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Milı ́ spoluobčané,

všechno je jednou poprvé…. ale některá „poprvé“ jako 

třeba prvnı́ rande, prvnı́ láska, prvnı́ cigareta … nám 

zůstanou s jakousi nostalgiı ́v srdcıćh napořád. Právě teď, 

držı́te v rukou vydánı́ kulturnı́ho a sportovnı́ho JACKi 

zpravodaje.  Je to naše „poprvé“.  Jak je známo, před 

každým „poprvé“ cıt́ıḿe zvědavost, obavy, strach a napětı,́ 

jak to dopadne. Ano,  jdeme s kůžı ́na trh! Určitě se ptáte, 

proč a co bude se  zpravodajem JABko. Věřte, ale jinak to 

nešlo, v JABKu už nebylo pro „kulturu“ tolik mıśta jak 

bychom si přáli, a tak se „zrodil“ JACKi zpravodaj. My JABKu 

konkurovat nechceme, a ani nebudeme. JABko tady bylo, je 

a bude. Chceme vás, milı́ spoluobčané, co nejlépe 

informovat o tom, co se ve městě v oblasti  kultury a sportu 

děje, dát vı́ce prostoru „krásným“ lidem, spolkům a 

organizacı́m, které naše město dělajı́  tı́m, čı́m je. 

V neposlednı ́ řadě chceme zviditelnit ty, kteřı ́jsou něčıḿ 

výjimečnı,́ zkrátka jinı ́než my, běžnı ́smrtelnıći. 

Ono u zrodu něčeho nového, nového života, máme co do 

činěnı ́s bolestı,́ slzami a strachem… ale později většinou 

přicházı ́nevyslovitelná radost, začátek něčeho nového a krásného. Z celého srdce bych nám všem přála, ať můžeme tuto 

radost sdıĺet nad stránkami JACKi zpravodaje. A proto budeme moc rádi za Vaše náměty, kritiku, ale třeba i radu jak to dělat 

lépe, jinak… jelikož je to naše „poprvé“! 

Mgr.	Gabriela	Niedoba

ředitelka	JACKi		

Vydánı ́1. 01/2020

Kolektiv	JACKi

Příjemné proži� vánočních svátků 
a mnoho štěs� v novém roce 2020 

Vám přeje kolek�v JACKi

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i wszystkiego najlepszego 

w nowym roku 2020 
życzy kolektyw JACKi

PF 2020
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Váženı ́spoluobčané
Stáli jsme na konci roku 2019 a jsme na prahu nového 
roku. V těchto dnech, vıće než kdy jindy, člověk si 
uvědomuje, že něco skončilo a něco nového začıńá. 
Zkusme v tyto dny popřemýšlet nad tı́m, co jsme 
dosud prožili, co se nám nepodařilo a co bychom si ve 
svém životě přáli uskutečnit nebo změnit. Nesmıḿe 
být ve svém přemýšlenı ́lıńı.́ Nesmıḿe se nechat opıt́ 
jakýmsi radostným zážitkem, který nám nabı́zı ́
televize, nákupnı́ střediska, jinı́  lidé. Protože 
přicházejı ́všednı ́dny, rutina práce a námahy. Pokud 
my však právě v tyto dny nezačneme nově přemýšlet, 
jinak vidět věci, vı́ce chápat v souvislostech, 
nespokojovat se s povrchnı́mi informacemi a 
nezapomeneme na staré křivdy, pak byly tyto svátky 
úplně zbytečné.  Nic se v našem životě nezměnı,́ život 
bude stále pro někoho těžký, pro někoho nudný, a pro 
jiné až nesnesitelný. 

Zkusme se aspoň trochu podıv́at do svého srdce, jaké 
touhy, představy, přánı́ jsme měli během roku. A 
srovnejme je s tıḿ, jak se nám je dařilo naplňovat. 
Samozřejmě mám na mysli jenom ty představy a 
touhy, které byly, a to je velmi důležité, v očıćh Božıćh 
dobré. Důležité je to proto, což každý z nás moc dobře 
vı,́ že jen to co je v Božıćh očıćh dobré, jednou určitě 
bude člověku prospěšné. 

nám nabıźı ́tržnı ́svět? Nebo jsou to hodnoty, které nám nabıźı ́
televize? Jsou to hodnoty nějaké ideologie? A zcela určitě si 
odpovězme na otázku, kterými hodnotami se necháváme 
ovlivňovat? Zdálo by se, že jsou to zbytečné otázky, ale ve hře je 
náš život.  Vezměme si napřıḱlad narkomana. Ten uvěřı ́lidem 
nebo myšlence, že tato droga mu přinese pěkný požitek, 
zapomenutı ́problémů, no prostě užije si. Pravda, neboli konec 
je úplně jiný. C� lověk se stává závislý, totiž otrocký, ruinuje se 
jeho osobnost, stává se neschopný, často nemocný, ničı ́veškeré 
lidské vztahy a doplatı ́na to rodina a celé okolı.́ Mezi takové 
falešné naděje pro člověka patřı ́třeba alkoholismus, honba za 
velkými zisky, penězi, majetkem a mnoho dalšıh́o. 

Aby náš život měl cenu, je třeba přijmout za své a nechat se 
ovlivňovat zásadně jinými hodnotami než nám jsou 
předkládány. Jedině pokud přijmeme za své a budeme se řıd́it 
hodnotami, na které nám poukázal Ježıš́, máme šanci náš život 
žıt́ správně, smysluplně. A co je nejdůležitějšı ́ obstát svým 
životem před Bohem. Co to jsou za tak převratné hodnoty, které 
tolika lidmi zůstávajı ́ nepochopeny? Láska k Bohu a láska k 
lidem.  Pokud oba tyto vztahy jsou narušené, tak náš život za 
moc nestojı ́ a nedá se na něj moc sázet. Protože „nemocnı“́ 
sotva kdy vıt́ězı.́ Dalo by se řıći, že tyto dvě hodnoty jsou složité 
a vyžadujı ́od člověka hodně námahy. Protože milovat Boha a 
něco pro to dělat chce odvahu a úsilı.́  Milovat člověka a udělat 
něco pro jeho štěstı ́to stojı ́také hodně dřiny. Ale každý, kdo 
chce tyto hodnoty uskutečňovat nenı ́ledajaký člověk. Musı ́mıt́ 
široké otevřené srdce a velkého ducha. V Bibli můžeme čıśt, že 
věřıćı ́člověk nenı ́člověk, který čeká, že mu něco z nebe spadne.  
Ale člověk, který bere osud do svých rukou a jako Božı ́dıt́ě si 
přeje něco dobrého vykonat, někoho něčıḿ obdarovat.  Už 
nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha. Stát před 
novou etapou svého života s vědomıḿ, že začal nový rok, 
neznamená jen užıt́ si pohodlı,́  zůstat nečinný a prolenošit čas. 
Ale naopak. Odpočinout si, načerpat sıĺy, aby s radostı ́člověk 
uskutečňoval něco nového. Něco, na co čeká spoustu lidı.́  A to je 
naše láska. A to bych Vám všem přál do nového roku. Nic vıć, nic 
mıň́. 
 

P.	Alfred	Volný,	jablunkovský	farář

Člověk	by	měl	
svůj	osud	nechat	

plynout	samovolně

Mluvili jsme o tom, že člověk by neměl nechat svůj 
osud plynout samovolně. Jedno z moudrých přıślovı ́
řıḱá, že s proudem plave jen mrtvá ryba. Každá živá se 
stavı́ proti proudu. A teď si sami ve svém srdci 
přiznejme, které rybě jsme se vıće podobali. Té živé a 
zdravé, která nacházı ́ v sobě sıĺy postavit se proti 
proudu, která se ještě na něco nové těšı ́a o to usiluje? 
Anebo té mrtvé a zapáchajıćı,́ které už je všechno 
jedno a která už má život za sebou. Nebo řečeno jinak. 
Upřıḿně si v srdci odpovězme na několik otázek. Když 
s e  t a k  p o hy b u j e m e  m e z i  l i d m i  d o b r ý m i  i 
nesympatickými, ze které skupiny bereme si své 
vzory? Kdo je nám přı́kladem? Jaký člověk nám 
imponuje? Pokud se podıv́áme na své skutky kriticky, 
konáme i my některé věci, které odsuzujeme u jiných? 
Položme si otázku a hledejme na ni odpověď. Které 
hodnoty jsou pro nás důležité? Jsou to hodnoty, které 

Milovat	člověka
a	udělat	něco	pro	jeho	štěstí
to	stojí	také	hodně	dřiny

DUCHOVNÍ SLOVO
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Dovolte	mi	milí	čtenáři	ZPRAVODAJE	JACKi	
přivítat	Vás	na	stránce	Domu	děti	a	mládeže	Jablunkov.	

Od ledna 2020 budete mı́t tu možnost pravidelně se seznamovat s našimi 

přıśpěvky na tomto mıśtě vyhrazeném DDM Jablunkov. V našich článcıćh Vás 

budeme pravidelně informovat o připravovaných akcıćh, kroužcıćh, kurzech a 

táborové činnosti, které budou organizovány nejen pro děti, ale také pro dospělé a 

širokou veřejnost.  Věřıḿ tomu, milı ́ čtenáři, že si naše články najdou cestu do 

Vašich domovů a stanou se nedıĺnou součástı ́vašeho přehledu o kulturnıḿ děnı ́

nejen na Jablunkovsku, ale také o děnı ́u nás v „DOMEC�KU“.

	 	 	 	 	 	 	 	

Václav	Pospíšil,	

ředitel	DDM	Jablunkov

ZE ŽIVOTA DDM
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Projekt	Malý	řemeslník

Budova	DDM	po	rekonstrukci

Slavnostní	otevření	nové	budovy	DDM

Pohybové	aktivity	

Folklórní	soubor	Jackové

Art	workshop
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ŠKOLNÍ STRÍPKY

ZÁKLADNÍ	UMĚLECKÁ	ŠKOLA,	JABLUNKOV,	

PŘÍSPĚVKOVÁ	ORGANIZACE	VÁS	ZVE	V	LEDNU	NA	

TYTO	TŘÍDNÍ	KONCERTY,	KTERÉ	ZAČÍNAJÍ	V	16:30	

V	SÁLE	ZUŠ	JABLUNKOV:	

10.	1.	2020	–	Třídní	koncert	p.	uč.	Sochacké

14.	1.	2020	–	Třídní	koncert	p.	uč.	D.	Zońové

22.	1.	2020	–	Třídní	koncert	p.	uč.	M.	Zońové

23.	1.	2020	–	Třídní	koncert	p.	uč.	Pyszkové

27.	1.	2020	–	Třídní	koncert	p.	uč.	Funiokové

28.	1.	2020	–	Třídní	koncert	p.	uč.	Kalety	a	p.	uč.	Volného

13.	 ledna	 pořádáme	 školní	 kolo	 celostátní	

soutěže	 základních	 uměleckých	 škol. Z� áci 

budou soutěžit ve hře na housle, na kytaru a na 

klavıŕ. Soutěž bude probıh́at od 15 hodin v sále 

ZUS�  Jablunkov. Přijďte se podıv́at na soutěžnı ́

výkony a podpořit tak naše žáky.

Ve středu 18. prosince 2019 proběhl adventnı ́

koncert v kostele Božıh́o Těla v Jablunkově, kteřı ́

připravili pedagogové a žáci našı ́ školy. Všichni 

předvedli skvělé výkony a myslıḿ , že to bylo 

přıj́emné zpestřenı ́ předvánočnıh́o času. Chtěl 

bych poděkovat všem účinkujı́cı́m i všem 

pedagogům, kteřı́ koncert připravovali. Vám 

ostatnıḿ přeji všechno dobré do nového roku 

2020 a mnoho osobnıćh i pracovnıćh úspěchů.

MgA.	Ondřej	Bazgier,	DiS.

Ředitel	ZUŠ	Jablunkov

ˇ
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Foto	Petr	Vondráček.	Školní	kolo	celostátní	soutěže	základních	uměleckých	škol
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STIPENDIJNÍ	PROGRAM
na	jablunkovské	střední

Dıḱy studiu na SOS�  a SOU Jablunkov jsou žáci připravovánı ́jak 
na budoucı ́ povolánı,́ tak na dalšı ́ studium na vysoké škole. 
Můžou se stát profesionály ve svém oboru. Studium můžou 
zaměřit dvěma směry. Prvnı ́ možnostı ́ je „ vıće praxe, méně 
studia“, kdy studenti při své přıṕravě na budoucı ́ povolánı ́
můžou kombinovat učebnı ́a studijnı ́obory a zıśkávat praxi ve 
�irmách. Druhou možnostı ́ je „ vıće studia, méně praxe“, kde 
studenty čeká vıće teorie a přıṕrava pro práci v podnicıćh, či 
možnost dalšıh́o studia na VS� .

Od školnıh́o roku 2020/2021 budou žáci oborů Automechanik, 
Opravář zemědělských strojů, Kuchař – čıš́nıḱ a Doprava a 
logistika zıśkávat �inančnı ́podporu ve formě stipendiı.́ Ta jsou 
ve výši 700 Kč měsı́čně pro každého studenta s vzornou 
docházkou. Studenti s dobrými studijnıḿi výsledky mohou 
zıśkat navıć 1 000 Kč až 5 000 Kč každé pololetı.́

Ing.	Roman	Szotkowski
ředitel	SOŠ	a	SOU	podnikání	a	služeb	Jablunkov

OBORY	SE	STIPENDIJNÍM	
PROGRAMEM

Stipendijnı ́program je navržen 
na 3 až 4 roky podle typu studia:

Doprava	a	logistika

Opravář	-	řidič	-	montér	-	svářeč

Kuchař	-	číšník

Automechanik	alternativních	pohonů

JABLUNKOVSKÁ	STŘEDNÍ	ŠKOLA	
SE	ROZŠIŘUJE

Škola	nově	otevírá	dva	maturitní	obory:

Ekonomika	a	�iremní	administrativa

Výpočetní	technika	pro	průmysl

www.nebojseremesla.cz

ZE ŽIVOTA STREDNÍ ŠKOLYˇ
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STUDENTI	SESTROJILI	
ELEKTROMOTOKÁRU

Studenti SOS�  a SOU podnikánı ́a služeb Jablunkov se mohou 
pochlubit novou elektromotokárou. Dıḱy spolupráci s �irmou 
Kuberg vznikla elektromotokára, která je schopna konkurovat 
závodnıḿ. 
Cesta ke kýženému výsledku byla trnitá, ale dıḱy ochotě a 
doporučenı́m lidı́ z oblasti motokárových závodů Davida 
Lipiny z E-Motion Parku v Ostravě a Martina Gregora z �irmy 
Steel Ring v Třinci škola oslovila českou pobočku společnosti 
Kuberg, která navrhla technické řešenı́.  O zbytek se už 
postarali žáci učebnıh́o oboru Automechanik se svým mistrem 
Miroslavem Sikorou sami. 
Motor elektromotokáry má výkon 32kW a baterie majı ́
kapacitu 60Ah při napětı ́59,5V. Navıć je schopna jıźdy ve třech 
rychlostnıćh režimech. Nejpomalejšı ́režim dovoluje rychlost 
jıźdy maximálně 10km/h a nejrychlejšı ́  umožňuje závodnı ́
nastavenı.́ Výdrž bateriı ́v závodnıḿ stylu jıźdy je přibližně dvě 
hodiny a doba nabıj́enı ́je hodina a půl.
Tento projekt bylo možno realizovat dıḱy programu Erasmus+ 
dotovanému z prostředků EU. Vı́ce o nás najdete na 
w w w. f a c e b o o k . c o m / S O S a S O U J a b l u n k o v  n e b o  n a 
www.nebojseremesla.cz Projekt	studentů	SOŠ	a	SOULTTA	Romania
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Lidé	 nepřestávají	 číst - podıĺ čtenářů podle statistik mıŕně 
roste. Alespoň jednu knihu ročně přečtou tři čtvrtiny dospělých. 
A tak je tomu i u nás v Jablunkově. A to nás těšı.́

KNIHOVNA

NĚKOLIK	ČÍSEL	Z	JABLUNKOVSKÉ
KNIHOVNY	ZA	ROK	2019

Počet	osob

celkem	registrovaných	čtenářů	za	rok	2019

do 15 let

dospělı́

celkem	návštěvníků	v	knihovně	za	rok	2019

knihovnických lekcı́

soutěžı́

celkem	výpujček	za	rok	2019

knihy

časopisy

683

170

513

8	410

594

67

41	937

35 978

5 952

A	co	si	lidé	nejčastěji	půjčují?
U dospělých čtenářů vede spisovatelka Jojo Moyes a autor 
severských detektivek Jo Nesbo. U dětı ́je to Jeff Kinney a jeho 
Denıḱy malého poseroutky.

Ale knihovna nenı ́ jen o knihách. Každoročně pořádáme akce 
nejen pro děti jako Noc	 s	 Andersenem,	 Živá	 knihovna,	
Gutenberg	 a	 knihtisk a o prázdninách probıh́á Knihovna	
v	 parku, tak i pro dospělé jako Mozková	 posilovna nebo 
Senioři	na	síti.

 

16.1.2020
v 17.00 hodin, v JACKi
Mariánské náměstí 1, Jablunkov

Jeden z nejoblıb́enějšıćh je projekt LiStOVáNí – projekt 
scénického čtenı ́ herce Lukáše Hejlıḱ a pro děti i pro 
dospělé.
Tıḿto Vás chceme pozvat dne 16. 1. 2020 v 17.00 hodin 
d o  JAC K i  n a  p ře d s t ave n ı́  LOSOS	 V 	 KALUŽI	
(spoluúčinkuje	autorka	Markéta	Lukášková).

JIŘÍ	JURZYKOWSKI	A	JOSEF	FRYDRYCH

Potkali jsme se úplně náhodně. Jak už to v životě bývá, spojila 
nás společná záliba. Fotogra�ie. Rozhodli jsme se nečekat 
dlouho a svoje náhodné setkánı ́vyjádřit v potřebě společného 
tvořenı́. Takovým způsobem se zrodil – Pictorial Foto Beskyd, 
který se může pyšnit svou jedinečnostı́ v celé C� R, neboť 
doposud neexistuje žádný jiný fotoklub v C�R, který se zabývá 
piktoriálnı ́fotogra�iı́.„Záliba fotogra�iı ́je krásná, ale když jsme 
se seznámili s technikou piktoriálnı ́fotogra�ie, okouzlila nás a 
cı́tili jsme, že to je právě to, co chceme tvořivým způsobem 
produkovat a předávat dál“. Nic tak nezachytı ́ jedinečnost a 
neo

PICTORIAL FOTO JABLUNKOV
neopakovatelnost chvıĺe, jako fotogra�ie. Fotogra�ie je 
přıb́ěh, je něčıḿ hmatatelným. Jsou to přıb́ěhy lidı,́  kteřı ́
dělali svět krásnějšıḿ. Přıb́ěhy prostých lidı,́  kteřı ́svou 
dobrotivostı́ a láskou objı́mali svými milosrdnými 
rameny bláznivou a plnou rozbroje realitu. Fotogra�ie 
nás doprovázejı́  do vı́ ru 
e m o c ı́ .  D ě t s k á  r a d o s t , 
upřı́mný a veselý smı́ch, 
neustálý pláč, nebo bušenı ́
srdce. Tı́m všı́m je, nebo 
a l e s p o ň  m ě l a  b y  b ý t 
fotogra�ie.
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KALENDÁŘ	NA	ROK	2020	
V	JACKi

S novým rokem přicházı ́vždy něco nového. Třeba kalendář na 

rok 2020. Partneři Jablunkovské centrum kultury a informacı ́a 

Wiślańskie Centrum Kultury jeden takový společnými silami 

vytvořili a vydali. Nástěnný kalendář je plný fotogra�iı ́z obou 

partnerských měst, z jejich kulturnı́ch a sportovnı́ch akcı́. 

Milı ́ čtenáři, kalendár,̌ je volně k dispozici, v Jablunkovském 

centru kultury a informacı.́ Pokud máte zájem, určitě se k nám 

pro něj zastavte. Najdete v něm také termıńy top akcı,́ které se v 

Jablunkově a Wisle v roce 2020 pořádajı.́ Věřıḿe, že se vám 

bude naše společné dıĺo lıb́it. 

INFORMAČNÍ CENTRUM

Lucie Brychcyová se narodila v roce 1986 a celý svůj 
život žije v obci Návsı.́ Vystudovala Obchodnı ́akademii 
v C�eském Těšıńě.  Je členkou Fotoklubu Zvonek. Kolem 
roku 2008 se jı ́ poprvé dostala do ruky zrcadlovka 
Nikon D60. Od té doby se postupně začala věnovat 
r ů z ný m  d r u h ů m  f o t o g ra � i e .  O d  r o k u  2 0 0 9 
fotografovala psy při coursingu, postupně se dostala 
přes fotografovánı́ západů sluncı́ , nebes až ke 
krajinářské fotogra�ii a v roce 2013 se zaměřila na 
fotografovánı́ s historickými manuálnı́mi objektivy. 
Nejstaršı ́objektiv, který použıv́á, má letos právě 65 let.  

V roce 2014 ji zaujalo kouzlo fotografovánı ́ lidı́. Rok 
2015 byl pro ni revolučnı́. Přišla na kouzlo 
infračerveného spektra. Začátky měly pouze pokusný 
charakter, ale v roce 2017 začala použıv́at techniku 
přı́mo upravenou na toto „Neviditelné světlo“. 
Poslednı́ch pár let se věnuje portrétnı́mu a 
reportážnı́mu fotografovánı́. Letos v Jablunkově na 
náměstı́,v budově č. 29 (Ronex) zahájila činnost 
fotoateliéru.

NOVÝ FOTO ATELIÉR

Vydáno v rámci projektu: Jablunkov – Wisła – společně dokážeme víc /Jablunkov – Wisła – razem możemy więcej, 
reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002003. Projekt je spolufinancován z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

2020
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

KULTURA A SPORT

C� innost tohoto klubu byla zahájena v lednu 2007 třıč́lennou 
partou nadšenců. Postupně se začal klub rozrůstat nejen o 
dospělé členy, ale předevšıḿ o děti a mládež. V zářı ́2007 začal 
být 1.Běžecký Jablunkov organizován pod DDM, kde se pro velký 
zájem mládeže rozrostl i o atletiku. Téměř všichni členové jsou 
zároveň členy TJ TZ�  Atletiky Třinec, pod jejıž́ hlavičkou startujı ́
na mistrovských soutěžıćh. 
Za jeho dvanáctiletou činnost se podařilo v Jablunkově vychovat 
6 reprezentantů C�R v mládežnických i dospěláckých kategoriıćh, 
na dráze, v krosu i v běhu do vrchu. Vrcholem úspěchů je nedávné 
třetı ́mıśto Marka Chrasciny v běhu do vrchu na Mistrovstvı ́světa 
v Argentině, kde české družstvo zıśkalo zlaté medaile.
Momentálně se počet členů pohybuje kolem čıśla 90, které vedou 
zkušenı ́vyškolenı ́trenéři. Dále chceme rozšıř́it klub zejména o 
dospělé členy. Poradit jim jak začıt́, proškolit je a ukázat, že běh je 
normálnı ́přıj́emnou součástı ́ života, která dokáže změnit vaše 
zdravı,́ mysl a hodnoty. Začıt́ běhat nenı ́nikdy pozdě, s partou se 
to táhne lıṕ! 
Sportu	zdar!

Kamil	Lubojacki,	

1.	Běžecký	Jablunkov	

1.	BĚŽECKÝ	JABLUNKOV

ZVÝHODNĚNÉ	PŘEDPLATNÉ	NA	KONCERTY	HUDEBNÍCH	VÝLETŮ	2020

Svatováclavský hudebnı ́festival si v Jablunkově zıśkal své 

nadšené posluchače, pro které již tradičně chystá 

zvýhodněné předplatné za 500Kč (senioři, studenti) / 

700Kč na čtyři koncerty Hudebnıćh výletů v novém roce. 

C� tvero ročnı́ch obdobı́ v Jablunkově bude rozeznıv́at 

Stadlerovo klarinetové kvarteto s oceňovaným basistou 

Martinem Gurbaľem (neděle 29. března 2020, 15:00, 

Kostel Božıh́o Těla), mezinárodnı ́soubor starých nástrojů 

z francouzského Lyonu La Quinta Pars (neděle 24. 5. 2020, 

15:00, Světové muzeum Bible), český baroknı ́ komornı ́

soubor Ensemble Inégal (neděle 29. 11. 2020, 15:00, 

Kostel Božıh́o Těla) či prvotřıd́nı ́moravskoslezštı ́umělci – 

sopranistka Eva Dřıźgová-Jirušová s klarinetistou Igorem 

Františákem a mladým talentovaným pianistou a 

varhanıḱem Markem Kozákem v obdobı ́adventu (neděle 

13. 12. 2020, 15:00, kostel Božıh́o Těla). 

Hudbou	otevíráme	skvosty	architektury	našeho	regionu	stejně	jako	srdce	našich	posluchačů.	Také	díky	vám	jsme	tu	16	let,	

těšíme	se	na	vás!	

Koncerty se konajı ́ve spolupráci s JACKi a za �inančnı ́podpory města Jablunkov. 
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Svatováclavský	hudební	festival



JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T
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KULTURA A SPORT

9.	ROČNÍK	MEZINÁRODNÍHO	MISTROVSTVÍ	ČR	V	HISTORICKÉM	LYŽOVÁNÍ	

VÝSTAVU OBRAZŮ

Vernisáž 10.2.2020 
v 17 hodin v galerii JACKi

(Mariánské náměstí 1, Jablunkov)

od 10.2. do 13.3. 2020

Srdečně Vás zveme
na 

dětí s handikepem
(z workshopů DDM Jablunkov)

Prvnı ́myšlenka o Arte	workshopu	pro	děti	s	
handicapem vznikla v době, kdy mi byly 
snıž́eny hodiny výtvarné výchovy ve speciálnı ́
třı́dě na ZS�  v Jablunkově. Tyto děti a jejich 
speci�ický výtvarný projev, mi jednoduše začal 
chybět. Uvědomila jsem si, že zdravé děti majı ́na 
výběr z nepřeberné škály kroužků jak ve škole 
samotné, tak v Domě dětı ́a mládeže, ale děti s 
hadicapem tuto možnost v širokém okolı ́
Jablunkovska nemajı.́ 

Neskutečně miluji jejich tvorbu, malůvky a 
kresby a právě proto může naše spojenı́ tak 
dobře fungovat. Věřı́m, že dokážu tyto děti 
oslovit a probudit v nich jejich zájem o tvořivost, 
kde tito MALI� umělci nacházejı ́ svůj U� SPE� CH. 
Udržovánı ́ směru a otevıŕánı ́ osobnıćh hranic 

těchto dětı ́je na oplátku zase práci mou. 

Naše prvnı ́ setkánı ́ proběhlo v dubnu 2019 a pokračuje jednou měsıč́ně v Ateliéru Picasso DDM v MS�  Jablunkov na 
Bezručově ulici. Velkou výhodou je bezbariérový přıśtup do NAS�EHO ateliéru, který byl podmıńkou pro uskutečněnı ́tohoto 
záměru.

Chtěla bych proto touto cestou poděkovat panı ́Iloně Nieslanikové, ředitelce MS�  Jablunkov, Domu dětı ́a mládeže Jablunkov a 
Odboru sociálnıćh věcı ́města Jablunkov za �inančnı ́a materiálnı ́podporu, které se nám dostalo. Děkuji.  

Přála bych všem lidem zažıt́ otevřenost, upřıḿnost a pohodu těchto „speciálnıćh“ dětı,́ které jsou opravdu SPECIA� LNI�. Jsem 
vděčná za to, že mám tu možnost s nimi pracovat, učit se od nich a společně TVOR� IT tak kouzelné kresby a malby, které 
vycházejı ́přıḿo z jejich vnitřnıh́o světa. 

 Zuzana	Karpecká,	pedagog	

ARTE	WORKSHOP	PRO	DĚTI	S	HENDIKEPEM

Lyžnı́ci i telemarkové hvězdy svahů z 
Božı́ho daru, Krkonoš,Orlických hor, 
Beskyd a dalšı́ch mı́st z C�eska, Polska, 
Slovenska a Rakouska předvedou v 
dobových kostýmech a krojıćh své uměnı ́
na závodech ve slalomu a jasankrosu.
Závodů se může zúčastnit každý, kdo má 
dřevěné lyže a odvahu.

Pro veřejnost je připraven bohatý 
program.
 

11.1.2020	v	10	hodin
Skia	areál	Mosty	u	Jablunkova

Vıće informacı ́na www.elegantspolek.cz



JACKi ZPRAVODAJ
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PO NASZYMU

Czas  ciecze, jak woda w Olzie, 
nikiedy prawióm dziecka w 
szkole, że to ucieko pómału. 

Ludzie  w  swoj i  jes iyni  ż iwota 
powiadajóm, że to ucieko, jakosi 
rychło. Ze swoji burzliwej wiosny sie 
przekulali do pomyślnej jesiynie, ani 
nie wióm, jakoto, że sie tam rychło 
łockli. Strasznie sie kupa ludzi skarżi 
na to, że nimo czasu. Narzykajóm, 
nikierzi sóm aji wiecznie zadudrani 
łod rana, aż do wieczora jim wiszóm 
wargi po kolana. Wszecko mómy w 
dzisiejszich czasach uwygodnióne. 
Samo to za nas piere, piecze, grzeje, 
woło a wszyndzi sie dostany zaroz.  
Isto nóm kierysi tyn wzocny czas 
kradzie,  albo sie ło niego sami 
łokrodómy. Medialne, wirtualne a 
elektroniczne masaże, kiere czakajóm 
w chałpach po kóntach na małych i 
wielkich sóm isto tóm głównóm 
prziczinóm. W roku 2019 sie tego kupa 
w dziedzinach a małej sercu miłej 
jabłónkowski metropoli podarziło. 
Postawiło  s ie  kupa  urzóndzyń 
gmińskich, kiere mogóm być do użitku 
wszeckim, nie trzeba mianować, bo 
tego je naprowdym kupa. Kulturalny 
rok był jeszcze wiyncej bogaty, bo nima

wikendu, coby sie kajsi dlo ludzi, cosi nie łorganizowało. Ponikiedy se może 
człowiek, aji na dziesiyńciu palcach wybrać. Pogoda też była, kiery zasioł tak 
swoje skludził – �izycznie, aji metaforycznie. Wszycko by to fajne było jynymże sie 
tego zeszłego roku nie urodziło lykarstwo na strómach.  Niejbardzi je tego trza do 
beczki na łogniwóm wodym, kiero sie w Goroliji użiwo jako cudowny lyk łod 
wsziyckigo. Użiwo sie to ni jyny na bolyni w karku, żołóndku, ale aji na lyczyni 
sómsiedzkich krziwd i niepokojów. Ponikierzi tym też płacóm, albo upłacajóm. 

Prziroda a Ziymia je tu nijynym dlo nas. Gazdujmy w tym  Nowym roku tak, coby 
sie za nas nie musieli gańbić Ci, kierzi tu po nas przidóm, dyć my tu też wrónie 
spod kwosta nie spadli. Pinióndze roz stracóm cenym, ale z poszarpanej ziymie 

betónym i asfaltym sie już nigdo nigdy 
nie nakormi. W tym nowym roku, niech 
nie chybio miyndzy nami szczynśliwości 
i wiesiołości. Coby sie nóm darziło i 
dobrze my dbali ło swoje zdrowi. Jedyn 
na drugigo pamiyntali a tym nejlepszim 
co w nas przebywo, sie łobdarzali. Gdo 
se co zasieje, to  se potym eszcze na 
wiynkszi furze łodwiezie! Coby my w 
łotewrzitych sercach miłość nosili do 
sebie, bliźnigo swego a stworzynia 
żiwego, czi nieżiwego.  By sie  nóm nie 
lyniło a wszecko sie nóm na polach i 
zogrodach zielyniło. Hej kolynda, 
kolynda!

Wasz	Janek	z	Brzega

W	NOWYM	ROKU	SIE	CIESZMY	NA	KAŻDYM	KROKU	

Jablunkovské	náměstí	z	roku	1983,	foto	I.	Geissler

Foto	I.	Geissler
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KINO MÍR JABLUNKOV - LEDEN 2020

SPOLUJÍZDA Středa	15.1.	v	18:00	h.

Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co nejlépe sloužit svým zákazníkům. 

Vic je zase drsný polda, který má v plánu dopadnout nebezpečného padoucha. Když 

se jejich cesty střetnou a propojí, začíná šílená jízda. 
USA - kom., akční, do 15 let nepříst., 94 min. 
Vstupné 40 Kč

ZÁBAVA,	ZÁBAVA Pátek	17.1.	v	18:00	h.

Film přináší strhující příběhy tří žen různého věku, které jsou v různých fázích 
závislosti na alkoholu.  Úspěšná prokurátorka, uznávaná chiruržka a studentka 
Magda. 
PL - drama, ml. do 12 let nevh., 88 min., CZ titulky

Vstupné  70 Kč

TOY	STORY	4 Středa	22.1.	v	17:00	h.

HELLBOY:	Rise	of	the	Blood	Queen Pátek	24.1.	v	18:00	h.

S	CHUTÍ	TOSKÁNSKA Středa	29.1.	v	18:00	h.

IBIZA Pátek	31.1.	v	18:00	h.

Kovboji Woodymu a jeho věrným kamarádům se otevírá docela nový velký 
svět s příchodem nové hračky, které Bonnie říká „Vidlík”.   
Mládeži přístupný. 
USA - anim., dobr., kom., 99 min. 
Vstupné  40 Kč

Oblíbený temný hrdina Hellboy se pod hlavičkou ÚPVO vydává do 
Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. 
Hellboy musí "Královně krve" zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící 
morovou ránu. Mládeži přístup. od 15 let 
USA - akční, fantasy, dobr., sci-fi, 121 min. 
Vstupné  40 Kč

Arturo byl uznávaný michelinský šéfkuchař, dokud pro problémy s ovládáním hněvu 
neskončil ve vězení. Po propuštění musí dělat veřejně prospěšné práce, a tak učí vařit 
skupinku lidí s Aspergerovým syndromem. 
Mlád. do 12 let nevh. , IT- komedie, 92 min., CZ titulky 
Vstupné 40 Kč

Christian Clavier, známý z veleúspěšné francouzské komedie Co jsme komu udělali?, je 
ideálním taťkou na pořádnou party a díky němu dostává filmový žánr “zpackané prázdniny” 
úplně nový rozměr. Mlád. do 12 let nevh. FR - komedie,  86 min.

Vstupné 40 Kč

www.jackijablunkov.cz email:	kino@jablunkov.cz Kino	Mír	Jablunkov
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KALENDÁRIUM AKCÍ JABLUNKOV A OKOLÍ

LEDEN	2020
4.	1.	2020	Mezinárodní	přehlídka	lidových	kapel	a	folk.	souborů

Mosty u Jablunkova, sál PZKO

Pořadatel: Górole

5.	1.	2020	ve	13	hod.	Posezení	u	cimbálu

Mosty u Jablunkova, hotel Grůň

Pořadatel: Hotel Grůň

5.	1.	2020	v	16.30	hod.	Tříkrálový	koncert	

–	Štývarův	dětský	sbor	z	DDM	Třinec

Mosty u Jablunkova, kostel sv. Hedviky

Pořadatel: GOTIC

6.	1.	2020	v	16	hod.	Koncert	świąteczny

Jablunkov, kostel Božıh́o Těla

Pořadatel: Chór męski Górol

10.	1.	2020	Bal	szkolny	PZŠ	H.	Sienkiewicze

Návsı,́ PZKO

Pořadatel: PZS�  H. Sienkiewicze

11.1.	2020	od	10	hod.	Mezinárodní	MČR	v	historickém	lyžování

Ski areál Mosty u Jablunkova

11.	1.	2020	v	17	hod.	Pohádka	„O	líných	strašidlech“

Jablunkov, sál radnice

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

13.	1.	–	7.	2.	2020,	vernisáž	13.	1.	v	17	hod.	

Výstava	fotogra�ií	L.	Brychcyové	–	Zrcadlo	života

Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı,́ L. Brychcyová

16.	1.	2020	v	17	hod.	Listování	s	Lukášem	Hejlíkem	–	Losos	v	kaluži

Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

16.	1.	2020	v	17	hod.	Beseda	s	Markem	Chrascinou	

-	Mistrem	světa	v	běhu	do	vrchu

Jablunkov, sál radnice

Pořadatel: Město Jablunkov, 1. Běžecký Jablunkov, JACKi

25.	1.	2020	Ples	města	Jablunkov	

Jablunkov, sál radnice

Pořadatel: Město Jablunkov, JACKi

JACKi	 ZPRAVODAJ - periodický tisk územnı́ho samosprávného celku, města Jablunkov. Adresa vydavatele: Jablunkovské 
centrum kultury a informacı,́ p.o., Mariánské náměstı ́ 1, 739 91 Jablunkov, IC�  47999764. Vycházı ́ měsıč́ně pod ev. č. MK C�R E 23799
v nákladu 2000 ks. Mıśto vydánı ́JACKi Jablunkov. Odpovědná osoba: Mgr. Gabriela Niedoba, ředitelka JACKi. 
Přı́ jem inzerce e-mail: jacki@jablunkov.cz, tel.: 558 358 013; redakce si vyhrazuje právo na krácenı́  a úpravu textů.  
Tisk: KLEINWA� CHTER holding, s.r.o., C�ajkovského 1511, 738 02 Frýdek-Mıśtek

POHÁDKOVÉ 
SOBOTY

Na tuto akci poskytlo grant město Jablunkov

11.1. 2020
od 17.00 hodin 

Divadelní spolek FAMUS

O LÍNÝCH 
STRAŠIDLECH

Dobrovolné vstupné

sál radnice Jablunkov


