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„Nestačí vědět, vědění se musí použít.“ 

Johann Wolfgang Goethe 

 „Milí čtenáři zpravodaje eMko,  

eMko prochází řadou změn. Měníme název školy a 

vzdělávací nabídku. Škola je a bude postavena na 3 

základních hodnotách – otevřenost školy, 

proklientský přístup a inovace. Do konce 

kalendářního roku budeme otevírat  

dvě specializované učebny pro podporu 

polytechnického vzdělávání. Pro naše žáky nám byly 

schváleny odborné stáže v Anglii a Irsku. Škola se 

stává na Jesenicku významnou vzdělávací institucí, o 

čemž svědčí rostoucí počet žáků. Do nového školního 

roku přeji všem hodně sil, zdraví a pozitivní nálady.“ 

Jiří Viterna, ředitel eMka 

ŠKOLA 

 

Základní informace o projektu Erasmus+ Výzva 2019 

Projektové období: 15. 9. 2019 – 14. 9. 2021 

 

Škola získala grant ve výši 181 174 € na uspořádání zahraničních odborných stáží pro 48 žáků školy. 

Projekt bude realizován během 2 let. Celkem se uskuteční 44 krátkodobých stáží, které budou trvat  

4 týdny. Dále se uskuteční 4 dlouhodobé tříměsíční stáže v aktivitě ErasmusPro. Projekt je určen pro žáky  

2. a 3. ročníků ze studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a z učebních oborů Strojní mechanik, 

Instalatér, Zedník a Obráběč kovů. 

Krátkodobé stáže proběhnou ve 2 destinacích v Irsku (Sligo a Cork) a v Anglii (Portsmouth). Stáže 

ErasmusPro proběhnou v Irsku (Sligo). Všechny stáže se uskuteční v rámci povinné školní praxe žáků. Na 

stáže žáky doprovodí učitelé školy.  

PŘEHLED STÁŽÍ  - 2019/2020 

o 14 žáků pojede na 4týdenní stáž do Irska (Sligo, Cork) a doprovodí je 2 učitelé (1 Sligo a 1 Cork) na první 

2 týdny stáže. 

o 8 žáků pojede na 4týdenní stáž do Anglie (Portsmouth) a doprovodí je 1 učitel na první 2 týdny stáže. 

o 2 žáci pojedou na 3měsíční stáž do Irska (Sligo). 

PŘEHLED STÁŽÍ 2020/2021 

o 14 žáků pojede na 4týdenní stáž do Irska (Sligo, Cork) a doprovodí je 2 učitelé (1 Sligo a 1 Cork) na první 

2 týdny stáže. 

o 8 žáků pojede na 4týdenní stáž do Anglie (Portsmouth) a doprovodí je 1 učitel na první 2 týdny stáže. 

o 2 žáci pojedou na 3měsíční stáž do Irska (Sligo). 

TERMÍNY STÁŽÍ 

4týdenní stáže v Irsku a Anglii proběhnou v období duben – květen 2020 a 2021. 

3měsíční stáže v Irsku proběhnou v období duben – červenec 2020 a 2021. Začátek stáže se bude krýt  

s krátkodobými mobilitami. 

 

NÁPLŇ PROJEKTU  

Stáže se uskuteční ve firmách z oblasti stavebnictví a strojírenství. Účastníci se budou zdokonalovat  

ve svém oboru. Dle zaměření účastníků půjde o ovládání a programování CNC strojů, práce na klasických 

strojích, opravy, seřizování a údržba strojů, servis dopravních prostředků, práce s dílenskými přístroji  

a nástroji, nové technologické postupy, práce s novými materiály, vykonávání dozoru na stavbách, kontrola 

kvality a dodržování technologických postupů, projektovaní 2D výkresů a 3D modelů, práce  

s CAD softwarem, rozměřování, zakládání a osazování stavebních konstrukcí, výkon instalatérských prací 

apod.  

Během stáže budou účastníci pracovat pod odborným vedením experta z přijímající organizace a budou 

plnit JVU ECVET. Praxe bude v rozsahu 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu.  Víkendy budou volné a bude na ně 

zajištěn kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi. 

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají 

zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní účastníkům stáží získání pracovního místa. Na 

některých VŠ po předložení Europassu odpouští zájemcům o studium přijímací zkoušky z cizího jazyka.  

Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování bude v hostitelských rodinách s polopenzí. 

Na počátku stáží (2 týdny) bude v zahraničí přítomný doprovodný učitel. Péči o účastníky bude po celou 

dobu stáže poskytovat též místní tutor z partnerské organizace. 



Před odjezdem na stáž absolvují účastníci několikaměsíční přípravný kurz. Příprava bude zahrnovat jazykový 

kurz vč. online kurzu OLS, pracovní, organizační a kulturní přípravu. Účastníci budou pracovat na zlepšení 

angličtiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe. 

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zaplacené přípravné kurzy, dopravu 

na stáž, ubytování a stravu. Dále obdrží kapesné na pobyt, ze kterého si budou moci hradit další stravu, 

místní dopravu během stáže a jiné pobytové výdaje. 

V případě zájmu bližší informace podá Marie Lapčíková. 

PROJEKT IKAP, PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A 

GRAMOTNOSTI NA EMKU 

Projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem 

na lepší uplatnitelnost na trhu práce“, tzv. IKAP, se 

nám přehoupl do druhého „poločasu“. Ptáte se, 

jaké jsou v projektu novinky a jak se nám daří 

motivovat a zvyšovat zájem žáků škol  

o polytechniku a řemeslné činnosti?  Novinek je 

celá řada, do aktivit projektu se nám podařilo 

zapojit další tým ZŠ Jeseník z Nábřežní, rozšířili 

jsme nabídku volnočasových aktivit o kroužek 

„Abeceda zámečníka“ pod vedením zkušeného učitele odborných předmětů pana Ivana Valka. Od začátku 

školního roku mohou žáci v kroužcích využívat nový virtuální trenažér svařování a nástroje pro obrábění.  

V nejbližší době očekáváme dodání počítačového vybavení pro obrábění (12 ks PC), dva interaktivní 

projektory a 3D tiskárnu.  

Veškeré učební pomůcky a vybavení jsou určeny pro volnočasové aktivity a výuku žáků k podpoře 

polytechnického vzdělávání a gramotnosti. Dveře do kroužků mají otevřené i žáci SŠ, ve volnočasových 

aktivitách mohou pod vedením zkušených učitelů odborných předmětů využívat vybavené dílny, odborné 

učebny, multifunkční učebnu „MERKUR“, svářečskou školu včetně virtuálního trenažeru svařování, kovárnu, 

konvenční a CNC obráběcí stroje, 3D tiskárny, řemeslné nástroje a nářadí. V případě zájmu o některou z 

nabízených aktivit, kroužků nás neváhejte kontaktovat, rádi se vás ujmeme a věřte, že máme co nabídnout. 

Více informací podají vedoucí volnočasových kroužků pan Šuška, pan Valkó, pan Kirakovjan, pan Kussior  

a pan Mušec nebo je naleznete na www.soje.cz. 

Karel Kubala 

ZAHÁJENÍ SPORTOVNÍ SEZONY NA EMKU 

Se zahájením školního roku tradičně probíhají okresní kola sportovních soutěží AŠSK, na kterých naše škola 

pochopitelně nemohla chybět. 

18. září proběhla soutěž středních škol  

v atletice - Středoškolský atletický pohár, 

kterého se za naši školu zúčastnilo 

patnáctičlenné družstvo chlapců. Loňské 

vítězství jsme v soutěži družstev sice 

neobhájili (první místo obsadilo družstvo 

Gymnázia Jeseník), nicméně i druhé místo 

je v silné konkurenci jesenických škol 

úspěchem. Chlapci z gymnázia nás porazili 

především v běžeckých disciplínách.  

V soutěži jednotlivců se v běhu na 60 m 

umístil na třetím místě Oldřich Pavlátka (čas 7,50). Jediným odvážlivcem, který se za školu postavil na start 

obávané patnáctistovky, byl opět Patrik Michálek. A nevedl si vůbec špatně. Patrik vybojoval třetí příčku a 

fantastickým časem 4:55 zlepšil i svůj osobní rekord. Štafetový běh na 4 x 200 m se nám letos nepovedl a i 

když chlapci běželi s vítězným zlatým kolíkem, skončili na třetím místě. V technických disciplínách nezklamal 

Jakub Jetel, který výkonem 166 cm ve skoku vysokém obhájil loňské vítězství a výkonem 503 cm ve skoku 

dalekém si zajistil druhé místo. Do vzdálenosti 10,55 m poslal pětikilovou kouli Honza Böhm, a tak  

s přehledem vyhrál vrh koulí. Těmito výkony všichni přispěli k pěknému druhému místu školního družstva. 

19. září organizovala naše škola Sportovní den, jehož náplní bylo okresní kolo ve fotbalu s postupem vítězů 

do kola krajského, a basketbal, který bývá spíše zábavnou součástí Sportovního dne. 

Zápasy ve fotbale probíhaly systémem každý 

s každým, kdy při absenci SŠ gastronomie a 

farmářství jsme mohli za naši školu nasadit 

do hry dvě družstva. Družstvo A „mlaďochů“ 

s novými žáky prvních ročníků bylo od 

počátku energičtější, technicky vybavené  

a rozhodně chlapcům nechyběla motivace 

zápasy vyhrát. S dlouhodobým rivalem 

gymnáziem uhráli „mlaďoši“ remízu,  

s nebezpečnou hotelovkou vyhráli 2:0 a své 

starší spolužáky, družstvo B „starochů“, 

rozstříleli 11:7. Ještě v posledních 5 minutách posledních zápasů nebylo jasné konečné pořadí letošního 

turnaje. Po celkových součtech nakonec naši „mlaďoši“ zaslouženě vyhráli a zajistili si tak postup do kola 

krajského. Blahopřeji a v krajském kole přeji hodně sil, protože to už bude jiná liga. 

Všem žákům děkuji za účast a těším se na další sportovní soutěže během letošního školního roku.                                                           

Karel Kapuš  

Lyžařský kurz pro žáky naší školy proběhne ve dnech 17. - 21. 2. 2020 ve SKI areálu Červenohorské sedlo. 

Užijeme si zimu   ! 

http://www.soje.cz/


TURISTICKÝ KURZ 

Zářijové počasí sice chvilkami nepřipomínalo "babí léto", ale neodradilo nás to od toho, abychom 

nezrealizovali turistický kurz pro naše žáky z eMka ve dnech 25. - 27. 9. 2019. Na rozdíl od předchozích let 

jsme nechodili všichni společně, ale každá třída si společně s třídním učitelem naplánovala svou vlastní 

trasu. Bylo to zajisté lepší jak z bezpečnostních, tak organizačních důvodů. Tyto turistické výlety po 

malebném jesenickém okolí zejména ocenili studenti prvních ročníků kvůli stmelení kolektivu, kdy se mohli 

lépe poznat a skamarádit. K nejčastěji navštěvovaným místům patřily Priessnitzovy léčebné lázně, vyhlídka 

z Křížového vrchu, kde mimo jiné děkujeme za vlídné přijetí a pohoštění mimo otvírací dobu, Čertovy 

kameny, trasa přes Českou Ves do Písečné apod. Studenti byli nadšení a těší na další ročníky těchto 

turistických výletů.  

 Adriana Kowalcze 

FREE LIBRARY NA EMKU 

V průběhu října 2019 odstartovala svou činnost volná knihovna alias „Free 

library“ v prostorách kantýny. Je k dispozici jak studentům eMka a 

ubytovaným na domově mládeže, tak i našim zaměstnancům. Kdykoliv si 

kdokoliv může knihu zapůjčit a následně vrátit zpět nebo je možná výměna 

knihy, tzv. kus za kus.  

Velké poděkování patří všem, kteří do naší knihovny přispěli. Budou-li se nám 

knihy vracet a bude-li respektován výpůjční řád, knihovnu rozšíříme v prosinci 

o další knihy, které máme slíbeny od vedení Knihovny města Olomouc. 

Adriana Kowalcze 

„Kniha je most od zvířete k člověku. Číst znamená polidšťovat se.“                                                                                         

Arnošt Lustig 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
 

 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

1. ročník 2. 9. 9.00 jídelna školy 

  2. a vyšší ročníky 2. 9. 8.00 ve třídách 

 MATURITNÍ ZKOUŠKY - opravné a náhradní termíny     dle příkazu 

společná část HŠVP a OA Jeseník 2. - 4. 9.   rozpis CERMAT 

profilová část   17. 9.  8.00 budova školy 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - opravné a náhradní termíny            dle příkazu 

písemná   20. 9. 8.00 budova školy 

praktická   23. - 24. 9. 7.00 budova dílen 

     

ústní   26. 9.  8.00 budova školy 

PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD a TŘÍDNÍCH SCHŮZEK       

PEDAGOG. RADA - 1. čtvrtletí   13. 11. 14.00 středa 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY   14. 11. 15.00 čtvrtek 

PEDAGOG. RADA - 1. pololetí   28. 1. 14.00 úterý 

PEDAGOG. RADA - 3. čtvrtletí   15. 4. 14.00 středa 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY   16. 4. 15.00 čtvrtek 

PEDAGOG. RADA - 2. pololetí pro maturitní třídy 29. 4. 12.00 středa 

  pro závěrečné zkoušky 27. 5. 12.00 středa 

  ke konci školního roku 25. 6. 13.00 čtvrtek 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   12. 12. 8-16 čtvrtek 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 1. a 2. termín 12. 4. - 28. 4.   rozpis CERMAT 

VYSVĚDČENÍ POLOLETNÍ 30. 1.   čtvrtek 

  ZÁVĚREČNÉ 30. 6.   úterý 

MATURITNÍ ZKOUŠKY profilová část - praktická duben-květen   dle příkazu 

  společná část od 4. 5.    rozpis CERMAT 

  profilová část - ústní květen-červen   dle příkazu 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY písemná 1. 6.   dle příkazu 

  praktická 2. - 5. 6.   dle příkazu 

  ústní část 16. a 18. 6.   dle příkazu 

KURZY LVVZ  17. - 21. 2.   Mgr. Kapuš 

  STK  bude určen   Mgr. Kapuš 

  CYKLO - TURISTICKÝ bude určen   Ing. Mikulenka 

STÁŽE ŽÁKŮ, PROJEKTY Erasmus+ 25 4. - 23.5.   vybraní žáci 

  Edison 16. 2. - 23. 2.    3 - 4 stážisti 

ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ POS 1, POS 2, POS 3  bude určena   2 týdny 

  STR 1, STR 2 , STR 3, NSD 1 bude určena   2týdny 

PRÁZDNINY  PODZIMNÍ 29. - 30. 10.   úterý-středa 

  VÁNOČNÍ 23. 12. - 3. 1.   pondělí-pátek 

  POLOLETNÍ 31. 1.   pátek 

  JARNÍ 3. 2. - 9. 2.   pondělí-neděle 

  VELIKONOČNÍ 9. 4.    čtvrtek 



  HLAVNÍ 1. 7. - 31. 8.   pondělí-pondělí 

STÁTNÍ SVÁTKY   28. 9.    sobota 

    28. 10.   pondělí 

    17. 11.   neděle 

    10. 4.   pátek 

    13. 4.   pondělí 

    1. 5.   pátek 

    8. 5.   pátek 

ŘEDITELSKÉ VOLNO   31. 10. - 1. 11.   čtvrtek-pátek 

 

 

Dílny 

 

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ 

Dne 20. června 2019 proběhlo v dílnách odborného výcviku a svářečské školy první slavnostní vyřazení 

absolventů učebních oborů: Strojní mechanik, Instalatér, Obráběč kovů a Zedník. Jednotlivým absolventům 

byl předán pamětní list, výuční list a dle oborů také svářečský průkaz. Někteří z žáků dostali od učitele 

odborného výcviku drobný praktický dárek . Všem absolventům bylo vysloveno poděkování za jejich 

dosavadní píli a popřáno mnoho úspěchu do života. Mé díky patří p. Šuškovi a také všem, kteří se na velmi 

povedené akci podíleli. 

Eva Kopecká      

 

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2019 

Naše škola se měla možnost podílet na pořádání Burzy 

práce a vzdělání v Olomouckém kraji. Tohoto úkolu se 

zhostila na výbornou, burza u nás proběhla jako první v 

našem kraji, a to dne 12. 9. 2019, vstup a veškeré 

poradenství byly pro všechny účastníky zdarma.  

Burza u nás odstartovala sérii Burz práce a vzdělání, 

které se během září a října uskuteční ještě v Přerově, 

Šumperku, Prostějově a Olomouci. 

Návštěvníkům se představili zaměstnavatelé z řad 

významných oblastí strojírenství, elektrotechniky, 

stavebnictví, zemědělství, dopravy, zdravotnictví, 

lázeňství a bezpečnosti, a to nejen z Jesenicka, ale 

i dalších okresů Olomouckého kraje. S nimi se 

prezentovaly také střední školy z Jeseníku  

a Šumperku, které nabízely vzdělání v příslušných 

oborech. Zájemcům z řad žáků a studentů byly 

připraveny také různé soutěže na stáncích 

„vystavovatelů“.  

Všem, kteří se podíleli na úspěšném chodu této první Burzy práce u nás, bych chtěla poděkovat za jejich 

profesionální spolupráci.  

Eva Kopecká 

NOVÁ PLYNOVÁ KOVÁŘSKÁ VÝHEŇ 

Na konci prázdnin byla pořízena 

plynová kovářská výheň, je určena na 

tepelné zpracování kovů, jejich slitin  

a k dalšímu využití v kovářství, 

zámečnictví. Její předností je rychlost 

ohřevu a malá hmotnost. Plynová 

výheň je profesionální typ kovářské 

výhně se stabilní teplotou pro 

dlouhodobé nasazení. Je vhodná pro 

práce v odborných školách. Mohli jste 

ji vidět na burze práce, která proběhla 

v září na naší škole. Žáci učebního 

oboru Strojní mechanik ji používají při 

výuce v odborném výcviku, další uplatnění najde např. v kroužku „Kovářství“. 

Aleš Spěváček 



TRENAŽÉR SVAŘOVÁNÍ 

Naše škola získala v projektu 

IKAP nový trenažér pro virtuální 

svařování v hodnotě 440 000 

Kč. Trenažér budou využívat 

žáci ve svářecích kurzech, tím se 

jim zjednoduší výuka svařování. 

Uvidí veškeré chyby, které dělají 

při svařování, už v průběhu 

svaru. Trenažér jim napoví, 

jakou zvolit vzdálenost hořáku, 

úhel sklonu hořáku i rychlost 

pohybu. Trenažér je možné 

vyzkoušet v kurzu svařování, při 

prezentaci školy, v kroužcích 

pořádaných pro základní školy. 

Označení kurzu ZK 135 1.1 (svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu 

nelegované a nízkolegované oceli) 

Kdy:  termín kurzu 4.11.2019 – 17.1.2020 v odpoledních hodinách v čase od 14:30  do  

18:30. Rozsah kurzu cca 160 hod. 

Kde:   na dílnách školy, Jaroslava Ježka 925/20 

Kdo se o nás bude starat:  Kussior Martin - UOV 

Harmonogram kurzu:  

-  4.11.  –   7.11.2019  4 dny 
- 11.11. – 14.11.2019  4 dny 
- 18.11. – 21.11.2019  4 dny 
- 25.11. – 28.11.2019  4 dny 
-  2.12.  –   5.12.2019  4 dny 
- 9.12.   – 12.12.2019  4 dny 
- 16.12. – 19.12.2019  4 dny 
-   6.1.   –    9.1.2020  4 dny 
-  13.1.  –  16.1.2020  4 dny 
- 17.1.2020  Závěrečná zkouška v dopoledních hodinách 

 

Kde se přihlásit: Kussior Martin – svářečská škola 

Co musím mít:  Lékařskou prohlídku a pracovní oděv, pevnou kotníkovou obuv. Ostatní 

potřebné ochranné pomůcky zapůjčíme přímo v kurzu.  

Kolik to bude stát:  

- cena kurzu 9.500,- Kč bez DPH (osvobozeno od DPH) 
- možno rozdělit do tří splátek, první při zahájení kurzu 

- poplatek za lékařskou prohlídku 

Co obdržím: svářečský průkaz s metodou ZK 135 1.1 a osvědčení o zkoušce 

- udržitelnost průkazu je podmíněna přezkoušením každé dva roky (cca 300,- Kč) 

Domov mládeže 

DOMOV MLÁDEŽE 

Další školní rok nám začal a my 

máme první měsíc za sebou. 

Ten je už tradičně ve znamení 

seznamování a zvykání si na 

nové spolubydlící. Noví žáci si 

zvykají na nové prostředí, jiný 

způsob života. Snažíme se jim 

život u nás zpříjemnit tak, aby se 

jim v novém „školním domově“ 

líbilo a cítili se tady co nejlépe. 

Společnou vycházkou po našem 

městě se „prvňáci“ seznámili  

s nejdůležitějšími budovami a 

zajímavými místy.  

Také jsme se hned vrhli do 

sportování a využili hezkého 

zářijového počasí a koloběžek, kterými naše škola disponuje k poznávání blízkého okolí. Mezi tradiční akce patří 

i společné posezení v klubovnách, kde zábavnou formou o sobě prozradíme něco více. Letos jsme se zapojili 

poprvé do jednoho smysluplného projektu týkajícího se našeho města a pomáháme letnímu divadlu dostat 

druhou šanci.  Naše pravidelné aktivity, kroužky se rozběhly a my jedeme dál… 

Dagmar Janků 

 



   

   

MOŽNOSTI JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS V DM:  
nabízené volnočasové aktivity nejen pro ubytované žáky DM, ale i pro žáky naší školy. 

Den Čas Kroužek 

Pondělí 15:30 – 17:00 Posilovna – 4. patro 

19:00 – 20:00 Sálová kopaná – sportovní hala Jeseník 

Úterý 15:30 – 17:00 Posilovna – 4. patro  

 19:00 – 20:00 Volejbal – sportovní hala Jeseník 

Středa 18:30 – 19:30 Posilovna – 4. patro 

 18:00 – 19:30  Výtvarní kroužek – 1x za 14 dní 

Čtvrtek 15:30 – 17:00 Posilovna – klubovna 4. patro 

 19:00 – 20:00  Pilates – posilovna DM 

 20:00  Střelecký – střelnice suterén  

 

Stolní tenis  denně volně k dispozici 

Stolní fotbal  denně volně k dispozici 

Biliár   denně volně k dispozici 

 

 

  
 

Kubalová Lucie 

 

HÁDANKA S ČÍSLY A PÍSMENY 
 

Prohlédněte si následující zkratky a najděte, jaké slovní spojení či fráze se za nimi skrývají. 

 

1.  34   p-en a-y (Příklad: 34 písmen abecedy) 6.  18   j-ek na g- ém h- i 

2.  7    d-ů s-a 7.  90    s-ů v p- ém ú-u 

3.  1001   n-c 8.  24   h- n d–e 

4.  12    z- í z–u 9.   1    k-o u t-e 

5.  0   b- d m-u na C-ě s –i 10. 333  s-ch s-ek 

 

 



Příloha zpravodaje: 

Stojím v kruhu lidí. Začíná znít zvláštní hudba. Rytmus je velmi podmanivý. Všichni okolo začínají tleskat do 

rytmu, někteří se usmívají, jiní si začínají pohupovat do rytmu. Někdo začíná zpívat a ostatní se brzy přidávají. 

Cítím, jak mým tělem prostupuje energie. Tleskám, zpívám, mám chuť se hýbat, tančit. V tu chvíli vstupuje do 

kruhu dvojice, pozdraví se a hra začíná… 

CAPOEIRA 

Svého času se říkalo, že je nejrychleji se rozvíjejícím sportem na světě. Její popularita se rychle šířila a nyní 

capoeira dorazila do Jeseníku .  

Jedná se o jedinečné spojení 

hudby, tance, akrobacie a 

bojového umění. Pro svou sílu 

spojovat lidi je capoeira velmi 

oblíbená a lidmi vyhledávána.  

Někoho baví hrát na nástroje a 

zpívat, někdo má rád akrobacii, 

někdo je bojovník, někdo má 

prostě rád pohyb a fajn lidi.  

Capoeiristé vytvoří kruh, 

kterému se říká Roda. Ten tvoří 

hudebníci hrající na specifické 

nástroje, čímž udávají rytmus 

hry. Někdo z nich zpívá. Po 

obvodu stojí ostatní, kteří 

tleskají a zpívají refrény písní. 

 

Uvnitř je vždy dvojice, která „hraje“ Jogo neboli hru. Tato hra je pomalá nebo rychlá. Může připomínat tanec, ale 

může být tvrdým bojem či přehlídkou akrobatických prvků. Někteří capoeiristé říkají, že je to dialog položený na 

otázkách a odpovědích.   

Co je hudba v capoeiře asi 

nejlépe vystihuje věta:  „Není 

hudba, není capoeira.“  

Kdybych měl jedním slovem 

vyjádřit, co je capoeira pro mě, 

pak je to radost. 

Říkáte si, že to zní zajímavě? Že 

byste to rádi viděli a třeba i 

vyzkoušeli? 

Přijďte. 

Dan Škárka 

 

 

 

 


