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Alois Nebel, Jeseníky a Berlín
Putovní výstava komiksu Alois Nebel o příbězích výpravčího ze zapadlého nádraží Bílý Potok na Jesenicku, která vznikla z iniciativy Literárního domu ve Stuttgartu, nyní sídlí v Českém centru v Berlíně a na
tamní Akademii ilustrace a designu. K zahájení výstavy v sobotu 12.
ledna přizvali pořadatelé Jeseníky, tedy zástupce organizace Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu.
Komiks, film i atmosféra jesenické krajiny přitahují naše západní sousedy. Svědčí
o tom články v německém tisku, mimo jiné i v Berliner Zeitung. Jeseníky se tak kromě
lázeňství, horské turistiky, neporušené přírody a moderních lyžařských
areálů mohou prezentovat i jako kulturní region. V rámci zahájení výstavy vystoupila
v Českém centru v Berlíně kapela Priessnitz. Komiksovou expozici doprovází projekce
Dušana Tománka, filmového fotografa Aloise Nebela a také kameramana klipu Vánoční Václava Neckáře. Za kameru získal Tománek prestižní tuzemskou sošku Anděla. Projekci snímků z různých míst Jeseníků mohou po celou dobu konání výstavy sledovat
také Berlíňané procházející po ulici. Jesenickou atmosféru v rámci vernisáže podtrhly
i místní produkty – domácí konzervy z rodinné konzervárny Via Delicia a Bairnsfather
Distillery, likéry z Domašova. Sobotní kulturní událost přitáhla na 350 návštěvníků
jak Čechů, žijících v Berlíně, tak i místních obyvatel. Výstava v Berlíně potrvá do 28.
února.

Jeseníky patří mezi světová místa roku 2013
Nejkrásnější tuzemské hory zařadil
americký deník The New York
Times mezi 46 míst, která stojí za
to navštívit v roce 2013. Článek
doprovází snímek z lázeňského
města Karlova Studánka a připomíná zdejší pobyt Václava Havla.

Tip na výlet
Obec Malá Morava, která se skládá ze 7
místních částí, nabízí zapomenuté perly
regionu. Mimo jiné část Podlesí, někdejší
městys, který si vybrali filmaři jako jednu
z lokací pro film 7 dní hříchů, ke kterému
vyšla v listopadu stejnojmenná kniha.
Nad obcí pod vrcholem Pohořelce ve
výšce 851 metr nad mořem v hřebenové partii Hanušovické vrchoviny stojí již
osm desítek let Severomoravská chata,
kde kromě domácí kuchyně naleznou
návštěvníci hned za chatou sjezdovku
vhodnou pro rodiny. Zdejší kout také patří ekologickému zemědělství, kterému se
intenzivně věnuje Farma Morava s vlastní
restaurací.

Mezi více než čtyřmi desítkami destinací
celé planety, mimo jiné jihoamerického
Rio de Janeiera, Paříže, Litvy či norského Osla uvádí článek, že východní kout
České republiky stojí za povšimnutí i pro
množství moderních lyžařských areálů.
A kdo navštíví Jeseníky v letošním roce,
může poslat své fotografie z této destinace i krátký příběh do redakce The New
York Times. Přejeme samé skvělé a neopakovatelné zážitky v destinaci, kterou
objevuje celý svět!

Akce týdne
19/1

HORNOLIPOVSKÁ 10
Horní Lipová, Magacína (registrace), (od 11:00)
Sportovně recesistická akce
v podobě netradičního běžeckého závodu.

19/1

WELZLOVÁNÍ 2013 WELZLŮV BĚH DO ZÁMECKÉ
BRÁNY
Zábřeh, serpentiny za zámkem (od 09:30 )
Sportovně recesistická akce
v podobě netradičního běžeckého závodu.

25/1

TRADIČNÍ PLES OPĚT
V MASKÁCH
Javorník, Městské kulturní
středisko (od 19:30)
K tanci i poslechu hraje skupina BT Krnov.

Číslo
týdne:

97

Stanovit základní čas dvoukilometrové
sjezdovky v areálu Kouty měl kanadský
lyžař českého původu Jan Hudec, rodák
ze Šumperka, který v současné době
reprezentuje Kanadu. Vítěz několika
závodů světového poháru a stříbrný
medailista z mistrovství světa ve sjezdu
tak s průměrnou rychlostí 97 kilometrů za
hodinu sjel zdejší svah za 1 minutu a 31
sekund. Světového závodníka odstartoval
23. prosince v Koutech náš reprezentant
Ondřej Bank. Základní čas sjezdovky je
znám, proto neváhejte a vydejte se na
lyže. Zimní sezóna je v plném proudu
a počasí nabízí ideální podmínky.

www.kouty.cz
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