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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Zprávy z matriky
NAROZENÍ OBČÁNCI :
Sofie Štelclová, Lukáš Srostlík, Julie Zacharová, Denis Szerakuc,Amálie
Širůčková, Matěj Till, Pavla Fojtková
Marcela Minksová, matrikářka
Sbor pro občanské záleţitosti – komise Rady Města Javorníka
Připravované akce :
Setkání s jubilanty, kteří dovršili v měsících červnu, červenci, srpnu a září 2009
významného ţivotního jubilea se uskuteční ve čtvrtek dne 10. 9. 2009 v 15 hodin v Obřadní
síni Městského úřadu v Javorníku. Jubilantům bude doručeno písemné pozvání.
Vítání občánků se uskuteční v sobotu dne 12. 9. 2009 v 15 hodin v Obřadní síni Městského
úřadu v Javorníku. Rodičům bude doručeno písemné pozvání.
Za komisi SPOZ, Marcela Minksová
ROK 2009 - ROK KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
Rudolf Zuber - Karel Ditters z Dittersdorfu
Část 7.
Dittersdorf, patřící za svého ţivota k nejpopulárnějším současným
skladatelům, jehoţ díla se tiskla nejen ve Vídni, Berlíně a Nise, nýbrţ
i v Paříţi, Londýně a Amsterodamu, byl si uţ na sklonku svého ţivota
vědom, ţe jeho dřívější sláva pohasíná. A přece zanechal po sobě
bohatou ţeň svých tvůrčích snah: 44 oper, 112 symfonií, 35
houslových, violových, klavírních, hobojových a jiných koncertů, 4
oratoria, 6 mší, 12 kvintetů, 6 kvartetů, mnoţství kantát, z nichţ
jedna, určená k oslavě pruského krále Bedřicha II., byla nedávno
objevena, řadu trií a árií. Nemilosrdným sítem času propadlo mnoho
z těchto děl zapomenutí a maně se vnucuje otázka, proč jeho přátelé Haydn a Mozart se
stali klasiky a jejich skladby se neztratily z koncertních
programů dodnes. Jistě byl zde rozdíl v míře talentu, ale
v nemalém stupni o tom rozhodlo i prostředí, v němţ
pracovali, i ţivotní úděly. Odezíráme-li od hořkého konce,
osud Dittersdorfa ve srovnání s Mozartem přímo hýčkal.
Proto i Dittersdorfův postoj k ţivotu byl úsměvný,
nepatetický a laděný touhou bavit a potěšit srdce všech
posluchačů. Jevilo se to i v tom, ţe se s nezdolnou
vášnivostí věnoval kompozici veseloherních oper, v nichţ
mohl skvěle uplatnit svůj smysl pro humor a rokokovou
hravost. Bylo jeho zásluhou, ţe tato daleko ţivotnější
odnoţ opery zdomácněla na jevištích a zatlačila z nich
schematicky strnulou formu váţné opery. Navíc odpovídala
vkusu nové nastupující společenské vrstvy – měšťanstva.
Albert Lortzing (www.wikipedia.cz)
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Dittersdorf dovedl do hudební sloţky svých zpěvoher vloţit tolik lidové zpěvnosti a účinné
charakteristiky osob, vybíraných většinou z nešlechtického prostředí, ţe měšťanské
publikum v nich vidělo svůj svět a přijalo Dittersovo dílo za své.
Tato poplatnost době však způsobila, ţe změnou vkusu upadl i zájem o jeho hry, které
s výjimkou Lékaře a lékárníka poměrně rychle zmizely z jevišť. Přesto je Dittersův podíl na
vývoji německé komické opery nemalý. Sám Richard Wagner povaţoval své Mistry pěvce
norimberské za vrchol cesty, kterou nastoupil Dittersdorf a v níţ pokračoval Albert Lortzing.
Z dějin naší národní hudby je dobře známo, jak byl komickými postavami Lortzingových
oper poznamenán Bedřich Smetana při tvorbě Prodané nevěsty, a lze tedy říci, ţe
Dittersdorfovo dílo mělo odezvu, byť nepřímou, i v českém hudebním vývoji.
Farní kostel na Travné
V neděli dne 2. srpna se na Travné v kostele Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního
hříchu, po mši svaté konal koncert Moritze Brosiga „Hudba nezná hranic“, tentokráte
v podání absolventů Školy muzických umění v Katowicích.
O. Piotr Niewiadomski přivítal ředitele Střediska kultury a rekreace v Paczkowě pana
Henryka Romańczyka, konferenciéra, pana Jacka Woleńského a účinkující: Alexandru
Hrubou - mezzosoprán, Jaroslava Kitalu - baryton a Michala Duźniaka - varhany.
Na dvě stě padesát přítomných hostí, nejen z našeho regionu, ale převáţně z blízkého
Polska, mělo moţnost vyslechnout si skladby předních světových skladatelů převáţně
z období 16. a 17. století.
Některé varhanní skladby byly doprovázeny sólovým zpěvem Alexandry Hrubé, některé
v sólovém podání Jaroslava Kitaly, několik skladeb jsme si vyslechli jako duet. Nejednomu
z přítomných
posluchačů
při
poslechu
koncert
naskakovala „husí kůţe“ po těle. Bylo to něco
úţasného,
ohromujícího,
hlasy
obou
účinkujících byly umocněny jedinečným
doprovodem tónů varhan a nádhernou
chrámovou akustikou. Není proto divu, ţe se
ani
nechtělo
jít
lidem
po
téměř
dvouhodinovém vystoupení mladých umělců,
jak říkáme, umělců s velkým „U“, domů.
Věříme, ţe to nebyl první a zároveň poslední
koncert, ale ţe se tímto koncertem začíná
nová etapa kulturního ţivota a spolupráce
v našem pohraničí.
V Javorníku dne 5. 8. 2009.
A.R.
mše
Mše svatá v kostele na Travné
Dne 2. 8. 2009 se konala na Travné
v kostele zasvěceném Panně Marii, Počaté
bez poskvrny prvotního hříchu, i sv. Petru a
Pavlovi, mše svatá, stejně jako kaţdou
prázdninovou neděli od 14,30 hod.
Tato mše svatá byla ovšem na rozdíl od
ostatních mší výjimečná. Výjimečná tím, ţe
se jí zúčastnil mimořádně velký počet
farníků z Javornicka i sousedního Polska,
ale také tím, ţe byl přítomen na této mši
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svaté i náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Otec Piotr Niewiadomski, SDS, hned na začátku mše svaté udělil a předal spolu
s o. Adamem Kuszajem, SDS, Diplom Čestného farníka farnosti Travná výše zmíněnému
hostu, panu Ing. Pavlu Horákovi, náměstku hejtmana Olomouckého kraje, za jeho
mimořádné úsilí a spolupráci při získávání finančních dotací na obnovu Kříţové cesty
v Mariánském údolí. Další Diplom čestného farníka obdrţela paní Mgr. Beata Cyganek
z Paczkowa, která má velký podíl na zvelebování fary a chatek na Travné jak vlastní pílí,
tak sponzorskými dary. Rovněţ spolupracuje při různých aktivitách ve farnosti Javorník.
Poslední Diplom Čestného farníka obdrţel pan Jerzy Marszalec, taktéţ za sponzorské dary
a velké mnoţství zdarma odpracovaných hodin při obnově fary na Travné i v Javorníku.
Mši svatou celebroval o. Piotr Niewiadomski, SDS, koncelebroval o. Adam Kuszaj.
První čtení z Písma svatého bylo v českém jazyce, druhé čtení v polštině, poněvadţ byl
přítomen velký počet farníků a hostů z Polska.
Po bohosluţbě o. Piotr Niewiadomski, SDS, pozval všechny přítomné na varhanní
koncert, který následoval po kratičké pauze.
V Javorníku dne 5. 8. 2009.
A.R.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
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LOGO festivalu– doplní Studio 4

Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu a Městské kulturní středisko Javorník
pořádají XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Karla Ditterse z Dittersdorfu
4. 9. 2009 – 10. 10. 2009
Pátek 4. 9. 2009
– 30. října 2009
Městské kulturní
středisko Javorník

PROGRAM

Sobota 5. 9. 2009
Zahajovací koncert
festivalu
19.00 hodin
Kostel Nejsvětější
Trojice Javorník
Vstupné: 70,- Kč

VÝSTAVA – „JE LIBO
FOTEČKU, MILOSTPANÍ?“
Výstava o ţivotě a díle
javornických fotografů Maxe
Fuhrmanna a Herberta Volkmera
KAREL DITTERS MISSA
SOLEMNIS - obnovená světová
premiéra
Český filharmonický sbor Brno,
Moravská filharmonie Olomouc
dirigent – Petr Chromčák
Sólisté: T. Kavecká, D.
Stejskalová, M. Voldřich,
V. Šlahař
GAMAVILLA QUARTET

Sobota 12. 9. 2009
Zámek Jánský Vrch
Javorník
16.30 hodin
Vstupné: 70,- Kč

Vít Muţík - housle, Vladislav
Kvapil – housle, Gabriel Pavlík –
viola, Marián Pavlík violoncello

Neděle 20. 9. 2009
Klášterní kaple Jeseník
17.00 hodin
Vstupné: 70,- Kč

KONCERT KLAVÍRNÍHO DUA

Středa 23. 9. 2009
Městské kulturní
středisko Javorník
19.00 hodin
Vstupné: 70,- Kč

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
S PROMÍTÁNÍM FILMU

Karolina Vysikan
Valerija Pištáková

Jan Škrdlík – violoncello
Šárka Besperátová – piano
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Pátek 25. 9. 2009
Městské kulturní
středisko Javorník
19.00 hodin
Vstupné: 50,- Kč

KONCERT KLASICKÝCH,
POPULÁRNÍCH A OPERETNÍCH
MELODIÍ
Zpěv: Anna Beťáková, Marta
Tománková, Iveta Pavlásková,
Klavír: Karolina Vysikan
VARHANNÍ KONCERT

Sobota 26. 9. 2009
Kostel Sv. Mikuláše
Mikulovice
19.00 hodin
Vstupné: 70,- Kč

Petr Čech – laureát Praţského
jara

Neděle 27. 9. 2009
Závěrečný koncert
Kongresový sál
Priessnitzových lázní
19.00 hodin
Vstupné: 70,- Kč

M. NOSTITZ QUARTET

Pondělí 28. 9. 2009
Městské kulturní
středisko Javorník
19.00 hodin
Vstupné: 70,- Kč

BAROKNÍ TĚLO ODHALENO

Neděle 4. 10. 2009
Hřbitovní kostel
svatého Kříţe Javorník
17.00 hodin
Vstupné: 50,- Kč

SKUPINA GWALARN –
MORAVSKÉ A KELTSKÉ PÍSNĚ

Petr Šporcl-cello, Pavel Hořejšíviola, Václav Vacek-housle, Petr
Bernášek-housle

Tančí: Andrea Miltnerová,
Romana Konrádová, světelný a
zvukový design koncept a
choreografie: Andrea
Miltnerová, Jan Komárek

Antonín Bukovský – housle
Libor Mikeš – kytara
Milan Trnka - kontrabas
JAVORNÍK – MĚSTO KARLA
DITTERSE Z DITTERSDORFU

Čtvrtek 8. 10. 2009
Městské kulturní
středisko Javorník
Městská knihovna
Rudolfa Zubera
Javorník

celookresní soutěţ pro ţáky I.
a II. stupně
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KLAVÍRNÍ RECITÁL

Pátek 9. 10. 2009
Městské kulturní
středisko Javorník
Pátek
9. 10. 2009
19.00 hodin
Městské
Vstupné:kulturní
50,- Kč
středisko Javorník
19.00 hodin
Vstupné: 50,- Kč

Richard Pohl
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Richard Pohl

Podrobný program naleznete na plakátech, v bulletinech nebo na webových stránkách
www.mestojavornik.cz.

Předprodej vstupenek:
Podrobný program naleznete na plakátech, v bulletinech nebo na webových stránkách
Městské
kulturní středisko Javorník:
tel. 584 440 276
www.mestojavornik.cz.
GRAMO-R U Rumanů Jeseník
tel. 584 412 075
Předprodej vstupenek:
MěstskéVstupné:
kulturní středisko
Javorník:
tel.a584
440 276vstupné dobrovolné
70,- Kč, děti,
školní mládeţ
důchodci
GRAMO-R U Rumanů Jeseník
tel. 584 412 075
Tento XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se koná
pod záštitou
náměstka
hejtmana
Olomouckého
kraje, za vstupné
významné
finanční podpory
Vstupné:
70,- Kč,
děti, školní
mládeţ a důchodci
dobrovolné
Olomouckého kraje, dále za podpory Sdruţení měst a obcí Jesenicka, Města Javorník,
Tento XVII.
ročník
Mezinárodního
Města
Jeseník,
Obce
Mikulovice hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se koná
pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje, za významné finanční podpory
Olomouckého kraje, dále za podpory Sdruţení měst a obcí Jesenicka, Města Javorník,
Města Jeseník, Obce Mikulovice

Omya, Český rozhlas Olomouc, Svaz měst a obcí
Jesenicka, EUROVIA – loga doplní Studio 4 v barvě šedé
Český
rozhlas Olomouc, Svaz měst a obcí
a zaOmya,
podpory
sponzorů
loga s
doplní
Studio 4 v –barvě
šedéSchubert, ENERGOROZVODY s.r.o.,
Jesenicka,
EUROVIA –spol.
Autocont HAKO-ENTER
r.o., ELEKTRO
Vladimír

EUROVIA CS, a.s., fi. JAS Juřena, Han TRUCK, s.r.o., Hospůdka u potoka – Hubert Krohmer,
Hotel Pod zámkem, Hubert Krohmer
soukromá
autoškola, Ing. Radovan Pavličík, Ing. Jiří
a za–podpory
sponzorů
OlšarZeměměřictví,
KOLIMAX
spol.
s.r.o., Ivan
Zelenka,
Lenka ENERGOROZVODY
Kolářová – Oční optika
Autocont
HAKO-ENTER
spol. s r.o.,
ELEKTRO
– Vladimír
Schubert,
s.r.o.,
Javorník,
Lesya.s.,
ČR,fi. Mgr.
Milada Mrázková
– Lékárna
pod Jánským
vrchem,
Miroslav
Ivan,
EUROVIA CS,
JAS Juřena,
Han TRUCK,
s.r.o., Hospůdka
u potoka
– Hubert
Krohmer,
MUDr.
Karelzámkem,
MichálkaHubert
– Soukromá
zubní
praxe, MUDr.
Zuzana Ing.
Smrčková
– praktický
Hotel Pod
Krohmer
– soukromá
autoškola,
Radovan
Pavličík,lékař
Ing. pro
Jiří
děti
a dorost,
Naturfyt-BIO
s.r.o.,spol.
Olga s.r.o.,
Papadopulosová
– Květinka,
OMYA CZ
s. r.o.,
Petr
OlšarZeměměřictví,
KOLIMAX
Ivan Zelenka,
Lenka Kolářová
– Oční
optika
Richter,
děti aMrázková
dorost - –MUDr.
Vladislava
Porvisová,
Sbor Miroslav
dobrovolných
Javorník, Praktický
Lesy ČR, lékař
Mgr.pro
Milada
Lékárna
pod Jánským
vrchem,
Ivan,
hasičů
Javorník,
Stavby
a reality STAR
spol. sSmrčková
r.o., ZETOS
s.r.o. Velká
Kraš,
MUDr. Karel
Michálka
– Soukromá
zubní s.r.o.,
praxe,STOMIX,
MUDr. Zuzana
– praktický
lékař
pro
ZODEM
s.r.o. Naturfyt-BIO s.r.o., Olga Papadopulosová – Květinka, OMYA CZ s. r.o., Petr
děti
a dorost,
Richter, Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Vladislava Porvisová, Sbor dobrovolných
VÝZVA
hasičů Javorník, Stavby a reality STAR s.r.o.,
STOMIX, spol. s r.o., ZETOS s.r.o. Velká Kraš,
Městské
kulturní středisko Javorník připravilo v rámci XVII. ročníku Mezinárodního hudebního
ZODEM
s.r.o.
festivalu Karla Ditterse z Dittersrsdorfu výstavu fotografií pod názvem „Je libo fotečku, milostpaní?“.
Jedná se především o fotografy Maxe Fuhrmanna
a Herberta Volkmera, kteří působili na Javornicku.
VÝZVA
Další
připravovanou
výstavou, Javorník
bude jiţ tradiční
letos věnovaná
kuchyním
našich
Městské
kulturní středisko
připravilovánoční
v rámcivýstava,
XVII. ročníku
Mezinárodního
hudebního
babiček Karla
a prababiček.
festivalu
Ditterse z Dittersrsdorfu výstavu fotografií pod názvem „Je libo fotečku, milostpaní?“.
Prosíme
kteříokfotografy
danému Maxe
tématuFuhrmanna
mají jakékoli
historickéVolkmera,
předměty kteří
či materiály,
jejich
laskavé
Jedná seobčany,
především
a Herberta
působili ona
Javornicku.
zapůjčení.
Další připravovanou výstavou, bude jiţ tradiční vánoční výstava, letos věnovaná kuchyním našich
Totéţ platí
i pro doplnění výstavy „Jede, jede poštovský panáček Javorníkem“.
babiček
a prababiček.
Za
vaši ochotu
důvěru
předem
děkujeme
a podrobnější
v kulturním
domě
Prosíme
občany,akteří
k danému
tématu
mají jakékoli
historickéinformace
předměty podáme
či materiály,
o jejich laskavé
nebo
na tf. čísle 584440276.
zapůjčení.
Totéţ platí i pro doplnění výstavy „Jede, jede poštovský panáček Javorníkem“.
Za vaši ochotu a důvěru předem děkujeme a podrobnější informace podáme v kulturním domě
nebo na tf. čísle 584440276.
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Fotografický ateliér ctihodných pánů
Maxe Fuhrmanna a Herberta Volkmera,
javornických fotografů minulého století

můţete navštívit
v Městském kulturním středisku Javorník

od 4. září 2009 do 30. října 2009
pondělí - pátek
7,30 - 15,30 hodin
v sobotu pak v době promítání biografu
Srdečně zvou: Městské kulturní středisko Javorník,
SOA Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka,
Slezské zemské muzeum
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Městské kulturní středisko srdečně zve na divadelní představení

Lev v zimě

neděle 22. 11. 2009 v 19,00 hodin
Historická hra s humorným nadhledem.
Na začátku 12. století se anglický král
Jindřich II. a jeho manţelka Eleonora
Aquitanská musí rozhodnout, který
z jejich tří synů bude vládnout. Kaţdý
z nich, Richard, John a Geoffrey, chce
trůn získat. Jindřichova ţena Eleonora
je ochotna království rozdělit, král je
ovšem proti a usiluje, aby království
zůstalo jednotné. Blíţí se zima a situace se vyostřuje, začíná nemilosrdná
rodinná válka o trůn, kterou vyhraje ten
nejsilnější a nejschopnější. V sázce je
budoucnost celé říše. Filmová verze Lva v zimě získala 3 Oscary vč. ocenění za nejlepší
film a scénář.
Autor: James Goldman
Reţie: Roman Štolba
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Jiří
Chvalovský, Petr Vágner, Irena Máchová/ Kateřina Velbová

ŠMT Travná 2009 - Jak to viděla Jarma
Nikdy bych si nemyslela, ţe ještě někdy pojedu na tábor
. . . Vzhledem k mému věku asi není divu, vţdyť uţ jsem
několik let v důchodu. Ale přesto jsem, i kdyţ s trochou obav,
přijala nabídku jet na týdenní Školu mladého táborníka, kterou
pořádá kaţdoročně MěKS Javorník. Takţe pár postřehů o tom, jak jsem proţila zajímavý
týden na přelomu července a srpna:
22. 7. 2OO9 se z Javorníku vydalo pěšky 29 dětí se svými vedoucími na Travnou, aby tam
strávili svůj táborový týden. Téměř všichni včetně vedoucích se dobře znali, a tak se uţ
cestou oslovovali svými přezdívkami. Nováčci získali přezdívku také, coţ bylo velmi
sympatické.
Po ubytování v objektu fary na Travné, kam patří i několik chatek, následovaly dny plné
dobrodruţství s pirátskou tématikou. Uţ jsme nebyli obyčejnými dětmi a vedoucími, ale stali
se z nás piráti, rozdělení do čtyř „lodí“. Kaţdá loď si zvolila svůj název, vymyslela
veršovaný pokřik, vyzdobila vlastnoručně vlajku a při nástupu – jak jinak neţ ve stylovém
oblečení – se pod hlavní pirátskou vlajkou třepetaly čtyři nové: Černá perla, Zuřiví slanečci,
Hrdlořezi a Chobotnice.
Program následujících dní byl velmi dobře připraven a tvůrčích činností bylo opravdu
hodně. Děti si nabatikovaly pirátské šátky a trička, vyráběly drobné ozdoby z kůţe
a korálků, psaly a zdobily si táborové deníčky a hlavně: získávaly indicie ke hledání částí
mapy. Po sloţení všech kousků je mapa nakonec dovedla k pirátskému pokladu . . . Větší
děti pomáhaly menším, například při vázání různých uzlů, které správní piráti musejí
dokonale ovládat.
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Nechyběly ani hry a soutěţe druţstev i jednotlivců, táborová olympiáda a „lovení perel“
(zdatnosti, odvahy, mlčení, hladu, mořské havěti a zelených pokladů pevniny).
Nezapomenutelné jsou vţdy chvíle u táborového ohně. Líbilo se mi, ţe kaţdé dítě dostalo
svůj zpěvníček, plný písniček s pirátskou či námořnickou tématikou. Samozřejmě se
zpívaly i staré známé písně, hrálo se na přání . . .
Přálo nám i počasí, takţe jsme hráli všechny hry v malebném romantickém prostředí
Rychlebských hor. Škoda jen, ţe zde nebyla moţnost koupání, protoţe léto bylo opravdu
parné. Tahle maličkost byla snad jediná „vada“, pokud se o něčem takovém vůbec dá
hovořit.
Tak trochu jsme srovnávala letošní záţitky s tím, co jsem dělala skoro celý ţivot. S dětmi
jsem pracovala téměř třicet let a podílela se i na organizaci několika táborů. Je pravda, ţe
děti se od té doby dost změnily. Jsou sebevědomější, náročnější a – proč to nepřiznat –
i občas méně zvladatelné. Práce s dětmi je krásná, ale náročná. Být s nimi od rána do
večera vyţaduje mít zkušenosti, nadšení a dostatek trpělivosti. Nic z toho organizátorům
tohoto tábora nechybí. Jsou to výborní vedoucí, kterých si váţím. Připravili dětem krásné
chvíle plné romantiky, na které se nezapomíná. Ať se jim příští ročník ŠMT vydaří tak
skvěle, jako ten letošní.
Pirátská Jarma
Z Makrelina táborového deníčku
Pondělí: Teda klobouk dolů před Eskymákem, takový kostým pirátského kapitána jsem fakt
nečekala! A děcka mají taky super oblečení, skoro si vedle nich ve svém obleku pirátky
připadám spíš jako rumunský Slovák. . . Cesta na Travnou proběhla v pohodě – jako vţdy.
Velké překvápko: vedle fary kapitánský můstek i s kormidlem, hned jsem si zkusila potočit.
. .Hurá! První oběd u Oravců nezklamal – má oblíbená rajská omáčka, na kterou se
vţdycky celý rok těším. Místo Učáka mám letos jako spolubydlící Jarmu. Jinak vše při
starém, usínám mrtvá únavou.
Čtvrtek: Ale fakt to rychle utíká, to by jeden neřekl. Děcka se pořád ptají po Učákovi, holt
nikdo jiný ty uzly tak neumí . . . Totem s Rybanou chystají super hry, největší úspěch má
hledání kusů mapy. Taky pátrání po vzácných mušlích všechny nadchlo, hlavně kdyţ je
potom můţou u Jarmy prodat na táborové Kizibúly a večer si v baru dopřát třeba kapku
„inkoustu staré chobotnice“. Je fantastické počasí, takhle nám snad ještě nikdy nepřálo.
Přijedeme opálení jako praví piráti! Chudák Jeřáb, stále zalepuje puchýře. Dnes jsme si
totiţ vyšlápli na Borůvkovou horu a vařila se námořnická polívka na ohni. Byl to krásný den,
hlavně zpáteční cesta z rozhledny, která vedla horskou loukou. Podvečerní sluníčko házelo
dlouhé stíny a na některých dětech bylo naprosto jasně vidět, jak vstřebávají poetické
„kouzlo okamţiku.“ Jarma byla dnes opravdu unavená.
Pátek: Uf, fakt nechápu, jak je moţné, ţe si někdo nepozná svůj ručník. Jeden tady máme
ztracený od začátku tábora a pořád nikomu nechybí . . .? Chvilkama mám pocit, ţe bych
asi musela být opravdivá chobotnice, abych těma chapadlama obsáhla všechny děti, které
po mě ve stejnou chvíli něco chtějí. Na večerním nástupu veškeré pirátské posádkyčeládky přišlo další překvápko: zjevila se impozantní postava námořního kapitána
v „opravdivé uniformě“ (říkaly děti), ze kterého se vzápětí vyklubal Učák! Vypadal teda
fakticky opravdicky. . .
Sobota: Se mi teda nechce věřit, ţe uţ zítra jedem domů. Proţili jsme jeden z nejhezčích
večerů, získávala se „perla odvahy“ (a to není jen tak!) Vyšli jsme nahoru ke „šplhacímu
stromu“, rozdělali oheň a někteří odváţlivci se pokusili prokázat tu svou odvahu. A mnohým
se podařilo! A to i přes to, ţe si vyslechli spoustu hrůzostrašných příběhů. . . Měla jsem
pocit, ţe tahle noc má zvláštní kouzlo, byla nezvykle teplá a plná velkých třpytivých hvězd.
Někteří malí piráti byli natolik zmoţení, ţe pod tíhou záţitků usnuli přímo na místě. V těchto
okamţicích jsem přesvědčená o tom, ţe to naše snaţení, únava, vyšťavenost a pocit
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naprosté opotřebovanosti mají smysl, protoţe děti si odnášejí záţitky, na které se opravdu
nezapomíná . . . A koneckonců - my taky. Tak zase za rok?
Tábor2

Tábor1

Tábor3
Tábor4

Tábor5

Tábor6

Zpráva od Eskymáka, pro všechny malé piráty:
Na lodi zvané Městské kulturní středisko Javorník bude od 10. 9.
k prodeji DVD s filmem za 50,- Kč a CD s fotkami za 20,- Kč
z našeho pirátského dobrodruţství na Travné.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Hlasujte pro Knihu svého srdce v knihovně nebo na internetu.
Více na http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce
ŘÍJEN V KNIHOVNĚ - TÝDEN KNIHOVEN
Stále platí naše výzva o zapůjčení vašich čtenářských deníků, které jste
kdysi dávno museli na přání svých učitelů a profesorů tvořit.
Pokud je ještě najdete, prosím vás o jejich zapůjčení. Bude jistě zajímavé
vidět, jak se nejen deníky měnily v průběhu času, ale i četba tzv. povinná. Zároveň
vyhlašujeme soutěţ o Nej čtenářský deník, o kterém budou rozhodovat čtenáři
a návštěvníci knihovny.
Deníky můţete nosit buď do městské knihovny p. Hradilové, nebo do kulturního domu
p. Poláškové, nebo p. Bukalové.
Výstava bude probíhat od 5. 10. do 16. 10. 2009
Předem vám všem děkuji za spoluautorství této výstavy.
VH
Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník připravuje výstavu

PETICE ZA NÁRODNÍ PARK JESENÍKY
JE K PODPISU TAKÉ V JAVORNÍKU
Jiţ 2.500 občanů podpořilo svým podpisem petici za vznik Národního parku
Jeseníky.
Naprostá většina těchto hlasů byla získána přímo v našich horách a zkušenosti z několika
velkých veřejných akcí ukazují, ţe veřejnost vnímá téma vyhlášení národního parku
převáţně pozitivně. Petiční výbor velice uvítá také podporu obyvatel města Javorník.
Občané mohou petici podepisovat ve Městském informačním centru Javorník
(městské knihovně) na ulici Nádraţní 160. Informace o petici jsou k dispozici rovněţ na
www.actaea.cz Petice zatím není časově omezena.
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Petice

A proč vlastně petice vznikla a proč je zapotřebí
vyhlásit národní park? Jeseníky jsou druhým
nejvyšším pohořím v České republice. Místní přírodní
hodnoty jsou výjimečné nejen v rámci ČR, ale
i v celoevropském srovnání. Jedná se zejména
o mimořádně zachovalé a rozsáhlé horské lesy,
unikátní jesenickou arkto-alpínskou tundru, rašeliniště
apod. Nachází se zde mnoho vzácných druhů rostlin
a ţivočichů, včetně takových, které se jinde v ČR
a ani ve světě nevyskytují. Území takového významu
by tedy mělo mít odpovídající a kvalitní formu ochrany
a péče ze strany státu.

Petice reaguje na špatný stav praktické ochrany
přírody v Jeseníkách. Hlavním cílem je zvýšení
kvality ochrany přírody v horách a zachování
unikátního přírodního dědictví pro nás a pro
budoucí generace. Přesně před 40 lety zde sice byla
vyhlášena Chráněná krajinná oblast, ale ukázalo se, ţe tato forma ochrany není z vícero
důvodů dostatečná. Je proto zapotřebí zlepšit praktickou ochranu přírody v Jeseníkách
a dále alespoň v centrální části Hrubého Jeseníku vyhlásit národní park. Ten by měl
zahrnovat poslední zbytky divoké horské přírody, tedy území bez sídel, mimo obce.
Předpokládá se, ţe plocha národního parku bude zaujímat pouze 25 % plochy dnešní
CHKO Jeseníky. Nedošlo by tak k případnému omezení rozvoje obcí a existencí
národního parku by nedošlo ani ke zrušení současných oficiálních turistických stezek
v horách. Národní park by měl zároveň vést k upřednostnění ekologicky šetrné
turistiky a k podpoře udrţitelného rozvoje regionu.
Petice je určena Parlamentu ČR a Ministerstvu ţivotního prostředí, které si jiţ
nechalo zpracovat odbornou studii, jeţ vyhodnocuje moţnosti vyhlášení národního
parku v Jeseníkách. V současnosti ministerstvo posuzuje varianty dalšího vývoje.
V souvislosti s peticí je jistě zajímavé to, ţe ji podepsala řada významných osobností
kulturního ţivota v České republice. Pod peticí jsou například tak zvučná jména jako
Miroslav Donutil, Lubomír Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Eva Pilarová,
Ladislav Potměšil, Dan Bárta, Saša Rašilov a Stanislav Fišer. Přímo jedním z členů
petičního výboru je světově uznávaný fotograf Jindřich Štreit ze Sovince a akci
podpořil i malíř a cestovatel Libor Vojkůvka ze Šternberka.
Ondřej Bačík ml., zástupce petičního výboru
Kontakt: ondrej.bacik@centrum.cz
Petiční výbor petice na podporu vzniku Národního parku Jeseníky tvoří tito občané:
Doc. Mgr. Jindřich Štreit, významný fotograf a vysokoškolský pedagog, Sovinec
Bc. František Winter, člen svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, správce RC
Jeseníky, Hanušovice
Mgr. Kateřina Kočí, předsedkyně o. s. ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu,
Karlovice
Ondřej Bačík ml., propagátor udrţitelného rozvoje a jesenický rodák, Rýmařov
Tomáš Hradil, předseda Hnutí Brontosaurus, Jeseník
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OBČANSKÉ SDRUŢENÍ ESTER
Léto v o.s. Ester
Rádi bychom informovali o několika záleţitostech, které se dotýkají více či méně nás
všech.
1. Koupaliště a kemp
Jak se dá vypozorovat, v areálu koupaliště se zjevně pokračuje v řadě prací. Byla
dokončena technologická část úpravny vody pro oba bazény, to, co zbývá dokončit, je
spojeno jiţ se zkušebním provozem a je zajištěno. Čeká se tedy na zkušební provoz.
Dokončují se poslední kosmetické úpravy hlavního bazénu a na řadu přijdou povrchové
nátěry a přípravné práce spojené s napouštěním.
Vybavenost areálu koupaliště je ponechána na zimní měsíce. Výroba laviček, stolů a dalšího vybavení bude nachystána na zahájení sezony v roce 2010. Zbývá instalovat sjezd na
cestu vedoucí k parkovišti a úprava terénu vlastního parkoviště a příjezdní komunikace.
Také musíme vybudovat novou jímku, ta stávající padne za oběť novému obchvatu.
V areálu kempu pokračuje výstavba 6 ubytovacích chat a objekt sociálního zařízení. Jsou
dokončeny rozvody vody, odpadních vod a el. energie. Zbývá opravit popovodňové škody
na nových trávnících, které nepřeţily zaplavení. No a jistě nás čeká všechno dotáhnout do
konce, se všemi detaily, kolaudací atd.
I přes fakt, ţe jsme obdrţeli dotaci, řada prací a především vybavenost v rozpočtu projektu
být nemohla. Termín dokončení byl stanoven harmonogramem tak, abychom to zvládli.
A zvládat výstavbu je jedna záleţitost a zvládat poţadavky administrace spojené
s čerpáním evropských a státních dotací je zase jiná záleţitost, rozhodně mnohem
komplikovanější neţ práce v areálu. Tak příští rok, věříme...
2. Obnova budovy v Račím Údolí se chýlí do finále. Návštěvníci tohoto krásného údolí to
jistě sledují. Zatopené sklepy nás zdrţely, přízemí vysoušíme. Je připravena instalace
koberců a čeká nás kompletace interiéru. Venku je práce stále dost. Termín dokončení
ţádáme posunout na říjen. Těšíme se, ţe několikaleté úsilí desítek lidí se nakonec promění
v dobře slouţící a hezkou budovu.
3. Zálesí bylo postiţeno tak, jak bychom nikdy nečekali. Je na místě poděkovat a vyjádřit
uznání všem, kdo se na straně samosprávy a státní správy, všech institucí a firem podíleli
na pracích a odstraňování následků. Sdruţení chce tímto poděkovat všem, kdo i nám
pomohl. Za zapůjčení auta 4x4 děkujeme jeho majiteli.
4. V červenci jsme museli zrušit naše tradiční celoprázdninové tábory. Děti z řady rodin
odjely s našimi kolegy na tábory díky radnici v Otrokovicích, která náhradní pobytové
tábory zřídila a realizovala. Neměli to jednoduché, zkušenost dosud nevídaná. Přeţili
všichni. Náš srpnový tábor ve čtyřech turnusech běţí v krásné přírodě Rychleb. Za to patří
dík mnoha našim kolegům, kteří věnují nejen svůj čas, ale i svou energii a nadšení.
Především však dík patří majiteli chaty. Dal ji dětem tohoto regionu k dispozici.
Člověk má vţdy dobrý pocit, kdyţ vidí, jak si lidé pomáhají, jak jim není všechno ukradené.
Zdá se, ţe letošní léto nám to se vším připojeným trápením a strastmi alespoň trošku
připomenulo. Ţe to pořád umíme. Být k sobě hodní a milí.
A tak to si dovoluji vám všem i sobě popřát do zbytku léta.
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JAVORNICKÁ DĚLOSTŘELECÁ GARDA
Bitva u Wagramu aneb bitva v Rakousích z pohledu vojáka-ţeny
Tahle výprava klidně mohla dostat
název „Jak jsme si zapomněli doma
Garda1
kolesny“.
Také jsem se ptala, co to je, kdyţ
jsem viděla ty zhroucené a odevzdané
pohledy muţů stojících asi 250 km od
domova. Nuţe, je to taková část
střelného kanónového zařízení, na
kterou se upevní přední kolečka,
abychom mohli pohodlně táhnout
kanóny po cestách necestách. Pak ještě
musím dodat, ţe kanóny jsou fakt, ale
fakt těţký kalibr k nošení.
Noční hlídka
Viníka jsme nenašli, poprava byla
Noční hlídka
odloţena na neurčito.
Tábor neměl chybu. Byl plný lidí, stanů, ohňů, atmosféry, zpěvu a řevu. Tím posledním
oplývala právě naše jednotka, v jakékoliv denní době. Písně z flašinetu uţ dnes známe asi
všichni nazpaměť. Číslem jedna se stala bezesporu takzvaná „Finská píseň“. S Finskem
neměla nic společného, ale podařilo se nám k ní vymyslet vlastní jazyk, notně připomínající
maďarštinu opepřenou velkou dávkou vášně. Náš zpěvořev nebyl bez odezvy. Místní
starosta donesl dokonce basu piv. Pravda, museli jsme nejdřív splnit úkol, na který si
některé (i někteří) z nás radši moc nepamatujeme, a kdybyste náhodou někdy zahlédli nám
podobné tváře v jakési spontánní lechtivé taškařici na regionální rakouské televizi,
podobnost je čistě náhodná, jasný?!
Stojí jistě za to zmínit se o kvalitě hygieny a kuchyně.
Byly přistaveny dvě buňky s naprosto luxusními sprchami a vţdy teplou vodou. Dojem kazí
fakt, ţe nebyly označeny alespoň primitivními obrázky panáčků a tak docházelo ve
sprchách k míšení pohlaví. Můj návrh buňky odlišit u většinové muţské populace neprošel.
Záchody ToiToi byly obstarávány bezchybně a včas – to jen tak nezaţijete.
Jídlo .. boţe jídlo .. nechci být zlá, no, ale kdyţ umírním své emoce, musím prásknout na
Rakušany, ţe pěkně škudlili, pamatuji si jen obraz salámu a veky, salámu a veky, veky
a salámu.
Asi by se hodilo říct něco o bitvě. Inu sobotní bitva se nekonala, měla být po obědě, jenţe
začalo silně pršet jako by měl přijít konec světa, a to vydrţelo dost dlouho na to, aby se ten
den jiţ bojovat nemohlo. Ono by to ani nešlo, neboť náš doktor v jednotce povolil výjimečně
jedno pivo po obědě a oni ho vojáci jaksi neposlechli a nezůstalo jen u jednoho. No a pak,
protoţe máme hodně velký stan, ze kterého se ozýval i přes bouřku onen libý zpěv, jsme
do něj přilákali pár Francouzů a taky několik skutečných Rusů se svojí skutečnou vodkou a
jejich velkými kalíšky. Další průběh nebudu rozmazávat, stačí, ţe některé fotky mluví za
sebe, ale je pravdou, ţe například velitele jsme znovu spatřili aţ za tmy.
K bitvě tedy došlo aţ v neděli, v den odjezdu. Kanóny jsme nesli téměř 2 km na místo boje
a zde je na místě opět vzpomenout našeho velitele, který k nám promluvil před bitvou
a pamatuji si jen to prohlášení, ţe jsme volové, ţe jsme ty kolesny nechali doma.
Bitva pak měla celkem obvyklý průběh, uţili jsme si střelby i umírání, někteří hned dvakrát.
Umírání si ale teprve vychutnáme na pěším pochodu do Nysy, takţe se, děcka, máte zas
na co těšit.
Za gardu Pavla Šimonová
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(pozn. Vzpomínkovou akci k 200. výročí bitvy u Wagramu pořádala ve dnech 17. – 19.
července dolnorakouská obec Marchegg.)
Opět jsme táhli na Nysu
...aneb co všechno mohou mít
Garda2
společného polská Nysa, Napoleon
a Evropská unie?
Polská Nysa se můţe pochlubit nejen
malebným historickým středem města
plným
gotických,
renesančních
a barokních památek, ale také velmi
dobře zachovaným systémem pevností
z poloviny 18. století. Jedna z nich, tzv.
Fort II, se stala na přelomu července a
srpna
tradičním
dějištěm
bitvy
připomínající událost starou více neţ
Nysa 2009 – téměř u cíle
200 let: v létě roku 1807 přiměla
Nysa 2009 - téměř u cíle
Napoleonova francouzská armáda
pruskou posádku hájící pevnost ke kapitulaci.
Posádka rakouských dělostřelců z Javorníku se i letos vydala obléhané Nyse na pomoc jako za starých časů: pěšky, za vozem, a po několika kilometrech cesty někteří „slabčáci“
s výrazem notné úlevy i na voze. Popsat peripetie celé cesty by znamenalo zabrat celé
vydání Javornického zpravodaje, na místě se ale rozhodně sluší poděkovat obyvatelům
Kwiatkowa, kteří nám poskytli útočiště, koňům píci a rozmazleným slečinkám i teplou
sprchu. Zkrátka luxus na vojenském pochodu!
I kdyţ se hlavní program měl odehrát před branami pevnosti Fort II aţ v sobotu
v pozdějších odpoledních hodinách, náměstí a přilehlé uličky v centru města překypovaly
ţivotem uţ během dopoledne. Spousta návštěvníků, kteří sem ten den zavítali, si zkrátka
chtěla uţít krásný sobotní den se vším všudy. Ovšem nejen návštěvníků se sjelo velké
mnoţství. Letošní rekonstrukce bitvy o Nysu se zúčastnilo na 500 účinkujících. Kromě
nejčastějších jazyků – polštiny a češtiny – zaznívala například i litevština, běloruština či
maďarština. Ovšem asi nejvíce byla slyšet naše čeština – „hornoslezský model“ – a Jendův
flašinet. Od Wagramu doznala i naše technika zpěvořevu značné kvalitativní proměny,
takţe o diváky, nevěřící vlastním uším, nebyla na hlavním rynku v Nyse rozhodně nouze.
Bitva trvající hodinu přinesla řadu dramatických okamţiků, při níţ divákům naskakovala
husí kůţe: výbuchy granátů, které proti hradbám Nysy vrhali granátníci, smělé výjezdy
kavalerie i ohlušující salvy z děl obránců a obléhatelů, neúprosně sevřené šiky pěchoty,
plameny a všudypřítomný kouř, zděšený křik ţen a dětí, které se marně snaţily hledat
bezpečí ve zdech kostela, nářek umírajících a raněných... Jaká asi musela být realita? Na
rozdíl od našich předchůdců před dvěma stoletími my si to uţili a krev byla naštěstí jen
umělá. Jen na okraj – snad to nebude znít jako přílišná samochvála – věhlas JDG
zabodoval a naší jednotce bylo svěřeno čestné místo proti hlavní tribuně. Není třeba
dodávat, ţe jsme toho vyuţili na maximum.
Dozněly poslední výstřely, pevnost kapitulovala a vlajky francouzských oddílů zavlály nad
branami kapitulující a pokořené Nysy. S úderem páté hodiny večerní se rozezněl tón trubky
(ano, opět jsme prodali našeho trumpetistu) oznamující mimořádný okamţik: minutu ticha
na počest hrdinům varšavského povstání, jehoţ 65. výročí se tímto mělo připomenout.
Symbolickým završením hlavní části programu se stalo předání čestné vlajky udělené Nyse
Radou Evropy za „šíření idejí evropské sounáleţitosti“. A opět klasika – důleţití lidé
pronášeli důleţité, a hlavně hodně dlouhé řeči. Toho uţ jsme si moc nevšímali, protoţe
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podobně jako my neměli trpělivost ani zvědaví diváci, kteří si přišli na vlastní oči
prohlédnout válečné pole a skupinky vojáků šikujících se k odchodu do pevnosti.
A samozřejmě také nás a naše tři miláčky – Wilhelma, Maxmiliána a Ferdinanda. Zkrátka,
JDG opět zabodovala!
Za JDG Petruše
Garda4
Garda3

Tažení na Nysu - gardisté se svými hostiteli
Z Kwiatkowa

Prohlídka zajímavostí
v rakouském Marcheggu

Státní rostlinolékařská správa radí a informuje
Přichází nejkrásnější měsíc zahrádkářů. Sklízí odměnu za svou práci, která je
tím hojnější, čím větší byla píle. Zahrádky hýří barvami mnoha květin, avšak
příchod časného podzimu je především spojen s obdobím hlavní sklizně
v ovocné a zeleninové zahradě.
Jestliţe jsme celou vegetaci pečlivě ochraňovali jádroviny před nejrůznějšími škůdci
a chorobami, je nutné ve finále předejít problémům s houbou, která způsobuje moniliovou
hnilobu jádrovin. Choroba napadá jabloně (zvláště odrůdy Ontario a Šampion), hrušně,
kdouloně. Napadené plody měknou a hnědnou, na hnědých skvrnách se vytvářejí
soustředné kruhy špinavě bílých polštářků. V případě, ţe se choroba objeví ve
skladovaném ovoci, je pro ni typická suchá hniloba – plody jsou koţovité, nescvrklé, černé,
lesklé, bez soustředných kruhů. Ochrana spočívá v prevenci, coţ jsou všechna opatření,
která omezují poranění plodů (obaleč jablečný, strupovitost,
vosy), dále včasná a důsledná likvidace všech napadených
plodů, nikoliv však v kompostech. Pouţívá se i chemická
ochrana, kterou lze aplikovat ještě dva aţ tři týdny před sklizní,
kde je účinná většina přípravků pouţívaných proti strupovitosti –
např. DELAN 700 WDG, DITHANE DG NEOTEC, SYLLIT 400
SC, THIRAM GRANUFLO. Účinnost zvyšuje přidání listových
vápenatých hnojiv.
Podzimní ovoce sklízíme podle stupně zralosti a při jeho třídění uskladníme pouze
výběrové a prvotřídní plody do čistých (vydezinfikovaných) obalů. Velký vliv na skladované
ovoce má „sklizňová zralost“ dané odrůdy – „podtrţené“ nevyzrálé ovoce se většinou lépe
skladuje, ale ani po dozrání není moc chutné, přezrálé plody se jiţ prakticky nedají
skladovat. Sklízejte plody nejlépe za sucha i se stopkou. Po týdnu je znovu zkontrolujeme,
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protoţe skládkové choroby při třídění nepoznáme! Skladovací
prostory před uloţením ovoce je vhodné důkladně vyčistit a vybílit
vápnem (s přídavkem modré skalice 0,5-1%, 1% chloraminu),
3
případně vysířit plátkovou sírou (6-8g/m ), poté je třeba alespoň týden
větrat. Optimální podmínky pro skladování ovoce jsou nízké teploty
(1-3°C), vzdušná vlhkost vyšší neţ 85% a tma. V sušších
skladovacích prostorech je účelné podle potřeby zvlhčovat podlahu
nebo vlhkost zajistit jiným způsobem – omezíte tím předčasné vadnutí
plodů. Sklady je nutno podle potřeby větrat. Ovoce skladujte tak,
abyste je mohli průběţně kontrolovat a včas odstraňovat zahnívající plody. Neskladujte
ovoce společně s bramborami, ani se zeleninou.
Kadeřavost listů broskvoně patří k všeobecně známé nejvýznamnější chorobě
broskvoní. I kdyţ optimální termín pro první ošetření se doporučuje aţ při nalévání
(zvětšování) pupenů na jaře, v oblastech s pravidelným silným výskytem této choroby je
doporučováno jiţ podzimní ošetření měďnatými fungicidy v období po opadu listů, nejlépe
za suchého počasí při teplotách nad 7°C. Předpokladem úspěchu je u těchto kontaktních
přípravků dokonalé ošetření celé koruny stromů, tj. přidat do postřikové jíchy vhodné
smáčedlo (např. SILWET L-77).
Koncem měsíce září upevňujeme na kmeny ovocných stromů nebo kůly lepové pásy
proti samičkám píďalky podzimní – housenky píďalky jsou jedněmi z nejvýznamnějších
škůdců ovocných dřevin a lesních porostů listnatých stromů, především dubů. Samičky
motýla neschopné letu vylézají do korun stromů, kde kladou na plodonoše a větvičky
jednotlivě celkem 100 aţ 200 vajíček. Na jaře se z vajíček líhnou housenky, které se
objevují na rašících lístcích většiny druhů ovocných dřevin a poškozují pupeny, listy, květy
a plody.
Příště si povíme, co ještě můţeme pro svou zahrádku udělat, neţ ji zasype listí
a nakonec sníh.
Rostlinolékaři ODO SRS Jeseník
SPORT
Pojďte se seznámit s lezením na Javornicku
Lezecká skupina Javorník a SPV Javorník srdečně zvou děti
i dospělé v sobotu 5. září na 14. hodinu do velké tělocvičny v Javorníku, kde za přispění Olomouckého kraje proběhne pohodové
seznámení s lezením na Javornicku.
Během tohoto odpoledne můţete zjistit, ţe lezení má svá pravidla.
Třeba díky promítání objevíte další krásná skrytá místa našeho mikroregionu nebo při
besedě poloţíte zajímavou otázku zkušeným jesenickým lezcům. Během workshopů si na
vlastní kůţi můţete vyzkoušet prusíkování, lezení na umělé lezecké stěně, slaňování,
vázání uzlů, práci s horolezeckým vybavením a moţná si na lanovce přejedete tělocvičnu.
S sebou si vezměte tenisky do tělocvičny (kdo má, tak i lezečky), sportovní oblečení, sváču
a především dobrou náladu a chuť objevovat něco nového.
Malý předkrm obstarají naše stránky http://lsj.blog.cz a jako nášup bude pro ţáky II. stupně
koncem září otevřen lezecký krouţek. (Bliţší informace se ţáci dozví ve škole v průběhu
září.)
Těšíme se na vás!
ML
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KINO - PROGRAM ZÁŘÍ 2009
Jednotné vstupné na představení je 30,-/ 45,- K č
Sobota 5.9. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
(komedie)
BONTON
Mladý talentovaný italský hudebník Luca (Claudio
Santamaria) ţije v Praze se svou krásnou přítelkyní,
studentkou Klárou (Laura Chiatti). Asi by jim nic nescházelo,
kdyby Luca na Kláru chorobně neţárlil. Touha odhalit
Klářinu nevěru s jejím lektorem (Miroslav Šimůnek) přivede
Lucu aţ do detektivní kanceláře, kterou vede jeho naprostý
protipól Denis (Ian Glen).
přístupno od 12 let

95 minut

Sobota 12.9. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
NOC V MUZEU 2
(komedie)
BONTON
Příběh začíná ve chvíli, kdy Larry opustil bídně placenou
práci hlídače v muzeu, a stal se ţádaným vynálezcem. Zdá
se, ţe má konečně vše, po čem touţí, přesto mu v ţivotě
něco schází. Cosi jej táhne zpět do muzea, tam, kde to měl
rád, kde kdysi zaţil neopakovatelnou magickou noc. Bývalý
noční hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je opět zataţen do
těţko představitelného dobrodruţství, ve kterém oţívá sama
historie.
přístupno

český dabing

107 minut

Středa 16.9. 2009v 17.00hodin a ve 20.00 hodin
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE (dobrodruţný)
Harry začíná jiţ 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu
dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato
kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá
další střípky z Voldemortovy temné minulosti.
WARNER BROS přístupno
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český dabing

154 minut

Sobota 19.9. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ (kriminální drama)
BONTON
Přestoţe se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti
lety, je aţ nebezpečně aktuální. Vypráví o muţi, který měl
obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, ţe páchal ty
největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal banky.
Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi.
přístupno od 15 let

titulky

138 minut

Středa 23.9. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 3 - úsvit dinosaurů
(anim. komedie)
Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat má před
sebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte. Mamuti
Manny a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny. Lenochod
Sid se zase dostane do problémů poté, co si zaloţí vlastní
rodinu s nalezenými dinosauřími vajíčky. Šavlozubý tygr
Diego řeší dilema, jestli se z něj po boku kamarádů nestává
příliš velký měkota. Navíc, kdyţ se objeví dinosauři, Manny
přestává být „králem dţungle“. A také se všichni seznámí
s jednookým lasičákem Buckem, který neúnavně loví
dinosaury.
BONTON

přístupno

český dabing

94 minut

Sobota 26.9. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
POCHYBY
(drama)
FALCON
„Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec Flynn (Philip
Seymour Hoffman) se pokouší o jisté uvolnění přísných
pravidel církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na jejichţ
dodrţování ţeleznou rukou dohlíţí sestra Aloysius
Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a krutá ředitelka.
Komunitou zmítají divoké politické změny a na školu byl
přijat první černošský student Donald Miller. Kdyţ se ale
mladá a nevinná sestra James (Amy Adams) podělí se
sestrou Aloysius o své obavy z toho, ţe otec Flynn věnuje
Donaldovi aţ příliš osobní péči, pustí se sestra Aloysius do
odhodlaného boje, jehoţ výsledkem by mělo být odhalení
pravdy a vykázání Flynna ze školy. Aniţ by měla kromě své
morální jistoty jediný důkaz, rozhodne se poměřit s otcem
Flynnem sílu svého odhodlání v osobním souboji, který
můţe svými katastrofálními důsledky ohrozit celou školu.
přístupno od 12 let
titulky
104 minut
Připravujeme na říjen : OPERACE DUNAJ, HANNAH MONTANA, NA ODSTŘEL …
Své příspěvky můţete posílat na email: knihovna@mksjavornik.cz. Uzávěrka říjnového
čísla je ve středu 17. 9. do 8,00.
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