,
60 Kč.

čtvrtek 27. února v 19 hodin
VZPOURA V KAUTOKEINU
V roce 1852 se v severonorské farnosti Kautokeino
vzbouřilo přes 50 Sámů proti místní norské správě.
Zabili jejího nejvyššího představitele, obchodníka
s alkoholem, zbili pastora a několik dalších lidí. Za
útok bylo odsouzeno 17 žen a 11 mužů, dva z nich
k trestu smrti stětím hlavy. Působivý film o sámské
kultuře se zabývá událostmi předcházejícími krve‐
prolití. Norský režisér sámského původu N.Gaup hledá
příčiny extrémního chování nejstaršího laponského
etnika, které se vždy vyznačovalo mírnou povahou.
Norsko, Švédsko, Dánsko, 2007, drama, 96 minut, 60Kč.
Předprodej na výše uvedené filmy Severské filmové zimy v caffé & shop Ennea – zajistěte si svá
místa včas! Více na www.facebook.com/enneaa.
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Výstavy
7. ledna - 7. února
Výstavní síň Katovny
FOTOVÝSTAVA STUDENTŮ GYMNÁZIA JESENÍK
Pokračování lednové výstavy čtyř studentů jesenic‐
kého gymnázia s tematickými fotografiemi na téma
„Nový začátek”. Možnost návštěvy dle otevírací doby
IC Katovna. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

10. ledna - 28. února
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VĚNOVANÝ ČAS – ANNA BOCHENEK (PL)
Výstava obrazů polské malířky Anny Bochenek. Mož‐
nost návštěvy dle otevírací doby Divadla P. Bezruče.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

11. února - 27. února
Výstavní síň Katovny
TŘI KRÁLOVÉ SLAVÍ 20 LET
– VÝSTAVA TŘÍKRÁLOVÝCH OBRÁZKŮ
A FOTOGRAFIÍ DĚTÍ I DOSPĚLÝCH Z JESENICKA
Vernisáž výstavy proběhne 11. února v 17 hodin. Při
této příležitosti budou vyhlášeny výsledky 13. roč‐
níku výtvarné a fotografické soutěže. Možnost návště‐
vy dle otevírací doby IC Katovna. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Charita Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY
26. listopadu 2019 – 8. března 2020
Hlavní výstavní sál
REGENHART & RAYMANN: DVĚ RODINY,
KTERÉ NAVŽDY PROMĚNILY TVÁŘ MĚSTA.
Před dvěma sty lety, v prosinci roku 1819, uzavřel
jesenický obchodník s plátnem Josef Raymann smlou‐
vu s vídeňskou podnikatelskou rodinou Regenhartů.
Tím byly položeny základy k pozdějšímu vzniku firmy
Regenhart & Raymann, která se stala největší textilní
továrnou v rakouském Slezsku, sbírala zlaté medaile
po světových výstavách, a dokonce byla dvorním
dodavatelem na císařský dvůr. Nejen vybudováním
několika továrních komplexů v Jeseníku proměnila
firma a obě rodiny tvář města. Výstava obsáhle před‐
staví tento zásah do podoby a rozvoje Jeseníku, vylíčí
rovněž obě rodinné historie a osudy jednotlivých pří‐
slušníků, nastíní vývoj firmy a vyzdvihne její úspěchy
na mezinárodním poli. Prezentovány budou také
výrobky vzešlé ze zdejších textilních závodů či osobní
rodinné předměty. Vstupné 50/25Kč

15. leden 2020 – 15. březen 2020
Galerie
EXTRÉMNÍ JEVY NA JESENICKU
– pohledem meteorologa.
Ojedinělá výstava pojednává o výjimečných meteo‐
rologických situacích v Jeseníkách a Rychlebských
horách v období let 1978 až 2017. K vidění jsou různé
meteorologické přístroje a pomůcky z časů minulých
i doby současné, které jsou či byly využívány
v „ostrém“ provozu na meteorologických stanicích
po celé republice. Návštěvník se seznámí s odbornou
i populární meteorologickou a klimatologickou lite‐
raturou doplněnou například starými meteorologic‐
kými deníky z 19. století či záznamy žáků o pozorování
počasí z doby našich prarodičů i praprarodičů. Per‐
ličkami pak budou originální aerologická sonda,
meteorologická budka s vybavením a funkční auto‐
matická meteorologická stanice, kterou budou moci
návštěvníci vyzkoušet v praxi. Vstupné 50/25Kč

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Hlas známého umělce Arnošta Goldflama seznámí
návštěvníky s řadou pozoruhodných faktů o geolo‐
gických jevech tohoto kraje, k vidění jsou zajímavé
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modely sopky, trilobita, jeskyně či snímky z produkce
BBC. Kromě dotykové obrazovky s doplňujícími texty
a animacemi návštěvníky nepochybně zaujme fasci‐
nující model ledovce, který představuje pomyslný
vrchol celé expozice. Otevírá se vždy 15 minut po
celé hodině. Maximální počet návštěvníků ve skupině
je 12. Vstupné 80/40 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Návštěvníci na své cestě do temné historie Jesenicka
využívají audio průvodce ve čtyřech jazykových muta‐
cích. Zajímavostí expozice je tzv. fogscreen, unikátní
promítací zařízení do suché mlhy, které představí
nešťastný osud první oběti jesenických procesů Bar‐
bory Schmiedové. Maximální počet osob ve skupině
je 12, prohlídky probíhají každou celou hodinu kromě
poledne. Vstup do expozice je zakázán dětem mlad‐
ším 10 let, nedoporučuje se ani pro děti do 13 let.
Vstupenky nutno rezervovat předem na
muzeum.rezervace@jen.cz nebo na čísle 725 073
539. Vstupné 110/55 Kč.
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013 přesunuta
do Rytířského sálu. Díky tomu bylo původní centrální
dioráma upraveno tak, že vznikly dvě hlavní vitríny,
místo původní jedné. V první jsou umístěny dravci
a sovy, ve druhé jsou různorodí zástupci živočišné
říše představeni ve svém přirozeném prostředí.
Vstupné 50/25 Kč.

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

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:












Kino Pohoda Jeseník
Divadlo Petra Bezruče Jeseník
Cestovní kancelář MONDI‐tour Jeseník (Palackého ul.)
Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník (ul. 28. říj‐
na)
IC Katovna Jeseník (Palackého ul.)
Lázeňské informační centrum Jeseník
Knihovna Mikulovice
Městské informační centrum Zlaté Hory
Informační centrum Bělá pod Pradědem
Informační centrum Vidnava
Informační centrum Javorník

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

Sobota 1. 2. v 15:00 hodin
TLAPKOVA PATROLA: VŽDY VE STŘEHU / animo‐
vaný‐dětský / Kanada 2019 / dabing / 70 min. /
Vstupné 130 / 110 Kč
☺

Sobota 1. 2. v 17:00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK / komedie‐romantický / Slo‐
vensko, ČR 2019 / česky / 90 min. / Vstupné 130 Kč
☺

Sobota 1. 2. v 19:30 hodin
NA NOŽE / komedie‐krimi‐drama / USA 2019 / titul‐
ky / 131 min. Vstupné 130 Kč
12+

Neděle 2. 2. v 15:00 hodin
TLAPKOVA PATROLA: VŽDY VE STŘEHU / animo‐
vaný‐dětský / Kanada 2019 / dabing / 70 min. /
Vstupné 130 / 110 Kč
☺

Neděle 2. 2. v 17:00 hodin
CESTA ZA ŽIVOU VODOU / fantasy‐dobrodružný‐
rodinný / Norsko 2019 / dabing / 99 min. / Vstupné
130 / 110 Kč
☺
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Úterý 4. 2. v 19:30 hodin
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA / komedie‐krimi /
ČR 2020 / česky / 95 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Středa 5. 2. v 15:00 hodin
RAUBÍŘ RALF A INTERNET / animovaný‐rodinný / USA
2018 / dabing / 113 min. / Vstupné 100 / 80 Kč ☺

Středa 5. 2. v 18:00 hodin
Z HISTORIE KIN V JESENÍKU / vernisáž výstavy / česky
/ 60 min. / Vstup volný
☺

Středa 5. 2. v 19:30 hodin
EXTASE –FILMOVÝ KLUB/ drama‐erotický / ČSR 1932
/ titulky / 83 min. / Vstupné 100 / 60 Kč
12+

Čtvrtek 6. 2. v 15:00 hodin
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY / animovaný‐
dětský / ČR 2019 / česky / 62 min. / Vstupné 100
/ 80 Kč
☺

Čtvrtek 6. 2. v 17:00 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – BIO SENIOR / kome‐
die / ČR 2019 / česky / 110 min. / Vstupné 100 /
60 Kč
☺

Čtvrtek 6. 2. v 19:30 hodin
TENKRÁT VHOLLYWOODU/ komedie‐drama / USA, V.Bri‐
tánie 2019 / titulky / 161 min. / Vstupné 100 Kč
15+

Pátek 7. 2. v 17:00 hodin
PARAZIT / drama‐komedie / Jižní Korea 2019 / titul‐
ky / 132 min. / Vstupné 100 Kč
15+

Pátek 7. 2. v 19:30 hodin
MALÉ ŽENY / drama‐komedie‐romantický / USA
2019 / titulky / 135 min. / Vstupné 130 Kč
☺

Sobota 8. 2. v 15:00 hodin
CESTA ZA ŽIVOU VODOU / fantasy‐dobrodružný‐rodinný /
Norsko 2019 / dabing / 99 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Sobota 8. 2. v 17:00 hodin
JOKER / krimi‐drama / USA 2019 / titulky / 122
min. / Vstupné 100 Kč
15+

Sobota 8. 2. v 19:30 hodin
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN) / akční‐dobrodružný‐krimi / USA 2020
/ titulky / 109 min. / Vstupné 130 Kč
15+

Pátek 14. 2. v 17:00 hodin
TENKRÁT PODRUHÉ / komedie‐romantický / Fran‐
cie 2019 / titulky / 115 min. / Vstupné 130 Kč 12+

Pátek 14. 2. v 19:30 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU / komedie / ČR 2020 / česky
/ 112 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Sobota 15. 2. v 15:00 hodin
SUPER MAZLÍČCI / animovaný‐rodinný / Německo,
Čína 2019 / dabing / 89 min. / Vstupné 130 /
110 Kč
☺

Sobota 15. 2. v 17:00 hodin
MODELÁŘ / drama‐krimi‐psychologický / ČR 2020
/ česky / 109 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Sobota 15. 2. v 19:30 hodin
JUDY / drama‐životopisný / Velká Británie 2019 /
titulky / 118 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Neděle 16. 2. v 17:00 hodin
FANTASY ISLAND / horor‐mysteriózní / USA 2020
/ titulky / 110 min. / Vstupné 130 Kč
15+

Úterý 18. 2. v 19:30 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU / komedie / ČR 2020 / česky
/ 112 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Středa 19. 2. v 19:30 hodin
DÁLAVA – HOST: M. MAREČEK / dokumentární / ČR
2019 / česky / 76 min. / Vstupné 100 / 60 Kč ☺

Čtvrtek 20. 2. v 17:00 hodin
YESTERDAY – BIO SENIOR / hudební‐romantický /
Velká Británie 2019 / titulky / 112 min. / Vstupné
100 / 60 Kč
☺

Čtvrtek 20. 2. v 19:30 hodin
NA NOŽE / komedie‐krimi‐drama / USA 2019 / titul‐
ky / 131 min. Vstupné 130 Kč
12+

Pátek 21. 2. v 17:00 hodin
JUDY / drama‐životopisný / Velká Británie 2019 /
titulky / 118 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Pátek 21. 2. v 19:30 hodin
NABARVENÉ PTÁČE / drama / ČR, Slovensko, Ukra‐
jina 2019 / česky / 169 min. / Vstupné 100 Kč 15+

Neděle 9. 2. v 15:00 hodin
SUPER MAZLÍČCI/ animovaný‐rodinný / Německo, Čína
2019 / dabing / 89 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Neděle 9. 2. v 17:00 hodin
AD ASTRA / sci‐fi‐drama / USA, Brazílie 2019 / titul‐
ky / 123 min. / Vstupné 100 Kč
12+

Neděle 9. 2. v 19:30 hodin
LE MANS ´66 / dobrodružný‐sportovní / USA 2019
/ titulky / 152 min. / Vstupné 100 Kč
12+

Úterý 11. 2. v 19:30 hodin
MODELÁŘ / drama‐krimi‐psychologický / ČR 2020
/ česky / 109 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Středa 12. 2. v 19:30 hodin
PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH – FILM. KLUB /
drama‐romantický / Francie 2019 / titulky / 120
min. / Vstupné 100 / 60 Kč
☺

Čtvrtek 13. 2. v 17:00 hodin
MALÉ ŽENY / drama‐komedie‐romantický / USA
2019 / titulky / 135 min. / Vstupné 130 Kč
☺

Čtvrtek 13. 2. v 19:30 hodin
FANTASY ISLAND / horor‐mysteriózní / USA 2020
/ titulky / 110 min. / Vstupné 130 Kč
15+

Sobota 22. 2. v 10:00 hodin
KINO-BLEŠÁK II. / bleší trh / přijďte nakupovat
i prodávat! / Prodejci 100,– / Vstupné 10 Kč ☺
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Úterý 25. 2. v 19:30 hodin
DARIA / thriller‐mysteriózní / ČR 2020 / česky / 89
min. / Vstupné 130 Kč
15+

Středa 26. 2. v 17:00 hodin
FILMOVÝ KVÍZ / Přijďte vyhrát zajímavé ceny! /
120 min. / Vstupné 50 Kč

Středa 26. 2. v 19:30 hodin
DALEKO OD REJKJAVÍKU – FILM. KLUB / drama /
Island 2019 / titulky / 92 min. / Vstupné 100 /
60 Kč
12+

Čtvrtek 27. 2. v 17:00 hodin
KANADSKOU DIVOČINOU / Cestopisná přednáška
Ondřeje Bačíka / česky / 120 min. / Vstupné 100 Kč
☺

Čtvrtek 27. 2. v 19:30 hodin
1917 / válečný‐drama / USA, Velká Británie 2020 /
titulky / 119 min. / Vstupné 130 Kč
15+

Pátek 28. 2. v 17:00 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU / komedie / ČR 2020 / česky
/ 112 min. / Vstupné 130 Kč
12+

Pátek 28. 2. v 19:30 hodin
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN) / akční‐dobrodružný‐krimi / USA 2020
/ titulky / 109 min. / Vstupné 130 Kč
15+

Sobota 29. 2. v 15:00 hodin
HURÁ NA POHÁDKY / pásmo animovaných pohádek
pro nejmenší / ČR 2019 / česky / 45 min. / Vstupné
100 / 80 Kč
☺

Sobota 29. 2. v 17:00 hodin
JEŽEK SONIC / dobrodružný‐rodinný / USA, Japon‐
sko 2020 / dabing / 100 min. / Vstupné 130 /
110 Kč
☺

Sobota 29. 2. v 19:30 hodin
1917 / válečný‐drama / USA, Velká Británie 2020 /
titulky / 119 min. / Vstupné 130 Kč
15+

VÝSTAVA VE FOYERU KINA POHODA
Středa 5. 2. - Neděle 1. 3. 2020
Z HISTORIE KIN V JESENÍKU
Vernisáž výstavy 5. února v 18 hodin.
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC BŘEZEN 2020
* MULAN * FRČÍME * 3BOBULE * BLOODSHOOT * V SÍTI *
AFRIKOU NA PIONÝRU A DALŠÍ *
FOYER A BISTRO OTEVŘENO PŮL HODINY PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

Sobota 22. 2. v 15:00 hodin
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY / animovaný‐
dětský / ČR 2019 / česky / 62 min. / Vstupné 100
/ 80 Kč
☺

Sobota 22. 2. v 17:00 hodin
MALÉ ŽENY / drama‐komedie‐romantický / USA
2019 / titulky / 135 min. / Vstupné 130 Kč
☺

Sobota 22. 2. v 19:30 hodin
GENTLEMANI / akční‐krimi / USA 2019 / titulky /
113 min. / Vstupné 130 Kč
15+

Neděle 23. 2. v 15:00 hodin
JEŽEK SONIC / dobrodružný‐rodinný / USA, Japon‐
sko 2020 / dabing / 100 min. / Vstupné 130 /
110 Kč
☺

Neděle 23. 2. v 17:00 hodin
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN) / akční‐dobrodružný‐krimi / USA 2020
/ dabing / 109 min. / Vstupné 130 Kč
15+

KINO POHODA NA INTERNETU
REZERVACE - www.kinopohoda.cz
Možnost zakoupení e-vstupenek!
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: Kino Pohoda Jeseník /
Divadlo Petra Bezruče Jeseník / CK MONDI‐tour Jese‐
ník (Palackého) / Půjčovna kol Jeseníky Tour
(28. října) / IC Katovna (Palackého) / Lázeňské infor‐
mační centrum / Knihovna Mikulovice / MIC Zlaté
Hory / IC Bělá pod Pradědem / IC Vidnava / IC Javor‐
ník

SVĚT SWINGU
Srdečně zveme do příjemného světa swingových
melodií. Rádi vás v úvodu seznámíme se základními
kroky tance Lindy Hop.
12. února v 18:30
Restaurace Gemer, Jeseník
26. února v 18:30
Wiener Kafeehaus, Jeseník
Program: od 18:30 – pouštíme swingovou hudbu,
od 18:45 – seznámení s kroky (ukážeme zájemcům
základní kroky), od 19:15 – swingová tančírna pro
veřejnost. Další informace: www.swinghills.eu,
vstup volný.
Pořádá: SwingHills

únor 2020 | www.jesenik.org
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Nejlepší sportovec okresu Jeseník 2019 – nominace
Vyhlášení oblíbené ankety Nejlepší sportovec okresu Jeseník
za rok 2019, které se uskuteční
26. února od 17 hodin v „Pentagonu“, se kvapem blíží. Níže
uvádíme přehled nominovaných sportovců.

jíček st., TJ Sport Mikulovice, stolní
tenis, kategorie nad 70 let G Jiří
Šolar, Jeseník, atletika – koule, disk,
kladivo, vrhačský pětiboj.
Kolektivy: Cyklistika Jeseník,
družstvo Force team Jeseník, cyklis‐
tika G Fenix Ski Team Jeseník, smíše‐
né družstvo dorostenců, běžecké
lyžování G FK Jeseník, družstvo mlad‐
ších žáků U13, fotbal G Gymnázium
Jeseník, družstvo dorostenců, přes‐
polní běh G Raft team H2O Jeseník,
družstvo YOUNGSTER‐YES, rafting G
Tělovýchovná jednota Zlaté Hory,
družstvo mladších přípravek, fotbal.

Kategorie žáci: Tomáš Cenek,
mladší žák, Fenix Ski Team Jeseník,
běh na lyžích G Štěpán Dubec, nar.
2006, Cyklistika Jeseník, cyklistika
G Marek Juřík, starší žák, Fenix Ski
Team Jeseník, běh na lyžích G Alex
Kirschner, nar. 2007, Karate Klub
Jeseník, karate G Lukáš Látka, nar.
2007, Bikrosklub Jeseník, BMX
(bikros) G Dominik Wenglarzy, nar.
2004, Akademie Tradičního karate
Zlaté Hory z.s., karate.

Kategorie trenér: Rostislav Bro‐
keš, Cyklistika Jeseník, cyklistika G
Květoslav Žalčík, Fenix Ski Team
Jeseník, běžecké lyžování.

Kategorie žačky: Anna Kofro‐
ňová, nar. 2009, La Pirouette Jese‐
ník, moderní gymnastika G Tereza
Luzarová, nar. 2004, TJ Zlaté Hory,
horská kola jezdí za BikeTeam Zla‐
té Hory, silniční kola za Force
Team Jeseník G Bára Macurová,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích G Tereza Nedavašková, nar.
2013, Karate Klub Jeseník, karate
G Rozálie Planá, nar. 2011, La
Pirouette Jeseník, moderní gym‐
nastika.
Kategorie junioři: Vladimír
Kozlovský, Fenix Ski Team Jeseník,
běh na lyžích G Filip Řeha, Cyklistika
Jeseník, cyklistika G Jakub Strouhal,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích. G Benjamín Vrbovský, nar.
2002, Fenix Ski Team Jeseník, běh
na lyžích, běh do vrchu a přespolní
běh G Kim Žalčík, Fenix Ski Team
Jeseník, běh na lyžích.

Osobnost sportu: Rüdiger
Nistler, FK Jeseník, fotbal G Roman
Peštuka, Fenix Ski Team Jeseník,
běžecké lyžování.
Kategorie krajánek: bratři
Adam a Miloš Pudilovi, SK Slavia
Praha, odchovanci FC Tatran Supí‐
kovice, fotbal G Petr Ševčík, SK Slavia
Praha, odchovanec FC Tatran Supí‐
kovice, fotbal.
Kategorie juniorky: Eliška Bar‐
tůňková, Bikrosklub Jeseník, bikros
G Jolanta Byrtus, Fenix Ski Team
Jeseník, běh na lyžích.
Kategorie muži: Adam Fellner,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích G Pavel Kozubal, Klub vodá‐
ků Jeseník, kanoistika G Robert
Müller, Akademie Tradičního
karate Zlaté Hory, karate G Jan

Pechoušek, Fenix Ski Team Jese‐
ník, běh na lyžích.
Kategorie ženy: Jana Kořenko‐
vá, Motoklub HAM Zlaté Hory, Cross
country a Enduro A CAMS G Marcela
Kuběnová, Big Crash, šipky G Roma‐
na Labounková, Bikrosklub Jeseník,
horská kola (fourcross).
Kategorie veterán: Miloš Matě‐

Kategorie zdravotně handicapovaných sportovců: Tomáš Kaj‐
nar, Tělovýchovná jednota Zlaté
Hory, cyklistika.
Sportovní akce roku: Mistrov‐
ství ČR Enduro Open 2019, Zlaté
Hory G Mistrovství ČR a Mistrovství
SR mládeže a žen v silniční cyklis‐
tice Vidnava a okolí G Sportovní APA
hry, ZŠ a MŠ Jeseník.
(OS ČUS)

Portál Bílé stopy je dostupný také jako mobilní aplikace
Pro vyznavače běžek máme dob‐
rou zprávu, populární portál Bílé
stopy dostal zbrusu nový kabát.
Celorepublikový projekt mapující
aktuální stav upravenosti běžkař‐
ských tratí má moderní vizuál
a upravený obsah. Navíc Bílé stopy
jsou dostupné také jako mobilní
aplikace pro Android i Apple. Více
informací naleznete na stránkách
www.bilestopy.cz
Ilustrační foto: Martin Pokorný
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