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Jesenické Centrum společných aktivit 

otevře na jaře příštího roku

Původně	plánovaný	termín	spuštění	Centra	společných	aktivit	se	posouvá	z	důvodu	prodloužení	
stavebních	prací.	Aktuální	termín	dokončení	stavby	připadá	na	březen	2019.	Do	této	doby	určitě	nedojde	
ke	zprovoznění	prostor	či	stěhovaní	Knihovny	Vincenze	Priessnitze,	zahájeny	však	již	budou	společné	
česko-polské	aktivity	v	náhradních	prostorách.

"C� lověk	mıńı,́	pánbůh	měnı"́,	
je	heslo,	jehož	platnost	si	ověřili	
i	pracovnıći	na	stavbě	Centra	
společných	aktivit	v	zadnıḿ	traktu	
Divadla	Petra	Bezruče,	když	
odkryli	tajemstvı	́postaršı	́budovy.	
Blıž́e	o	aktuálnıḿ	stavu	informoval	
vedoucı	́Oddělenı	́investic	Města	
Jesenıḱ	Jiřı	́Uher:		„Jedná	se	
o	poměrně	složitou	rekonstrukci	a	
vestavbu	do	stávajících	objektů	
divadla.	Při	provádění	stavebních	
prací	se	ukázalo,	že	stávající	
objekty	jsou	ve	špatném	technickém	
stavu,	co	se	týče	materiálového,	
technického	i	statického	řešení,	
což	bude	mít	za	následek	dodatečné	
stavební	práce	a	prodloužení	
termínu	dokončení	díla	na	jaro	
2018.	U	rekonstrukcí	obdobného	
charakteru	tyto	problémy	nelze	
nikdy	vyloučit."
V	mezičase	je	na	stavbě	rozhodně	
rušno	a	z	demoličnı	́fáze	se	plynule	
přešlo	do	fáze	stavebnı.́	Centrum	
společných	aktivit	již	dostalo	
novou	střechu,	buduje	se	přıśtav-
ba,	které	oba	existujıćı	́objekty	

propojı.́	Ve	sklepě	budovy	probıh́a-
jı	́práce	tak,	aby	tam	bylo	možno	
bezpečně	umıśtit	knižnı	́fondy,		
na	mnoha	mıśtech	se	již	pokládajı	́
podlahy.	Jak	se	budete	moci	sami	
přesvědčit	v	galerii,	mnohé	
prostory	již	začıńajı	́nabývat	
základnıćh	obrysů.		Zhotovitel	byl	
ovšem	přeci	jen	nucen	požádat	o	
prodlouženı	́termıńu	stavby	a	to	

do	8.	března	přıš́tıh́o	roku.	K	času	
do	zprovozněnı	́je	nutno	připočıt́at	
také	ještě	dobu	nutnou	k	vybavenı	́
prostor	nábytkem	a	přestěhovánı	́
knihovny.	Do	doby	zprovozněnı	́
Centra	budou	akce	na	jesenické	
straně	probıh́at	v	náhradnıćh	
prostorách	-	a	již	v	přıš́tıḿ	čıśle	
přineseme	informace	o	prvnıćh	
z	nich.																																																(jj)
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Nadpis

V	Knihovně	Vincenze	Priessnitze	působíte	
již	řadu	let.	Kdy	jste	poprvé	začala	vnímat,	
že	stávající	prostory	už	nejsou	
v	nejoptimálnějším	možném	stavu?

Ta	doba	už	je	velmi	dlouhá.	Troufám	si	řıćt,	
že	už	tak	patnáct	let	má	naše	knihovna	problémy	
s	prostorami	pro	knihy.	Já	sama	působıḿ	
v	knihovně	už	dvacet	tři	let	a	ještě	za	panı	́ředi-
telky	Jany	Horáčkové	jsme	jednali	o	budově	pro	
novou	knihovnu.	Ve	hře	byla	napřıḱlad	varianta	
budovy	na	Březinově	ulici,	kde	dnes	sıd́ lı	́
Základnı	́umělecká	škola.	
S	tehdejšıḿ	panem	starostou	Krátkým	jsme	
se	byli	tenkrát	dıv́at	i	na	loutkové	divadlo	
v	komplexu	Divadla	Petra	Bezruče,	zvažovalo	
se	dokonce	přemıśtěnı	́do	vedlejšı	́budovy	zde	
na	Lipovské	ulici,	kde	sıd́lı	́U� řad	pro	zastupovánı	́
státu	ve	věcech	majetkových.	Nějaké	varianty	
jsme	tedy	řešili	už	dávno	v	minulosti	a	
v	podstatě	až	teď,	po	nějakých	třiceti	letech,	
se	nám	rýsuje,	že	knihovna	bude	opravdu	nová.

Co	se	ukázalo	být	těmi	největšími	nedostatky	
budovy	na	Lipovské	ulici?

Prvnı	́problém	byl	stavebnıh́o	rázu	-	konstrukci	
budovy	napadla	dřevomorka	a	v	prvnıḿ	poscho-
dı,́	kde	máme	půjčovnu	pro	dospělé,	musela	být	
podepřena	sloupy.	Ovšem	já	jako	knihovnice	
jsem	vnıḿala	předevšıḿ	to,	že	knihy	nenı	́kam	
dávat.	Museli	jsme	zřıd́it	externı	́sklady,	což	je	
samozřejmě	handicap,	když	čtenář	nedostane	
knihu	hned	v	den,	kdy	si	pro	ni	přijde,	ale	musı	́
počkat,	než	je	donesena	ze	skladu.	

Jak	náročný	proces	bude	představovat	stěho-
vání	knihovny	do	nových	prostor?
Co	vás	v	tomto	směru	čeká	všechno	za	úkoly?

Stěhovánı	́bude	bezpochyby	velmi	náročné.	
Budeme	přemıśťovat	zhruba	50	000	svazků	a	
navıć	do	toho	máme	přıš́tı	́rok	naplánovanou	

ještě	pravidelnou	pětiletou	revizi	knižnıh́o	fondu,	
kterou	budeme	provádět	souběžně	se	stěhová-
nıḿ.	Současně	ještě	musıḿe	opatřit	všechny	
knihy	RFID	pásky,	protože	v	nové	knihovně	bude	
nainstalována	bezpečnostnı	́brána.	Musı	́se	ručně	
nalepit	na	každou	knihu,	takže	v	kombinaci	
s	revizı	́to	bude	pro	knihovnice	opravdu	pořádný	
kus	práce.

Jak	v	současné	době	vypadá	knižní	fond	
Knihovny	Vincenze	Priessnitze?	Nakolik	
velká	část	bude	v	nové	budově	knihovny	
dostupná	přímo	čtenářům	a	kde	bude	
uskladněn	zbytek?

Jak	jsem	uvedla,	stěhovat	se	bude	zhruba	
50	000	svazků,	které	by	potom	měly	být	
k	dispozici	čtenářům	v	prostorách	nové	knihov-
ny.	Disponujeme	ještě	externıḿ	skladem	v	
budově	IPOSu,	který	bychom	zatıḿ	chtěli	nechat	
zachovaný,	protože	tam	máme	řadu	staršıćh	
publikacı	́a	postupně	by	tam	mělo	dojıt́ 	
k	přemıśtěnı	́	dalšıćh	svazků.	

O	budoucím	stěhování	knihovny	ví	zajisté	
i	vaši	čtenáři.	Jakou	vnímáte	zpětnou	vazbu	
od	nich?	Těší	se	také?	Jsou	zvědaví?

C�tenáři	jsou	velmi	zvědavı,́	zajıḿá	je,	kdy	se	bude	
knihovna	stěhovat	do	nového	a	podstatná	část	
nám	tu	knihovnu	velmi	přeje,	protože	vnıḿajı	́
nedostatek	mıśta	předevšıḿ	dole	na	dospělém	
oddělenı	́a	řıḱajı,́	že	už	jsme	dávno	měli	sıd́ lit	
v	nové	budově.	Pocit	z	toho	tedy	máme	takový,	
že	přánı	́čtenářů	a	nás	knihovnic	je	totožné.

Knihovna	není	pouze	striktně	výpůjční	
službou,	ale	plní	i	určitou	společenskou	
funkci	-	konají	se	v	ní	vzdělávací	i	zábavné	
akce,	lidé	se	do	ní	chodí	potkávat.	Co	podle	
vás	má	mít	správná	knihovna,	aby	se	v	ní	
návštěvníci	cítili	dobře?	

O   O Knihovně Vincenze Priessnitze

s Evou Pavlíčkovou
Dobrou	 knihovnu	 nedělá	 pouze	 obsáhlý	 knižní	 fond,	 ale	 také	 vstřícný	 a	 profesionální	 kolektiv	
-	 a	 v	 tomto	 ohledu	 má	 jesenická	 Knihovna	 Vincenze	 Priessnitze	 skutečně	 na	 čem	 stavět.	
S	vedoucí	knihovny	Evou	Pavlíčkovou,	kterou	můžete	za	výpůjčním	pultem	potkávat	již	dvacet	tři	let,	
jsme	 si	povídali	nejen	o	nadcházejícím	stěhování	do	prostor	Centra	 společných	aktivit,	 ale	 také	
o	tom,	co	by	ve	správné	knihovně	nemělo	chybět	a	řadě	dalších	zajímavostí.
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Knihovna	by	měla	mıt́	v	prvnı	́řadě	pro	
čtenáře	tu	knihu,	kterou	požaduje.	To	je	náš	
základnı	́úkol	-	abychom	byli	schopni	zpro-
středkovat	knihu	buď	z	našeho	fondu,	nebo	
ji	objednat	prostřednictvıḿ	meziknihovnı	́
výpůjčnı	́služby.	Nová	knihovna	pak	bude	
nabıźet	to,	co	modernı	́ knihovny.	Bude	sou-
částı	́centra	volnočasových	aktivit,	kde	člověk	
může	smysluplně	strávit	skutečně	značné	
množstvı	́času.	Ve	většıḿ	měřıt́ku	se	rozjedou	
i	akce,	které	byly	z	kapacitnıćh	důvodů	ve	
stávajıćı	́budově	utlumeny	-	vnıḿali	jsme	to	
jako	náš	nedostatek,	že	jsme	nemohli	dělat	
akce	pro	většı	́počet	návštěvnıḱů.	

Velkou	roli	hraje	kromě	obsáhlosti	a	
rozmanitosti	knižního	fondu	také	samot-
né	prostředí	knihovny.	Vidíte	v	tomto	
ohledu	nějaký	velký	rozdíl	mezi	požadav-
ky	dospělého	a	dětského	čtenáře?

Já	působıḿ	primárně	na	dospělém	oddělenı,́	
tudıž́	můžu	hovořit	spıš́	za	něj,	u	dětského	
oddělenı	́to	nemohu	tak	úplně	posoudit.	
Ale	předpokládám,	že	v	nové	knihovně	
se	z	hlediska	prostředı	́budou	rozhodně	
návštěvnıći	cıt́it	mnohem	lépe,	protože	je	v	nı	́
kladen	velký	důraz	na	estetickou	stránku	
v	porovnánı	́s	tıḿ,	co	dnes	můžeme	nabıd́-
nout	na	dospělém	oddělenı.́	Když	jdou	čtenáři	
do	knihovny,	tak	si	vždy	chtějı	́trošku	vydech-
nout,	občas	si	chtějı	́i	popovıd́at	a	když	je	ten	
prostor	stıśněný,	tak	je	pro	ně	nabıźená	
služba	v	zásadě	horšı.́	Nová	knihovna	bude	
pro	čtenáře	přıj́emnějšı,́	neboť	se	budou	moci	
vıće	rozprostřıt́	v	prostoru.

Ač	je	současná	budova	již	nedostačující,	
určitě	si	na	ni	odnesete	také	spoustu	
pěkných	vzpomínek.	Můžete	dát	"k	dobru"	
některou	z	nich?	Co	vám	ze	staré	budovy	
bude	chybět?

Určitě	budeme	na	starou	budovu	nostalgicky	
vzpomıńat,	to	mıśto	tady	v	centru	města	bylo	
fajn.	Jakožto	knihovnice	jsme	tu	všechny	
prožily	zhruba	těch	třicet	let,	takže	vzpomıń-
ky	nám	nikdo	nevezme.	Na	druhou	stranu,	
nová	knihovna	bude	nabıźet	bez	přeháněnı	́
novou	éru	knihovnictvı	́v	Jesenıḱ u,	na	což	se	
my	jakožto	personál	samozřejmě	velmi	
těšıḿe.	Převládajıćı	́pocit	ohledně	staré	
budovy	bude	ale	určitě	nostalgie.

Ptal	se	(jj)
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Knihovna dnes

Budova	knihovny,	zářı	́2018

Dětské	oddělenı́

Oddělenı	́pro	dospělé

www.knihovna-jesenik.cz



NÁRODNÍ ČTENÍ V NYSE
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Prvnı	́Národnı	́čtenı	́se	ode-
hrálo	v		zářı	́2012	z	iniciativy	
prezidenta	Bronisława	
Komorowského.	Hlavnı	́
myšlenkou	této	akce	je	popu-
larizace	čtenı,́	a	to	pomocı	́
klasiků	polské	literatury.	
Slavnostnı	́zahájenı	́
Národnıh́o	čtenı	́se	uskutečni-
lo	ve	varšavské	Saské	zahradě	
čtenıḿ	„Pana	Tadeáše“.	
Zároveň	se	veřejné	čtenı	́
národnı	́poezie	odehrálo	
přibližně	v	60	dalšıćh	městech	
Polska.	Každá	z	institucı	́
realizovala	Národnı	́čtenı	́
podle	vlastnıh́o	originálnıh́o	
nápadu.	Zúčastnila	se	ho	
nejen	řada	profesionálnıćh	
herců,	ale	také	dobrovolnıći,	
školáci,	skauti	a	obyvatelé	
měst.	
Městská	veřejná	knihovna	
v		Nyse	se	k		akci	připojila	
v		roce	2013	neobvyklou	

interpretacı	́děl	Aleksandra	
Fredry.	Knihovna	se	postarala	
o	náležité	uvedenı	́události,	
kterou	zahájila	salva	v	prove-
denı	́skupiny	Bratři	Kurkowé	
z	Nysy.	Děti	ze	soukromé	
základnı	́školy	pod	vedenıḿ	
Jerzego	Kozarzewského	
vystoupily	s	ukázkou	národ-
nıćh	tanců.	Výjimečný	charak-
ter	akci	dodaly	kostýmy	z	dob	
polského	spisovatele	
Fredryho,	ve	kterých	vystou-
pili	zaměstnanci	z	nyské	
knihovny.	
Třetı	́národnı	́čtenı	́v		Městské	
knihovně	v	Nyse	mělo	jiný	
charakter.	Po	vyslechnutı	́
Bohorodičky	a	úryvků	
z	„Křižáků”	od	Henryka	
Sienkiewicze	vyšli	účastnıći	
z	knihovny,	aby	četli	dalšı	́
části	tohoto	dıĺa	na	různých	
mıśtech	města.
V	roce	2015	bylo	na	pořadu	

dalšıh́o	Národnıh́o	čtenı	́dıĺo	
„Panenka”	spisovatele	
Bolesława	Prusa.	Nyská	
knihovna	kromě	čtenı	́připra-
vila	v		čıt́árně	také	výstavu	
panenek,	kterou	si	hosté	
se	zájmem	prohlédli.		
Během	Národnıh́o	čtenı	́
v		roce	2016	se	uskutečnilo	
slavnostnı	́odhalenı	́ symbolů	
Spravedlnosti,	které	se	pole-
tech	nepřıt́omnosti	opět	
vrátily	na	budovu	knihovny.	
Toto	symbolické	odhalenı	́
provedl	mladý	obyvatel	Nysy	
za	doprovodu	nyské	hymny.	
Oslavu	obohatili	svým	vystou-
penıḿ	bratři	Kurkowi	a	
Rytıř́ská	skupina.	Tentokrát	
byl	výběr	tématu	pro	Národnı	́
čtenı	́proveden	formou	
hlasovánı.́	Ve	výročnıḿ	roce	
spisovatele	Henryka	
Sienkiewicze	zvıt́ězil	historic-
ký	román	–	„Quo	vadis”.
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Námětem	Národnıh́o	čtenı	́
v		roce	2017	bylo	drama	
„Veselka”	malıř́e	a	dramatika	
Stanisława	Wyspiańského.	
Jeho	děj	se	odehrává	během	
svatby	Lucjana	Rydla	–	zná-
mého	polského	básnıḱa.	
C�estným	hostem	šestého	
ročnıḱu	byla	Teresa	Hetnał	–	
vnučka	Lucjana	Rydla.	Po	
ukončenı	́čtenı	́měli	návštěv-

nıći	neobyčejnou	přıĺežitost	
si	s	hostem	promluvit.	
V		letošnıḿ	ročnıḱu	jsme	
mohli	pod	arkádami	nyské	
knihovny	vyslechnout	úryvky	
románu	„Předjařı”́	spisovatele	
Stefana	Z� eromského.	Jako	
každý	rok	i	letos	mohli	poslu-
chači	využıt́	knižnı	́kavárnu	a	
zıśkat	do	knihy	pamětnı́
razıt́ko.	

Národnı	́čtenı	́se	již	stává	
tradicı.́	Dıḱy	němu	připomıńá-
me	Polákům	jejich	literárnı	́
dědictvı	́i	dıĺa	klasiků	polské	
literatury.	Každým	rokem	se	
na	začátku	zářı	́stává	mnoho	
měst	i	obcı	́scénou,	na	které	
kralujı	́dıĺa	autorů,	kteřı	́do	
polského	kulturnıh́o	dědictvı	́
velmi	významně	přispěli.	

Krystyna	Tobiasz



Česko-polská kooperační burza 

přinesla řadu dobrých nápadů

Základnıḿ	principem	koope-
račnı	́burzy	je	seznámenı	́a	
propojenı	́zástupců	obdobných	
organizacı	́z	jesenického	i	
nyského	regionu	a	vytvořenı	́
základu	pro	budoucı	́spoluprá-
ci,	a	to	jak	prostřednictvıḿ	
formálnı	́diskuze,	tak	neformál-
nıh́o	posezenı.́ 	V	rámci	projektu	
Centra	společných	aktivit	je	
organizuje	střıd́avě	česká	i	
polská	strana	ve	zhruba	půlroč-
nı	́periodě	a	jesenická	koope-
račnı	́burza	tak	byla	druhou	v	
pořadı.́	Pozvánı	́na	kooperačnı	́
burzu	tentokrát	přijali	zástupci	
Sjednocené	organizace	nevido-
mých	a	slabozrakých	C�R	Jesenıḱ	
(SONS),	Vlastivědného	muzea	
Jesenicka,	Základnı	́školy	

Fučıḱova	Jesenıḱ	a	Centra	
sociálnıćh	služeb	Jesenıḱ	
za	českou	stranu.	Polská	dele-
gace	čıt́ala	zástupce	Mieskiej	i	
Gminnej	Biblioteky	Publicznej	
w	Nysie,	Organizacyje	osob	
niewidomych,	Ośrodeku	
Pomocy	Społecznej	w	Nysie	a	
Muzea	Powiatoweho	w	Nysie.

Kooperačnı	́burzu	zahájil	
úvodnıḿ	slovem	ředitel	MKZ	
Jesenıḱ 	Jiřı	́Juráš,	načež	byla	
účastnıḱům	promıt́nuta	a	
okomentována	stručná	prezen-
tace	popisujıćı	́základnı	́charak-
ter	projektu,	jeho	součásti	
na	české	i	na	polské	straně	a	
myšlenku	kooperačnı	́sıt́ě.	Dalšı	́
fáze	burzy	měla	následujıć ı	́

průběh	-	partneři	byli	postupně	
vyzýváni	k	tomu,	aby	představi-
li	jak	sebe,	tak	předevšıḿ	
činnost	své	organizace.	
Tato	část	proběhla	nad	očekává-
nı	́dobře	-	důkladné	předjedná-
nı	́burzy	přineslo	své	ovoce	a	
partneři	nezřıd́ka	doplnili	
medailónek	své	organizace	
také	o	svá	očekávánı,́	jež	majı	́
s	projektem	spojena,	a	o	kon-
krétnı	́nápady,	kudy	by	se	
přeshraničnı	́spolupráce	mohla	
ubıŕat.	Za	všechny	jmenujme	
kupřıḱladu	návrh	SONS	polské	
organizaci	slabozrakých	na	
společnou	návštěvu	výstav	
či	organizaci	turnajů	ve	spor-
tovnıćh	a	společenských	hrách.	

Druhá kooperační burza se uskutečnila 20. června 2018 v zasedací místnosti radnice 
v Jeseníku. Předcházela jí intenzivní příprava v předcházejících týdnech a měsících, kdy byly 
detaily kooperační burzy domlouvány českým i polským realizačním týmem jak v rámci 
pravidelných schůzek, tak mimo ně. Byly vytipovány podobné neziskové a příspěvkové 
organizace z obou stran hranice a pozváni jejich zástupci tak, aby bylo možno již diskutovat 
o vzájemném propojení a společných akcích.
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Z	Vlastivědného	muzea	
Jesenicka	pro	změnu	zazněl	již	
od	základu	propracovaný	
návrh	na	společnou	realizaci	
výstav	věnujıćıćh	se	dějinám,	
událostem	a	životu	na	
Jesenicku	a	Nysku	převážně	
v	1.	polovině	20.	stoletı,́	
napřıḱlad	rozvoji	turistických	
spolků.	Výstavy	by	byly	
putovnı	́a	mohl	by	je	doprová-
zet	také	tématický	cyklus	
besed.	Značná	část	nápadů	
je	realizovatelná	na	platformě	
CSA,	ovšem	partneři	se	princi-
pálně	nezdráhajı	́ani	spoluprá-
ce	na	samostatné	bázi,	
což	naplňuje	smysl	projektu	
i	z	dlouhodobého	hlediska.

Po	představovacı	́části	byl	
účastnıḱům	poskytnut	prostor	
také	na	dotazy	směřujıćı	́
k	oběma	projektovým	týmům,	
týkajıćı	́se	napřıḱlad	aspektů	
chodu	centra,	parametrů	
jednotlivých	akcı	́či	předpo-
kládaného	data	zprovozněnı	́
centra.	Formálnı	́část	byla	
opět	ukončena	Jiřıḿ	Jurášem,	
ovšem	prostory	zasedacı	́
mıśtnosti	včetně	připraveného	
občerstvenı	́a	služeb	tlumočnı-́
ka	byly	nadále	účastnıḱům	
k	dispozici	a	tito	byli	vyzváni	
k	neformálnı	́diskuzi	v	přıṕadě	
zájmu.	K	živé	diskuzi	nakonec	
skutečně	došlo	a	češtı	́i	polštı	́
partneři	dle	vlastnı	́libosti	
dále	probrali	společné	aspekty	

činnosti	svých	organizacı,́	
rozvedli	některé	nastıńěné	
nápady	nebo	si	rovnou,	bez	
nutnosti	dalšıh́o	zprostředko-
vánı,́	vyměnili	kontaktnı	́
údaje.	Z	tohoto	pohledu	nelze	
kooperačnı	́burzu	ohodnotit	
jinak,	než	jako	úspěšný	krok,	
který	bezesporu	napomůže	
dalšıḿu	budovánı	́kooperačnı	́
sıt́ě.	Do	konce	letošnıh́o	roku	
je	plánována	ještě	jedna	
kooperačnı	́burza,	přičemž	
role	hostitele	tentokrát	při-
padne	partnerům	z	Nysy.	
Bude-li	probıh́at	v	podobně	
plodném	a	přátelském	duchu,	
rozhodně	se	je	na	co	těšit.

(jj)
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Zapojit	se	do	kooperačnı	́sıt́ě	
je	snadné	na	české	i	na	polské	
straně.	Stačı	́jakýmkoli	
způsobem	oslovit	koordinátora	
kooperačnı	́sıt́ě	(či	dalšı	́
pracovnıḱy	projektu,	kteřı	́vás	
již	nasměrujı)́.	Na	základě	
společné	domluvy	vám	váš	
koordinátor	pomůže	vyhledat	
podobnou	organizaci	či	
kolektiv	na	druhé	straně	
hranice	a	zprostředkuje	vám	
vzájemný	kontakt.	Ten	může	
proběhnout	v	rámci	pravidelně	
pořádaných	kooperačnıćh	
burz,	ale	také	zcela	nezávisle	
na	jejich	termıńu	-	telefonicky,	
e-mailem	či	osobně.	(viz	
Kontakty	na	zadnı	́straně	
magazıńu).	Pokud	máte	sami	
tip	na	partnerskou	organizaci	
nebo	už	jste	prvotnı	́kontakt	
navázali	nezávisle	na	centru,	
neznamená	to	překážku	pro	
zapojenı	́-	pomůžeme	vám	
spolupráci	dále	rozvıj́et.



V	rámci	podpory	čtenářů	
organizuje	dětská	pobočka	
Městské	veřejné	knihovny	
v	Nyse	řadu	kulturnıćh	a	
vzdělávacıćh	akcı	́pro	
nejmladšı	́čtenáře.	Jsou	to	
napřıḱlad	autorská	setkánı,́	
soutěže,	tvůrčı	́dıĺny,	přednáš-
ky	knihovny	nebo	loutková	
divadla.	Zejména	to	poslednı	́
se	těšı	́velké	oblibě	malých	
dětı	́již	téměř	půl	stoletı.́	
Prvnı	́představenı	́se	konala	
v	polovině	padesátých	let	
20.	stoletı.́	Jejich	iniciátorkou	
byla	tehdejšı	́ředitelka	
Knihovny	panı	́Janina	

Wojczyk.	Plnila	taktéž	úlohu	
režiséra,	scénografa	i	sama	
vyráběla	loutky.	Zatıḿco	herci	
byly	téměř	40	let	zaměstnan-
kyně	nyských	úřadů.
Několik	let	už	organizujeme	
divadla	společně	se	Základnı	́
školou	č.	5	v		Nyse	a	od	roku	
2011	také	se	Základnı	́školou	
č.	1	v		Nyse.	Od	roku	2012	se	
představenı	́konajı	́dvakrát	
ročně:	na	jaře	jej	připravujı	́
žáci	ZS� 	č.	5	pod	dohledem	
panı	́Marzenny	Rusnak.	
Naopak	na	podzim	mohou	
nejmladšı	́děti	sledovat	
představenı	́připravené	žáky	

ZS� 	č.	1	z		divadelnıh́o	kroužku	
„Su�ler”,	který	vedou	panı	́
Beata	Trzaska	a	Ewa	
Witkowska.	Hudebnı	́dopro-
vod	zajišťuje	skupina	„Fox”	
vedená	panı	́Annou	Lis.
Přıṕravy	na	každé	kolo	
představenı	́začıńajı	́několik	
měsıćů	před	plánovanou	
premiérou.	Důležitý	je	nejen	
výběr	hry,	ale	také	výroba	
loutek	a	přıṕrava	scény,	což	
majı	́na	starost	zaměstnanci	
knihovny.	Na	celý	projekt	již	
několik	let	dohlıź ̌ ı	́pracovnice	
Dětského	oddělenı	́Karina	
Buława.

LOUTKOVÉ DIVADLO 

V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
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Repertoár	je	rozmanitý,	ale	přizpů-
sobený	zájmům	nejmladšıćh	dětı.́		
Snažıḿe	se	vybıŕat	takové	hry,	
které	malé	publikum	zaujmou.	
Chceme,	aby	se	v		průběhu	před-
stavenı	́všichni	dobře	bavili,	děti	
i	herci.
Jeden	cyklus	má	kolem	20	předsta-
venı,́	na	kterých	se	sejde	přibližně	
1000	dětı.́		

V	roce	2018	v		rámci	unijnıh́o	
projektu	„Centrum	Działań“	
(Centrum	aktivit)	zhlédly	děti	
v		Polsku	hru	podle	scénáře	
Marzenny	Rusnak	s		názvem	
„Královniny	narozeniny”.
Na	podzim	tohoto	roku	se	budou	
moci	podıv́at	na	představenı	́i	děti	
z		Jesenıḱ u.

Marzena	Andruchowicz

10

První pohled do polského Centra společných aktivit

V	září	letošního	roku	byly	zprovozněny	prostory	Centra	společných	aktivit,	nacházící	se	v	prvním	
patře	Centra	společné	integrace	na	adrese	Poznaňská	3.	Oba	projektové	týmy	se	zde	potkaly	na	
společné	schůzce,	přičemž	došlo	ke	krátké	prohlídce.	Prostory	jsou	uzpůsobené	ke	konání	před-
nášek,		besed,	workshopů,	kurzů,	školení	a	obdobných	aktivit,	které	budou	pod	hlavičkou	CSA	
probíhat.	Kromě	prostor	na	Poznaňské	ulici	jsou	na	polské	straně	součástí	CSA	také	mediatéka	
v	nyské	knihovně	a	venkovní	prostory	v	Parku	Paderewského.
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Po

Út

St

Čt

Pá

So

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

zavřeno

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

zavřeno

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

zavřeno

Oddělení 

pro dospělé

Oddělení 

pro děti

Poplatky za registraci

•dospělí             120,- Kč

•děti, studenti, důchodci, ZTP 60,- Kč

•služby časově omezené 

 na 1 měsíc                                   40,- Kč

•jednorázové užití služeb 

 knihovny*                                    20,- Kč

*) jednorázovým užitím služeb knihovny 

se rozumí prezenční výpůjčka knih, 

časopisů, novin a bezplatné využití 

počítače v délce 60 minut.

Otevírací doba knihovny

PŠ: Navždy s lichožrouty

V	sobotu	23.	června	2018	proběhlo	na	dětském	oddělenı	́
Knihovny	Vincenze	Priessnitze	v	Jesenıḱ u	veřejné	čtenı	́
z	výběru	děl	nedávno	zesnulého	spisovatele	a	básnıḱa	Pavla	
S� ruta.	Akce	se	uskutečnila	v	rámci	8.	týdne	čtenı	́dětem	
z	projektu	Celé	C�esko	čte	dětem.

Z	důvodu	nepřıźnivého	počası	́byla	akce,	původně	určená	do	
přilehlého	parku	na	náměstı	́Hrdinů,	přesunutá	do	prostor	
dětského	oddělenı	́knihovny.	Na	různých	stanovištıćh	děti	
plnily	úkoly,	které	souvisely	se	známým	přıb́ěhem	Pavla	
S� ruta	"Lichožrouti".	Napřıḱlad	docela	mokrý	úkol	ždıḿánı	́
ponožek,	vymyslet	si	svou	přezdıv́ku,	napsat	přıb́ěh	podle	
obrázků,	vybarvit	ponožku	nebo	vyluštit	ponožkové	sudoku.	
Každý	si	vyrobil	svého	lichožrouta	z	libovolných	ponožek,	
hlasitě	předčıt́al	na	opravdový	mikrofon	či	zpıv́al	zhudebně-
né	texty	Pavla	S� ruta.	Jednotlivé	splněné	úkoly	byly	poctivě	
zapsány	na	kartičce,	kterou	měl	každý	soutěžıćı.́

Po	absolvovánı	́všech	stanovišť	a	splněnı	́všech	soutěžnıćh	
úkolů	jsme	vylosovali	tři	výherce	poukazů	na	ročnı	́předplat-
né	v	jesenické	knihovně.	Nikdo	neodešel	s	prázdnou.	
Soutěžıćı	́rodiny	od	nás	dostaly	knihu	pro	domácı	́společné	
čtenı,́	děti	zase	záložky	do	knıž́ek	a	dalšı	́drobné	dárky.

Hlasité	předčıt́ánı	́a	zpıv́ánı	́nám	umožnilo	MKZ	Jesenıḱ 	
zapůjčenıḿ	mixážnıh́o	pultu	s	obsluhou	technika,	za	což	
děkujeme.	Společná	akce	knihovny	a	rodiny	Pavlıč́kových	
se	i	přes	nepřıźeň	počası	́vydařila.	Děti	odcházely	spokojené	
a	my	se	těšıḿe	na	dalšı	́přıṕadnou	spolupráci.

(KVP)
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V	sobotu	1.	zářı	́se	výprava	z	
Městských	kulturnıćh	zařıźenı	́
Jesenıḱ	pod	vedenıḿ	ředitele	
Jiřıh́o	Juráše	zúčastnila	
slavnostnıh́o	otevřenı	́
rekonstruované	knihovny	T.	G.	
Masaryka	v	S�umperku.	Modernı	́
knihovna	sıd́lıćı	́v	budově	bývalé	
školy	řešı	́obdobnou	situaci	jako	v	
Jesenıḱu	-	prostory	bývalé	
šumperské	knihovny	byly	
stıśněné	a	staticky	nevyhovujıćı,́	
přidával	se	navıć	i	problém	s	
vlhkostı.́	V	budově	jsou	k	
dispozici	desıt́ ky	tisıć	knih	v	
dětském	i	dospělém	oddělenı,́	
dále	se	v	nı	́nacházı	́také	učebny	
pro	vysokou	školu,	společenský	

sál	s	kapacitou	180	mıśt	nebo	
klubovny	využitelné	pro	
rozmanité	účely	-	od	hudebnı	́
klubovny	po	terapeutickou	
mıśtnost.	Knihovna	se	taktéž	
dočkala	nového	loga	a	
jednotného	vizuálnıh́o	stylu.	
Kuriozitou	je	schodiště	
vyzdobené	úryvky	českých	básnı.́
S�umperskou	a	jesenickou	
knihovnu	pojı	́dlouhodobé	
přátelstvı	́a	spolupráce.	Proto	
můžeme	ředitelce	knihovny	
Kamile	S�eligové	i	veškerému	
personálu	popřát	jen	vše	nejlepšı	́
ke	splněnému	snu	a	co	nejvıće	
spokojených	čtenářů.

Inspirativní návštěva v Šumperku

SPOLEC�NE� 	-	magazıń	Centra	společných	aktivit.	C�eská	verze,	náklad	2000	ks.	Vycházı	́1×	za	3	měsıće.	Vydavatel:	Městská	kulturnı	́zařıźenı	́Jesenıḱ,	28.	řıj́na	
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KONTAKTY

Kristýna Weiserová
koordinátorka	kooperačnı	́sıt́ě
+420	602	684	333
kristyna.weiserova@csajesenik.cz

Jiří Janík
redaktor	tiskovin
+420	775	904	289
jiri.janik@csajesenik.cz

Monika Blandová
metodička	sıt́ě
+420	775	938	094
monika.blandova@csajesenik.cz

Tereza Zatloukalová
metodička	sıt́ě
+420	721	476	260	
tereza.zatloukalova@csajesenik.cz

Joanna Olejnik
manažerka	projektu
+	48	77	40	80	519
j.olejnik@www.nysa.pl	

Joanna Kanin
ředitelka	MiGBP	v	Nyse
+48	60	03	79	846
dyrektor@migbp.nysa.pl

www.csajesenik.cz
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