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KOMUNISMUS V ČR A POLSKU
...OD NÁSTUPU PO PÁD...

V	úterý	15.	prosince	se	v	hudeb-
ním	 sále	 CSA	 uskutečnila	 před-
náška	 odborného	 pracovníka		
Vlastivědného	muzea	 Jesenicka	
Mgr.	 Matěje	 Mately.	 Původně	
měla	doprovázet	 česko-polskou	
výstavu	 Nebyli	 jsme	 sami	 /	 Nie	
byliśmy	 sami	 a	 rozšířit	 obzory	
studentům	 středních	 škol ,	
prot iepidemická 	 opatření	
a	 nutnost	 výstavu	 odinstalovat	
však	 způsobily,	 že	 přednáška	
proběhla	 za	 omezené	 účasti.	
Po	jejím	absolvování	však	nelze	
než	 srozumitelné	 a 	 přesto	
komplexní	povídání	pana	Mately	
doporučit	pozornosti	pedagogů.

Výstava	 Nebyli	 jsme	 sami	 /	 Nie	
byliśmy	 sami	 byla	 po	 úspěšných	

turnusech	 v	 muzejı́ch	 v	 Jesenı́ku	
i	 Nyse	 zpřı́stupněna	 od	 1.	 zářı	́
2020	i	v	Centru	společných	aktivit.	
Dvojjazyčná	 výstava,	 realizovaná	
vloni	ku	přıĺežitosti	30.	výročı	́pádu	
komunistických	 režimů	 v	 C� SSR	
i	 PLR,	 vznikla	 za	 kooperacce	
Vlastivědného	 muzea	 Jesenicka	
s	 Muzeem	 Powiatovym	 w	 Nysie	
s	 řadou	 dalšıćh	 institucı	́ a	 přinášı	́
rozsahem	dosud	nevıd́aný	vhled	na	
to,	 jak	fungoval	vývoj	a	kooperace	
disentu	 na	 obou	 stranách	 hranice	
v	 kontextu	 národnıćh	 dějin	 obou	
států.	 Gra�icky	 přehledně	 zpraco-
van é 	 pane ly 	 j sou 	 dop ln ěny
o	dobové	 fotogra�ie	a	doplňujı	́ tak	
mimořádně	 zajı́mavé	 čtenı́,	 které	
zpracovává	 jednak	 trendy	 v	 obou	
zemıćh	zejména	mezi	70.	-	90.	lety,	

tak	se	podrobněji	věnuje	kořenům	
a	 podobám	 disentu	 v	 oblastech	
Jesenicka	 a	 Nyska.	 Výstava	 byla	
nainstalována	již	na	začátku	a	byla	
zdarma	přıśtupná	během	provoznı	́
doby	Knihovny	Vincence	Priessnit-
ze,	ovšem	s	nástupem	"druhé	vlny"	
koronavirové	pandemie	a	souvise-
jıćıḿ	 rušenı	́ akcı	́ opadala	 nutnost	
pospı́ š i t 	 s i 	 s 	 je j ı́ 	 deinstalacı	́
a	v	osiřelém	hudebnıḿ	sále	CSA	tak	
výstava	 zůstala	 dalšı́ 	 měsı́ce.	
Krátké	obdobı	́poskytlo	přıĺežitost	
zrealizovat	plánovanou	tématickou	
přednášku	alespoň	pro	úzký	okruh	
posluchačů	 v	 povoleném	 limitu	
10	osob,	když	už	ne	pro	středoškol-
ské	třıd́y.

pokračování	na	druhé	straně

•	Přednáška	Matěje	Mately
•	Vánoční	deskohraní
•	Bigshotové	odpoledne
•	Rok	2020	v	CSA
•	Rozhledna	Zlatý	chlum
•	Biskupská	kupa

•	Ohlédnutí	za	soutěží
		Putování	jesenicko-nyským			
		pohraničím
•	CSA	online
•	Knihovna	během	pandemie		
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Matěj	 Matela	 je	 odborným	 pracovnıḱem	 Vlasti-
vědného	muzea	Jesenicka	a	jednıḿ	ze	spoluautorů	
výstavy.	 Jeho	 přednáška	 však	 nebyla	 recitacı	́ z	
informačnıćh	panelů	či	detailnějšıḿ	povıd́ánıḿ	o	
česko-polském	 disentu	 –	 naopak	 téma	 výstavy	
obohacovala	a	rozšiřovala	o	historický	a	ideologic-
ký	kontext.	

Začal	vymezenıḿ	pojmů	pravice	a	levice	a	jejich	
střetnutı	́ve	20.	a	30.	letech	minulého	stoletı.́	Skrze	
představenı́	 základnı́ch	 idejı́	 komunismu	 se	
chronoligicky	 posunul	 k	 obdobı́	 po	 2.	 světové	
válce,	 kolektivizaci	 a	 prvnıḿ	 imigračnıḿ	 vlnám.	
Na	přıḱladu	 tehdejšıh́o	C�eskoslovenska,	Polska	 i	
Maďarska	 ukázal,	 jak	 rozdı́lně	 vypadalo	 přijetı	́
nastupujı́ c ı́ho	 rež imu	 v	 různých	 st á tech	
a	jak	výrazný	podıĺ	na	něm	měla	i	rozdıĺná	hospo-
dářská	situace.	

Popis	uvolňovánı	́v	rámci	Pražského	jara	a	obsaze-
nı	́ C�SSR	 vojsky	 Varšavské	 smlouvy	 následovaný	
obdobı́m	 normalizace	 mu	 poskytl	 odrazový	
můstek	 pro	 detailnějšı́	 elaborovánı́	 disentu	 na	
Jesenicku,	jeho	rozdělenı	́na	náboženský,	intelek-
tuálnı́	 a	 "hospodský"	 a	 srovnánı́	 s	 podobou	
disentu	v	Polsku.	

Nevynechal	 klı́čové	 milnı́ky,	 které	 v	 80.	 letech	
přispěly	k	erozi	režimu	v	obou	zemıćh	–	ať	už	se	
jednalo	o	zvolenı	́Karla	Wojtyly	prvnıḿ	polským	
papežem,	vznik	hnutı	́Solidarita,	nástup	Gorbačo-
vovy	glasnosti	a	perestrojky	v	Sovětském	svazu	či	
havárii	jaderné	elektrárny	v	C�ernobylu,	která	dále	
podkopala	 důvěru	 v	 SSSR	 jakožto	 "tahoun"	
východnıh́o	bloku.

Na	závěr	přednášky	popsal	Matela	detailněji	cestu	
C�echoslováků	k	17.	listopadu	a	položil	si	otázku,	
zda	 lze	vysledovat	 i	nějaké	přıńosy	komunismu,	
napřıḱlad	v	oblasti	 ženské	emancipace.	Po	�inál-
nı́m	 citátu	 francouzského	 politologa	 Jacquese	
Rupnika	 došlo	 i	 na	 krátkou	 diskuzi	 s	 publikem,	
věřıḿ	však,	 že	diskuze	se	studenty	by	byla	 ještě	
daleko	zajıḿavějšı.́	

Přednášku	Matěje	Mately	mohu	 vřele	 doporučit	
jako	doplněnı	́středoškolského	výkladu	–	hovořil	
fundovaně,	 koncentrovaně,	 plynule	 za	 plného	
zachovánı́	 pojmové	 i	 situačnı́	 srozumitelnosti	
a	 nezřı́dka	 doplnil	 výklad	 o	 osobnı́	 historku	
týkajıćı	́se	jeho	rodiny,	čıḿž	dodal	přednášce	ještě	
uvěřitelnějšı́	 rozměr.	 Nelze,	 než	 panu	 Matelovi	
poděkovat	a	popřát	úspěch	do	dalšıćh	let	badatel-
ské	činnosti.

(jj)

pokračování	z	titulní	strany



Pandemická	 opatření	 promluvi-
la	do	činnosti	Centra	společných	
aktivit	 výrazným	 hlasem.	 Okno,	
kdy	 došlo	 ke	 krátkodobému	
uvolnění,	 bylo	 příliš	 úzké	 a	 ani	
tak	 neumožňovalo	 uspořádat	
vnitřní	 akci	 pro	 více	 než	 deset	
účastníků.	Přesto	se	desítce	dítek	
i 	 dospě lých 	 poved lo 	 s e j í t	
v	 předvečer	 dalšího	 "utahování	
šroubů"	 a	 vyrobit	 si	 vánoční	
přání	či	jinou	oblíbenou	dekoraci	
na	oblíbeném	big	shotu.

Big	 Shot	 se	 vloni	 stal	 vı́taným	
"členem	rodiny"	Centra	společných	
aktivit.	Od	jeho	pořıźenı	́se	uskuteč-
nilo	již	čtvero	akcı,́	kde	sehrál	hlavnı	́
roli	 –	 posloužil	 při	 výrobě	 vánoč-
nı́ch	 přánı́,	 stylových	 valentýnek	
i	 záložek	 do	 knihy.	 Ve	 C� tvrtek	
17.	prosince	pak	posloužil	k	dalšı-́
mu	 workshopu	 s	 vánočnı	́ témati-
kou,	který	se	dle	pravidel	uskutečnil	
v	 počtu	 deseti	 účastnı́ků.	 Téma	

se	v	obdobı	́před	 	nejpopulárnějšı-́
mi	 svátky	 roku	 nabı́zelo	 samo	
a	dıt́ka	i	dospělı	́si	tak	mohli	vytvořit	
originálnı,́	rukodělné	vánočnı	́přánı	́
č i 	 t řeba	 jmenovku	 na	 dárek.
Kdo	se	 s	Big	Shitem	 teprve	sezna-
mu je , 	 nechť 	 s i 	 z apamatu je ,	
že	se	 jedná	o	multifunkčnı	́mecha-
nický	 přı́stroj,	 který	 umožňuje	
vyřezávánı	́i	embosovánı	́(vtisková-
nı́	 reliéfu)	 do	 papı́ru.	 Existuje	
nepřeberné	množstvı	́vyřezávacıćh	
šablon	 a	 embosovacıćh	 kapes	 pro	
každou	přıĺežitost	a	když	se	k	tomu	
přidá	 ještě	 možnost	 využıt́	 široké	
spektrum	papıŕů	a	dozdobit	výtvor	
jakýmikoli	 myslitelnými	 výtvarný-
mi	 technikami, 	 vycházı́ 	 n ám,	
že	možnosti	Big	Shotu	jsou	limito-
vané	pouze	lidskou	fantaziı.́

Bylo	 to	 poznat	 také	 na	 tvorbě	
vánočnı́ch	 přánı́	 a	 dalšı́ch	 ozdob,	
na	 něž	 se	 vrhnuly	 přı́tomné	 děti	
a	 jejich	maminky.	Nejdřıv́e	pečlivý	
výběr	 materiálu,	 poté	 samotné	
kouzlenı́	 s	 bigshotem	 a	 následné	
dozdobovánı́ , 	 lepenı́ , 	 foukánı	́
horkovzdušnou	 pistolı́,	 malovánı	́
a	 nakonec	 nějaký	 pěkný	 vzkaz	
adresátovi	 přánı́čka.	 Rukodělné	

dárky	jsou	spolehlivým	způsobem,	
jak	někomu	udělat	radost	a	vyjádřit	
svou	náklonnost	–	a	můžeme	si	být	
s ko ro 	 j i s t i , 	 ž e 	 t a 	 v y roben á	
na	 prosincovém	 bigshotovém	
odpoledni	 budou	 radost	 rozdávat.	
Přı́klady	 výrobků	 si	 můžete	 pro-
hlédnout	 v	 galerii	 pod	 článkem.	
Možná	 vás	 to	 inspiruje	 k	 vlastnı	́
tvůrčı	́ činnosti,	 potažmo	 návštěvě	
dalšı́	 z	 Big	 Shotových	 "seancı́",	
až	 se	 budou	moci	 za	 přıźnivějšıćh	
okolnostı	́a	vyššıh́o	počtu	účastnıḱů	
opět	konat.

(jj)

Bigshotové odpoledne
patřilo vánočním
přáním
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Komorní,	ale	veselé

V	den,	kdy	zpřísnění	pandemických	opatření	
již	klepalo	na	dveře,	 se	podařilo	za	dodržení	
omezeného	 počtu	 účastníků	 uspořádat	
pos ledn í 	 akc i 	 roku . 	 17 . 	 p ros ince 	 se	
v	 multimediální	 učebně	 Centra	 společných	
aktivit	sešly	děti	předškolního	i	školního	věku,	
aby	 si	 zahrály	 některou	 z	 populárních	
deskových	her.

Když	 vám	 hrozı́,	 že	 budete	 po	 nějakou	 dobu	
zavřenı	́ doma	 s	 rodinou	 a	možnosti	 vašı	́ zábavy	
budou	výrazně	omezené,	existuje	jedno	spolehlivé	
řešenı	́ –	 pořıd́it	 si	 deskové	 hry,	 které	 umožňujı	́
strávit	kvalitnı	́čas	společně,	poměřit	své	znalosti,	
taktické	 myšlenı́	 či	 postřeh	 a	 nebo	 si	 rovnou	
nechat	 otevřıt́	 dveře	 do	 řady	 fantasknıćh	 světů.	
Novou	várku	deskových	her	si	v	Centru	společných	
aktivit	 vyzkoušela	 v	 předvánočnıḿ	 čase	 desıt́ka	
děti	věku	předškolnıh́o	i	školáckého.	K	mánı	́byly	
různé	 typy	 her	 a	 časový	 harmonogram	 ani	
neumožňoval	vyzkoušet	je	rovnou	všechny,	ale	hry	
zůstávajı	́v	majetku	CSA	i	nadále	a	za	přıźnivějšıćh	
podmıńek	 určitě	 dojde	 i	 na	 ty,	 které	 ten	 večer	
skončily	netknuty.

Výběr	 byl	 skutečně	 rozmanitý.	 K	 deskovkám	
a	 společenským	 hrám,	 které	 byly	 pořıźenı	́ vloni	
v	 prosinci,	 přibyly	 napřıḱlad	 osvědčené	 klasiky	
jako	Dostihy	a	sázky	či	Carcassonne,	vědomostnı	́
hry	 z	 kolekce	 Brainbox	 zaměřené	 na	 znalosti	
o	C�eské	republice	či	ze	zvıř́ecı	́řıš́e.	Pro	vypravěče	
s	 velkou	 fantaziı	́ byl	 přichystaný	 Dixit,	 výrazně	
pohybovějšı	́charakter	pak	majı	́kupřıḱladu	Sochy	
v	akci.	Pro	celou	rodinu	jsou	určeny	hry	jako	Tipni	
si	 	 či	Tik	Tak	Bum.	Zejména	u	menšıćh	dětı	́pak	
sklidily	 úspěch	 hry	 s	 �igurkami,	 kde	 se	 mohly	
proměnit	ve	Vikingy	na	výpravě,	Tučňáky	a	ledové	
hře	či	vyzkoušet	najıt́	cestu	z	Labyrintu.	

Poté,	co	si	děti	vybraly	kýžené	hry	a	rozdělily	se	ke	
stolům,	začala	ta	pravá	hernı	́seance.	Komu	začaly	
mozkové	 závity	 spotřebovávat	 přı́liš	 mnoho	
energie,	 mohl	 ji	 doplnit	 v	 podobě	 sladkých	
i	 slaných	 plněných	 fornetti.	 Body	 z	 jednotlivých	
her	 se	 zaznamenávaly	 a	 dı́tka	 byla	 na	 závěr	
odměněna	cenami,	které	měly	podobu	–	jak	jinak	–	
deskových	 her,	 kterými	 si	 mohou	 zpestřit	 letos	
značně	 omezené	 vánočnı́	 prázdniny.	 Centrum	
společných	 aktivit	 tak	 na	 poslednı́	 akci	 roku	
rozdávalo	radost	–	a	doufejme,	 že	v	novém	roce	
nastane	 co	 nejdřıv́e	 možnost	 rozdávat	 radost	
znova.

(jj)
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Rok	2020	v	Centru	společných	aktivit	Loňský	rok	
měl	 pro	 Centrum	 společných	 aktivit	 být	 rokem	
plného	rozkvětu	–	prvním,	který	projekt	stráví	celý	
pod	 střechnou	 nové	 budovy	 vedle	 Divadla	 Petra	
Bezruče. 	 S i tuace 	 nakonec 	 dopadla 	 j inak	
a	fungování	Centra	bylo	vlivem	boje	proti	globální	
pandemi i 	 zásadně 	 ovl ivněno . 	 Přes to 	 to	
neznamená,	 že	 bychom	 na	 rok	 2020	 museli	
vzpomínat	pouze	ve	zlém.

Pandemie	koronaviru	v	loňském	roce	otřásla	světem,	
jak	 jsme	 na	 něj	 byli	 zvyklı,́	 a	 naše	 životy	 ovlivňuje	
dodnes.	 Pro	 projekt	 přeshraničnı	́ spolupráce,	 jehož	
pointou	je	setkávánı	́se	na	společných	česko-polských	
akcı́ch,	 byla	 opatřenı́ 	 omezujı́cı́ 	 kulturnı́	 akce,	
shromažďovánı	́ osob	 a	 přeshraničnı	́ styk,	 efektivnıḿ	
zataženıḿ	 ručnı	́ brzdy.	 Okna	 pro	 pořádánı	́ akcı	́ byla	
prakticky	pouze	mezi	lednem	–	březnem	a	červencem	–	
řıj́nem.	Když	už	se	ovšem	něco	dělo,	tak	to	stálo	za	to.
Ještě	 před	 začátkem	 pandemie	 v	 C�R	 se	 povedlo	
u spo ř á da t 	 nap ř ı́ k l ad 	 workshop 	 B i g 	 Sho tu	
s	valentýnskou	tématikou.	Polštı	́i	češtı	́diváci	společně	
v	 jesenickém	 kině	 zhlédli	 oceňovaný	 �ilm	 polského	
režiséra	 Pawla	 Pawlikovského	 studená	 válka	
a	na	Přeshraničnıḿ	festivalu	potravin	se	ochutnávaly	
polské	 tvarohové	 serniky	 a	 zdobily	 české	 pernıč́ky.

Letnı	́uvolněnı	́opatřenı	́jsme	se	snažili	využıt́	naplno.	
V	srpnu	jsme	pozvali	polské	seniory	do	Vlastivědného	
muzea	Jesenicka	a	na	výlet	po	naučné	stezce	Schroth	–	
Priessnitz	v	doprovodu	jesenických	vrstevnıḱů.	Polštı	́
kolegové	nám	pak	v	zářı	́pozvánı	́oplatili	a	ukázali	nám	
krásy	 nedalekého	 Paczkowa	 –	 nejen	 zachovalé	
historické	opevněnı,́	ale	také	třeba	pevnostnı	́Kostel	sv.	
Jana	 Evangelisty	 či	 Muzeum	 plynárenstvı.́	 Jesenická	
fotbalová	 "devatenáctka"	 sehrála	 na	 domácıḿ	 hřišti	
přátelské	utkánı	́s	polským	celkem	Ogrodnik	Chróścina	
Nyska	 a	 pro	mıśtnı	́ seniory	 si	 zajıḿavou	 přednášku	
o	 bezpečnosti	 na	 internetu	 připravil	 sám	 Tomáš	
Posker,	 zakladatel	 a	 CEO	 �irmy	 Oscar	 Senior.

Po	podzimnıḿ	lockdownu	se	také	objevilo	krátké	okno,	
kdy	 bylo	možné	 uspořádat	 interiérové	 akce	 alespoň	
za	 striktně	 omezených	 podmı́nek.	 Před	 Vánočnı́mi	
svátky	se	nám	tak	povedlo	uspořádat	dalšı	́seanci	s	Big	
Shotem	či	odpoledne	pro	milovnıḱy	deskových	her,	byť	
byl	počet	účastnıḱů	vždy	omezen	na	desıt́ku.	Současná	
podoba	opatřenı	́ ani	 to,	přesto	věřıḿe,	 že	už	 se	blıž́ı	́
doba,	kdy	se	i	činnost	CSA	vrátı	́do	normálu.	My	i	naši	
polštı	́kolegové	máme	v	rukávu	ještě	řadu	zajıḿavých	
akcı́	 	 od	 výletů	 přes	 workshopy	 až	 po	 přednášky.	
Zachovejte	 nám	 přı́zeň,	 zůstaňte	 zdrávi	 a	 sledujte	
www.csajesenik.cz.

Na	projektu	„Centrum	společných	aktivit	–	kooperační	
síť	samospráv	a	NNO	partnerských	měst“	spolupracují	
Město	Jeseník,	Gmina	Nysa,	MKZ	Jeseník	a	MIGBP	Nysa.	
Realizovaný	projekt	 je	 podporován	v	 rámci	programu	
INTERREG	V-A,	který	je	spolu�inancován	z	Evropského	
fondu	 pro	 regionální	 rozvoj.	 Částka	 poskytnutá	 na	
projekt	 činí	 771.247,32	 EUR	 (85	 %	 EU,	 5	 %	 státní	
rozpočet	 ČR,	 10	 %	 Město	 Jeseník).	 Termín	 realizace	
projektu	je	1.	10.	2017–30.	6.2022.

Tým	CSA

Rok 2020 v Centru společných aktivit
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Oblíbeným	 turistickým	 cílem	
v	 bezprostřední	 blízkosti	
města	 Jeseník	 je	 rozhledna	
stojící	na	vrcholu	Zlatý	Chlum.	
Více	 než	 120	 let	 pamatující	
stavbu, 	 která	 upoutá	 oko	
každého,	 kdo	 se	 ve	 městě	
rozhlédne	po	okolních	kopcích,	
navštěvují	hojně	příznivci	letní	
i	zimní	turistiky.

Jedna	 z	 dominant	 nejbližšı́ho	
okolı	́ Jesenıḱu	se	 tyčı	́na	vrcholu	
Zlatý	 Chlum	 geologicky	 spadajı-́
cıḿ	do	Zlatohorské	vrchoviny	ve	
výši	 875	 m.n.m.	 Pohled	 z	 jejıh́o	
vrcholu	 si	 závratěmi	 netrpı́cı	́
návštěvnıći	mohou	 vychutnat	 již	
přes	 120	 let . 	 Jako	 u	 mnoha	
rozhleden	dal	impuls	k	jejı	́stavbě	
t ehde j š ı́ 	 Moravskos l e z sk ý	
sudetský	 horský	 spolek,	 jehož	
motivacı	́bylo	nabıd́nout	turistům	
jedine čný 	 v ýh led 	 ne jen 	 na	
rozkvétajı́cı́	 jesenické	 lázně,	 ale	
také	do	širšıh́o	okolı	́a	na	hřebeny	
Jesenıḱů.	 Stavbu	 rozhledny	 řıd́il	
Alois	Nitzsche	dle	návrhu	Eduar-
da	Zelenky	a	na	dnešnı	́poměry	je	
t émě ř 	 neuvě ř i te ln é , 	 j ak ým	
tempem	se	ji	v	těžko	přıśtupném	
terénu	 povedlo	 uskutečnit .	
Základnı́	 stavebnı́	 kámen	 byl	
položen	8.	srpna	1898.	Při	stavbě	
bylo	 hojně	 využıv́áno	 lokálnı́ch	
materiálů	 –	 kámen	 byl	 těžen	
přıḿo	na	mıśtě,	pıśek	byl	dovážen	
z	 nedaleké	 obce	 Pıśečná	 a	 cihly	
z	 polských	 Suszkowic.	 Veškerý	
materiál	 byl	 přivážen	 koňskými	
povozy,	které	se	po	cestě	nahoru	
musely	 vypořádat	 jak	 s	 těžkým	
terénem,	tak	mnohdy	nepřıźnivý-
mi	 klimatickými	 podmı́nkami.	
Přesto	 byla	 nakonec	 rozhledna	
slavnostně	 otevřena	 již	 3.	 zářı	́
1899,	 přičemž	 o	 necelé	 tři	 roky	
později	byla	vedle	nı	́uvedena	do	
provozu	 také	 turistická	 chata.
O	 tom,	 že	 v	 následujıć ıćh	 deká-
dách	 slavila	 rozhledna	 obdobı	́
rozkvětu,	svědčı	́napřıḱlad	fakt,	že	
v	 roce	 1932	 byla	 k	 rozhledně	
vybudována	 zbrusu	 nová	 cesta	

a 	 ze 	 Zlat ého	 Chlumu	 vedla	
dokonce	 sáňkařská	 dráha.	 C� áru	
přes	 rozpočet	 však	 dalšı́mu	
rozvoji	 rozhledny	 nakreslila	
2.	 světová	 válka,	 během	 nı́ ž	
rozhledna	sloužila	jako	pozorova-
telna	protiletecké	obrany.	Po	jejıḿ	
konci	rozhledna	osiřela	a	zpustla	
(což	 můžeme	 připisovat	 také	
z á n i ku 	 n ěmecko j a zy čn ých	
spolků),	 v	 roce	 1955	 dokonce	
vyhořela	turistická	chata,	zřejmě	
následkem	vandalismu.	Rozhled-
ně	 se	 naštěstı́	 vyhnul	 tragický	
osud,	 jenž	 potkal	 napřı́klad	
starou	 rozhlednu	 na	 vrcholu	
Pradědu,	 zřı́tivšı́	 se	 roku	 1959.	
Vydržela	a	v	roce	1976	se	jı	́ujalo	
město	 Jesenıḱ,	 které	 ji	 opravilo,	
uvedlo	 do	 provozu	 a	 následně	
zrekonstruovalo	 i	 vyhořelou	
chatu.	 Mezi	 l éty	 2011-2012	
prošla	 rozhledna	 dalšı́	 rekon-
s t r u kc ı́ , 	 r o k 	 n a 	 t o 	 p ř e š l a	
do	 vlastnictvı́	 spolku	 TJ	 Sport	
Mikulovice.

Rozhledna	 je	 vysoká	 26	 m,	 jejı	́
ochoz	 se	 tedy	 nacházı́	 ve	 výši	
901	 m.n.m.	 Kdo	 se	 na	 něj	 chce	
vypravit,	 musı́ 	 zdolat	 celých	
145	 schodů.	 Odměnou	 mu	 však	
za	 ideálnı́ho	 počası́	 bude	 nejen	
výhled	 na	 hřebeny	 Jesenı́ků	
a	 Rychlebských	 hor,	 ale	 také	
do	 sousednıh́ o	 Polska	 na	 Otmo-
chowská	 jezera.	 Na	 Zlatý	 Chlum	
se	 dá	 dostat	 několika	 způsoby	 –
	 z	 Jesenıḱu	po	 červené	 či	modré	
turistické	 značce,	 ze	 sousednı	́
C� eské	 Vsi	 či	 z	 Rejvı́zu.	 Zázemı	́
v	 podobě	 turistické	 chaty	 nabıźı	́
vı́tané	 občerstvenı́	 pěšı́m	 turis-
tům	v	létě	i	v	zıḿě.	Zlatý	Chlum	se	
stal	také	dějištěm	řady	kulturnıćh	
a	 společenských	 akcı́,	 od	 roku	
2017	je	cıĺem	tradičnıh́o	Májové-
ho	 výstupu	 připravovaného	
Klubem	 turistů	 seniorů	 Jesenıḱ.	
V	seznamu	mıśt,	které	stojı	́v	okolı	́
Jesenı́ku 	 za 	 navš t ı́venı́ , 	 má	
rozhledna	 Zlatý	 Chlum	 zkrátka	
pevné	postavenı.́

Rozhledna Zlatý Chlum

	autor:	Marczin	Szala,	Wikipedia	Commons
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Nejstarší	rozhledna	 jesenic-
kého	 okresu	 stojí	 jen	 pár	
desítek	 metrů	 od	 státní	
h r a n i c e 	 m e z i 	 Č e s kem	
a	 Polskem.	 Z	 rozhledny	
nesoucí	 jméno	 historicky	
významného	 vrcholu	 Bis-
kupská 	 kupa 	 nemusí te	
shlížet	 pouze	 na	 nedaleká	
měs ta 	 Z la té 	 Hory 	 (CZ)	
a	 Glucholazy	 (PL),	 ale	 i	 na	
mnohem	 vzdálenější	 vrcho-
ly.

Primát	 nejstaršı́ 	 kamenné	
rozhledny	 na	 Jesenicku	 patřı	́
poprávu	rozhledně	na	Biskup-
ské	 kupě, 	 mı́stu	 ve	 výšce	
890	m.n.m.	Historie	rozhleden	
na	 Biskupské	 kupě	 sahá	 až	
do	 roku	 1890,	 kdy	 na	 něm	
z	 popudu	 Moravskoslezského	
sudetského	 horského	 spolku	
byla	 postavena	 13	 m	 vysoká	
dřevěná	 vyhlıd́ková	 věž	 tvaru	
pyramidy.	 Zanedlouho	 vedle	
nı	́přibyla	také	turistická	chata,	
nesoucı	́ dle	 přıj́menı	́ prvnıh́o	
provozovatele	 jméno	Rudolfo-
va.	 Rok	 1895	 přinesl	 divokou	
větrnou	smršť,	která	dřevěnou	
vě ž 	 poni č i la . 	 N ás ledkem	
způsobených	 škod	musela	být	
v	 následujı́cı́m	 roce	 stržena.	
Rok	 1896	 ovšem	 přinesl	 pro	
lokalitu	 i 	 dobré	 zprávy	 –	
v	objektu	Rudolfovy	chaty	byla	
otevřena	 poštovna.	 Zároveň	
byly	zahájeny	plány	na	výstav-
bu	 kamenné	 rozhledny,	 která	
by	větru	odolala	a	nabıd́la	ještě	
monumentálněj š ı́ 	 výhledy	
do	 krajiny.	 Stavitelem	 se	 stal	
mistr	 Werner	 z	 Janovic	 a	 za	
použitı́	 lokálnı́ch	 materiálů	
a	 asistence	 zlatohorských	
řemeslnı́ků	 dostavěl	 rozhled-
nu	 v	 roce	 1898.	 Na	 počest	
rakousko-uherského	 cı́saře	
Franti ška	 Josefa	 I . , 	 který	
v	 témže	 roce	oslavil	50	 let	na	
cı́sařském	 trůnu,	 nesla	 právě	
jeho	 jméno	 a	 poprvé	 se	 po	

jejıćh	schodech	na	vyhlıd́kovou	
plošinu	 prošli	 návštěvnı́ci	
26.	srpna	1898.
Ani	 Biskupské	 kupě	 se	 nevy-
hnul	 trend,	 který	 pocı́tily	
mnohé	 dalšı́	 rozhledny	 Jese-
nicka.	 Ve	 druhé	 světové	 válce	
sloužila	 jako	 pozorovatelna	
pro	 systémy	 proti letecké	
obrany,	 po	 válce	 následovalo	
obdobı́	 chátránı́	 a	 nezájmu,	
kterému	 podlehla	 i	 Rudolfova	
chata.	Roku	1966	byl	na	 jejıḿ	
ochozu	 instalován	 televiznı	́
vysı́lač	 a	 také	 kvůli	 blı́zkosti	
státnı́ch	 hranic	 s	 PLR	 byl	
v ýs tup 	 na 	 rozh lednu 	 po	
následujıć ıćh	30	let	zapovězen.	
Brzy	po	roce	1989	byl	vysıĺač	
přemıśtěn,	ale	rozhledna	se	již	
nacházela	 v	 havarijnıḿ	 stavu.	
Opravy	se	zhostilo	město	Zlaté	
Hory	 –	 práce	 začaly	 v	 roce	
1996	 a	 3.	 srpna	 1998,	 téměř	
přesně	 100	 let	 od	 otevřenı́,	
přivıt́ala	znova	návštěvnıḱy	po	
gener á l n ı́ 	 r ekons t rukc i .	
O	pohodlı	́ návštěvnıḱů	se	stará	
kiosek	 s	 občerstvenıḿ,	 v	 roce	
2006	 se	 na	 Biskupskou	 kupu	
vrátila	 i	 poštovna.	 Kruhová	
vyhlı́dková	 věž	 na	 Biskupské	
kupě	je	vysoká	19	m,	vyhlıd́ko-
vá	 plošina	 se	 nacházı́	 o	 2	 m	
nıž́e.	 Lze	 z	 nı	́ spatřit	 jak	 pol-
skou	 rovinu,	 tak	 jesenická	
pohořı,́	 při	 extrémně	 dobrých	
podmıńkách	může	 návštěvnıḱ	
údajně	dohlédnout	i	na	nejvyš-
šı	́ vrcholy	 Vysokých	 Tater	 na	
Slovensku	 či	 dolnoslezskou	
metropoli	Wroclaw.	Rozhledna	
je	 přıśtupná	 z	 české	 i	 polské	
strany	–	oblıb́ené	 trasy	vedou	
ze	 Zlatých	 Hor,	 od	 Petrových	
Boud	 či	 z	 Glucholaz.	 Zejména	
od	 vstupu	 C�R	 a	 PL	 do	 Schen-
genského	 prostoru	 se	 tedy	
jedná	 o	 mimořádně	 vhodné	
mı́ s to 	 k 	 č esko-po lskému	
setkávánı́ , 	 čehož	 hodláme	
využı́t	 i	 v	 Centru	 společných	
aktivit.

Rozhledna Biskupská kupa

	autor:	Liab,	Wikimedia	Commons
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Ohlédnutí za soutěží 
„Turistické zajímavosti česko-polského pohraničí“

Bazilika	sv.	Jakuba	a	sv.	Anežky,	Krásná	studna,	Niyké	jezero,	Praděd,	Křížový	Vrch,
Velké	mechové	jezírko,	Čertovy	skály	–	to	jen	některé	turistické	atrakce,

které	jsou	pro	děti	našeho	regionu	spjaté	s	Nisou	a	Jeseníkem.	

Soutěžní	porota	hodnotila	v	následujıć ı	́sestavě:

-	Krystyna	Dubiel	–	turistická	průvodkyně,	historička	a	novinářka
-	Monika	Kamińska	–	profesorka	na	Opolské	univerzitě,	malıř́ka
-	Edward	Hałajko	–	ředitel	Okresnıh́o	muzea	v	Nise

Výběr	nebyl	jednoduchý,	ale	po	dlouhém	jednánı	́
a	důkladném	posouzenı	́porota	vyhlásila	vítěze:

Kategorie:	4.	a	5.	třıd́y	(kresba)
1.	mıśto:	Petr	Joklik	a	Jakub	Paluch
2.	mıśto:	Nadia	Głębocka
3.	mıśto:	Veronika	Svozilová

Kategorie:	6.,	7.	a	8.	třıd́y	(lapbook)
1.	mıśto:	Emilia	Pietrzak	
2.	mıśto	ex	aequo:	Marlen	Hernandezová
				a	Kateřina	Procházková
3.	mıśto:	S�arlota	Staňová

Toto	nám	vyplývá	po	zhlednutı	́pracı	́přihláše-
ných	do	výtvarné	soutěže,	uspořádané	Centrem	
spole čných	 akt ivit 	 v 	 Nise 	 pod	 názvem	
„Turistické	 zajıḿavosti	 česko-polského	 pohra-
ničı”́.	 Soutěž	 byla	 určena	 pro	 žáky	 základnıćh	
škol	z	obce	Nysa	a	okresu	Jesenıḱ	a	probıh́ala	od	
listopadu	2019	do	února	2020.	U� čelem	soutěže	
bylo	 rozvı́jet	 kreativitu,	 výtvarné	 dovednosti	
a	 umělecké	 cıt́ěnı	́ dětı	́ a	 probudit	 zájem	o	náš	
region,	zejména	o	česko-polské	pohraničı,́	o	jeho	
turistické	 a	 přıŕodnı	́ bohatstvı,́	 a	 také	 pozvat	
k	návštěvě	těchto	zajıḿavých	mıśt.

Soutěž	byla	určena	pro	2	věkové	 skupiny.	Děti	
z	prvnı	́ skupiny	(žáci	ze	4.	a	5	třıd́)	měly	za	úkol	
vyhotovit	 kresbu,	 děti 	 z	 druhé	 skupiny	
(žáci	 6.,	 7.	 a	 8.	 třı́d)	 měly	 vytvořit	 lapbook,	
tj . 	 speciálnı́ 	 rozkládacı́ 	 složku,	 ve	 které	
se	pomocı	́mnoha	rozličných	materiálů	prezen-
tuje	 dané	 téma.	 K	 soutěži	 se	 přihlásili	 žáci	
Základnı	́školy	č.	2	a	3	v	Nyse,	žáci	Sdruženı	́škol	
a	 mateřské	 školy	 (pol. 	 Zespół	 Szkolno-
Przedszkolny)	 v	 	 obci	 Biała	 Nyska	 z	 Polska,	
a	 také	 Základnı́ 	 umělecká	 škola	 Jesenı́k,	
ZS� 	 Nábřežnı	́ ZS� 	 C�eská	 Ves	 z	 C�eské	 republiky.	
U	 organizátorů	 se	 sešlo	 62	 krásných	 a	 velice	
zajı́mavých	 pracı́ . 	 Z	 nich	 porota	 vybrala	
ty	nejlepšı,́	a	při	hodnocenı	́zohlednila	pečlivost,	
originalitu	a	nápaditost,	kterými	práce	vynikaly,	
a	v		přıṕadě	lapbooků	také	správnost	po	obsaho-
vé	stránce.

Vı́tězové	 zı́skali	 diplomy	 a	 věcné	 odměny,	
a	ostatnı	́účastnıći	soutěže	obdrželi	poděkovánı	́
a	drobné	dárky.	Kvůli	koronavirovým	omezenıḿ	
a	uzavıŕkám	bylo	na	 české	 straně	 ceny	možné	
předat	 až	 během	 podzimnı́ch	 měsı́ců,	 ovšem	
přece	jen	nakonec	bylo	učiněno	„spravedlnosti	
zadost“	a	dostaly	se	k	vıt́ězům.

Děkujeme	 všem,	 kteřı́	 se	 rozhodli	 výzvu	 při-
jmout	 a	 zúčastnili	 se	 této	 soutěže.	 Vı́tězům	
srdečně	gratulujeme	a	chceme	všechny	pozvat
k	účasti	v	dalšıćh	soutěžıćh.	

Centrum	společných	aktivit	v	Nyse	
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•	 Pro	 vıt́ěze	 máme	 připraveny	 atraktivnı	́ ceny	 ve	 formě	
deskových	her.	

•	 Vı́těze	 soutěže	 vyhlásı́me	 na	 internetových	 stránkách	
a	 facebooku	 Městské	 a	 obecnı́	 veřejné	 knihovny	 v	Nyse,	
na	facebookovém	pro�ilu	polského	Centra	společných	aktivit	
a	 na	 internetových	 stránkách	 českého	 Centra	 společných	
aktivit	www.csajesenik.cz.

•	 Organizátory	 soutěže	 jsou	 Městská	 a	 obecnı́	 veřejná	
knihovna	v	Nyse,	Městský	úřad	v	Nyse	a	Centrum	společných	
aktivit	 v	Nyse.	Partnerem	projektu	 je	Centrum	společných	
aktivit	v	Jesenıḱu.

•	Vıće	informacı	́o	soutěži	zıśkáte	v	přiložených	pravidlech	
na	webu,	na	telefonnıḿ	čıśle	702	173	851	nebo	na	e-mailu:	
michaela.majewska@csajesenik.cz.

Tým	CSA

o nejlepší deskovou hru
„Putování jesenicko-nyským pohraničím“

Soutěž 

Srdečně zveme rodiče a jejich děti, aby se zúčastnili česko-polské soutěže
o nejlepší deskovou hru o česko-polském pohraničí!

Úkolem soutěže je vytvořit jednoduchou a zajímavou hru
na jedno z  následujících témat:

Hra	by	měla	být	vytvořena	ve	formátu	A3,	ručně	nebo	pomocı	́počıt́ače.
Desková	hra	nesmı	́obsahovat	vertikálnı/́vystouplé	prvky.	Ke	hře	je	nutno	připojit	pravidla,
která	obsahujı	́zajıḿavá	mıśta	z		daného	tématu.	Figurky	ani	kostky	nenı	́nutno	přikládat.
Práce	budou	přijímány	do	 	na	těchto	adresách:23.	4.	(přıṕadné	změny	sledujte	na	csajesenik.cz)

•	Dětské	oddělenı	́Městské	a	obecnı	́veřejné	knihovny	v		Nyse,	ul.	Sukiennicza	2,	48-300	Nysa

•	Recepce	Knihovny	V.	Priessnitze		v		Jesenıḱ u
			28.	řıj́na	870/18,	79001	Jesenıḱ 	
			(po	předchozí	domluvě	na	tel.	č.	702		255		565).

Účastníci	z		Jeseníku	a	okolí:
1.	Procházka	Jesenıḱem
2.	Priessnitzovy	léčebné	lázně
3.	Rychleby

Účastnící	z		Nysy	a	okolí:
1.	Opevněnı	́v		Nyse
2.	Procházka	nejzajıḿavějšıḿi	mıśty	v		centru	Nysy
3.	Stezka	z		Pokrzywne	na	Biskupskou	Kupu
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Na	počátku	března	2021	již	bylo	

jasné,	 že	představy	o	dostateč-

ném	 rozvolnění	 na	 obnovení	

činnosti	 Centra	 společných	

aktivit	vzaly	de�initivně	za	své.	

Již	tak	dost	drakonická	opatření	

byla	 nadále	 zpřísněna	 a	 byla	

oznámena	 tak	 tvrdá	 omezení	

volného	 pohybu	 osob,	 že	 se	

možnosti	 pořádání	 akcí	 zdají	

jako	 mimořádně	 vzdálené?	
Je	 tomu	 skutečně	 tak,	 nebo	
se	i	v	případě	Centra	společných	

aktivit	 povede	 suplovat	 část	

činnosti	v	online	světě,	k	čemuž	

již	 musely	 sáhnout	 například	

školy?

C�tenáři	těchto	stránek	se	s	největšı	́

pravděpodobnostı́	 s	 projektem	

Centra	společných	aktivit	nesetká-

vajı	́ poprvé	 a	 tudıž́	 vědı,́	 že	 jeho	

základnıḿ	principem	je	setkávánı	́

a	 propojovánı́	 lidı́	 podobných	

zájmů,	 a	 to	 ideálně	 na	 obou	

s t ran á ch 	 h ran i c e . 	 M éd i em	
k	tomuto	setkávánı	́jsou	tématické	

akce	 v	prostorách	Centra	 i	mimo	

ně	a	podobu	těchto	akcı	́do	značné	

mıŕy	 předurčuje	 jejich	 schválený	

seznam,	 či,	 chcete-li,	 kalendář.	

Ještě	 před	 rokem	 a	 nějakým	 tıḿ	

měsıćem,	 by	 vůbec	 nikoho	 nena-

padlo,	že	může	vůbec	dávat	smysl	

varianta,	kdy	by	se	 účastnıći	akcı	́

nepotkávali	 osobně,	 ale	 nějakým	

způsobem	 se	 potkávali	 či 	 se	

alespoň	 pasivně	 účastnili	 akcı	́
v	 online	 prostředı́ . 	 Popı́ralo	
by	to	jak	smysl	projektu,	tak	logiku	

–	 česko-polská	 hranice	normálně	

bývá	 jen	 čárou	 na	 mapě,	 přes	

k terou 	 se 	 jezdı́ 	 nakupovat ,	
za	službami	i	na	výlety.	"Bývávalo,"	

nelze	než	vydechnout	s	pokrčenıḿ	

rameny.	Limitovánı	́jsme	tentokrát	

nejen	 hranicemi	 státnıḿi,	 ale	 na	

územı	́C�R	(v	Polsku	jsou	podmıńky	

komparativně	 mıŕnějšı)́	 dokonce	
i	hranicemi	svého	okresu	či	obce.

Ať	už	podle	vás	vyřkl	výrok	"noc	
je	nejtemnějšı	́těsně	před	rozbřes-

kem"	 anglický	 teolog	 Thomas	

Fuller,	 nebo	 Batman	 ve	 �ilmu	

"Temný	 rytı́ ř" , 	 vě řı́me	 tomu,	
že	 aktuálnı́ 	 situaci	 vystihuje	
a	že	obdobı	́nejpřıśnějšıćh	opatře-

nı́	 je	 již	 za	 polovinou.	 Než	 ale	

syntézou	 různých	 faktorů	 dojde	
ke	 zlepšenı́	 epidemické	 situace,	

budeme	 pravděpodobně	 i	 my	
i	 naši	 polštı́ 	 kolegové	 nuceni	

udělat	 pár	 opatrných	 kroků	 do	

online	 světa.	 Ač	 bychom	všechny	

akce	 nejraději	 sdı́leli	 s	 cı́lovým	

publikem,	nacházıḿe	se	aktuálně	

ve	 fázi	 vytipovávánı	́ těch,	 jejıćhž	

realizace	 v	 online	 prostředı	́
je	 nejschůdnějšı́.	 Prvotnı́	 impuls	

přišel	 od	 polských	 kolegů,	 kteřı	́

jednu	z	akcı	́věnovaných	propagaci	

zdravého	 životnı́ho	 stylu	 pro	

seniory	 chtějı	́ uskutečnit	 formou	

online	 přednášky.	 C� eský	 tým	
se	 pro	 začal	 věnovat	 možnosti	

zpřıśtupněnı	́cestopisné	přednáš-

ky	 online	 formou.	 C�emu	 naopak	

principiálně	nestojı	́v	cestě	žádné	

překážky,	 je	 dalšı	́ výtvarná	 kore-

spondenčnı	́soutěž	(o	nıž́	referuje-

me	 na	 jiném	 mı́stě),	 která	 je	

tentokrát	 zaměřená	 na	 výrobu	

deskové	hry	s	regionálnıḿ	podtex-

tem.	

Trochu	komplikovanějšı,́	ale	nikoli	

nereálná,	by	mohla	být	vědomost-

nı́	 soutěž,	 vyplňovaná	 prostřed-

nictvıḿ	online	formuláře.

Samozřejmě,	online	akce	 s	 sebou	

nesou	 určitá	 úskalı́ , 	 která	 by	
v	 přı́padě	 podniků	 konaných	

naživo	 byla	 řešena	 jinak.	 Zajistit	

simultánnı́	 překlad	 přednášky	
v	 reálném	 čase	 je	 trochu	 jiný	

proces,	než	zajistit	překlad	videa.	

Objednat	si	lektora	na	devadesáti-

minutovou	 přednášku	 je	 něco	

krapet	 jiného,	 než	 si	 objednat	

zpřıśtupněnı	́záznamu	přednášky	

pro	 veřejnost	 po	 určitý	 časový	

úsek.	U� častnıći	online	akcı	́se	také	

stě ž ı́ 	 podepı́ š ı́ 	 na	 papı́rovou	

prezenčnı́	 listinu.	 Tyto	 detaily	
a	 řadu	 dalšı́ch	 v	 současné	 době	

řešıḿe,	aby	bylo	možno	uspořádat	

akce,	 které	 alespoň	 trochu	 plnı	́

svůj	 účel	 a	 nepůsobı	́ jako	 pokus	

uvařit	 si	 espresso	 z	 čekanky	
–a	 zároveň	 byly	 splněny	 jejich	

formálnı́	 náležitosti,	 na	 které	

organizátor	chtě	nechtě	musı	́brát	

zřetel.	 Konkrétnı́	 data,	 způsob	
a	 platformu,	 přes	 které	 budou	

online	 akce	 probı́hat,	 se	 vždy	
s	 dostatečným	 časovým	 předsti-

hem	 na 	 www.csa jesen ik . cz	
–a	 věřı́me,	 že	 budeme	 schopni	
do	 doby,	 než	 se	 prezenčnı́	 akce	

stanou	 znova	 skutečnostı́,	 zpřı-́

jemnit	vám	alespoň	pár	okamžiků.

(jj)

Centrum
společných
aktivit
se pouští
do přípravy
online akcí
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Knihovna se připomněla
okénkem i básněmi

Protiepidemická	 opatření	 neušetřila	 ani	 knihovny,	

které	 od	 22.	 října	 nemohly	 poskytovat	 své	 služby.	

Jesenická	 Knihovna	 Vincence	 Priessnitze	 nebyla	

výjimkou	–	přesto	o	ni	i	v	kultuře	nepřející	době	bylo	

vědět.	Obyvatele	potěšily	básně	ve	veřejném	prosto-

ru	 i	možnost	ukončit	 čtenářský	půst	 a	 vyzvednout	
si	objednanou	literaturu	přes	okénko.	Dokonce	i	za	

dob	nejpřísnější	uzávěry	zůstala	čtenářům	k	dispozi-

ci	 možnost	 dostat	 se	 knihám	 prostřednictvím	

bezkontaktních	výpůjček.

Prázdné	plakátovacı	́plochy	v	ulicıćh	města	se	v	průběhu	

podzimu	staly	němými	svědky	toho,	že	kulturnı	́sezóna	

2020	už	je	zkrátka	pasé.	Přesto	se	na	nich	v	listopadových	

týdnech	 začaly	 objevovat	 osamělé,	 ale	 gra�icky	 pěkně	

zpracované	plakáty,	majıćı	́za	cıĺ	přece	jen	přimět	člověka	

k	 zastavenı	́ a	 úsměvu,	 potažmo	 vzpomıńkám	na	 čtenı.́	

Nacházı	́se	na	nich	totiž	optimisticky	laděné	básně,	a	to	

jak	 klasiků	 tuzemské	 poezie,	 jako	 Josef	 Václav	 Sládek,	

Václav	Hrabě	či	Antonıń	Sova,	tak	mıśtnıćh	poetů,	jakými	

jsou	Ota	S�evčıḱ	 či	Marcela	Vaňková.	Pěkný	nápad,	opět	

přibližujıćı	́poezii	veřejnému	prostoru.

Od	pondělı	́23.	11.,	kdy	opatřenı	́de�inována	protiepide-

mickým	systémem	PES	spadla	na	stupeň	čtyři,	bylo	také	

možné	 rezervovat	 si	 literaturu	 z	 katalogu	 knihovny	
a	 vyzvednout	 si	 ji	 prostřednictvıḿ	 výdejnıh́o	 okénka.	

Celý	proces	obnášel	několik	kroků,	ale	na	jeho	konci	bylo	

kýžené	 ukončenı́	 vı́ce	 než	 měsı́čnı́ho	 čtenářského	

hladověnı.́	Zájemci	si	nejdřıv́e	ověřili	dostupnost	knihy	
v	internetovém	katalogu	na	webu	knihovny,	poté	si	knihu	

telefonicky	nebo	e-mailem	rezervovali	a	knihovnice	jim	

následně	potvrdily	termıń	výdeje.	Okénko	bylo	otevřené	

v	pondělı	́a	ve	čtvrtek,	pokaždé	na	čtyři	hodiny	–	a	zájem	

byl	skutečně	enromnı,́	pro	duševnı	́potravu	si	přišlo	již	

prvnı	́týden	téměř	300	čtenářů.
	
Před	vánočnıḿi	svátky	se	dokonce	knihovna	mohla	na	

chvı́li	 a	 za	 dodrženı́	 přı́sných	 hygienických	 opatřenı	́

otevřıt́	čtenářům	prezenčně.	Toto	ovšem	bohužel	nemělo	

dlouhého	 trvánı.́	 Prvnı	́ dva	 týdny	 roku	 byla	 čtenářům	

uzavřena	 úplně,	 naštěstı	́ se	 ale	 povedlo	 zavést	 systém	

bezkontantnı	́výpůjčky	i	vracenı	́knih.	Princip	je	identic-

ký,	jako	v	přıṕadě	výdejnıh́o	okénka	–	na	základě	před-

chozı	́emailové	či	telefonické	objednávky	vám	personál	

knihovny	připravı	́knihy	k	vydánı	́před	recepcı	́knihovny.	

Pro	 čtenáře,	 kteřı	́ tápajı,́	 po	 kterém	 konkrétnıḿ	 titulu	

sáhnout,	poskytuje	knihovna	také	službu	"balıč́k	překva-

penı"́,	kdy	mu	na	základě	nějakých	stanovených	indicıı́	́
či	zcela	naslepo	vyberou	 čtivo	knihovnice.	Tuto	službu	

mohou	využıt́	dětštı	́i	dospělı	́čtenáři.

Jak	vidno,	i	ve	složité	době	prokázala	Knihovna	Vincence	

Priessnitze	schopnost	přizpůsobit	se	náročným	podmıń-

kám.	 Doufejme,	 že	 již	 brzy	 se	 do	 jejich	 prostor	 opět	

navrátı	́ čtenáři	 brouzdajıćı	́ mezi	 regály	 a	 hledajıćı	́ ten	

ideálnı́	 titul.	 Do	 té	 doby	 můžete	 sledovat	 novinky	
z	 provozu	 knihovny	 na	 www.knihovna-jesenik.cz	
či	na	facebooku.

(jj)
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Tisk:	TISKA� RNA	K-TISK	s.r.o.	Dolnı	́ 1452/11,	79201	Bruntál.	Evidenčnı	́čıślo	Ministerstva	kultury:	MK	C�R	E	23294.	Neprodejné.
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Ing.	Jana	Dekanová
hlavnı	́manažerka	projektu	

+420	777	604	618
jana.dekanova@csajesenik.cz

Michaela	Majewská
koordinátorka	kooperačnı	́sıt́ě

+420	702	173	851
michaela.majewska@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

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

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

Knihovna	poskytuje	v	omezeném	provozu	pouze	výpůjční	

služby,	nikoli	veřejný	internet	atd.	

Dodržuje	prosím	základní	bezpečnostní	opatření	
a	omezte	pohyb	v	knihovně	na	nutné	minimum.	

Počínaje	19.	dubnem	budou	také	upomínány	nevrácené	

výpůjčky.

OD 19. 4. 2021
 OTEVÍRÁ KNIHOVNA 

VINCENCE PRIESSNITZE 
V OMEZENÉM REŽIMU

!

www.csajesenik.cz

................................................

Informace o aktuální 

provozní době recepce

najdete na:

 www.knihovna-jesenik.cz
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