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Kolektiv	JACKi

"Motýl-létající	květ"	namalovala	Anežka	Schejbalová	ze	speciální	třídy	ZŠ	Jablunkov.	

Dílo	vzniklo	na	workshopu	pro	děti	s	handicapem	při	DDM	Jablunkov(pod	vedením	Mgr.Zuzany	Karpecké).
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Váženı ́spoluobčané,
nedávno mě navštıv́il na faře velitel Městské policie v 
Jablunkově. Po chvıĺi jsem se jej zeptal: co Vás v práci 
nejvı́ce trápı́? Jeho odpověď byla stručná, ale 
výstižná: mezilidské vztahy. Tak to máme stejný 
problém. Proto jsem se zamyslel a položil si otázku, 
jaký je vlastně dnešnı ́člověk? C� lověk té dnešnı ́mladé 
a střednı ́ generace shánı ́ všechny vymoženosti pro 
pohodlný život. Postavil si velký dům, nanosil do něj 
plno skřıńı ́a koberců, pořıd́il si drahé auto, všechny 
strojky a přıśtroje, co kdyby je někdy potřeboval, a 
hledá všechny druhy zábavy. Chtělo se mu zvolat: 
„duše má jez a pij a hoduj, máš na mnoho let dopředu 
zajištěný život. Ale najednou zjistil, že šťastný nenı.́ 
Cıt́ı ́hlad a žıźeň po něčem, co nezná a co nedovede ani 
vyjádřit, protože to nikdy neviděl a nezakusil. Jeho 
duše žıźnı ́po prostém lidském životě a láskyplném 
soužitı ́ s druhými. C� lověk totiž to veškeré stvořenı ́
kolem sebe chápe pouze jako zdroj obchodu a peněz. 
Proto je jeho duše smutná a toužı́ po ztraceném 
prostém lidském štěstı́. A tak denně potkáváme 
spousty lidı́, kteřı́ navenek vypadajı́ spokojeně, 
protože všechno už majı,́ ale ve skutečnosti šťastnı ́
nejsou. Tam totiž, kde trpı ́odcizené lidské srdce, tam 
nepomáhá ani blahobyt. 

Nedávno mi řekla jedna 45-letá maminka, matka dvou 
dospıv́ajıćıćh dětı.́ Vıt́e, ten život je stejně nesmyslný. Jak je to 
možné? Má inteligentnı́ho muže, úspěšného podnikatele, 
krásný rodinný domek, auto, syna na vysoké škole, dcera 
odmaturovala, jsou zdrávi, nic jim nechybı.́ Zdálo-by se, že 
může být šťastná. A ona mi upřı́mně řekla, že život je 
nesmyslný. R� ıḱám jı,́ vıt́e v té větě, že život je nesmyslný jste 
zapomněla na dvě slova.  A která to jsou ta dvě chybějıćı ́slova, 
ptala se. A tak jsem jı ́odpověděl, že život bez Krista je opravdu 
nesmyslný. Ona sice je pokřtěná, ale Krista osobně nepoznala. 
Dosud neuvěřila v jeho nesmıŕnou lásku, v to, že je schopen jı ́
vše špatné co vykonala odpustit, že dal za ni z lásky svůj život, 
že vstal z mrtvých, že žije a může s nıḿ kdykoliv rozmlouvat.

V podstatě je nevěřıćı.́ A takových lidı ́ je kolem nás mnoho. Aby 
ten závěr nevyzněl přıĺiš pesimisticky, vždyť křesťanstvı ́to je 
přece vıŕa, naděje, láska, radost, tak jedna rada pro každého 
z nás. Vraťme se k prostému, obyčejnému životu, mějme rádi 
lidi. Usmıv́ejme se, dělejme to, co nám přinášı ́radost, mějme 
své sny a přánı,́ buďme spokojenı ́a život bude pro nás svátkem 
a my budeme šťastnı.́ 

P.	Alfred	Volný,	farář	

Hlas	svědomí	člověka	varuje,	
upozorňuje,	aby	na	chvíli	zastavil	

tempo	života	
a	položil	si	několik	otázek.

Proto se už dnešnı ́ člověk dokáže veselit jenom nad 
alkoholem a už se nedokáže upřıḿně v srdci radovat. 
Až takové lidi potkáte, řekněte jim, že je nejvyššı ́čas, 
aby učinili moudré rozhodnutı ́ a dali svému životu 
správný směr. Oni kolikrát si v duchu řekli, že život, 
který vedou, nenı ́ tıḿ pravým, plným životem po 
jakém toužı.́ Ve chvıĺıćh, kdy jsou sami, když umlkne 
hluk a shon, cıt́ı ́ ve svém nitru prázdnotu, někdy 
i smutek. V podvědomı ́cıt́ı,́ že se bojı ́samoty a ticha. 
Proto se snažı́ všelijakým hlukem potlačovat hlas 
svědomı.́ To je totiž, jak blikajıćı ́světlo upozorňuje, že 
s jejich životem nenı́ všechno v pořádku. Hlas 
svědomı ́ člověka varuje, upozorňuje, aby na chvıĺi 
zastavil tempo života a položil si několik otázek. Kam 
se to vlastně tak bezmyšlenkovitě ženu?  Znám 
opravdu cıĺ svého života? Má můj život vůbec nějaký 

Usmívejme	se,	dělejme	to,	
co	nám	přináší	radost,	

mějme	své	sny	a	přání,	buďme	spokojení	
a	život	bude	pro	nás	svátkem	

a	my	budeme	šťastní.	

DUCHOVNÍ SLOVO
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SOBOTA	15.2.2020	od	10.00	h.
FARNÍ	KOSTEL	V	JABLUNKOVĚ

Mše	svatá,

	při	které	bude	svěcení	nového

obětního	stolu

Pomocný	biskup	Mons.	Martin	David



ZE ŽIVOTA DDM
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MALÝ	ŘEMESLNÍK

Ve středu 8. 1. 2020 proběhlo v DDM Jablunkov prvnı ́setkánı ́

předškolního	polytechnického	vzdělávání a Hravého	čtení	

s	 knihovnicí organizované pro MS�  ORP Jablunkov, které se 

zúčastnili děti MS�  Jablunkov s polským jazykem vyučovacıḿ. 

Do výzvy MAP II se zapojilo celkem 16 MS� , které budou každou 

středu hosty DDM Jablunkov, kde se jako mávnutıḿ kouzelného 

proutku proměnı ́ ve Čtenáře	 knížek a Malého	 řemeslníka. 

Vždy jednou v daném pololetı́ žáci navštıv́ı́ v dopolednı́ch 

hodinách nově vzniklé dıĺny, kde si pod vedenıḿ instruktorů 

Vladislava Hrankaye a Václava Pospı́šila vytvořı́ dřevěnou 

hračku, kterou si sebou odnesou. 

Hernı́ formou také děti vkročı́ do vnitřnı́ho světa vlastnı ́

představivosti, který nabıźı ́ každý knižnı ́ přıb́ěh, kterým děti 

provede knihovnice Halina Himlar. Naučı ́ děti přistupovat ke 

knıž́kám s pokorou a láskou, která je bude doprovázet cestou 

k dospělosti.

Tıḿto přeji všem předškolákům šikovné ruce a touhu poznávat 

nové přıb́ěhy, které jim možná v budoucnu otevřou prostor 

k tvořivosti a vztahu k četbě a řemeslné zručnosti :-) 

        

Václav	Pospíšil,	ředitel	DDM	Jablunkov

BATOLATA

Rádi bychom vyšli vstřı́c rodinám s nejmenšı́mi 

dětmi, a proto postupně rozšiřujeme nabıd́ku o nové 

kurzy i jednorázové akce právě pro tuto skupinu 

klientů. Ve druhém pololetı ́ školnıh́o roku otevıŕáme 

dvě skupiny kurzu „Hrajeme si s batolaty“. V pondělnı ́

skupině pro děti od dvou let se můžete těšit na 

tematicky zaměřené lekce plné cvičenı,́ tvořenı ́a her. 

C� tvrtečnı́ skupina je určena začı́najı́cı́m chodcům 

zhruba do dvou let věku a budeme si společně hrát, 

zkoušet chůzi na různých površı́ch a procvičovat 

jemnou motoriku pomocı ́jednoduchých her. 

Jana	Foffová,	pedagog

Ve dnech 14.	-	15.	2.	2020 bude probıh́at akce 

"BOYS NIGHT. Klučičı ́noc je opět tady! Budeme 

se na vás těšit opět ve vojenském stylu. Cena 

200Kč. Přihlašovánı ́je možné od	14.	1.	do	11.	2.	

2020. Pro kluky od 3. do 7. třıd́y, včetně.

INFO	O	AKCÍCH	DDM	JABLUNKOV	
ÚNOR	2020



ŠKOLNÍ STRÍPKYˇ
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13.1. 2020 Základnı ́umělecká škola Jablunkov uspořádala školnı ́kolo Celostátnı ́soutěže 
základnıćh uměleckých škol. V letošnıḿ školnıḿ roce 2019/2020 Ministerstvo školstvı,́ 
mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěže a soutěžnı́ přehlı́dky žáků základnı́ch 
uměleckých škol C�eské republiky v hudebnıḿ, literárně dramatickém a výtvarném oboru. 

Soutěž má několik kol: školnı,́ okresnı,́ krajské a ústřednı ́(celorepublikové). 

Do školnıh́o kola soutěže se zapojilo 29 žáků, a to v oborech hra na kytaru, klavıŕ, housle. Hodnotilo se několik kritérii: 
obtıž́nost repertoáru, intonace a rytmus, zvuková kvalita, technická stránka hry, přednes a bodovalo se v rozpětı ́0 až 25 
bodů. 

Děti podaly výborné výkony a do dalšıh́o kola postoupili tito žáci: ve hře na klavıŕ: Metoděj Krkošek, Zuzana C�mielová, Adéla 
Szotkowská, Zita Elena Bartečková, ve čtyřručnı ́hře na klavıŕ postoupily Anna Sochacká a Z� aneta Suzsková. Ve hře na kytaru 
postoupili do okresnıh́o kola: Maxim Juhasz, Mariana Hrubá, Natalie Zazrycká a Klára Haratıḱová. V kategorii hra na housle 
postoupili: Barbora Kovářová, Eliška Teo�ilová, Michaela Hamroziová a Maciej Sławiński. Okresnı ́kolo se uskutečnı ́v týdnu 
od 10. února, tak jim držme palce.

MgA.	Ondřej	Bazgier,	DiS.

ZUŠ	JABLUNKOV	USPOŘÁDALA	ŠKOLNÍ	KOLO	
CELOSTÁTNÍ	SOUTĚŽE	ZUŠ

ZUŠ	JABLUNKOV	ZVE:

3.2.	2020	V	16:30 
třıd́nı ́koncert p. uč. Kateřiny Kawolokové 

10.2.	2020	v	16:30	
třıd́nı ́koncert p. uč. Petra Vondráčka a p. ředitele 

Ondřeje Bazgiera

11.2.	2020	v	16:30 
třıd́nı ́koncert p. uč. Ivany Funiokové 

11.3.	2020	v	16:00	
třıd́nı ́koncert p. uč. Marka Kalety 

17.2.	2020	v	17:00 
třıd́nı ́koncert p. uč.  Daniely Sławińské

Barbora	Kovářová	–	0.kategorie,	foto	Petr	Vondráček

Vyhlášení	výsledků	v	Hra	na	klavír	kategorie	0-II.,	foto	Petr	Vondráček

Vyhlášení	výsledků	kategorie	III.	–	IX.,	foto	Petr	Vondráček
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ZE ŽIVOTA STREDNÍ ŠKOLYˇ



KNIHOVNA

JARNÍ	PRÁZDNINY	S	JACKi

Hledáte	 nějakou	 prima	 zábavu	 na	 blížící	 se	 jarní	
prázdniny? Pak rozhodně nezůstávejte doma a přijďte za námi 
do knihovny či do kina! Zajıḿá vás, co jsme si pro vás připravili?

Přijďte si během předjarnı́ho volna zahrát deskové hry, 
zasoutěžit a stavět puzzle, hrát si a tvořit. Kdy? Každý den 
dopoledne od 10 – 12 hodin a odpoledne od 14 – 16 hodin 
v knihovně.
Ve středu je pro Vás nachystáno v budově JACKi kino v 10 a 17 hodin. 
Stačı ́přijıt́ s dobrou náladou a chutı ́se bavit. Těšıḿe se na Vás.

INFORMAČNÍ CENTRUM
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ÚTERÝ 25.2.

STREDA 26.2.

ČTVRTEK 27.2.

PÁTEK 28.2.

knihovna 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00

kino 10.00 a 17.00 

knihovna 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00

JARNÍ PRÁZDNINY 
S JACKi

JARNÍ PRÁZDNINY 
S JACKi

PONDELÍ 24.2. knihovna 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00

VÝTVARNÉ DÍLNY S KNIHOVNICÍ

MLADÍ TITÁNI: JIDÁŠOVA SMLOUVA
HLEDÁ SE YETTI

DESKOHRÁTKY!

ˇ

ˇ

24.2. - 28.2. 202024.2. - 28.2. 2020

PUZZLE DAY!

ČTENÍ, HRANÍ A TVORENÍ S KNÍŽKOUˇ

KNIŽNÍ	TIPY	-	NOVINKY	Z	KNIHOVNY

Lark	Sarah	-	Rok	Del�ínů

Jacobs	Anne	-	Panský	dům

Marsons	Angela	-	Skryté	karty

Preston	Child	-	Verše	pro	mrtvé

Elsberg	Marc	-	Blackout

Di	Fulvio	Luca	-	Sen,	který	se	naplnil

Dán	Dominik	-	Venuše	ze	zátoky

Kubátová	Táňa	-	Síťovky

DETEKTIVKY,	KRIMI	A	THRILLERY

ROMÁNY

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

V rámci projektu „Euroregion s chutı“́ partnerské město 
Gogolin a Jablunkovské centrum kultury a informacı ́
vydalo sbıŕku úžasných kuchařských receptů polské, 
slezské a české kuchyně. Recepty v této kuchařce byly 
vybrány s láskou a s úctou k tradičnıḿ receptům, které 
se předávajı ́z generace na generaci. V kuchařce najdete 
různé druhy řı́zků, masových rolád nebo výborné 
pomazánky z ryb a nesmı ́chybět i polévky. A zkoušeli 
jste třeba vařit polévku ze sena? Tuto a mnoho dalšıćh 
specialit objevı́te v našı́ nové publikaci Euroregion 
s chutı.́ Kuchařka	 je	 k	 dispozici	 ZDARMA v našem 
Jablunkovském centru kultury a informacı,́ tak se k nám 
zastavte!

Z.	Bazgierová,	JACKi

EUROREGION	S	CHUTÍ	–	KULINÁRNÍ	PUTOVÁNÍ	

PO	GOGOLINĚ	A	MĚSTU	JABLUNKOV

H.	Himlar,	JACKi

knihovna 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00



KULTURA A SPORT
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KULTURA A SPORT
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„CESTOVÁNÍ	NENÍ	NIKDY	OTÁZKOU	PENĚZ,	NÝBRŽ	ODVAHY“

Z hlediska možnosti cestovánı ́žijeme asi v nejlepšı ́možné době, protože 
cestovánı ́ nikdy nebylo dostupnějšı ́ široké veřejnosti. Ceny letenek v 
různých akcıćh umožňujı ́levné cestovánı ́a navıć s českým pasem se lze 
bez vıźa dostat do 183 států. Pro cesty do EU a do zemı ́Schengenského 
prostoru si vystačıḿe pouze s občanským průkazem. Nezbývá tak než 
souhlasit s brazilským textařem a spisovatelem Paolem Coelhem: 
„Cestovánı́ nenı́ nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy.“ Osobně jsem 
zastáncem toho, že je daleko lepšı ́si zorganizovat cestu ve vlastnı ́režii než 
přes cestovnı ́kancelár.̌ Ve většině přıṕadů ušetřıt́e a hlavně dıḱy tomu, že 
pracujete s různými informacemi při plánovánı ́tak se o dané zemi také 
hodně dozvıt́ e. 
Cestovat lze jak soukromě tak také v rámci přıṕadných služebnıćh cest. Již 
několik let působıḿ na Katedře informatiky a matematiky Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné. Součástı́ mého povolánı́ je mimo 
pedagogické činnosti na fakultě také možnost cestovat do zahraničı ́ v 
rámci služebnı́ch cest zaměřených na týdennı́ výukové pobyty na 
zahraničnıćh partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ 
nebo také  s lu žebnı́  cesty  na  odborné  konference  v  rámci 
vědeckovýzkumných projektů. Mimo služebnı ́cesty se pak vydávám i na 
soukromé zahraničnı ́cesty společně se skupinou přátel z dob studiı ́na 
vysoké škole.
Cestovánı ́se stalo nejen mým konıč́kem, ale postupem času také součástı ́
pedagogické činnosti v rámci celoživotnı́ho vzdělávánı́ na Obchodně 
podnikatelské fakultě v Karviné.

Radim	Dolák

Spartak Jablunkov – oddıĺ  stolnıh́o tenisu obnovil svou činnost v roce 2020. Začıńali jsme doslova s jednıḿ stolem v PZS�  
v nejnižšı ́okresnı ́soutěži. Dıḱy dotaci od města máme dneska 6 kvalitnıćh stolů, ohrádky, počıt́adla,  stolky pro rozhodčı ́a 
hlavně luxusnı ́ podmıńky v tělocvičně PZS�  .Nynı ́ hrajeme v nejvyššıḿ okresnıḿ přeboru, jelikož jsme pětkrát po sobě 
postoupili. Pod hlavičkou DDM Jablunkov vedeme kroužek stolnıh́o tenisu pro děti, letos máme 11 dětı.́ Tréninky jsou každý 

pátek od 16.30 do 18.30 
hod. Nejbližšı ́ mistrovské 
zápasy hrajeme v soboty: 
8.2. ve Frýdlantu, 22.2. v 
Jablunkově s Kozlovicemi. 
H r a j e m e  n e j e n  p r o 
výsledky, ale hlavně pro 
radost!  Srdečně  tı́mto 
zveme všechny fanoušky 
tohoto krásného sportu!
 

TTC	Spartak	Jablunkov,	
oddıĺ stolnıh́o tenisu

Vilém	Niedoba,	
předseda	oddílu

V	JABLUNKOVĚ	SE	STOLNÍMU		TENISU	DAŘÍ!



9

KULTURA A SPORT

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

13. 2. 2020

Cítíte se zdraví? Nebo řešíte neustále alergie, chronické nemoci, 
trpíte záněty, plísněmi či bolestmi kloubů, páteře, žaludku?
 
Jste bezlepkář, máte cukrovku 2. typu, vysoký tlak, migrény 
či deprese? Potřebujete harmonizovat své tělo či duši? 

Tak právě pro vás je tato beseda, 
která vám pomůže zmírnit nebo se i zbavit těchto problémů.

Jablunkovské centrum kultury a informací Vás zve na besedu

www.jidlasvetla.cz

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

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ	JE	
NITERNÍ	ROZHODNUTÍ	BYTOSTI

Autorka	 kuchařky	 Jídla	 Světla,	 Jolana	 Jalušová	 nám	
nabízí	 zcela	 jiný	 úhel	 pohledu	 nejen	 na	 způsob	
stravování,	 ale	 i	 na	 styl	 života.	 Co	 si	myslíte	 o	 dnešní	
uspěchané,	konzumní	době?	
 
Jsme dlouhodobě a systematicky manipulováni v tom 
smyslu, abychom byli přesvědčeni, že nemáme moc měnit 
realitu. Proto jsou neustále použıv́ány různé prostředky 
vedoucı́ k potlačovánı́ svobodné vůle a myšlenı́ člověka. 
K této systematické manipulaci jsou zneužıv́ány média, 
celebrity, různı ́ odbornıći a státnı ́ i soukromé vzdělávacı ́
systémy. Pokud se odvážıḿe a připustıḿe si PRAVDU, že 
všichni máme MOC cokoliv změnit a začneme se podle svého 
nového přesvědčenı ́chovat, změnı ́se i náš život bez ohledu 
na to, co se děje kolem nás. 

Co	Vás	přimělo,	k	téhle	dalo	by	se	říci	životní	změně? 

Vlastnı ́životnı ́omyly a následné vážné onemocněnı.́

V	 čem	 je	 Vaše	 kniha	 jiná	 od	 ostatních	 zdravých	
kuchařek? 

Ukazuji lidem vlastnı́, léta osvědčený funkčnı́ komplex 
zdravého životnıh́o stylu založený primárně na vztahu sama 
k sobě. V tom tkvı ́celoživotnı ́úspěch a štěstı ́jednotlivce a to 
bez „JOJO efektu“.

Co	byste	doporučila	lidem,	kteří	se	odhodlali	změnit	své	stravovací	návyky?	Co	je	nejdůležitější	na	samém	začátku	a	
jak	vytrvat?	

Nejdůležitějšı ́je niternı ́rozhodnutı ́bytosti (bytost je jedinec jevıćı ́známky života a vlastnıh́o myšlenı)́ o své změně, které by 
mělo být vyřčeno ve střıźlivém stavu, bez nátlaku a strachu s vážnostı ́a za plného vědomı.́ Nebrat nic jako ortodox-dogma, 
ale pouze jako inspiraci k dosaženı ́požadované změny. Postupným naciťovánıḿ se, co mi dělá dobře, v jakých kombinacıćh a 
v jakém čase, si vytvořit svůj ideálnı ́systém stravovánı ́a spokojeného bytı.́ Jsme individuality a podle toho se máme s 
pokorou cıt́it, chovat i radovat.

D.	Cymerys,	JACKi

vıće informacı:́ 
na	emailu: jacki@jablunkov.cz nebo na	tel.: 558 358 013

Elektronickou verzi zpravodaje najdete na www.jackijablunkov.cz

NABÍZÍME	INZERCI	V	JACKi	ZPRAVODAJI



PO NASZYMU

Nowy Rok łuż je jakosi za nami, 
c h o ć  j e s z c z e  w  n a s z i c h 
myślach nie ścignył zsiwnyć. 

Je młody a pełny siły, bo mo dwie 
dwacatki pod skuróm. Przigotowany 
na wszycko, co go czako a mo radość z 
każdego nowego dnia, kajaki pogody i 
fajniacki przigody. Nikierzi z nas 
majóm wszelijaki postanowiynia. 
Wiynkszość z nich je dobrych, bo 
chcymy se lepi czuć sami ze sebóm, 
jaktóż chcymy, coby sie ludzie przi nas 
dobrze czuli. Tak by to miało być. 
Dobrze je tego nie nabiyrać na grzbiet 
wiela. Kiej se nachynymy wielkóm 
f u re ,  m o ż e  s i e  s t a ć ,  ż e  to  n i e 
ucióngnymy, przi lepszim zostanymy 
stoć na miyjscu, albo to pojadzie z nami 
pieknie z kopca. Je lepszi sie radować z 
tego, co sie nóm podarziło, przed 
własnym progym pozamiatać. Niż sie 
potym tropić, że my u drugigo nie 
porzóndzili. Nó i przi tym zamiataniu 
mietłym ku wszieckimu zedrzili a 
dołómali.

Tradycyjnie  by miało w lutym 
marznyć, aż trześćeć. Dziecka by 
miały gnać na lód do Olzy, grać tóm 
swojómextraligym. Choć łóni cośka 
t e g o  ś n i e g u , m r o z u   b y ł o .  Z 
łopowiadań jech słyszoł, jako kiedysi  

tego śniega było, że sie tunele kopało, płoty zakurziło. Potym sie aji ze stodołpo 
strzechach na saniach spuściało. Jako dziecka my bunkry kopali i na eskimosów my 
sie bawili. Nikiedy nas to przi tym kopaniu zawaliło, wdycki sie to naszczynści 
dobrze skóńcziło. Możymy powiedzieć, że kiedysi zazwyczoj tak było. Nakurziło 
śniega w grudniu a potym sie to dziyrżało kiela razy aż do wielkanoc. Teraz my sóm 
radzi, jak cosi żabie po uszi nafujo. Co kiedysi bywowało każdym rokym dlo ludzi 
wszetecznym, je teraz wzocnym świyntym. Mogymy powiedzieć, że były aji 
wyjóntki, że sie przez całóm zimym krowy na samo pas wyganioło, bo trowa 
zielyniła psiónki. Łod tego isto powstało taki przimówisko: Lepi je widzieć wilka na 
polu w lutym, jako chłopa za pługym. Szło by rozebrać, czymu tak było, ale kieryś 
zechce, toż se może po swojimu porozmyślać. 

Niech tyn czas je dlo nas wzbogacynim, coby my w żiwocie kroczali 
na cziuple naszich Gróniczków. Z daleka mijali doliny, kiere sóm 
zadymióne pełne kalnej wody. Czas zimowy mo być poróm, kiedy 
przekroczómy rodzinne, sómsiedzki a ty nasze ludzki progi. 
Spotykali sie przi jednym stole, kaj świyci światło zgody. Wykłodali 
ło tym, co nas łónczi, wspóminali na to, co było piekne. Jedyn 
drugimu pómogali. Czim nas z góry łobdarzili, tym sie łod serca 
radowali.

wasz	Janek	z	Brzega

SIODUJMY	W	LUTYM	Z	PÓN	BÓCZKYM	ZA	STOŁYM	

Foto	I.	Geissler
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Karol	Piegza,	linoryt	około	1930,	MŚCi.

Z	jabłónkowskich	gór,	Paweł	Steller	1938,	MŚCi.

Lepi	je	widzieć	wilka	na	polu	w	lutym,	
jako	chłopa	za	pługym



KINO MÍR JABLUNKOV - ÚNOR 2020

PŘES	PRSTY Středa	5.2.	v	17:00	h.	-	senior	kino,	19:30	-	veřejnost

Příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, 

které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. 

CZE – komedie, sportovní, mládeži do 12 let nevh., 101 min.

Vstupné  40 Kč

ABSTINENT Pátek	7.2.	v	18:00	h.

Devatenáctiletý Adam je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si 
většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově 
závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé...

CZE – drama, mládeži do 12 let nevhodný, 83 min. 

Vstupné  40 Kč

RYCHLE	A	ZBĚSILE:	Hobbs	and	Shaw Středa	12.2.	v	17:00	h.

ŽENSKÁ	NA	VRCHOLU Pátek	14.2.	v	18:00	h.

TENKRÁT	V	HOLLYWOODU Středa19.2.	v	17:00	h.

NABARVENÉ	PTÁČE Pátek	21.2.	v	17:00	h.

Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského 
zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedokázali. 
Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a 
zběsilejší.
USA – akční, komedie, krimi., ml. do 12 let nevh., 134 min. Vstupné  40 Kč

Trochu svérázná svobodná matka, odjíždí na popud své tety Ely s nadšeným 
osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách. Díky své roztržitosti a hře 
osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. 

CZE - komedie, ml. přístupný,  109 min. 

Vstupné  40 Kč

Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. Hlavními 
postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton  a jeho dlouholetý kaskadér Cliff 
Booth . Slávu si slibují od slavné a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než herečka Sharon 
Tate (Margot Robbie).

USA - komedie, drama, ml. do 12 let  nevhodný, 162 min. Vstupné  40 Kč

www.jackijablunkov.cz email:	kino@jablunkov.cz Kino	Mír	Jablunkov
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JOKER Pátek	28.2.	v	18:00	h.

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se 
dlouho pohybuje na tenké hranici mezi 
realitou a šílenstvím a postupně se 
mění v ikonu zločinu.
USA – krimi, drama, thriller, př. od 15 
let, 122 min. Vstupné 40 Kč

Nadčasové poselství o putování a 

útrapách malého židovského chlapce 

za 2. sv. války.
CZE, SVK, UKR – drama, CZ titulky, 169 
min., příst. od 18 let . Vstupné 40 Kč

KINO	PRO	DĚTI V 10:00 USA animovaný, dobrodružný, rodinný  film Hledá se Yetti. V 17:00 USA 
animovaný, akční, dobrodr., sci-fi, fantasy film Mladí Titáni: Jidášova smlouva.

Vstupné  ZDARMAStředa	26.2.	v	10:00	a	v	17:00	h.

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



KALENDÁRIUM AKCÍ JABLUNKOV A OKOLÍ

ÚNOR	2020
1.2.	2020	Beskydská	lyže	-	lyžařské	závody	pro	žáky	ZŠ	regionu	Jablunkovska

Mosty u Jablunkova, Ski areál

Pořadatel: Obec Mosty u Jablunkova 

6.	–	27.	2.	2020	od	10	hod.	Prázdninové	čtvrtky	v	dřevěnce	–	výroba	suvenýrů	pro	malé	i	velké

Mosty u Jablunkova, GOTIC

Pořadatel: GOTIC

8.2.	2020	-	Zjazd	Gwiaździsty

Mosty u Jablunkova, Ski areál

Pořadatel: PZS�  Bystřice

10.	2.	–	13.	3.	2020,	vernisáž	10.	2.	v	17.00	hod.	Výstava	obrazů	dětí	s	handicapem

Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstı ́1

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı,́ DDM Jablunkov

13.	2.	2020	v	17.00	hod.	Jídla	Světla	–	beseda	s	Jolanou	Janišovou

Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstı ́1

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

15.	2.	2020	v	17.00	hod.	Pohádková	sobota	–	Myška	Klárka,	veverka	Terka	a	sněhulák	Mrkvička	–	Divadlo	Ententýky

Jablunkov, sál radnice

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

24.	2.	2020	od	10	hod.	Jarní	prázdniny	s	JACKi	–	čtení,	hraní	a	tvoření	s	knížkou

Jablunkov, knihovna

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

25.	2.	2020	od	10	hod.	Jarní	prázdniny	s	JACKi	–	výtvarné	dílny	s	knihovnicí

Jablunkov, knihovna

26.	2.	2020,	promítání	v	10.00	a	17.00	hod.

Jarní	prázdniny	s	JACKi	–	kino	Mladí	Titáni:	Jidášova	smlouva,	

Hledá	se	Yetti

Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstı ́1

27.	2.	2020	od	10	hod.	Jarní	prázdniny	s	JACKi	–	Deskohrátky!

Jablunkov, knihovna

27.	2.	2020	v	17.00	hod.	Cestovatelská	přednáška	Radima	Doláka	–	Finsko

Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

28.	2.	2020	od	10	hod.	Jarní	prázdniny	s	JACKi	–	PUZZLE	DAY!

Jablunkov, knihovna

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́
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POHÁDKOVÉ 
SOBOTY

15.2. 2020
od 17.00 hodin
sál radnice Jablunkov

Divadlo Ententýky

Veselá zimní pohádka o vlivu vitamínů na naše zdraví

MYŠKA KLÁRKA, VEVERKA TERKA 
A SNEHULÁK MRKVICKA

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na

Dobrovolné 
vstupné

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


