
setkání knihoven
bylo věnováno provozu
v pandemické krizi

SPOLEČNĚ

Po	roční	pauze	vynucené	korona-
virovými	 opatřeními	 na	 podzim	
2020	se	letos	opět	mohlo	uskuteč-
nit	přeshraniční	setkání	knihove-
n.	Dějištěm	se	stala	novotou	zářící	
budova	Mieskej	i	Gminnej	Biblio-
teky	 Publicznej	 v	 polských	 Glu-
cholazech,	 přičemž	 téma	 setkání	
se	 přímo	 nabízelo	 –	 pracovnice	
knihoven	 z 	 Glucholaz, 	 Nysy	
a	 Jeseníku	 pohovořily	 o	 svých	
zkušenostech	 s 	 udržováním	

provozu	 knihovny	 a	 kontaktu	
se	čtenáři	během	přísných	pande-
mických	restrikcí.
Pandemická	 opatřenı́	 během	 vln	
onemocněnı́	 covidu-19	 ovlivnila	
takřka	všechny	provozy	a	knihovny	
nebyly	 výjimkou.	 Mı́sta,	 kde	 byli	
dospělı́	 i	 děti	 zvyklı́	 pravidelně	
čerpat	literaturu	k	poučenı,́	pobave-
nı	́či	odpočinku,	kde	se	konaly	různé	
komornějšı	́ i	 většı	́ setkánı	́ různých	
věkových	 a	 zájmových	 skupin,	 byla	

najednou	 vyhodnocena	 jako	 epide-
miologicky	 riziková	 a	 nemilosrdně	
uzavřena.	Mnohdy	na	delšı	́dobu,	než	
by	si	kdokoli	přál	či	snad	jen	předsta-
voval.	 Po	 opadnutı	́ prvotnıh́o	 šoku	
ovšem	vyvstaly	nové	výzvy.	
„Jak	dát	vědět	čtenářům,	že	jsme	zde	
stále	pro	ně?	 Jak	 jim	zprostředkovat	
alespoň	 základní	 výpůjční	 služby	
a	 dodržet	 přitom	 přísné	 restrikce?	
A	 jak	 jim	 alespoň	 trochu	 zpříjemnit	
život	v	pandemické	šedi?"
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Když	se	stavba	podaří
Tyto	 výzvy	 stály	 také	 před	 MiGBP	 Nysa,	
MiGBP	 Glucholazy	 a	 Knihovnou	 Vincence	
Priessnitze	v	Jesenıḱu	–	a	ve	středu	29.	zářı	́se	
zástupci	 těchto	 třı	́organizacı	́ sešli	v	budově	
glucholazské	 knihovny,	 aby	 si	 vyměnili	
načerpané	 zkušenosti.	 Mıśto	 bylo	 tentokrát	
zvolené	 opravdu	 přıh́odně	 –	 knihovna	 totiž	
byla	 vybudována	 v	 roce	 2019	 přı́stavbou	
a	propojenıḿ	prostoru	 se	 stávajıćıḿ	 kultur-
nı́m	 domem	 a	 jedná	 se	 o	 natolik	 zdařilý	
architektonický	 počin,	 že	 byla	 dokonce	
nominována	 na	 Cenu	 Evropské	 unie	 Miese	
van	 der	 Roheho	 za	 současnou	 architekturu.	
Světlý,	 vzdušný	 prostor	 zahrnujı́cı́	 dětské	
i	 dospělé	 oddělenı́ 	 knihovny	 a	 atrium	
s	proskleným	stropem	vhodným	kupřıḱladu	
pro	výstavy	působil	velice	přıj́emně	a	repre-
zentativně.	Přednášky	na	setkánı	́pak	probı-́
haly	v	sousedıć ıḿ	kinosále.

Glucholazy	bodovaly	online
U� vodnı	́přednáška	patřila	hostitelům	z	MiGBP	
Glucholazy	 a	 bylo	 patrné,	 že	 zejména	 co	 se	
dětské	 a	 dospı́vajı́cı́	 klientely	 týče,	 majı	́
v	 Glucholazı́ch	 rozvinutou	 opravdu	 silnou	
komunitu.	 Knihovna	 zvládnula	 přechod	 do	
online	světa	nejen	aktivizacı	́svých	kanálů	na	
sociálnı́ch	 sı́tı́ch,	 ale	 předevšı́m	 tı́m,	 jaké	
různorodé	online	akce	byla	schopna	připravit	
a	 jak	 široké	 obecenstvo	 angažovat.	 Posuďte	
sami	pestrost	palety	online	událostı	́namátko-
vým	výběrem	–	večernı	́povıd́ánı	́o	knıž́kách,	
tvorba	 společné	 knihy	 básniček	 a	 přı́běhů,	
zpıv́ánı	́pro	nejmenšı,́	organizace	recitačnıh́o	
klánı́	 či	 cestopisná	 přednáška.	 Menšı́	 děti	
se	 mohly	 zůčastnit	 soutěže	 "sel�ie	 s	 plyšá-
kem",	 středoškoláci	 projevit	 svou	 kreativitu	
při	tvorbě	memů.	Posléze	se	knihovně	zadaři-
lo	přenést	zábavu	z	dětských	pokojů	přıḿo	do	
ulic	 města,	 kde	 pracovnice	 připravily	 hned	
několik	terénnıćh	a	 únikových	her.	Aby	toho	
nebylo	málo,	následně	byly	ještě	představeny	
výstupy	akcı	́z	dotačnıh́o	programu	"Kultura	
v	 sıt́i",	 který	 zahrnoval	 literárnı	́ a	 výtvarné	
workshopy	či	online	setkánı	́s	autory.	U� častnı-́
ci	programu	také	napsali	pohádku	"To	moglo	
sie	wydarzic"	a	vyrobili	pro	ni	kulisy	ve	stylu	
japonského	 pouličnı́ho	 divadla	 kamishibai.	
Výsledek	viděli	účastnıći	setkánı	́promıt́nutý	
na	velkém	plátně	a	kreativitu	ocenili	zaslouže-
ným	potleskem.

pokračování	z	titulní	strany
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Kontaktu	se	čtenáři	se	knihovny	nevzdaly
V	MiGBP	Nysa	stáli	před	podobnými	problémy	a	také	se	s	nimi	dle	
své	přednášky	popasovali	se	ctı.́	Během	nelehkých	časů	mnoha	
lidem	 osvěžili	 přı́jemné	 vzpomı́nky	 sdı́lenı́m	 historických	
fotogra�iı́	 či	 ukázek	 z	 bohaté	 kroniky	 knihovny.	 Snažili	 se	
o	 realizaci	 systému	 distančnı́	 výpůjčky	 knih	 mezi	 dveřmi,	
zprostředkovávali	online	besedy	s	autory	a	dětem	poskytovali	
alespoň	 domácı	́ zábavu	 a	motivaci	 k	 činnosti	 skrz	 organizaci	
vědomostnı́ch	 a	 výtvarných	 soutěžı́.	 Jakmile	 to	 pandemická	
pravidla	alespoň	trochu	umožnila,	alespoň	v	omezeném	počtu	
a	 za	 dodrženı	́ přıśných	 hygienických	 opatřenı	́ se	 v	 knihovně	
znova	 začaly	 hrát	 deskové	 hry.	 Nynı	́ je	 již	 fungovánı	́ nysské	
knihovny	blıźké	normálu	a	my	si	můžem	jen	přát,	aby	tento	stav	
vydržel	či	se	ještě	zlepšil.

Knihovna	Vincence	Priessnitze	v	Jesenıḱu	se	během	pandemie	
soustředila	na	co	možná	nejkontinuálnějšı	́poskytovánı	́základ-
nıćh	výpůjčnıćh	služeb.	Zatıḿco	prvnı	́vlna	koronaviru	na	jaře	
2020	byla	v	Jesenıḱu	ještě	věnována	servisu,	katalogizaci	a	také	
poskytovánı́	 informacı́	 a	 služeb	 v	 rámci	 pomocné	 linky	 pro	
seniory,	 na	 podzim	 již	 byla	 knihovna	 připravena	 na	 přı́sné	
lockdownové	 podmıńky	 a	 začala	 poskytovat	 výpůjčnı	́ služby	
prostřednictvıḿ	výdejnıh́o	okénka,	odkud	byly	knihy	půjčovány	
na	předchozı	́ objednávku.	A	v	odhodlánı	́knihovnice	nezastavilo	
ani	dalšı	́zpřıśněnı	́opatřenı,́	po	kterém	se	knihy	začaly	vydávat	
zcela	bezkontaktně	v	prostoru	mezi	dveřmi	knihovny.	Oblibě	se	
těšila	(a	dodnes	těšı)́	služba,	kdy	knihovnice	připravı	́dětskému	
či	dospělému	čtenáři	balıč́ek	doporučených	knih	dle	žánrových	
preferencı,́	 což	 byla	 vhodná	 alternativa	 v	 době,	 kdy	 si	 člověk	
nemohl	 knihou	 fyzicky	 zalistovat.	 Kromě	 toho	 se	 knihovna	
snažila	 připomenout	 svou	 existenci	 i	 ve	 veřejném	 prostoru.	
Kladné	 ohlasy	 sklidil	 třeba	nápad,	 kdy	byly	prázdné	 výlepové	
plochy	ve	městě	 polepeny	hezkými	plakáty	 s	poeziı.́	 Přıŕodně	
laděné	 básně	 věhlasných	 i	 regionálnıćh	 autorů	 zvedaly	 lidem	
náladu	v	šedi	lockdownové	zimy.

Voda	nad	zlato
V	budově	knihovny	sice	bylo	dobře,	Glucholazy	toho	však	nabıźı	́
mnohem	vıće	a	byla	by	škoda	návštěvy	nevyužıt́.	Po	společném	
obědě	 v	 jedné	 z	mıśtnıćh	 restauracı	́ se	 tedy	 účastnıći	 setkánı	́
vypravili	pod	vedenıḿ	průvodce	Marcina	Nowaka	do	lázeňského	
parku	(Park	Zdrojowy),	kde	se	jim	dostalo	poučného	i	zábavného	
výkladu	o	historii	města.	Ta	zahrnuje	jak	někdejšı	́těžbu	zlata,	tak		
podobně	jako	v	přıṕadě	Jesenıḱ u	lázeňstvı	́s	důrazem	na	hydro-
terapii	 dle	 metod	 Vincence	 Priessnitze	 i	 Sebastiana	 Kneippa.	
Rozlehlý	park	si	prošel	několika	etapami	rekonstrukce	(2009,	
2019)	 a	 nabıźı	́ mnoho	 zajıḿavých	 zákoutı.́	 Malý	 balneopark,	
smyslové	chodnıč́ky,	alpinárium	s	horskými	rostlinami,	vyhláše-
ný	koncertnı	́am�iteátr	"mušle"	či	dokonce	rozhledna	–	procház-
ka	 lázeňským	 parkem	 vás	 zabavı́	 skutečně	 na	 celé	 hodiny.	
O	 účastnıḱy	 setkánı	́ knihoven	 bylo	 skvěle	 postaráno,	 odvezli	
si	domů	informace	i	zážitky	a	nelze	než	doufat,	že	tradice	přes-
hraničnıh́o	setkávánı	́knihoven	bude	pokračovat.

(jj)
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Ve	 středu	 20.	 října	 se	 v	 Centru	
společných	 aktivit	 uskutečnil	
workshop	 historického	 knihtis-
ku	pod	vedením	Studia	bez	kliky.	
Dětští	 i	 dospělí	 návštěvníci	 se	
s	 historií	 disciplíny,	 bez	 niž	 by	
nyní	 bylo	 stěží	 možné	 číst	 tyto	
řádky,	 seznámili	 prostřednic-
t v ím 	 z á b avn ého 	 v ýk l a du	
i	názorných	ukázek.

Tým	 Studia	 bez	 kliky	 tvořı́	 lidé	
mnoha	talentů	–	ostatně,	v	červenci	
napřıḱlad	před	knihovnou	rozložili	
svou	 historickou	 pražıŕnu	 kávy	 a	
návštěvnı́ky	 potěšili	 výkladem	 o	
historii	 oblıb́eného	 nápoje.	 Tento-
krát	 dorazili	 Roman	 Prokeš	 a	
Pavlıńa	 Wolfová	 s	 workshopem	 v	
oboru,	který	je	pro	knihovnu	ještě	
přıźnačnějšı	́–	historickým	knihtis-
kem.	 Opět 	 stylově 	 ustrojeni ,	
vybaveni	 replikou	 historického	
tiskařského	 stroje	 a	 bednami	
plnými	 historických	 rekvizit	
souvisejıćıćh	s	vývojem	pıśemnné-
ho	 záznamu	 informacı́,	 obohatili	
během	dopoledne	svým	výkladem	
třı́dy	 žáků	 ZS� 	 Jesenı́k,	 Gymnázia	
Jesenıḱ,	 ale	 také	 skupinu	 českých	
a	 polských	 seniorů.	 Všichni	 byli	

výbornými	 posluchači.Teoretická	
č ást 	 workshopu	 se	 věnovala	
rozličným	 formám	 pı́semného	
záznamu	informacı	́napřıč́	historiı.́	
Došlo	na	civilizaci	Sumerů	a	 jejich	
klıńové	 pıśmo	 zaznamenávané	 na	
hliněné	tabulky	i	na	kodexy	starých	
R� ı́manů,	 kteřı́ 	 naopak	 ryli	 do	
voskových	 tabulek	 rydlem	 neboli	
stilem.	 Posluchači	 se	 dozvěděli,	
z	 čeho	 se	 vyráběl	 papyrus	 či	
pergamen,	 či	 že	kromě	brku	se	ve	
st ředověku	 dosti 	 často	 psalo	
i	 dutou	 hůlkou.	 Papı́r	 se	 vyráběl	
z	 hader,	 inkoust	 zase	 ze	 sazı́	 či	
z	 duběněk	 –	 hálky	 blanokřıd́lého	
hmyzu	 žlabatky	 dubové	 za	 reakce	
se	 zelenou	skalicı.́	Vše	 si	přıt́omnı	́
mohli	 prohlédnout	 či 	 osahat.	
Nemohlo	 dojı́t	 ani	 na	 vynález	
knihtisku,	 který	 byl	 rozebrán	
trochu	podrobněji.	Prokeš	názorně	
ukázal,	jak	probıh́alo	odlévánı	́litér	
cıńu	 i	 olova	 a	pohovořil	 o	 tom,	 že	
revolučnı́ 	 na	 stroji	 Johannese	
Guttenberga	 z	 15.	 stoletı	́ nenı	́ ani	
tiskařský	lis,	ani	samotné	litéry,	ale	
předevšıḿ	matrice,	do	nıž́	se	litéry	
vkládaly.
Po	teoretické	části	si	zájemci	mohli	
práci	s	knihtiskem	vyzkoušet	a	na	

speci á lnı́ 	 papı́ r 	 s i 	 technikou	
deskotisku	 (kdy	 je	 celý	 motiv	
vyřezán	 do	 dřevěné	 destičky)	
natisknout	signet	"učitele	národů"	
Jana	 Amose	 Komenského.	 Roman	
Prokeš	doplnil	každému	papıŕ	ještě	
o	 krasopisné	 věnovánı	́ a	 žáci	 tak	
odcházeli	 zpět	 do	 školnı́ch	 lavic	
nejen	s	novými	poznatky,	ale	také	
s	 poměrně	 pěknou	 hmatatelnou	
připomı́nkou.	 Skupina	 českých	
a	 polských	 seniorů	 si	 navı́c	 po	
přednášce	 mohla	 vyzkoušet	 také	
workshop	historické	kaligra�ie,	kdy	
si	 za	 pomocı́	 brků,	 hůlek,	 per	 či	
modernı́ch	 psacı́ch	 potřeb,	 jako	
jsou	 centro�ixy,	 testovali	 zručnost	
pıśařů	 z	 obdobı	́ gotiky	 za	 využitı	́
předti štených	 vzorů . 	 Někteřı	́
působili,	 jako	by	 se	pro	pıśařskou	
profesi	vyloženě	narodili.	Dopoled-
ne	 s	 historickým	 knihtiskem	 bylo	
zábavné	i	zajıḿavé	a	činnost	Studia	
bez	 kliky	 lze	 doporučit	 každému,	
kdo	se	rád	vzdělává	hravou	formou.

(jj)

Od pergamenu ke Gutenbergovi
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Potkali se u rozhledny
V	sobotu	9.	října	bylo	jasné,	že	příchod	podzimu	už	je	
nevyhnutelný.	Za	chladného,	ale	jinak	vceliu	pěkné-
ho	 počasí	 vyrazily	 na	 výlet	 pod	 hlavičkou	 Centra	
společných	aktivit	skupiny	z	Česka	a	Polska,	aby	se	
potkali	 na	 vrcholu	 Biskupská	 kupa	 u	 Zlatých	 Hor,	
kudy	probíhá	česko-polská	státní	hranice.

Několikrát	odloženou	akci	se	konečně	povelo	uskutečnit	
druhou	řıj́novou	sobotu	a	nutno	řıći,	že	zejména	zkuše-
ným	 turistům	 přıj́emně	 zpestřila	 vıḱendový	 program.	
C�eská	skupina	se	rozdělila	a	využila	obě	dvě	možné	cesty	
z	české	strany	–	část	účastnıḱů	si	vybrala	cestu	přıḿo	z	
centra	nedalekého	města	Zlaté	Hory,	kde	na	ně	ovšem	
čekalo	na	4	km	trase	450	m	převýšenı,́	část	vyrazila	přeci	
jen	 schůdnějšı́	 trasou	 z	 odpočıv́adla	 Petrovy	 Boudy.	
Polská	 skupina	 využila	 i	 tentokrát	 služeb	 průvodce	
Marcina	Nowaka,	který	je	nejen	bezpečně	provedl	žlutě	
značenou	trasou	z	obce	Jarnoltowek,	ale	také	okomento-
val	památky	a	zajıḿavá	mıśta,	která	se	po	cestě	nacháze-
la.
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Skupiny	z	obou	dvou	částı	́hranice	svou	trasu	
zdárně	zvládly	a	potkaly	se	na	vrcholu,	který	
ležı́	 ve	 výšce	 890	 m.n.m.	 Po	 nezbytném	
"vrcholovém	 snı́mku"	 se	 zájemci	 mohli	
pokochat	 výhledem	 z	 rozhledny	Biskupská	
kupa,	 která	 se	 nacházı́	 na	 české	 straně	
hranice.	 Jelikož	 po	 poctivě	 našlapaných	
kilometrech	 člověku	vyhládne,	pokračovala	
celá	výprava	o	kus	dále	na	polské	územı,́	kde	
se	 od	 roku	 1923	 nacházı́	 horská	 chata	
(Schronisko)	polského	klubu	turistů	(PTTK),	
která	nabıźı	́ubytovánı	́i	občerstvenı.́	V	jejich	
útrobách	na	účastnıḱy	čekala	horká	gulášová	
či	rajská	polévka	a	kdo	se	cıt́il	ještě	na	druhý	
chod,	ten	si	mohl	na	ohništi	u	altánu,	nalézajı-́
cıḿ	 si	 ještě	 o	 kousek	 niže,	 opéct	 klobásu.	
Výlet	provázela	přıj́emná	atmosféra	a	setkánı	́
bylo	jasným	důkazem,	že	společnou	hostorii	
pohraničı	́se	vyplatı	́objevovat	i	s	pohorkami	
na	nohou.

(jj)
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Jak se nenechat napálit
v kyberprostoru

Ve	 čtvrtek	 7.	 října	 proběhla	
v	 hudebním	 sále	 Centra	 společ-
ných	aktivit	již	druhá	přednáška	
věnovaná	 bezpečnosti	 kyberne-
tického	 prostředí	 pro	 seniory.	
Lektorem	byl	stejně	jako	v	minu-
lém	 roce	 Ing.	 Tomáš	 Posker,	
internetový	expert	a	CEO	společ-
nosti	Oskar	Senior	zaměřené	na	
vývoj	 komunikačních	 aplikací	
pro	osoby	staršího	věku.	Navíc	se	
tentokrát	 přednášky	 zůčastnili	
také	 polští	 hosté	 a	 společně	
s	 českými	 účastníky	 pozorně	
vstřebávali	každé	slovo	precizní-
ho	a	profesionálního	lektora.

Prvnı	́přednáška	na	toto	téma,	která	
proběhla	 vloni	 v	 srpnu,	 se	 setkala	
s	velmi	pozitivnıḿi	ohlasy	a	účastnı-́
ci	 si	 o	 opakovánı	́ a	 dalšı	́ rozšıř́enı	́
obzorů	řekli	prakticky	sami.	Novin-
kou	 byla	 přednáška	 pro	 polské	
seniory,	kteřı	́ na	prvnı	́ setkánı	́ sice	
nemohli	 přijet,	 tentokrát	 se	ovšem	
zúčastnili	 v	 hojném	 počtu.	 Dı́ky	
asistenci	 pohotového	 tlumočnı́ka	
Tadeusze	Kuchejdy	nepředstavova-
la	 jazyková	 bariéra	 žádný	 problém	
a	 komplexnı́	 přednáška	 na	 téma	
bezpečnosti	 kybernetického	 pro-
středı	́mohla	začıt́.

Po	 krátkém	 úvodu	 na	 téma	 online	
a	 of�line	 pracovnıćh	 nástrojů,	 jako	
jsou	 napřı́klad	 textové	 editory,	
si	tentokrát	Tomáš	Posket	připravil	

zajıḿavou	 názornou	 ukázku.	 Před	
přednáškou	 mu	 byla	 poskytnuta	
jména	 účastnıḱů,	 z	 nichž	 náhodně	
vybral	 tři,	 u	 každého	 strávil	 pár	
m inut 	 "goog lován ı́m" 	 jm éna	
a	veřejně	dostupné	informace,	které	
takto	na	internetu	našel,	přehledně	
prezentoval.	 Tento	 krok	 neměl	 být	
pro	 seniory	 záměrně	 nekomfort-
nıḿ,	 ale	 naopak	měl	 ukázat,	 jakou	
stopu	za	sebou	člověk	na	internetu	
zanechává,	 aniž	 by	 si	 toho	 musel	
nutně	 být	 vědom.	 Poukázal	 na	 to,	
jaké	�irmy	mohou	veřejně	dostupné	
informace	sbıŕat	a	za	jakým	účelem	
–	ať	už	se	jedná	o	cıĺenı	́reklamy,	či	
nedejbože 	 mnohem	 nekalej š ı	́
záležitosti.

Co	si	pod	takovým	pojmem	"nekalej-
šı	́záležitosti"	představit?	Posker	se	
věnoval	 napřı́klad	 fenoménům	
phishingu	a	spoo�ingu,	tedy	situacı,́	
kdy	 podvodnı́k	 předstı́rá	 důvěry-
hodný	zdroj	(napr.̌	Banku)	a	snažı	́se	
z	potenciálnı	́oběti	vylákat	osobnı	́či	
platebnı	́údaje.	Zaměřil	se	na	to,	jak	
tyto	podvody	odhalit,	jak	na	interne-
tu	 bezpečně	 nakupovat	 a	 jak	 se	
nenechat	 rozhodit	 e-mailovým	
spamem.	Podrobně	se	věnoval	také	
problematice	hesel	–	 i	zde	platı,́	 že	
opatrnosti	 nenı	́ nikdy	 dost.	 Kromě	
základnıćh	 bezpečnostnıćh	 opatře-
nı	́ (použıv́at	na	každou	službu	 jiné	
heslo,	 nikdy	 jej	 nepsat	 do	 těla	
e-mailu	 atd.)	 doporučil	 napřı́klad	

použıv́ánı́	 softwaru	 známého	 jako	
"klıč́enka"	(keychain),	který	správu	
hesel	člověku	značně	usnadnı.́

Vzhledem	 k	 faktu,	 že	 přednáška	
se	 konala	 den	 před	 očekávanými	
volbami	do	PSP	C�R,	nešlo	vynechat	
téma	 fake	 news,	 hoaxů	 a	 dezinfor-
macı.́	 Tomáš	 Posker	 (nutno	 dodat,	
že	 v	 přı́sně	 apolitickém	 duchu)	
představil	 jejich	 typické	 přı́klady,	
poradil,	 jak	je	rozpoznat	a	ověřit	si	
přıṕadnou	pravidovost	skandálnıćh	
informacı́	 a	 obrázků	 sdı́lených	 na	
sociálnı́ch	 sı́tı́ch	 či	 elektronickou	
poštou.	 Závěrem	 byl	 vyhrazen	
prostor	 pro	 dotazy	 ú častnı́ků	
a	 několik	 zajı́mavých	 podnětů	
z	 publika	 skutečně	 zaznělo.	 Před-
náška	 trvala	 souhrnem	 skoro	 tři	
hodiny,	což	by	byla	"na	jeden	zátah"	
přı́liš	 náročná	 záležitost,	 proto	
přišla	 vhod	 přestávka	 na	 kávu	
a	 občerstvenı́,	 která	 účastnı́kům	
dala	 šanci	 informace	 zpracovat	
průběžně.	 Vyzdvihnout	 je	 ovšem	
opět	 potřeba	 předevšı́m	 výkon	
lektora	 –	 Tomáš	 Posker	 popisoval	
složitou	 problematiku	 věcně	 a	 bez	
přı́kras,	 zároveň	 ale	 srozumitelně	
a	 s	 potřebným	 nadhledem.	 Také	
proto	 byl	 jednı́m	 z	 nejčastějšı́ch	
dotazů	 pro	 skončenı́	 přednášky	
"kdy	 přı́ ště?",	 což	 je	 snad	 tou	
nejlepšı	́možnou	vizitkou.

(jj)
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Bohatství jesenických pramenů s Lukášem Abtem

Druhá	 přednáška	 Akademie	 III.	

věku	 se	 uskutečnila	 v	 Centru	

společných	aktivit	ve	čtvrtek	21.	

října.	 Autor	 Atlasu	 jesenických	

pramenů	 pohovořil	 o	 historii	 a	

současnosti	 pramenů	 jakožto	

vodních	 zdrojů	 i	 kulturních	

památek	v	Jeseníku	a	okolí,	přidal	

i	 zajímavosti	o	dalších	drobných	

památkách	jako	jsou	odpočívadla	

či	 lurdské	 jeskyně	 a	 představil	

chystanou	publikaci	Čti	Jeseníky.
Také	tentokrát	dorazili	na	přednáš-

ku	i	posluchači	z	polské	Nysy	a	spolu	

s	 českými	 účastnı́ky	 akademie	

tvořili	 vcelku	 početné	 a	 pozorné	

publikum.	Slovo	totiž	dostal	člověk,	

který	 jesenické	 prameny	 nejen	

detailně 	 zmapoval	 z	 hlediska	

geogra�ie	 i	 historie,	 ale	 také	 se	

podstatným	způsobem	angažuje	
v	jejich	popularizaci	a	obnově.	Autor	

podrobného	 Atlasu	 jesenických	

pramenů	Lukáš	Abt	se	jesenickému	

vodnı́mu	 bohatstvı́	 na	 přednášce	

v ě nova l 	 od 	 z á k l ad ů . 	 K r á t c e	
se	 zastavil 	 u	 osoby	 Vincence	

Priessnitze	 a	 principů	 vodoléčby	
a	přes	éru	mecenášů,	mezi	něž	patřil	

napřıḱlad	baron	Miklós	Wesselényi	

přešel	 až	 k	 éře	 "národnı	́ hrdosti",	

kdy 	 bylo 	 budován ı́ 	 p ramenů	
a	pomnıḱů	na	Gräfenberku	vyjádře-

nı́m	 nejen	 osobnı́ho	 vděku	 za	

úspěšnou	 léčbu,	 ale	 také	 jistou	

manifestacı	́národnı	́velikosti.	Právě	

z	 této	 éry	 pocházı	́ jedny	 z	 nejzná-

mějšıćh	 jesenických	 pramenů	 jako	

Francouzský	 (vystavěný	 ovšem	

Rumuny),	 Pruský	 (dnes	 Bezručův)	

pramen,	 Anglický	 pramen	 nebo	

Maďarský	 pomnıḱ.	 Později	 přibyly	

také	prameny	a	pomnıḱy	věnované	

"utlačovanějšı́m"	 národům,	 jako	

C�eský,	či	Polský.

Pokud	v	druhé	polovině	19.	 stoletı	́

zaž ı́valy	 prameny	 zlatou	 éru,	
v	 druhé	 polovině	 stoletı	́ 20.	 tomu	

bylo	přesně	naopak.	Prameny,	často	

opatřeny	nápisy	v	němčině,	byly	po	

2.	světové	válce,	odsunu	německého	

obyvatelstva	a	nástupu	komunistic-

kého	 režimu	 často	 vnı́mány	 jako	

nežádoucı	́ a	 v	 tom	 lepšıḿ	 přıṕadě	

byly	 ponechány	 svému	 osudu	
a	 odsouzenı́	 k	 dekádám	 chátránı́.	

Pokusy	některý	 z	pramenů	opravit	

byly	spıš́e	ojedinělé	a	se	systematic-

kou	obnovou	pramenů	se	začalo	až	

po	 roce	 2000,	 kdy	 se	 jich	 zhostilo	

nejprve	 Hnutı	́ Brontosaurus,	 které	

následně	 uvedlo	 v	 chod	 systém	

patronů	a	správců	památek.	O	 tom	

již 	 Lukáš 	 Abt	 mohl	 pohovořit	

takřıḱajıć	"z	prvnı	́ruky".

Jádro	 přednášky	 bylo	 doplněno	
o	 srovnávacı́	 fotogra�ie	 některých	

méně	 známých	 lokalit	 v	 původnı	́

podobě	 a	 nynı.́	 Nacházely	 se	 mezi	

nimi	nejen	prameny	a	pomnıḱy,	ale	

také	 lurdské	 jeskyně,	 turistické	

vyhlı́dky	 a	 odpočıv́ala.	 Tušili	 jste	

napřı́klad,	 že	 přı́mo	 na	 Fučı́ku	
v	těsném	sousedstvı	́ města	se	jedna	

lurská	jeskyně	nacházı?́	C� i	snad,	že	

parčıḱ	na	Z� elezné	hoře	nad	dnešnı	́

Kalvodovou	 ulicı	́ se	 těšil	 podobné	

oblibě	 jako	 ten	 nad	 lázeňskou	

promenádou?	 Znáte	 O'Swaldovo	

odpočıv́adlo	na	vrcholu	Na	Radosti	a	

přı́běh,	 který	 jej	 provázı́?	 Pro	 mě	

osobně	se	jednalo	o	novinky.

Zájemcům	 nelze	 než	 doporučit	

samostudium	 právě 	 v 	 At lase	

jesenických	pramenů	či	na	spřıźně-

ném	webovém	projektu
jesenickeprameny.cz.

Vědom	 si	 přı́tomnosti	 polských	

hostů,	rozšıř́il	Lukáš	Abt	svůj	výklad	

také	o	prameny	a	dalšı	́památky	na	

Parkové 	 hoře 	 v 	 Glucholazı́ ch	
a	 turistickou	 cestu	 z	 Glucholaz	
do	Mikulovic.	Závěrem	pak	předsta-

v i l 	 chystanou 	 publ ikac i 	 "C� t i	

Jesenıḱy",	 (cti-jeseniky.cz)	unikátnı	́

encyklopedii	Jesenıḱů	s	důrazem	na	

dobové	 vizuálnı	́materiály	 a	 atrak-

tivnı	́ gra�ické	 zpracovánı,́	na	nıž́	 se	
v	letošnıḿ	roce	povedlo	vybrat	400	

000	Kč	 prostřednictvıḿ	 crowdfun-

dingové	platformy	HitHit.	V	uplynu-

lém	 týdnu	 š la	 kniha	 do	 tisku	
a	k	dispozici	by	měla	být	na	předvá-

nočnı́m	 trhu,	 což	 je	 jednoznačně	

přıj́emnou	 zprávou.	 Celkově	 vzato	

byla	přednáška	Lukáše	Abta	nabitá	

zajıḿavými	informacemi	a	neméně	

poutavou	 historickou	 i	 současnou	

obrazovou	dokumentacı	́a	návštěv-

nıḱovi	určitě	vštıṕila,	že	na	výletech	

v	blıźkém	okolı	́ Jesenıḱu	se	vyplatı	́

mıt́	oči	otevřené	a	uši	nastražené	–	

zurčenı́	 současných	 či	 pozůstatky	

bývalých	 pramenů	 jsou	 totiž	 blıž́e,	

než	se	zdá.
(jj)
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Světem zdravé výživy
s Veronikou Škodovou
Umění	 správně	 se	 stravovat	 přispívá	 k	 fyzické	
i	duševní	pohodě	v	každém	věku.	Proto	byla	tomuto	

tématu	 věnována	 další	 přednáška	 Akademie	 III.	

věku	s	názvem	"Výživa	v	seniorském	věku",	jíž	se	ve	

čtvrtek	25.	 listopadu	zhostila	nutriční	 terapeutka	
a	zdravotní	sestra	Veronika	Škodová.
Původně	domluvená	přednášejıćı	́se	z	daného	termıńu	

omluvila,	ovšem	nakonec	nebylo	nutné	harmonogram	

akademie	 upravovat	 ani	 měnit	 téma	 přednášky	 –	

výkladu	se	totiž	zhostila	výživová	poradkyně,	zdravotnı	́

sestra	 a	 autorka	 webu	 C�arujeme	 s	 váhou	 Veronika	

S�kodová	a	my	jı	́jménem	pořadatelů	mnohokrát	děkuje-

me,	že	si	ve	svém	nabitém	rozvrhu	našla	čas.	Dle	účasti,	

která	 opět	 zahrnovala	 i	 posluchače	 z	 řad	 polských	

seniorů,	bylo	zřejmé,	že	lidi	v	důchodovém	věku	téma	

výživy	velice	zajıḿá	–	ostatně,	jak	ze	samotné	přednáš-

ky	vyplynulo,	pestrá	strava	rozhodně	napomáhá	tomu,	

aby	člověk	zůstal	dlouho	�it,	v	kondici	a	třeba	i	elimino-

val	nějaké	nežádoucı	́efekty,	které	stárnutı	́přinášı.́

Veronika	S�kodová	má	dlouhou	praxi,	co	se	výživových	

konzultacı	́i	sestavovánı	́jıd́elnıč́ku	na	mıŕu	týče,	a	tak	

nenı	́ divu,	 že	 vykládala	 plynule,	 zasvěceně	 a	 přitom	
s	 nadhledem.	 Seznámila	 posluchače	 s	 pojmy	 jako	

energetický	přıj́em	a	výdej,	rozdělila	typologicky	živiny	

na	 makronutrienty	 (bı́lkoviny,	 sacharidy,	 tuky)	
a	 mikronutrienty	 (vitamıńy,	 minerály).	 Popsala,	 jaké	

potraviny	 dané	 živiny	 obsahujı,́	 k	 čemu	 jsou	 dobré	 a	
v	 jakém	množstvı	́ je	přijatelné	 je	konzumovat,	vše	za	

užitı́	 praktických	 přı́kladů.	 Kladla	 důraz	 na	 to,	 aby	

člověk	 při	 přemýšlenı	́ nad	 stravou	 užıv́al	 "zdravého	

rozumu"-	 občasný	 výkyv	 ve	 složenı	́ či	 přıj́mu	 stravy	
v	podobě	oslavy	nebo	podobné	přıĺežitosti	nemusı	́být	

na	 škodu,	 když	 se	 po	 něm	 člověk	 dokáže	 vrátit	 do	

normálnıh́o	režimu.	Přiliš	 restriktivnı	́omezenı	́stravy	

zase	škodlivé	být	může,	zejména	když	hubnoucı	́přepálı	́

start,	měsıć	 vydržı	́ skutečně	 přıśná	 omezenı,́	 ale	 pak	

spadne	ještě	do	horšıh́o	režimu,	nežli	předtıḿ.

Ve	 druhé	 části	 přednášky	 se	 pak	 Veronika	 S�kodová	

věnovala	 speci�icky	 živinám,	 s	 jejichž	 nedostatkem	
se	lidé	v	seniorském	věku	obvykle	potýkajı	́a	zdravot-

nıḿ	 obtıž́ıḿ,	 které	 takový	 nedostatek	 může	 přinést.	

Přıĺiš	málo	vápniků	může	vésti	k	osteoporóze,	nedosta-

tek	hořčıḱu	zase	k	únavě	a	křečıḿ.	Pozor	je	třeba	dát	si	
i	na	dostatečný	přıśun	vitamıńů	C,	D,	E	 i	K	–	přičemž	

neplatı,́	že	je	nutně	zapotřebı	́dodávat	je	tělu	suplemen-

tacı,́	mnohdy	stačı	́zařadit	do	jıd́elnıč́ku	správné	potra-

viny	ve	vhodném	množstvı,́	o	čemž	Veronika	S�kodová	

vždy	 detailně	 pohovořila.	 Zařadila	 i	 část	 věnujı́cı	́
se	 pitnému	 režimu.	 Upřesnila,	 jaké	 tekutiny	 do	 něj	

zařadit,	jaké	do	něj	minimálně	nepočıt́at	a	jakým	se	pro	

jistotu	vyhnout.
Po	 zodpovězenı́	 závěrečných	 dotazů	 se	 Veronice	

S�kodové	dostalo	zaslouženého	potlesku	za	jejı	́fundova-

ný	výklad	a	milé	vystupovánı.́	Věřme,	že	si	z	přednášky	

senioři	 odnesli	 alespoň	 některé	 zajı́mavé	 informace	
a	že	cyklus	bude	moci	i	v	následujıć ıćh	měsıćıćh	pokra-

čovat	bez	výraznějšıćh	omezenı.́																																						(jj)
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Cesty
pohraničím
Na	 náměstí	 Jana	 Pavla	 II.	 v	 Nise	

byla	 dnes	 instalována	 výstava	
s	 názvem	 „Stezkami	 pohraničí“,	

která	prezentuje	díla	 6	 fotografů	
z	Nisy	a	 Jeseníku.	Na	 fotogra�iích	

zachytili	nejkrásnější	a	nejzajíma-

vější	 církevní	 i	 světské	 památky,	

krásy	přírody	a	krajinu	pohranič-

ního	regionu	Nisy	a	Jeseníku.	

Agnieszka	Wolnicka-Pawlik	
i	 Przemysław	 Pawlik	 Manželstvı́,	

které	 spojuje	 jedna	 záliba.	 Ce-

stovatelé,	 fotografové,	 milovnı́ci	

přıŕody	a	řemeslných	výrobků.	Spolu	

již	 přes	 deset	 let	 realizujı	́ své	 sny.	

Autoři	několika	 společných	 i	 indivi-

duálnı́ch	 fotogra�ických	 výstav,	 na	

kterých	 prezentujı́	 nejen	 daleké	

divoké	 kouty	 světa,	 ale	 také	 krásy	

přıŕody	hned	vedle	nás.	Specializujı	́

se	 na	 cestovatelskou	 a	 krajinnou	

fotogra�ii.

Marcin	Nosal
Jmenuji	 se	 Marcin,	 překročil	 jsem	

čtyřicıt́ku	a	celý	život	bydlıḿ	v	 	Nise.	

Fotogra�ie	 mě	 zajıḿ ala	 v	 podstatě	

vždy.	 Už	 jako	malý	 kluk	 jsem	 trávil	

čas	s		tátou	v		temné	komoře	namáče-

nıḿ	negativů	v	 	ustalovači.	Dalšı	́na	

řadě	byla	digitálnı	́fotogra�ie,	a	spolu	

s	nı	́fascinace	technikou	infračervené	

fotogra�ie	 (ang.	 Infrared	 -	 IR).	 Mou	

druhou	 vášnı́ 	 je	 kolo	 a	 horská	

turistika,	 která	 mi	 dává	 možnost	

fotografovánı́	 krajiny,	 a	 ta	 je	 mým	

oblıb́eným	tématem.

Lenka	i	Karel	Mondekovi
Jsme	sourozenci	a	amatérštı	́fotogra-

fové	z	Jesenıḱu.	Milujeme	kopce,	hory	

a	 všechno,	 co	 s	 	 nimi	 souvisı.́	 Jsou	

nedı́lnou	 součástı́	 našeho	 života.	

Fotografovánı́	 je	 našı́	 vášnı́,	 ale	 i	

zábavou.	 Fotogra�ie	 odrážı́ 	 stav	

našich	dušı,́	snů	i	radostı,́	a	čas,	který	

trávıḿe	 na	 horách	 spolu	 s	 	 našimi	

kamarády	 jsou	 ty	 nejlepšı́	 chvı́le	
v	našem		životě.

Radek	Leskovjan
Moje	 dobrodružstvı́	 s	 fotografová-

nıḿ	začalo	v	 	roce	2012,	kdy	jsem	se	

snažil	během	cestovánı	́po	Jesenicku	

a	okolı	́zachytit	krásu	krajiny,	 tehdy	

ještě	malým	kompaktnıḿ	fotoapará-

tem.	C�asem	mně	fotografovánı	́bavilo	

čıḿ	 dál	 vıć	 a	 v	 	 roce	 2013	 jsem	 si	

koupil	 svůj	 prvnı́	 profesionálnı	́

fotoaparát.	 Hlavnıḿ	 tématem	mých	

fotek	je	krajina.	Každá	fotka	je	pro	mě	

důležitá	 a	 posouvá	 mě	 dopředu.	

Neustále	zıśkávám	nové	zkušenosti	a	

s	každou	novou	fotogra�iı	́se	snažıḿ	

být	 lepšı.́	Abych	mohl	pořıd́it	dobré	

snı́mky,	 chodı́m	 na	 hory	 v	 noci,	
v	 	zimě,	za	deště,	bouřky	nebo	větru	
a	čekám	na	ideálnı	́podmıńky,	právě	

dı́ky	 kterým	 jsou	 moje	 fotogra�ie	

neobyčejné	 a	 výjimečné.	 Výstavu	

bylo	 možno	 vidět	 do	 19.	 7.	 2021.

Těšíme	se	na	Vás!
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koordinátorka	kooperačnı	́sıt́ě
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Jiří	Janík
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+420	775	938	094
monika.blandova@csajesenik.cz
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metodička	sıt́ě

+420	721	476	260
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Joanna	Olejnik
manažerka	projektu
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j.olejnik@www.nysa.pl

Marzena	Andruchowicz
vedoucı	́dětského	oddělenı	́

MiGBP	v	Nyse
+48	77	43	32	756

marzena@migbp.nysa.pl

Anna	Kotlarz
metodička	sıt́ě

+48	77	40	69	042
biuro@cdw.nysa.pl

Paulina	Kozdraś
metodička	sıt́ě
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KONTAKTY

OTEVÍRACÍ DOBA
KNIHOVNY
VINCENCE

PRIESSNITZE
 

www.csajesenik.cz

.............................................................
Knihovna Vincence Priessnitze

bude v období od
22.12.2021 do 2.1.2022
pro veřejnost uzavřena.

www.knihovna-jesenik.cz
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