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V	 pátek	 16.	 července	 to	 před	
vstupem	 do	 Centra	 společných	
aktivit	vonělo	jinak,	než	je	obvyklé	
–	jak	hořícím	dřevem,	tak	čerstvě	
upraženou	 i	 čerstvě	 uvařenou	
kávou.	 Studio	 Bez	 kliky	 Romana	
Prokeše	 na	 místě	 totiž	 rozbalilo	
svou	 historickou	 pražírnu	 kávy	
s	ochutnávkou	přípravy	na	různé	
způsoby.

Studio	 Bez	 kliky	 je	 vpravdě	 rene-
sančnıḿ	seskupenıḿ	–	kromě	toho,	
že	 pořádá	 workshopy	 historického	
knihtisku	 (odtud	 název)	 a	 počátků	
kinematogra�ie,	objıž́dı	́ různá	mıśta	
v	 republice	 také	 s	 historickou	
pražıŕnou	kávy.	Jedná	se	bezesporu	
o	 atraktivnı́	 téma,	 nejen	 proto,	
že	 mnozı́ 	 z	 nás	 si	 bez	 rannı́ho	
či	odpolednıh́ o	šálku	kávy	nedokážı	́
představit	den.	Atraktivnı	́byl	taktéž	
pátečnı	́červencový	termıń,	a	to	také	
proto,	 že	 dvůr	 za	 Centrem	 společ-
ných	 aktivit,	 respektive	 Knihovnou	
Vincence	Priessnitze,	se	stal	jednıḿ	
ze	stanovišť	akce	Noc	uměnı,́	hudby	
a	 literatury	 probıh́ajıćı	́ na	 různých	
mıśtech	 Jesenıḱu.	Přıśun	zvědavých	
návštěvnıḱů	byl	tedy	zajištěn.	U� plně	
prvnı	́šálek	kávy	ale	ochutnali	polštı	́
hosté	–	zhruba	patnáctka	lidı	́ z	Klubu	
seniorů.	 Letnı	́ odpoledne	provázela	
dobrá	 nálada	 a	 dokonce	 nečekané	

obohacenı	́v	podobě	zpěvu	polských	
lidových	 pı́snı́.	 Na	 mı́stě	 nechyběl	
pohotový	 tlumočnı́k	 ani	 společná	
svačina,	a	aby	ze	svého	výletu	polštı	́
hosté	 vytěžili	 maximum,	 vydali	
se	 také	 na	 procházku	 do	 centra	
města,	 kde	 zrovna	 probıh́aly	 regio-
nálnı	́ trhy.	 Kromě	 tohoto	 úvodnıh́o	
vystoupenı́	 provedla	 také	 pražı́rna	
dva	vstupy	pro	širokou	veřejnost.
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C� ıḿ	ovšem	byla	historická	pražıŕna	speciálnı?́	
Pozornost	 od	 začátku	 budila	 jak	 opravdová	
historická	 ručnı́	 pražička,	 za	 jejı́ž	 pomocı	́
pražil	 noblesně,	 snad	 prvorepublikově	
ustrojený	 Roman	 Prokeš	 s	 kolegynı	́ kávová	
zrna	 přıḿo	 v	 proudu	 horkého	 vzduchu	 nad	
otevřeným	 ohněm.	 Tento	 způsob	 praženı	́
je	dán	již	od	17.	stoletı	́a	byť	se	při	něm	člověk	
točıćı	́ klikou	 trochu	 zapotı,́	 káva	 zıśká	 neza-
měnitelnou	 chuť	 a	 aroma	 po	 dřevě	 a	 kouři.	

Zájemci	si	mohli	točenı	́klikou	sami	vyzkouše-
t,	stejně	jako	okusit,	jak	chutná	zelené	kávové	
zrno	před	upraženıḿ	a	jak	po	něm.	Nemenšı	́
pozornost	 budila	 také	 sada	 roztodivných,	
naleštěných	 nádob,	 které	 dodnes	 sloužı	́
k	 tradičnı́m	 i	 méně	 obvyklým	 způsobům	
přı́pravy	 kávy.	 Návštěvnı́ci	 tak	 postupně	
zhlédli	přıṕravu	kávy	v	džezvě,	kávy	překapá-
vané	 i	 kávy	 v	 italské	 moka	 konvičce	 –	
a	nemuseli	se	pouze	dıv́at,	připravenou	kávu	
mohli	 také	 okamžitě	 ochutnat.	 Kdo	 by	
si	 myslel,	 že	 se	 bude	 podávat	 káva	 sotva	
vytažená	z	pražičky,	ten	byl	vyveden	z	omylu,	
dozvěděli	jsme	se	mimo	jiné	i	to,	že	upražená	
káva	se	musı	́minimálně	den	nechat	odležet.

Celý	"obřad"	praženı	́a	vařenı	́kávy	byl	dopro-
vázen	podrobným,	vtipným	a	bezprostřednıḿ	
výkladem,	 během	 nějž	 se	 člověk	 dozvěděl	
základy	 i	 zajıḿavosti	 z	 historie	 oblıb́eného	
nápoje.	 Bylo	 znát,	 že	 Studio	 Bez	 kliky	 má	
bohaté	zkušenosti	s	pracı	́s	lidmi	a	pořádánıḿ	
interaktivnıćh	akcı	́a	ani	humor	jim	nebyl	cizı.́	
Proto	 všechny	 tři	 vstupy	 provázela	 téměř	
přátelská	 atmosféra	 a	 kromě	 vůně	 kávy	 byl	
prostor	naplněn	 také	 smıćhem	a	potleskem,	
což	 představuje	 pro	 studio	 určitě	 cennou	
pochvalu.	 Je	 dost	 pravděpodobné,	 že	 vzhle-
dem	 k	 šı́ři	 záběru	 se	 Studiem	 Bez	 kliky	
nesetkáváme	 naposled,	 což	 bude	 jedině	
dobře.

(jj)
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Prázdniny	patří	různým	volnočasovým	kratochví-
lím	-	a	jednou	z	těch,	které	patří	mezi	univerzálně	
oblíbené,	jsou	deskové	hry.	V	pátek	23.	července	
se	uskutečnilo	setkání	příznivců	deskového	hraní	
v	 objektu	 Centra	 Dzialań	 Wspolnych	 v	 polské	
Nyse.

Nejednalo	se	o	zdaleka	prvnı	́akci	v	rámci	projektu,	
která	byla	zasvěcena	právě	deskovému	hranı	́-	jednak	
taková	 setkánı́	 patřı́	 mezi	 nejoblı́benějšı́,	 jednak	
se	jedná	o	akci,	kde	se	snadno	láme	přıṕadná	jazyková	
či	kulturnı	́bariéra,	neb	nejpopulárnějšı	́deskové	hry	
v	C�R	a	Polsku	jsou	si	v	zásadě	podobné.	Nejinak	tomu	
bylo	 také	 v	 pátek	 23.	 července,	 kde	 se	 setkali	 češtı	́
a	polštı	́hráči	deskovek	různého	věku	v	Centru	Dzialań	
Wspolnych	 v	 Nyse.	 Počası	́ přálo	 spıš́e	 venkovnıḿu	
programu	a	ten	byl	původně	také	v	plánu.	

Nicméně	 plány	 jsou	 od	 toho,	 aby	 nevycházely	
a	 plánovanou	 projižďku	 turistickým	 vláčkem	 po	
atraktivnıćh	 mıśtech	 Nysy	 bylo	 nutné	 zrušit	 kvůli	
technické	 závadě.	 S	 deskovými	 hrami	 si	 ovšem	
účastnıći	bohatě	vystačili.

C�eštı	́ i	 polštı	́ účastnıći	 si	 nejprve	 společně	 zahráli	
známou	losovacı	́hru	bingo.	Jejı	́princip	je	univerzálnı	́
a	 nepotřebuje	 mnoho	 vysvětlovánı́	 -	 každý	 hráč	
zkrátka	 obdržı	́ hracı	́ kartu	 s	 čıśly,	 na	 nıž́	 průběžně	
označuje	 čı́sla	 tažená	 z	 osudı́	 hracı́mi	 kameny.	

Cıĺem	hry	 je	 nasbıŕat	 co	 nejdřıv́e	 vıt́ěznou	 formaci,	
většinou	 vodorovnou	 či	 svislou	 řadu.	 Po	 skončenı	́
binga	pak	měli	účastnici	"volný	program"	a	na	výběr	
z	 několika	 populárnı́ch	 deskových	 her.	 A	 kdo	 se	
o	společenské	hry	v	životě	byť	jen	párkrát	otřel,	musel	
být	jako	doma.	S� ikovnost	prověřila	Jenga	či	Mistakos:	
Válka	židlı,́ 	postřeh	zase	Dobble.	V	Z� elvıćh	závodech	
se	protihráči	co	nejrychleji	snažili	dostat	svou	želvič-
ku	k	chutné	hlávce	salátu	a	výřečnost	v	obou	jazycıćh	
zase	známý	Dixit.	Nakonec	to	vypadalo,	že	se	účastnı-́
kům	ani	nebude	chtıt́	domů.

Každý,	 kdo	 se	 prázdninového	 deskohranı	́ zúčastnil,	
obdržel	 svačinu	 a	 malou	 pozornost.	 Nejedná	
se	o	poslednı	́ přıĺežitost,	jak	si	v	rámci	projektu	zahrát	
deskové	 hry-věřme,	 že	 i	 ty	 následujı́cı́	 se	 setkajı	́
s	oblibou.
																																																																																															(jj)
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Ve	 čtvrtek	 12.	 srpna	 se	 jese-
ničtí	 senioři	 vypravili	 do	
polské	 Nysy.	 Připravena	 pro	
ně	byla	jak	netradiční	projížď-
ka	 městem	 v	 rámci	 cyklu	
Poznávání	regionů,	tak	cvičení	
pod	 vedením	 profesionální	
instruktorky	 a	 přednáška	
o	 uvědomělém	 spotřebitel-
ském	chování.

Počası́	 v	 polovině	 srpna	 bylo	
řádně	 letnı́	 a	 přı́mo	 svádělo	
k	 výletům.	 Skupina	 jesenických	
seniorů	 vyrazila	 pod	 hlavičkou	
CSA	již	poněkolikáté	do	hlavnıh́o	
města	 sousedı́cı́ho	 polského	
okresu,	 kde	 pro	 ně	 kolegyně	
z	Nysy	měly	přichystaný	pestrý	
program.	 Jeho	 prvnı́m	 bodem	
byla	 projı́ žďka	 historickým	
centrem	Nysy	 –	 a	 to	 v	 turistic-
kém	 vláčku.	 Tyto	 vláčky	 lze	 již	
spatřit	 v	 mnoha	 městských	
centrech	a	na	průvod	organizo-
vaných	skupin	se	jedná	o	ideálnı	́
"přibližovadlo"	 –	 přinejmenšıḿ	
zajišťuje,	že	se	nikdo	ze	skupiny	
nebude	 zbytečně 	 zdržovat	
a	 toulat.	 Projı́žďku	 centrem	
doprovázela	 svým	 výkladem	
polská	 průvodkyně,	 zajištěno	
bylo	také	tlumočenı.́	Od	startov-

nıh́o	 bodu	 před	 sıd́lem	 Centra	
Dzialan	 Wspolnych	 na	 Poznaň-
ské	 ulici	 se	 vláček	 nejprve	
vypravil	směrem	k	Fortu	Prusy,	
součástı	́ komplexu	historických	
opevněnı	́města.	Obtočil	se	okolo	
monumentálnı́ 	 Bismarckovy	
věže	 a	 zamı́řil	 do	 samotného	
centra	města.	Ač	je	Nysa	městem	
modernı́m,	 historickými	 budo-
vami	 se	 to	 v	 jejı́m	 centru	 jen	
hemžı	́–	a	nemusıḿe	mıt́	zrovna	
na	mysli	nejznámějšı	́architekto-
nické	 památky,	 ale	 zachovalé	
budovy,	v	nichž	sıd́ lily	(potažmo	
dodnes	 sı́dlı́)	 instituce	 jako	
školy,	pošta	či	požárnı	́zbrojnice.	
Na	 populárnı́	 turistické	 cı́le	
ovšem	 taktéž	 došlo	 –	 pasažéři	
vláčku	 si	 prohlédli	 Baziliku	 sv.	
Jakuba	 a	 sv.	 Anežky,	 Kostel	 sv.	
Petra	a	Pavla,	náměstı	́s	historic-
kou	 budovou	 knihovny,	 dalšı	́
zachovalé	 součásti	 opevněnı	́
v	podobě	Wroclawské	a	Minstr-
berské 	 brány	 č i 	 zachovalý	
Bastion	 sv.	 Hedviky.	 Nysa	 toho	
nabıźı	́mnohem	 vıće,	 než	 se	 dá	
stihnout	během	zhruba	tři	čtvrtě	
hodiny	trvajıćı	́projıž́ďky,	ovšem	
samotné	 centrum	 bylo	 projeto	
skrz	na	skrz.

Po	 návratu	 do	 prostor	 Centra	
následovala	pauza	na	občerstve-
nı́	 a	 regeneraci,	 kterou	 okolo	
poledne	vystřıd́aly	dalšı	́aktivity,	
tentokrát	 pod	 záštitou	 cyklu	
"Zdravı	́ seniora",	 v	 jehož	 rámci	
se	 v	 minulosti	 již	 odehrála	
napřıḱlad	procházka	po	opevně-
nı́ch	 s	 nordicwalkingovými	
holemi.	 Tentokrát	 se	 na	 výlet	
nešlo	–	což	ale	neznamená,	že	by	
se	 akce	 obešla	 bez	 pohybu.	
Přıt́omné	seniory	si	totiž	nejprve	
vzala	 do	 parády	 instruktorka	
�itness	Sonia	Dziergas-Potoczak	
a	 představila	 jim	 hned	 několik	
sad	 cviků	 –	 vsedě,	 vestoje	 i	 za	
asistence	 posilovacı	́ gumy.	 Kdo	
mıńı,́	že	cvičenı	́vsedě	přeci	nenı	́
žádné	 cvičenı́,	 toho	 by	 panı	́
instruktorka	 rychle	 vyvedla	
z	 omylu	 –	 "opakovačky"	 byly	
poměrně	 intenzivnı́,	 pauz	 na	
odpočinek	 nebylo	 mnoho	 a	 po	
třičtvrtěhodině	byli	cvičıćı	́nejen	
slušně 	 rozhýbánı́ , 	 ale	 také	
se 	 v 	 horkém	 počası́ 	 ř ádně	
zapotili.	 Poté	 dostala	 slovo	
odbornice	 na	 výživu	 Martę	
Misiarz,	 která	 si	 připravila	
přednášku	na	 téma	uvědomělé,	
č i , 	 chcete- l i , 	 in formované	
spotřeby.	

Nysu z oken vláčku
vystřídaly poznatky o zdraví
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Soustředila	se	na	předevšıḿ	na	
to,	 jak	 při	 nakupovánı́	 rozlišit	
kvalitnı	́a	přıŕodnı	́produkty	od	
náhražek,	 co	 ve	 skutečnosti	
znamenajı́ 	 často	 kryptická	
či	 nesrozumitelná	 spotřebitel-
ská	 označenı́	 či	 jakých	 aditiv	
v	potravinách	je	lepšı	́se	vyvaro-
vat	a	která	jsou	naopak	totožná	s	
přıŕodnıḿi	látkami.	Zastavila	se	
taky	 u	 evropské	 legislativy	

a	 poučila	 spotřebitele	 o	 tom,	
jaké 	 informace	 je	 výrobce	
u	 svého	 zbožı	́ povinen	 uvádět	
a	 jak	 se	 v	 těcht	 informacı́ch	
orientovat.	 Přednáška	 byla	
informačně	 bohatá	 a	 rozhodně	
se	v	jejıḿ	přıṕadě	hodı	́vyzdvih-
nout	 nejen	 práci	 lektorky,	 ale	
také	 tlumočnıḱa,	 jenž	 si	 musel	
poradit	 s	 mnhody	 skutečně	
komplikovaným	 názvoslovı́m.

Také	 dalšı́	 výlet	 do	 Nysy	 lze	
bezesporu	považovat	za	vydaře-
ný.	 Program	 a	 pohostinnost	
jsme	mohli	polským	hostitelům	
vynahradit	hned	dalšı	́den,	kdy	
se	 "Poznávánı	́ regionů"	 přesu-
nulo	na	druhou	stranu	hranice.

(jj)



6

Vincenz	Priessnitz	a	Johann	Schroth.	
Historičtí 	 souputníci, 	 rivalové	
a	konkurenti,	jejichž	léčebné	metody	
si	 v	 něčem	 byly	 velmi	 podobné	
a	 v	 něčem	 se	 zásadně	 rozcházely,	
se	nesmazatelně	zapsali	do	historie	
Jesenicka	 -	 nejen	 tím,	 že	 založili	
dvoje	dosud	fungující	léčebné	ústavy.	
Priessnitzovy	léčebné	lázně	v	Jesení-
ku	i	Schrothovy	léčebné	lázně	v	Dolní	
Lipové	 patří	 mezi	 perly	 regionu	
a	také	proto	se	zde	v	pátek	13.	srpna	
vypravili	 čeští	 i	 polští	 senioři,	 aby	
společně	 načerpali 	 informace	
o	bohaté	lázeňské	historii	Jesenicka.

Prvnı́	 zastávkou	 se	 stalo	 Muzeum	
Johanna	 Schrotha	 v	 Lipové-láznı́ch,	
věnované	 jak	 osobě	 zakladatele	 láznı,́	
tak	 expozice	 zaměřená	 na	 geogra�ii	
a	 geologii	 Lipové-láznı	́ a	 v	 neposlednı	́
řadě	 také	 mı́stnost	 připomı́najı́cı	́
neslavně	 proslulou	 Frývaldovskou	
stávku	z	roku	1931	a	běžný	venkonský	
život.	Následovala	prohlıd́ka	Schrotho-
vých	léčebných	láznı,́	které	byly	v	roce	
2017	 po	 několikaleté 	 kompletnı	́
uzávěře	 znova	 otevřeny	 soukromou	
společnostı,́	která	areál	lipovských	láznı	́
nadále	 zvelebuje,	 rekonstruuje	 a	 pod	
jejıḿiž	křıd́ly	se	lázně	vracı	́k	někdejšı	́
prosperitě.	 Ještě	 před	 obědem	 se	 pak	
výprava	 přesunula	 přı́mo	 do	 centra	
města	 Jesenı́ku,	 kde	 si	 prohlédla	
náměstı	́s	radnicı,́	 informačnı	́centrum	
a	expozici	v	budově	historické	Katovny	
a	 zámecké	 náměstı	́ s	 Vodnı	́ tvrzı,́	 kde	
sıd́lı	́Vlastivědné	muzeum	Jesenicka.

O	oběd	bylo	postaráno	v	hotelu	Slunný	
Dvůr	nacházejıćı	́se	po	cestě	do	jesenic-
kých	 láznı.́	 Hovězı	́ polévka	 a	 tradičnı	́
česká	svıč́ková	na	smetaně	sice	předsta-
vovaly	vydatné	sousto,	zejména	v	ještě	
pořád	výrazně	letnıḿ	počası,́	ale	dodalo	
potřebou	 energii	 na	 odpolednı́	 část	
výpravy.	Ta	seniory	zavedla	do	Priess-
nitzových	 léčebných	 láznı́ . 	 Odkaz	
zakladatele	vodoléčby	a	jeho	následov-
nıḱů	 je	 zde	 i	 dnes	 patrný	 na	 každém	
kroku	 -	 udržované	 prameny,	 lázeňské	
domy	či	promenáda	dělajı	́lázeňskému	
městu	čest.	

po stopách velikánů 
jesenického lázeňství
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U� častnı́ci	 si	 mohli	 projı́t	 napřı́klad	
mı́stnı́	 kolonádu,	 která	 nabı́zı́	 nejen	
přıj́emné	 výhledy	 do	 krajiny,	 ale	 také	
řadu	 pramenů	 a	 památek,	 napřı́klad	
C� e sk ý 	 pramen , 	 So � i in 	 pramen ,	
majestátnı́ 	 Maďarský 	 pomnı́k 	 č i	
samotnou	 hrobku	 zakladatele	 láznı	́
Vincenze	 Priessnitze.	 Procházka	
účastnıḱy	 zavedla	 také	 do	 unikátnıh́o	
přıŕodnıh́o	 balneoparku	 využıv́ajıćıh́o	
vodoléčebných	metod	přıḿo	pod	širým	
nebem	či	na	slunný	Jižnı	́svah,	poskytu-
jıćı	́ opět	 úchvatný	 výhled	 na	 Jesenıḱ.	

Celodennı́m	 programem	 provázela	
průvodkyně	 Agnieszka	 Wieckowska	
z	 jesenického	 informačnı́ho	 centra,	
o	 pohotové	 tlumočenı́	 do	 češtiny	 se	
postaral	Tadeusz	Kuchejda,	za	což	patřı	́
oběma	 velký	 dı́k.	 Srpnová	 návštěva	
Jesenı́ku	 a	 Lipové	 se	 zkrátka	 opět	
vydařila	 a	 představila	 historii	 léčeb-
ných	 oborů,	 která	 spolu	 s	 textilnı́m	
průmyslem	v	19.	stoletı	́nejvıće	formo-
vala	charakter	města.

(jj)
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Do Otmuchowa
za poznáním

V	pátek	17.	září	se	skupi-
na	 českých	 a	 polských	
seniorů	 vydala	 na	 další	
v ý l e t 	 p ře s 	 h ran i c e ,	
tentokrát	 v	 rámci	 Dne	
seniorů.	 Cílem	 se	 tento-
krát	 stal	 polský	 Otmu-
chow,	 malebné	 město	
s	bohatou	historií	nachá-
zející	se	pouhých	8	km	od	
společné	 česko-polské	
státní	 hranice.	 Na	 pro-
hlídku	 města	 navázala	
d a l š í 	 a kc e 	 kona j í c í	
se	 přímo	 v	 Nyse,	 kdy	
účastníci	 nejprve	 načer-
pal i 	 nové 	 vědomosti	
v 	 r ám c i 	 p ř e d n á š k y	
o	historii	česko-polského	
pohraničí	 a	 následně	
si	je	ověřili	formou	kvízu.

Pod 	 h lav i čkou 	 Centra	
společných	 aktivit	 se	 již	
ú č a s t n ı́ c i 	 s e z n á m i l i
s	 historickými	 památkami	
Nysy,	 turistickými	 zajı́ma-
vostmi	Paczkowa	 či	 nejvý-
znamnějšı́mi	 zákoutı́mi	
Jesenıḱu	a	Priessnitzových	
léčebných	 láznı.́	 Tentokrát	
naplánovali	polštı	́kolegové	
v ý l e t 	 do 	 O tmuchowa ,	
zhruba	 6500	 obyvatel	
čıt́ajıćıh́o	města	ležıćıh́o	na	
Kladské	 Nise	 nedaleko	
státnıćh	 hranic	 –	 a	 jak	 se	
účastnı́ci	 smı́šené	 česko-
polské	výpravy	přesvědčili	
na	vlastnı	́oči,	rozhodně	má	
Otmuchow	 co	 nabı́dnout.	
Role	 průvodce	 se	 zhostil	
Marcin	Nowak	z	turistické-
ho	oddıĺ u	PTTK	Triton	Nysa	
a	 jeho	informačně	výživný,	
a le 	 s 	 lehkost ı́ 	 podaný	
výklad	rozhodně	napomohl	
zážitku	 z	 návštěvy	 města.	
Výprava	 navštıv́ila	 nejvý-
z n a m n ě j š ı́ 	 p a m á t k y	
Otmuchowa,	 kterých	 se	

během	 staletı́	 dochovala	
celá	řada	–	ostatně,	historie	
města	 sahá	 již	 před	 rok	
1155.	 Mezi	 navštı́venými	
památkami	 se 	 vyj ı́mal	
napřı́klad	 Otmuchowský	
hrad,	který	byl	již	v	polovi-
n ě 	 12 . 	 s to l e t ı́ 	 s ı́ d l em	
kastelánie	 vratislavských	
biskupů.	 Jeho	 původně	
gotická	 podoba	 se	 během	
le t 	 měn i la 	 – 	 prod ě la l	
nap ř ı́ k l ad 	 renesan čn ı	́
p řestavbu, 	 obnovu	 po	
zničenı	́ za	 třicetileté	 války	
i	transformaci	do	současné	
p o doby 	 z 	 1 9 . 	 s t o l e t ı	́
a	 přı́stavbu	 zámeckého	
křı́dla.	 Dominantou	 mezi	
cıŕkevnıḿi	stavbami	města,	
která	 se	 mezi	 návštěvnıḱy	
do čkala 	 zas lou ženého	
obdivu,	je	kostel	sv.	Mikulá-
še	a	sv.	Františka	Xaverské-
h o , 	 h o n o s n ý 	 c h r á m	
z 	 obdob ı́ 	 v r c ho l n é ho	
baroka	postavený	na	konci	
17.	stoletı,́	který	zaujme	jak	
navenek,	 tak	 zdobenými	
interiérovými	loděmi.

Malebné	je	taktéž	centrálnı	́
otmuchowské	 náměstı́ ,	
na	nıž́	si	 účastnıći	výpravy	
prohlédli	 jak	 historický	
morový	sloup,	tak	zejména	
radnici.	Původně	renesanč-
nı	́stavba	zıśkala	současnou	
podobu	v	19.	stoletı,́	ovšem	
v	 historické	 vizáži	 zůstala	
radničı́	 věž	 z	 roku	 1604.	
Na	 fasádě	 radnice	 se	 pak	
nacházı	́ imitace	 renesanč-
nıh́o	sgra�ita,	dodaná	v	roce	
1 9 3 3 , 	 z a u jm o u 	 t a k é	
slunečnı́	 hodiny	 na	 rohu	
radnice,	které	byly	na	mıśto	
přeneseny	 ze	 zbourané-
kaple 	 otmuchowského	
hradu	 při	 jeho	 poslednı	́
přestavbě.	
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Poslednı́m	 bodem	 výpravy	
byla	unikátnı	́výstava	fotogra-
�iı	́ z	 	 let	1928-1931	let	doku-
mentu j ı́ c ı́ 	 s t avbu 	 Otmu-
chowského	 jezera,	 kterou	
představil	 Adrian	 Dwornicki	
v 	 rámci 	 Dnů 	 evropského	
dědictvı́ 	 ve	 výstavnı́ 	 sı́ni	
tamnı́ho	 turistického	 infor-
mačnıh́o	centra.

Během	chozenı	́po	památkách	
člověku	 vytrávı́,	 následoval	
tedy	přesun	do	prostor	Centra	
Dzialan	 Wspolnych	 v	 Nyse	
a	 vıt́aná	 přestávka	 na	 občer-
stvenı.́	Poté	se	slova	ujala	panı	́
Krystyna	 Dublet,	 která	 pro	
seniory	 připravila	 přednášku	
týkajıćı	́se	historie	a	stěžejnıćh	
tur ist ick ých 	 za j ı́mavost ı	́
jesenicko-nyského	 pohraničı́.	

Region	pojı	́společná	minulost	
jak	 v	 rámci	 vratislavského	
biskupstvı́ , 	 tak	 napřı́klad	
těžby	 zlata,	 rozvoje	 lázeňstvı	́
č i 	 nechva ln ě 	 pros lu l ých	
čarodějnických	 procesů.	 Své	
dosavadnı́ 	 i 	 nově 	 nabyté	
znalosti	 regionu	 si	 následně	
ú častnı́ c i 	 mohl i 	 pomě ř i t	
formou	 vědomostnı́ho	 kvı́zu.	

Vzhledem	k	 tomu,	 že	 se	mezi	
n im i 	 na ch á z e l i 	 z á j emc i	
o	 historii	 regionu	 i	 nadšenı	́
turisté , 	 konkurence	 byla	
opravdu	 s i ln á , 	 soutě ž i lo	
se	 ovšem	 v	 ryze	 přátelské	
atmosféře.	 Kdo	 "oslavil"	 Den	
seniorů	 účastı́	 na	 výletě	 do	
Polska,	stěžı	́mohl	být	zklamá-
n.	 Výprava	 viděla	 zajı́mavá	
mıśta	 a	 dozvěděla	 se	 o	 nich	
neméně	zajıḿavé	informace	–	
a	 to	 je	 kolikrát	 základem	
úspěšného	dne.

(jj)
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Ve	 čtvrtek	 30.	 září	 byl	 úvodní	

přednáškou	v	rámci	Dnů	seniorů	

zahájen 	 podzimní 	 semestr	

letošní 	 Akademie	 III . 	 věku.	
Na	 oblíbeném	 přednáškovém	

cyklu	pro	starší	a	pokročilé,	který	

se	 vloni	 nemohl	 konat	 kvůli	

pandemickým	 opatřením,	 letos	

spolupracuje	 Centrum	 společ-

ných	aktivit	s	Odborem	sociálních	

věcí	 a	 zdravotnictví	 Městského	

úřadu	Jeseník.
Zatı́mco	 předná šky	 pořádané	
v	 rámci	 podzimnı́ho	 semestru	

zajišťuje	výhradně	Centrum	společ-

ných	aktivit,	o	jarnı	́náplň	se	postará	

sociálnı́	 odbor.	 Tématická	 skladba	

letošnı	́Akademie	III.	věku	je	pestrá	
a	byla	 složena	s	ohledem	na	přánı,́	

zájmy	 i	 potřeby	 cı́lové	 skupiny.	

U� častnı́ci	 podzimnı́ho	 semestru	
se	 tak	 mohou	 těšit	 na	 přednášky	

věnujı́cı́	 se	 zdravému	 životnı́mu	

stylu,	 cestovánı́,	 trénovánı́	 paměti	
či	 regionálnı	́ historii.	 Za	 sebou	 již	

senioři	 majı́ 	 úvodnı́	 přednášku	

"Nepál	 pohodově",	 v	 jejı́mž	 rámci	

Jana	S� imková	pohovořila	o	návštěvě	

himalájské	 země	 a	 treku	 okolo	

Anapuren.	Na	konci	řıj́na	se	uskuteč-

nila	 také	 přednáška	 autora	 Atlasu	

jesenických	 pramenů	 Lukáše	 Abta,	

je j ı́mž 	 t ématem	 byla	 historie	
a	 současnost	 lázeňských	 pramenů	
v	Jesenıḱu	a	okolı.́	

Rozpis	zbývajících	přednášek	
je	následující:	
•	25.11.	2021	Výživa	v	seniorském	

věku	(včetně	měření	složení	těla	na	

přístroji	In	body),	MUDr.	Romana	

Palčová
•	16.12.2021	Trénink	paměti	I.,	

Alice	Lenerová	(Centrum	sociálních	

služeb	Jeseník)
•	13.1.2022	Zaniklé	osady	

Jesenicka,	Pavel	Macháček	
(pracovník	VMJ	Jeseník)
•	27.1.2022	Trénink	paměti	II.,	

Alice	Lenerová	(Centrum	sociálních	

služeb	Jeseník)

Vzhledem	 k	 faktu,	 že	 Centrum	

společných	 aktivit	 je	 projektem	

přeshraničnı́	 spolupráce,	 zůčastnı	́

se	vybraných	přednášek	v	doprovo-

du	 tlumočnıḱa	 také	 senioři	 z	 part-

nerské	 Nysy.	 Dějištěm	 přednášek	

bude	 hudebnı	́ sál	 v	 I.	 patře	 Centra	

společných	 aktivit 	 (Knihovna	

Vincence	 Priessnitze,	 ul.	 28.	 řıj́na).	

Akademie	III.	věku	je	zcela	zdarma	a	

přednášky	 jsou	 vyjma	 účastnıḱům	

přıśtupné	i	veřejnosti	do	vyčerpánı	́

kapacity	sálu.	O	přesných	začátcıćh	

p ředná šek	 budou	 informovat	

zvláštnı	́ plakáty,	 web	 csajesenıḱ.cz	
a	 stránky	 magazı́nu	 Naše	 město.	

Děkujeme	 za	 zájem	a	 těšıḿe	 se	 na	

vaši	účast!
Přihlášky	u	A.	Kalinové,	MěÚ	

Jeseník,	OSVZ,	K.	Čapka	1147/10,	

blok	A,	4.	patro,	dveře	č.	406,	tel:	584		

498		406,	mobil	606		075		675,	

email:	alena.kalinova@mujes.cz

(Tým	CSA)

Od	 poloviny	 října	 je	 před	 vcho-

dem	 do	 Knihovny	 Vincence	

Priessnitze	umístěna	biblioskříň-

ka	 umožňující	 vracení	 vypůjče-

ných	 knih	 kdykoli	 bez	 ohledu	
na	 provozní	 dobu	 knihovny.	

Zasloužili	 se	 o	 ni	 sami	 čtenáři,	

kteří	 cílovou	 částku	 potřebnou	

pro	 zřízení	 biblioboxu	 vybrali	
v	 aplikaci	 	 Nadace	 ČEZ	Pomáhej	

pohybem.

Už	 se	 vám	 někdy	 stalo,	 že	 jste	

nestıh́ali	 vrátit	 do	 knihovny	 zapůj-

čenou	 knihu?	 Nebo	 vám	 fakt ,	
že	ji	ještě	někde	doma	máte,	připo-

mnělo	 až	 upozorněnı	́ o	 blıž́ıćıḿ	 se	

konci	výpůjčnı	́lhůty?	Zatıḿco	dřıv́e	

se	 opozdilý	 čtenář	 skutečně	musel	

tre�it	 do	 otevı́racı́	 doby	 knihovny,	

dı́ky	 biblioskřı́ňce	 je	 nynı́	 možné	

vracet	 knihy	 o	 vıḱendech,	 svátcıćh	

nebo	třeba	během	večernı	́procház-

ky.	Použitı	́je	jednoduché	–	vkládejte	

pouze	knihy	(nikoli	časopisy	či	CD),	

a	 to	 hřbetem	 napřed,	 aby	 nedošlo	
k	zablokovánı	́skřıň́ky	 či	poškozenı	́

výtisku.	Knihovnice	vám	následujıć ı	́

výpůjčnı	́den	odepıš́ı	́vrácené	knihy	

ze	čtenářského	konta.	Toť	celá	věda.
Biblioskřı́ňku	 pomohli	 knihovně	

zı́skat	 sami	 čtenáři	 a	 to	 tak,	 že	

podpořili	 projekt	 na	 jeji	 umı́stěnı	́
v 	 rámci 	 aplikace	 Nadace	 C� EZ	

Pomáhej	pohybem.	Ta	funguje	nejen	

jako	 klasický	 sportovnı́	 tracker	

shromažďujıćı	́ údaje	 o	 sportovnıćh	

výkonech	jednotlivce,	ale	také	mu	za	

pohybovou	 aktivitu	 (chůze,	 běh,	

jı́zda	 na	 kole,	 běh	 na	 páse	 atd...)	

připisuje	body.	Ty	pak	uživatel	může	

věnovat	 některému	 z	 projektů	

přhlášených	 do	 grantových	 řı́zenı	́

Nadace	 C� EZ	 a	 když	 se	 povede	

dosáhnout	 určitého	 počtu	 bodů	

korelujı́cı́ho	 s	 cı́lovou	 částkou,	

projekt	je	realizován.	

V	přıṕadě	biblioskřıň́ky	pro	jesenic-

kou	 knihovnu	 činil	 cı́l	 62	 000	 Kč	
a	trvalo	sotva	týden,	než	jı	́sportovně	

zalo ženı́ 	 č tená ř i 	 dosáhl i , 	 co ž	
s i 	 rozhodně 	 zaslouž ı́ 	 uznánı́ .	
Je	 vidět,	 že	 vztah	 mezi	 knihovnou	
a	 čtenáři	 je	 pevný	 a	 oboustranný,
o	 čemž	 svědčı́	 i	 neustálá	 snaha	

knihovny	 zkvalitňovat	 své	 služby.	

Jen	tak	dále!																																							(jj)

Akademie III. věku
ve znamení spolupráce

Čtenáří "vyběhali"
knihovně

biblioskříňku



11

Akademii III. 
věku zahájily 

zážitky 
z Nepálu
Úvodní	 přednáška	 Akademie	 III.	

věku,	 jejíž	 pořadatelské	 otěže	

letos	 sdílí	 Odbor	 sociálních	 věcí	

Města	 Jeseník	a	Centrum	společ-

ných	 aktivit,	 patřila	 tentokrát	

cestování.	 Uskutečnila	 se	 ve	

čtvrtek	30.	září	v	Hudebním	sále	

CSA,	kde	Jana	Šimková	povyprávě-

la	 smíšenému	 česko-polskému	

publiku	 o	 cestě	 po	 drsném,	 ale	

poutavém	Nepálu.

Dnešnı́ 	 doba	 cestovánı́ 	 pořád	

nepřeje	tak,	jak	tomu	bylo	ještě	před	

dvěma	lety,	přednáška	Jany	S� imkové	

(a	Františka	Novotného,	kterýžto	se	

staral	o	obsluhu	techniky)	tedy	byla	

přıj́emnou	 vzpomıńkou	 na	 obdobı,́	

kdy	se	možnosti	globálnıh́o	cestová-

nı	́ jevily	 jako	 snadné	 a	neomezené.	

Nepál	navštıv́ila	v	roce	2019	v	rámci	

organizovaného	 zájezdu	 "Nepál	

pohodově",	na	což	ostatně	upomıńal	

i	název	přednášky,	ale	to	nezname-

nalo,	že	by	jednalo	o	nějakou	sváteč-

nı	́vycházku.	Trek	okolo	Annapuren,	

který	byl	integrálnı	́součástı	́výpravy,	

totiž	 nenı	́ pro	 nikoho,	 kdo	 v	 životě	

neprochodil	 několik	 párů	 pohorek.	
Začněme	 však	 popořádku.Přednáš-

ku	zahájila	Jana	S� imková	přehledem	

základnı́ch	 zeměpisných	 faktů	
o	Nepálu,	z	čehož	bylo	ihned	patrné,	

že	 jak	 na	 cestu,	 tak	 na	 přednášku	

byla	 velmi	 dobře	 připravena.	

Publikum	 se	dozvědělo	nejen	 fakta	
o	 politickém	 č i 	 náboženském	

zřı́zenı́,	 ale	 také	 o	 tom,	 čı́m	 se	
v	Nepálu	platı	́a	že	napřıḱlad	tamnı	́

bankovky	 se	 použıv́ajı́,	 dokud	 se	

vyloženě	 nerozpadnou.	 Výprava	

samotná 	 vystoupila 	 z 	 letadla	
v	hlavnıḿ	městě	Káthmandů,	kde	se	

seznámila	 nejen	 s	 tamnıḿ i	 nejvý-

znamnějšıḿi	 památkami	 a	 chrámy,	

ale	 také	 s	 realitou	 tamnıć h	 uliček	
a	 nejrůznějšıćh	 malých	 obchůdků,	

kde 	 s i 	 Nepá lc i 	 sna ž ı́ 	 vydě lat	
na	 ž ivobytı́ . 	 Vše, 	 co	 zachytila	
a	vyfotila,	uměla	Jana	S� imková	také	

precizně	 okomentovat	 a	 proto	 se	

posluchačům	 přednášky	 dostalo	

také	 stručného	vhledu	do	nepálské	

kultury	a	zvyklostı.́

Stěžejnı́	 část	 výpravy	 zahrnovala	

trek	 startujıćı	́ z	 historické	 Pokhary	

okolo	 pásma	 Annapurny	 –	 tedy	

přesněji	 řečeno	 Annapuren,	 neboť	

součástı́	 55km	 dlouhého	 masivu	

nenı	́ jen	 stejnojmenná	 10.	 nejvyššı	́

hora	 světa	 (8091	 m.	 n.	 m.),	 ale	

dalšı́ch	 pět	 vrcholů.	 Až	 do	 výšin	

vyhrazených	 horolezcům	 výprava	

samozřejmě	 nešplhala	 –	 nejvyššıḿ	

bodem	 treku	 byl	 vrchol	 Poon	 Hill	

(3210	 m.n.m.),	 ovšem	 výprava	

zdolávala	 denně	 desıt́ky	 kilometrů	
a 	 t i s ı́ covky 	 metr ů 	 p řev ý šen ı	́
po	 úzkých	 stezkách,	 kamenných	

schodech	či	visutých	lávkách.	Zde	se	

seznamovala	 zase	 s	 jinou	 realitou	

Nepálu	–	životem	prostých	obyvatel,	

ať	 už	 zemědělců,	 či	majitelů	 rurál-

nı́ch	 hostelů	 a	 občerstvenı́,	 kde	

účastnı́ci	 spali	 a	 jedli.	 O	 zážitky	

nebyla	nouze,	o	horská	panaromata	

taktéž	ne	–	trek	nabıd́l	výhledy	jak	na	

zmiňovaný 	 masiv	 Annapuren,	

sedmou 	 ne jvy š š ı́ 	 horu 	 svě ta	

Dhaulagiri 	 či 	 posvátný	 vrchol	

Machapuchre,	 přezdı́vaný	 kvůli	

tvaru	"rybı	́ocas".
Poslednı́	 část	 přednášky	 patřila	

nejen	 zážitkům	 po	 návratu	 do	

Pokhary	 a	 Káthmandů	 (včetně	

královského	města	 Bhaktapur),	 ale	

také	 ukázkou	 tamnı́	 gastronomie	

včetně	 čočkového	 dhálu,	 plněných	

taštiček	 momo	 či	 známého	 nápoje	

masala	 chai. 	 Závěrem	 se	 Jana	

S� imková	 také	 detailnějı́	 zmı́nila	
o	 některých	 aspektech	 nepálské	

spole čnosti , 	 např ı́k lad 	 tamnı	́

úroveni	 školstvı́,	 zdravotnictvı́,	

rodinném	 uspořádánı́	 a	 některých	

nechvalně	 proslulých	 zvycıćh	 jako	

chaupadi	 –	 ostrakizaci	 menstruujı-́

cıćh	žen	a	jejich	vyháněnı	́z	domu	do	

nuzných	 chatrčı́	 po	 dobu	 periody.	

Jana	S� imková	taktéž	odpověděla	na	

zvědavé	 dotazy	 českého	 i	 polského	

publika	 (tomu	 asistoval	 pohotový	

tlumočnı́k	 Tadeusz	 Kuchejda),	

dočkala	 se	 zaslouženého	 potlesku	
a	 následovalo	 neformálnı	́ povıd́ánı	́
u	 připraveného	 občerstvenı́.Prvnı	́

přednáška	 Akademie	 III. 	 věku	

sklidila	 úspěch	 –	 cestovatelské	

přednášky	 jsou	 obecně	 populárnı,́ 	

tı́m	 spı́še,	 když	 přednášı́	 někdo	
z	identické	cıĺové	skupiny.	Doufejme,	

že	přıźeň	bude	zachována	i	v	dalšıćh	

dějstvıćh.
(jj)
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Anna	Kotlarz
metodička	sıt́ě
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Paulina	Kozdraś
metodička	sıt́ě
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