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Váženı ́spoluobčané,
po předcházejıćıḿ duchovnıḿ slově mně někteřı ́lidé položili otázku: ale jak ty mezilidské 
vztahy zlepšit? Snad nejlépe to vystihl kardinál Stefan Wyszyński v desateru civilizace lásky. 
Proto k zamyšlenı ́Vám jeho rady předkládám.

1.	Měj	v	úctě	každého	člověka,	protože	v	něm	žije	Kristus.	Buď	vnímavý	ke	každému	–	je	to	tvůj	
bratr	a	sestra. 
2.	O	každém	smýšlej	dobře	–	o	nikom	nesmýšlej	zle.	I	v	nejhorším	člověku	se	pokus	najít	něco	
dobrého.
3.	O	druhých	mluv	vždy	dobře	–	o	bližních	nikdy	nehovoř	zle.	Naprav	křivdu	způsobenou	slovem.	
Nebuď	příčinou	kon�liktů	mezi	lidmi.
4.	 S	 každým	 hovoř	 jazykem	 lásky.	 Nezvyšuj	 hlas.	 Neproklínej.	 Nezpůsobuj	 problémy.	
Nezapříčiňuj	pláč.	Uklidňuj	a	projevuj	dobrotu. 
5.	Odpouštěj	všem	a	vše.	Nepřechovávej	v	srdci	hněv.	Vždy	podej	ruku	ke	smíření	první.

6.	Čiň	vždy	dobře	bližnímu.	Každému	čiň	dobro	tak,	jak	chceš,	aby	ho	druzí	činili	tobě.	Nepřemýšlej	o	tom,	co	má	někdo	udělat	pro	
tebe,	ale	o	tom,	co	máš	ty	udělat	pro	někoho.	
7.	Aktivně	pomáhej	v	utrpení.	Ochotně	přispěj	útěchou,	radou,	pomocí,	srdcem.	
8.	Pracuj	poctivě,	protože	plody	tvé	práce	používají	druzí	jako	i	ty	používáš	plody	jejich	práce.
9.	Zapoj	se	do	života	společnosti.	Otevři	se	chudým	a	nemocným.	Poděl	se	o	hmotná	i	duchovní	dobra.	Snaž	se	vidět	potřebné	
kolem	sebe.
10.	Modli	se	za	všechny,	dokonce	i	za	nepřátele.	

Zamysleme se nad těmito radami a snažme se je uplatňovat ve svém životě.	 	 	 							
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							P.	Alfred	Volný,	farář

DUCHOVNÍ SLOVO
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Kardinál	Stefan	Wyszyński



ZE ŽIVOTA DDM
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1.ROČNÍK	SOUTĚŽE	„O	ZLATÉ	
JABLKO“	V	ŘECKO-ŘÍMSKÉM	ZÁPASE	

A	VOLNÉM	STYLU

V sobotu 8. 2. 2020 se konal ve spolupráci s DDM 

Jablunkov a oddıĺ em řecko-řıḿského zápasu TJ TZ�  

Třinec 1. ročnıḱ soutěže O	ZLATÉ	 JABLKO v řecko-

řıḿském zápase a volném stylu. 

Po 29 letech se tak obnovila tradice zápasnických 

turnajů na Jablunkovsku, která měla vždy své 

zastoupenı ́a okruh svých přıźnivců.

Soutěže se zúčastnilo celkem 107 zápasnı́ků 

z jedenácti oddı́lů Moravskoslezského kraje a 

Slovenska.

V soutěži družstev DDM Jablunkov skončil na třetıḿ 

mıśtě a oddıĺ TJ TZ�  Třinec na mıśtě prvnıḿ, což je velmi 

krásný výsledek.

Chtěl bych tıḿto poděkovat skupině trenérů R� R�  DDM 

Jablunkov, do které patřı ́hlavnı ́trenér Václav Fazekáš, 

Josef Bojko, Jan Jopek a David Kukučka. Všem 

trenérům děkuji za přı́kladnou přı́pravu svých 

svěřenců a pomoc při organizaci 1. ročnıḱu soutěže 

O	ZLATÉ	JABLKO. 

 Václav	Pospíšil,	ředitel	DDM	Jablunkov

VÝSTAVA	OBRAZŮ

Začalo to myšlenkou panı ́učitelky - umělkyně. Touto kreativnı ́

osobnostı ́je Mgr. Zuzana Karpecká, která vede v DDM Jablunkov 

kroužky malovánı ́pro děti a dospělé. Jednou za měsıć se také 

stává lektorem a přıt́elem dětem se speciálnıḿi potřebami. A jak? 

Předává své zkušenosti s kresbou v rámci „Art workshopů pro 

handicapované děti“. Tyto workshopy vznikly dı́ky podpoře 

města Jablunkov a děti se zde mohou scházet, vnıḿat své okolı,́ 

pocity, a poté je ztvárnit na výkres. Jejich tvorbu a krásné výtvory, 

máme možnost shl édnout od ponděl ı́  10.  2.  2020 v 

Jablunkovském centru kultury a informacı.́ Vernisážı ́ v JACKi 

zahájila ředitelka Mgr. Gabriela Niedoba „Výstavu obrazů 

handicapovaných dětı“́. Dětem je umožněno zažıt́ svou prvnı ́

výstavu - svůj velký úspěch. Velmi jim tyto pocity přejeme a 

těšı́me se na dalšı́ setkánı́ na „Art workshopech“ v DDM 

Jablunkov.

Výstava potrvá do 13. 3. 2020 a tıḿ jste na ni srdečně zváni. 

Přejeme Vám krásný kulturnı ́zážitek.

Szotkowská	Zdenka,	zástupce	ředitele	DDM	



ŠKOLNÍ STRÍPKY

ZUŠ	JABLUNKOV	ZVE:

6.3.	2020 v 16:30 třıd́nı ́koncert p. uč. Ondry Pazdery  

10.3.	2020 v 16:30 třıd́nı ́koncert p. uč. Jana Dronga

11.3.	2020 v 16:30 třıd́nı ́koncert p. uč. Marka Kalety (Koncert dechového oddělenı)́  

ˇ
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ŽÁCI	ZÁKLADNÍ	UMĚLECKÉ	ŠKOLY	JABLUNKOV	
SE	ZÚČASTNILI	OKRESNÍHO	KOLA	

CELOSTÁTNÍ	SOUTĚŽE	ZUŠ

V týdnu od 10.2. do 14.2. 2020 

proběhlo okresnı ́ kolo Celostátnı ́

soutěže ZUS� , kterého se také zúčastnili postupujıćı ́žáci ze školnıh́o 

kola soutěže v ZUS�  Jablunkov. Okresnı ́kolo se konalo na základnı ́

umělecké škole ve Frýdku-Mıśtku. 

V okresnıḿ kole v kategorii ve hře na kytaru zıśkali 3. cenu Juhasz 

Maxim, Hrubá Marianna, Zázrycká Natalie a C�miel Filip. 2. cenu 

zıśkala Haratıḱová Klára. 

V kategorii ve hře na smyčcové nástroje se žáci ZUS�  reprezentovali ve 

hře na housle.  2. cenu zıśkali tito žáci: Teo�ilová Eliška, Hamroziová 

Michaela a Sławiński Maciej. 1. cenu a postup do krajského kola zıśkala Kovářová Barbora (p.uč. Jan Drong). 

V kategorii ve hře na klavıŕ zıśkali 3. cenu Metoděj Krkošek, C�mielová Zuzana. 2. cenu Szotkowská Adéla. Poslednı ́ kategorie, 

které se žáci ZUS�  Jablunkov zúčastnili byla klavıŕnı ́dua. Duo v obsazenı ́Erika Sochacká a Suszková Z� aneta zıśkalo 2. cenu.  

Z� ákům i jejıḿ pedagogům patřı ́velká gratulace a Barborce Kovářové, která postupuje do krajského kola přejeme mnoho 

úspěchů.

MgA.	Ondřej	Bazgier,	DiS.	

Wiglasz	Jakub	-	sólová	hra	na	kytaru

Sólová	hra	na	housle

Kovářová	Barbora	-	sólová	hra	na	housle
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KNIHOVNA

KAŽDÝ	BŘEZEN	JE	PRO	VŠECHNY	KNIHOVNY	VELKOU	VÝZVOU!

Měsı́c březen je již tradičně věnován knihám a podpoře 
čtenářstvı́ v rámci celostátnı́ akce „Březen měsı́c čtenářů”. 
Knihovna má nachystáno množstvı́ akcı́, jak knihy přiblı́žit 
dětem i dospělým a jak posıĺit návštěvnost v knihovnách.

V průběhu měsıće března jsme připravili pro malé návštěvnıḱy 
Pohádková odpoledne s Večernıč́kem – čtenı ́pohádek z televize, 
pro naše prvňáčky projekt Už	 jsem	 čtenář	 –	 Knížka	 pro	
prvňáčka	a	besedu	se	spisovatelkou	Ester	Starou	 - 19.	3.	
2020. Pro dětské čtenáře celoročnı ́ čtenářskou soutěž Lovci 
perel.

Někteřı ́čtenáři majı ́problém dodržet termıńy vracenı ́a občas 
jim na jejich kontě naskakujı ́nepřıj́emná červená čıśla. Pro ně 
bude během března vyhlášena amnestie. A co nesmı ́ chybět? 
Přıĺežitost přihlásit se do knihovny na celý rok zdarma!

Vyvrcholenı́m letošnı́ho BR� EZNA bude již dvacátá Noc	
s	Andersenem, která letos připadla na 27. března. Ta naše bude 
„večernı́čková“, protože Večernı́ček slavı́ letos své 55. 
narozeniny!

KNIŽNÍ	TIPY	-	NOVINKY	Z	KNIHOVNY

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

SBÍREJTE	NÁLEPKY	

A	ZÍSKEJTE	MĚSÍČNÍ	VSTUP	DO	KINA	ZDARMA

H.	Himlar,	JACKi
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pro nové čtenáře

pro malé čtenáře

prvňáčci v knihovně

19.3. 2020, knihovna

celoroční čtenářská soutěž pro děti

Večerníček má narozeniny 27.3. 2020

za 10 nálepek,

vstup do kina ZDARMA
Více informací a kartičku získáte v kině Mariánské náměstí 1, budova JACKi Jablunkov 

ZA KAŽDÝ NAVŠTÍVENÝ FILM
1 NÁLEPKA

Goffa	Martin	-			Štvanice

Bryndza	Robert		-	Kanibal	z	NineElms

DETEKTIVKY,	KRIMI,	THRILLERY

Patterson	James	-	Smečka
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Ahoj, jmenuji se Erik Tacina. Je mi 23 let. Pocházı́m z 
Jablunkova, ale momentálně bydlıḿ  v Praze. Mojı ́celoživotnı ́
vášnı́ je skateboarding a po vı́ce než 10 letech jsem se 
probojoval do profesionálnıćh sfér tohoto sportu. Pravidelně 
se účastnı́m tuzemských i zahraničnı́ch závodů potažmo 
světových a druhým rokem se účastnı́m série Světového 
Poháru World Cup Skateboarding (WCS) a v roce 2019 jsem se 
stal členem C�eské Skateboardové reprezentace. 

Kdyby	 jste	měl	 krátce	 charakterizovat	 „skateboarding“,	
jak	byste	jej	popsal?	V	čem	spočívá	jeho	princip?
Skateboarding je mnohdy označován jako extrémnı ́sport, ale 
ne jenom to, skateboarding lze chápat jako uměnı,́ životnı ́styl, 
práci, relax nebo dopravnı ́prostředek. Ve skateboardingu se 
může jezdec realizovat mnoha způsoby, ať už to jsou závody, 
kariéra nebo natáčenı ́videı,́ nebo jezdit pro potěšenı ́a trávit 
chvı́le s přáteli. Osobně doporučuji kombinaci všech 
zmıńěných možnostı,́ meze se nekladou.

U	 většiny	mladých	 kluků	 je	 největším	 koníčkem	 fotbal	
nebo	hokej.	Co	rozhodlo	o	tom,	že	jste	se	chtěl	věnovat	této	
sportovní	disciplíně?
I já, jako většina kluků jsem začı́nal s fotbalem, ale ve 
skateboardingu mi velmi imponovala svoboda tohoto sportu, 
kde se člověk neomezuje žádným hřištěm a brankami, nemá 
vytyčený hracı ́čas a rozhodčıh́o, který rozhoduje, zda je něco v 
rozporu s pravidly nebo ne. 

Na	začátku	roku	2019	jste	se	dostal	do	reprezentace	ČR.	
Co	to	pro	Vás	osobně	znamená?	Změnilo	se	něco?
Vstup do reprezentace je pro mě velký úspěch. Ještě před pár 
lety bylo pro mě něco jako „repre” absolutně nepředstavitelné.  

ERIK TACINA - JABLUNKOVSKÁ OLYMPIJSKÁ NADEJEˇ

Je to úspěch zejména proto, že se skateboarding zařadil 
jako olympijský sport na letnıćh hrách v Tokiu 2020 a 
mohl jsem se stát jednıḿ z prvnıćh, kdo se zařadil mezi 6 
reprezentantů C�R. Změnilo se to, že skateboard už nenı ́
jenom konıč́ek, ale sport na profesionálnı ́úrovni. Je s tıḿ 
spojeno hodně cestovánı,́ tréninků s trenéry a tvrdá dřina 
na prkně. 

Kolikrát	v	týdnu	trénujete?	Jak	vypadá	Váš	trénink?
Dalo by se řıćt, že skoro každý den, ale ne vždy je to úplně 
možné. Na prkně trénuji převážně 3-5 hodin denně, 
zároveň 2x týdně v posilovně s trenérem a občas plavánı ́
nebo fyzioterapie. Samozřejmě regenerace a odpočinek 
jsou nedıĺnou součástı ́tohoto procesu.

Jak	 moc	 Vás	 sport	 v	 životě	 ovlivňuje?	 Učí	 Vás	 to	
disciplíně,	trpělivosti,	a	jak	je	to	s	uměním	prohrávat?
Ano, skateboarding mi dal hodně drahocenných lekcı́, 
napřıḱlad, že to co máme, o to můžeme velmi rychle přijıt́, 
samozřejmě trpělivost a pıĺi, a i tu nejdůležitějšı,́ ta platı ́
jak na prkně, tak i v běžném životě - nikdy se nevzdávat. 

Momentálně	se	připravujete	na	mistrovství	světa.	Jak	
pokračují	přípravy?
Přıṕrava na Mistrovstvı ́světa probıh́á pořád, snažıḿ se ze 
sebe dávat maximum a doufám v co nejlepšı ́výsledek. MS 
2020 se bude konat v květnu v Londýně.

Co	by	bylo	pro	Vás	ve	sportovní	oblasti	největší	výzvou	
a	zároveň	tichým	přáním?
Moji největšı ́výzvou a zároveň tajným přánıḿ je navštıv́it 
západnı ́pobřežı ́USA, přesněji Kalifornii, která je mekkou 
a rodištěm skateboardingu. Vidět a zajezdit si na 
nejproslulejšıćh mıśtech, které se nacházı ́právě tam. 

Děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	mnoho	úspěchů

D.	Cymerys,	JACKi



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

Nedávno	 vyšla	 vaše	detektivní	 trilogie	 „Trujkunt“.	 Proč	 jste	 si	 vybral	
tento	žánr?	Co	vás	vedlo	k	tomu,	že	jste	děj	příběhů	umístil	do	našeho	
regionu?
Psát knihy jsem chtěl vždycky, ale nejsem žádný myslitel. Na rozdıĺ od románu 
má detektivka jasnou stavbu a formu. Zločin, vyšetřovánı ́a odhalenı.́ Pokud 
možno v zajıḿavých kulisách a s originálnı ́ zápletkou. Jde v podstatě o 
jednoduchý přıb́ěh. Navıć neumıḿ psát tzv. vážně. Psanıḿ detektivek se sám 
bavıḿ. Proto je v nich také dost ironie a sarkasmu.
Jablunkovsko a Třinecko jsou podle mě stejně zajıḿavé kulisy pro kriminálnı ́
přı́běh, jak dnes už lehce zprofanované severnı́ C� echy. Hory, nářečı́, 
vulgarizmy, Werk. Takový drsný Východ. Podstatnějšı ́je ale fakt, že neumıḿ 
popisovat atmosféru mıśt, která neznám. V Třinci jsem vyrostl, v Jablunkově 
žiju. Popisuji skutečná mıśta, ale zápletky a osoby jsem si vymyslel. Některé 
postavy mluvı ́po naszymu. Naše nářečı ́ale nemá o�iciálnı ́transkripci, proto 
jsem ho zapisoval foneticky, jako třeba dwur, namı́sto dwór, což může 
hnidopichy dráždit. Nechávám na čtenáři, ať se s tıḿ popasuje.

Proč	jste	nazval	svou	trilogii	Trujkunt?
Jde o tři novely, jejichž děj je zasazen do nejvýchodnějšıh́o koutu C�eské 
republiky, kde se stýkajı́ hranice třech států. C� eský výraz Trojmezı́ je 
provařený, nezajı́mavý a jeho polský ekvivalent Trojstyk zas může znı́t 
C�echům dvojsmyslně. Kriminalisté se navıć pohybujı ́v jakémsi trojúhelnıḱu 
vymezeném Ostravou, Bukovcem a Mosty u Jablunkova. Dilema ohledně 

názvu trilogie mi nakonec paradoxně pomohl vyřešit kamarád z Prahy. Zvláštnı ́nesrozumitelnost přitáhla jeho pozornost.

V	čem	se	vaše	detektivní	příběhy	liší	od	jiných	českých	detektivek?
To musı ́posoudit hlavně čtenár.̌ Obsahem se možná lišı ́tıḿ, že jsou spıš́ slezské, než české. Moje postavy pijı ́na Gorolu 
miodulu a jedı ́placki. Co se týče formy, nemám rád přıĺišnou popisnost. Volıḿ raději úspornost a tah na branku. Okecávánı ́
mě nebavı.́ 

Může	se	v	příbězích	z	Jablunkova	někdo	poznat?
Už jsem řıḱal, že mıśta jsou skutečná a přıb́ěh je fabulace, takže veškeré podobnosti jsou čistě náhodné. Až na jednu 
konkrétnı ́postavu s pravým jménem. Oběma nám to přišlo zábavné. Ještě drobnost. Když jsem přemýšlel o vzhledu a 
naturelu hlavnıh́o hrdiny, vzpomněl jsem si na předčasně zesnulého kamaráda Romana. Takže postava kriminalisty má jeho 
fyzickou podobu a výbušnost, stejně jako nese jeho křestnı ́jméno. 

Co	byste	vzkázal	čtenářům?
Ať jsou k mé prvotině napsané a vydané na stará kolena shovıv́avı.́ Jde spıš́ o odpočinkové čtenı,́ než o skutečnou literaturu. 
Doufám, že je Trujkunt aspoň pobavı.́ V zásobě mám dalšı ́tři krimi novely, takže vraždit se bude na Jablunkovsku a Třinecku 
dál. :-)

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a nápadů na dalšı ́knihy	 	 	 																										K.	Ripperová,	JACKi	

 
E-knihu	je	možné	zakoupit	na	webových	stránkách:	www.kosmas.cz/knihy/270324/trujkunt/

PETR SAGITARIUS - AUTOR PRVNÍ E-KNIHY V JABLUNKOVĚ

Moje	postavy	pijí	na	Gorolu	
miodulu	a	jedí	placki
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CESTOVATELSKÉ BESEDY

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

JAN	ŘÍHA	–	NEVIDOMÝ	HOROLEZEC	12.3.2020

Narodil se s vadou zraku. Po ukončenı ́základnı ́školy, kde se věnoval 
aktivně lyžovánı,́ plavánı,́ atletice, se vyučil na odborném učilišti pro 
zrakově postiženou mládež. V současné době je zaměstnancem 
Pražského hradu a je předsedou horolezeckého oddıĺ u MATHARI.

"Jak	šel	čas,	pomalu,	ale	jistě	jsem	si	uvědomoval,	
že	se	nemohu	jen	litovat,	

ale	že	chci	svému	okolí	a	hlavně	sobě	ukázat,	
že	něco	dokážu.”

Jak	jsem	se	dostal	k	lezení
Osud mi přihrál náhodu, která mi ukázala cestu. Na učilišti jsem se 
dostal do kontaktu s umělou stěnou a tıḿ to všechno začalo. Nejdřıv́e 
jsem zdolával umělé stěny různých obtıž́nostı ́ a trpělivě jsem se 
připravoval na ten den "D". Na ten vzácný okamžik, kdy si budu moci 
vyzkoušet dotek s opravdovou skálou. A ten okamžik jednoho dne 
přišel. Já jsem na tu skálu opravdu vylezl. Dokázal jsem to a ten pocit, 
který jsem měl, je k nezaplacenı.́ Konečně jsem měl pocit, že někam 
patřıḿ. Lezu na druhém laně (druhý), protože jako prvnı ́nemohu 
jistit. Jsem si plně vědom omezenı ́se na skupinu, která mi napovıd́á 
spáry ve skále. Bez jejı ́pomoci je najdu, ale chvıĺi mi to trvá. Pak jsem 
unavený a ztratıḿ tıḿ hodně energie. Za předpokladu připravených 
expresek nebo skob mohu lézt i prvnı.́

beseda

s nevidomým

 horolezcem 

EXPEDICE CHO-OYU (8201 m)

Jan Ríha
v

12.3.2020 v 17.00 hodin 12.3.2020 v 17.00 hodin 
budova JACKi, Mariánské námestí 1, Jablunkov 

v

DOBROVOLNÉ

VSTUPNÉ

VE	STOPÁCH	VIKINGŮ		
PUTOVÁNÍ	S	MANŽELY	MÁROVÝMI	26.3.2020

Proč	jsme	se	rozhodli	cestovat	po	světě
Chtěli jsme naplnit cestovatelské sny Jirky Máry a co nejvıće mu 
zpřıj́emnit jeho nelehkou cestu životem. Jirka se stal prvnıḿ českým 
vozıč́kářem, který procestoval nejvzdálenějšı ́zemi na světě - Nový 
Zéland. O rok později studoval španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel, 
jak se žije v Amazonské džungli a na tajuplných Galapágách. Na třetı ́
expedici procestoval Japonsko. Následovala cesta na Island a do 
Grónska, které geogra�icky patřı ́do Severnı ́Ameriky. A když jsme se 
konečně dostali do vytoužené Afriky, stal se Jirka prvnıḿ českým 
vozıč́kářem, který navštıv́il všechny obydlené světadıĺy. Dokonce byl 
zapsán do C�eské knihy rekordů. Necestujeme však kvůli slávě, ale 
vlastnıḿ přıḱladem chceme dokázat, že zdravotnıḿ hendikepem 
život nekončı ́a také motivovat ostatnı ́vozıč́káře v boji za naplněnı ́
vlastnıćh snů. Pevně věřıḿe, že dokázat se dá úplně všechno.

K.	Ripperová,	JACKi

„Každý	cíl	je	dosažitelný”
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

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

WITEJCIE	ZŁOCI	JABŁÓNKOWIANIE

Zaprośióno mie do poprowadzynio rubryki poświyncónej 
naśim górolskim sprawóm postrzeganym z punktu widzynio 
Górola z Trójwsi Beskidzkij. Na poćióntek chciołbych starsim 
przipómnieć, a młodsim tóś aji kapkym przibliźić naśióm 
Trójwieś, składajóncóm sie z Istebnej, Jaworzinki i 
Kóniokowa.

Teryny Trójwsi Beskidzkij były łod wdycki w granicach 
Ksiynstwa Cieśińskigo, a bezpośrednio podlegały kościelnej, 
kolonizacyjnej i gospodarćij władzy Jabłónkowa i pobliskigo 
Nawsio. Ewangielicy wystawili swój kościół na Istebnym 
dziepro w 1930 roku a do tego ćiasu chodzywali aźie do 
Nawsio, a po utworzyniu granicy po 192O roku do Wisły. 
Katolicy zaś naleźieli do para�iji jabłónkowskij i chodzywali 
do Jabłónkowa kajśi do 1720 roku, kiedy to misjónarz ks. 
Leopold Tempes wystawił pyrsi drzewiany kościółek na 
Istebnym i załoźił istebniańskóm para�ijym. A i potym 
para�ija istebniańsko noleźiała do dekanatu jabłónkowskigo 
łod mómyntu jego powstanio w 1806 roku aźie do łokresu 
miyndzywojynnego w XX wieku. Ale ty wzajymne kóntakty to 
nie yny źici religijne, to teś jarmarki w Jabłónkowie, handel, 
robota, łodpusty, pielgrzimki, festyny, wspólne zwyćiaje, 
wspólne rodziny.
Górole z dziedzin kole Jabłónkowa łosiedlali sie, abo źiynili na 
Trójwsi a Górole z Trójwsi kole Jabłónkowa. 
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Górole	z	Istebnego	w	rokach	30-tych

Kościół	w	Istebnej,	
zdjyńci	sprzed	I	wojny	światowej

"Pogwarki	spod	łOchodzitej"
	majóm	być	takim	malućkim	

przićinkym	tego	naśigo	zbliźiynio.	
Tak	to	Boźie	dej...

 sie kapkym gwara po łobu strónach łOlzy... Dzisio młodzi 
ludzie z Trójwsi nie bardzo wiedzóm co ło Jabłónkowie, a 
uś mało kiery ćiuł co ło Piosku, Łómnej, Mostach, 
Bukowcu, Nowsiu, Nydku ći Wyndryni. Myślim, źie i po 
załolziańskij strónie mało kiery z młodśich ludzi wiy co 
wiyncel ło Istebnej, Jaworzince i Kóniokowie - 
integralnych ćiyńsciach wielkij wspólnoty Góroli 
Jabłónkowskich.

Chcielibymy to kapkym zmiynić. Teraz nima uś 
strzeźiónych silnie granic, mogymy sie łodwiydzać, 
spotykać, poznować i wzajymnie ubogacać. A moźie z 
tego kiedy bedóm jaki nowe ponadgranićne, górolski 
inicjatywy - �irmy, wydawnictwa, imprezy, przijaźnie abo 
i małźiyństwa? Uś cosi z tego sie dzieje i ta współpraca sie 
pomalunku rozwijo. Ty moje skrómne "Pogwarki spod 
łOchodzitej" majóm być takim malućkim przićinkym 
tego naśigo zbliźiynio. Tak to Boźie dej... 

Pyrsio pogwarka ło Trójwsi uś w nastympnym wydaniu 
"Jacków". Zapraśióm do lektury, ale i byłbych wdziyńćny 
za wśielijaki nadesłane kómyntarze, pomysły tymatów, 
kiere nas łóńćióm; moźie jaki stare zdjyńcia ći aji 
wspómniynia. 

Mój adres mailowy: rupienka@wp.pl
Ondrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora

Nowe granice  państwowe t óm niepowtarzalnóm 
Wspólnotym Ducha boleśnie rozerwały, śćielno granica 
państwowo na prawie 90 roków rozdzieliła na poły Ziymiym 
Ciesińskóm. Pozarostały chodnićki, potraciła sie pamiyńć ło 
bliskich kiejsi wiynzach rodzinnych i przijacielskich, zmiyniła



PO NASZYMU

Już sie rana a wieczory pieknie nacióngajóm. 
Słóneczne promiynie nas po licach ciepłym 
gładzóm. Każdy potrzebuje cosi witaminu D 

przizbiyrać, coby sie móg też na wszystkich do 
łokoła, tak jak to słyneczko uśmiychać. Sikoreczki 
na gałónzkach pośpiywujóm a pómalutku 
nadchodzóncóm wiosnym witajóm. Chciało by sie 
wierzić, że to wszycko śpiywo dlo radości 
człowieka, ale ptoszki majóm poważniejszi 
starości. Swojim wyśpiywowanim wiynkszość 
ptoszków łogłoszuje głównie swoje miyjsce na 
ziymi-terytorium. Nejważniejsi typ śpiywu 
ptoszka na pani ptoszkowóm, je śpiyw miłosny. 
Coby sikorzino usłyszała i uznała, że jynym sikora 
je nejlepszim śpiywokym a bedzie aji dobrym 
łojcym. Takóm melodijym poradzi śpiywać aji pore 
tysiyncy razy za dziyń. Trzeba procnie wydłubać, 
albo wybrać dziuplym, kadłubek, jaktóż postawić 
gniozdo. Wykormić a wychować światu zdrowóm 
pociechym, czim wiyncej tym lepi dlo całego 
gatunku, niejlepi dwa razy do roka 12 sikorek. 
Gody zwjyrzónt na wiosnym sóm niejwiynkszim 
dziwadłym, kiere nóm żiwot na wiosnym 
w klimacie umiarkowanym dowo. 

Jak sie słónko do gołej ziymie łopiyro, to sie cisnóm w zogródkach ze 
ziymie niejpiyrwej śnieżiczki, krokuski aji hiacynty. W lasach sie 
rozwijajóm kajaki kwiotka a zieliny. Prawi sie, że choć byś klepoczym 
na wiosne tłok do ziymie, tóż trowa, takczi tak, porośnie. Niech sie 
wszycko rozwijo, rośnie, kwitnie, zielyni a w radość sie przemiyni. 
Każdy człowiek sie może też z tego wszeckigo radować, chladać tego 
korzynio, kierego mu w żiwocie chybio. Gdosi potrzebuje cosi robić, 
kierysi zaś spocznyć. Kupa tego je, co czako na czkowieka za płotym. 
Dlo tych kierym sie w żiwocie nie ciónżi, tak se może zónść ku Olzie na 
wiyrbowe próntki, z kierymi sie idzie bawić a ni jynym fajne kosze 
robić. Ło tym czasie sie chodzi do lasa aji po brzozym. Niejlepi je zrobić 
porzóndnóm mietłym, aby se pozamiatać pod swojim progym.

W marcu by nimiały chybieć zieliny w garcu, bo sie przez zimym tego 
marasu w każdym z nas przizbiyrało. Przedwiośni je czas 
łodplugawiynio-detoksykacyje. Co do sebie przez gymbym nacisnymy 
a karkym nalejymy, to potym w swojim ciele nosimy. W czasie miynso-
postnym  sie rzóndźmy tym skłodanym prostym słowym. Zdrowieji 
se talyrz narychtować, miyni sie przejodać: jeść lachki, świyżi, czi 
kwaszóne jedzynia. Jak sie prawi po nasziymu, dźwignyć jaśle. 
Podziwać do swojigo sumiynia. Gdo se zacznie chodzić po czistóm 
wodziczkym do leśnego źrodełka, bedzie se na sebie uśmiychać do 
zdrzadełka. Niejzdrowszo a zdrowo je woda. 

Myślim se, że tego móndrowanio już je wielko fura. Chcioł bych tym, 
kierzi sie doczytali na sóm koniec powiedzieć, że je czas być radosnym 
człowiekym, kiery rozganio chmury, rozebiyro mury a kamraci ze 
„słoneczkym“, kiere świyci wszyndy na wszyckich. 

Wasz	Janek	z	Brzega

RADUJE	SIE	KAŻDE	DZIECKO	AJ	STARZEC,	JAK	PRZICHODZI	MARZEC

Foto	I.	Geissler
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

Karol	Piegza,	linoryt	około	1930,	MŚCi.Pszczółka	na	krokusku	2016	JM

Widok	na	Jabłonków	(1930),	archiv	JACKi

W	czasie	miynso-postnym	sie	rzóndźmy
	tym	skłodanym	prostym	słowym.

	
Zdrowieji	se	talyrz	narychtować,	miyni	

sie	przejodać:	jeść	lachki,	świyżi,	
czi	kwaszóne	jedzynia.	

Jak	sie	prawi	po	naszymu,	dźwignyć	jaśle



www.jackijablunkov.cz email:	kino@jablunkov.cz Kino	Mír	Jablunkov
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

KINO MÍR JABLUNKOV - BREZEN 2020ˇ

POSLEDNÍ	ARISTOKRATKA Středa	4.3.	v	17.00	h.	-	senior	kino,	19.30	-	veřejnost

Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek 

Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a 

temperamentní ženou Vivien na velký návrat do Čech.

CZE – komedie, mládeži přístupný, 110 min. Vstupné  40 Kč

ANGRY	BIRDS	VE	FILMU	2 Pátek	6.3.	v	17.00	h.

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném 
komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Ve filmu se objeví nový nepřítel, který hrozí 
zničením Ptačího i Prasečího ostrova. 

USA – anim., akční, dobr., ml. přístupný  97 min. 

Vstupné  40 Kč

TENKRÁT	PODRUHÉ Středa	11.3.	v	18.00	h.

25	km/h Pátek	13.3.	v	18.00	h.

AMUNDSEN Středa18.3.	v	18.00	h.

SNĚŽNÝ	KLUK Pátek	20.3.	v	17.00	h.

Chytrá a zábavná love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli 
zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Je to potřeba k tomu, abychom se znovu 
zamilovali?

FR – komedie, drama, romantický, mládeži přístupný od 15 let, 115 min., CZ titulky 

Vstupné  40 Kč

Dva bratři se po mnohaletém odloučení potkávají na pohřbu svého otce a 
rozhodnout se vydat na výlet skrz celé Německo na stařičkých mopedech s 
omezenou rychlostí 25 km/h. 
DEU - komedie, Road Movie, mládeži přístupný od 12 let, 116 min., CZ titulky. 
Vstupné 40 Kč

Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní 
pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. 
NOR, SWE - dobrodružný, drama, životopisný, ml. do 12 let nepř., 125 min. CZ titulky

Vstupné  40 Kč

PANSTVÍ	DOWNTON Středa	25.3.	v	18.00	h.
Panství Downton to je dokonalá kronika života 

příslušníků britské aristokracie a jejich 

zaměstnanců v prvních desetiletích 20.století. 
VB - drama, mládeži do 12 let nevhodný, 
122 min. 
Vstupné  40 Kč

Tvůrci slavné série Jak vycvičit draka natočili 

další pohádkový příběh, který vás chytne za 

srdce. 

USA – anim., dobr., 97 min.,ml. příst.

Vstupné 40 Kč

CHLAP	NA	STŘÍDAČKU
Pátek	27.3.	v	18.00	h.

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s 
jinou ženou. Neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu 
netradiční návrh... CZ - komedie, romantický, mládeži do 12 let nevhodný, 109 min., 
Vstupné 40 Kč



KALENDÁRIUM AKCÍ JABLUNKOV A OKOLÍ

BŘEZEN	2020
4.	3.	2020	v	15	hod.	Tvořivé	dílničky	pro	děti	–	Malované	hodiny

Jablunkov, DDM

Pořadatel: DDM Jablunkov

5.	3.,	12.	3.	2020	od	10	hod.	Prázdninové	čtvrtky	v	dřevěnce	–	výroba	suvenýrů	pro	malé	i	velké

Mosty u Jablunkova, GOTIC

Pořadatel: GOTIC

7.	3.	2020	od	8	hod.	Veřejné	lyžařské	závody	v	obřím	slalomu

Mosty u Jablunkova, Ski areál

Pořadatel: Ski areál Mosty u Jablunkova

12.	3.	2020	v	17	hod.	Beseda	s	nevidomým	horolezcem	Honzou	Říhou

Jablunkov, Mariánské nám. 1, JACKi

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

14.	3.	2020	St.	Patrick´s	Day	na	Skalce

Mosty u Jablunkova, Chata Skalka

Pořadatel: Chata Skalka

16.	3.	–	30.	4.	2020,	vernisáž	16.	3.	v	17	hod.	Výstava	obrazů	malířky	a	výtvarnice	Hany	Kumalové

Jablunkov, Mariánské nám. 1, JACKi

Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

19.	3.	2020	Beseda	s	autorkou	knížek	pro	děti	Ester	Starou

Jablunkov, Knihovna

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

22.	3.	2020	Velikonoční	jarmark

Jablunkov, Mariánské náměstı́

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

26.	3.	2020	v	17	hod.	Cest.	přednáška	manželů	Márových	–	Ve	stopách	Vikingů

Jablunkov, Mariánské nám. 1, JACKi

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

27.	3.	2020	od	17	hod.	Noc	s	Andersenem	

Jablunkov, sál radnice, knihovna

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

28.	3.	2020	v	17	hod.	Pohádkové	soboty	–	O	červené	Karkulce

Jablunkov, sál radnice

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́

29.	3.	2020	v	15	hod.	Koncert	SHF	2020	–	Stadlerovo	klarinetové	kvarteto

Jablunkov, kostel Božıh́o Těla

Porǎdatel: Jablunkovské centrum kultury a informacı́
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Dobrovolné 
vstupné

POHÁDKOVÉ 
SOBOTY

28.3. 2020
od 17.00 hodin
sál radnice Jablunkov

Divadélko Šamšula

O CERVENÉ KARKULCE

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na


