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

Když se v nějakém společenstvı ́vyskytne 
někdo, kdo je dokonalý, který má vždycky 
pravdu, tam potom pod povrchem roste 
velké napětı́  a kon�likty. S takovým 
„neomylným” nemůžeš klidně rozmlouvat, 
můžeš pouze naslouchat a řıći jen Amen, 
pokud se nechceš rozčilovat a když se 
chceš vyhnout nepřıj́emnostem.
Kdo chce mıt́ pravdu za každou cenu, má 
velkou šanci stát se diktátorem.
Nemylme se, takových „dokonalých” nenı ́
právě málo. Možná, že lidé z tvého okolı,́ 
objevili v tobě právě takového.
Nesmı́ š  zapomı́nat, že ti druzı́  jsou 
opravdu jinı,́ jinak myslı,́  jinak cıt́ı.́ 
Nauč se připustit, že i ti druzı ́ majı ́pravdu.

Váš	P.	Alfred	Volný,	farář	
Zdroj: Phil Bosmans – Mám tě rád

Na této planetě se rodı ́lidé z lidı,́  jsou tedy na sobě závislı ́ a za sebe navzájem 
odpovědnı́. Proto je také nejpřirozenějšı́ věcı́ na světě pomoci někomu 
zadarmo, prostě a bez náhrady. Jestliže toto lidé nedovedou, nemohou ani 
společně žıt́. Z této skutečnosti pramenı ́tolik palčivých bolestı ́tohoto věku: 
odcizenı,́  osamělost, do nebe volajıćı ́bezprávı,́ závody ve zbrojenı,́ nelidskost 
v lidských vztazıćh a ve společnosti vůbec. Dospěli jsme už k takovému typu 
společnosti, kde se pomoc člověku stala drahou záležitostı.́ Spontánnı ́pomoc 
člověka člověku je vytlačena všelijakými „službami“ placených lidı ́ a placených 
úkonů. Slovo sloužit je přehodnoceno. Už nemá nic společného s onı́m 
„pomoci rád a zadarmo“. Přebujelá sociálnı ́administrativa spolyká spoustu 
peněz. Je ještě mnoho obětavých a k pomoci ochotných lidı,́  kteřı ́ dávajı ́
přednost lidem žijı́cı́m v bı́dě. Ale bohužel je přı́liš mnoho „sociálnı́ch 
pracovnıḱů“, kteřı ́myslı ́vıće na své přıj́my, na své zaměstnánı ́a na své vlastnı ́
postavenı.́ Ve všech těchto pomocných službách nejde o tu jedině lidsky 
krásnou a nutnou službu – zadarmo. Pomoci zadarmo, to je plod lásky. A láska 
k lidem se zaplatit nedá.

POMOCI	NĚKOMU	ZADARMO	–	TO	JE	K	NEZAPLACENÍ!

UDĚLEJME	RÁDI	NĚCO,	CO	UDĚLAT	NEMUSÍME…

Když něco někomu darujeme, narazıḿe často na protest: „Ale to jste přece 
nemusel…!“ Přesně tak to je. To, co dělat nemusıḿe, to je důležité, to spojuje 
lidi navzájem. Jak člověku záležı ́na druhém člověku, poznáme teprve tehdy, 
když končı ́jeho povinnost. Kdo už někdy ležel v nemocnici, zná dobře rozdıĺ 
mezi korektnı ́ péči poskytnutou z pouhé profesionálnı ́ povinnosti a péčı,́ 
vykonávanou s laskavou pozornostı,́  projevovanou drobnými skutky lásky a 
jemným vlıd́ným gestem.

Konáme-li tyto skutky proto, že máme toho člověka rádi, je to nádherné a nenı ́
k tomu třeba žádného zvláštnıh́o hrdinstvı.́ Ale zkusme něco jiného. Třeba 
přijıt́ domů s kytičkou – jen tak pro radost. Někoho neočekávaně polıb́it, 
zavolat osamělému člověku a poptat se na jeho zdravı.́ Posloužit někomu, aniž 
bych o to byl požádán. Poradit spoluobčanovi, který přıj́de do kanceláře, 
ochotně a s vlıd́nou tvářı.́ Někdo může namıt́nout, že to nic neznamená a že je 
to pouze ztráta času. Ale já tvrdıḿ, že právě tıḿto způsobem byl čas nádherně 
využit.

JE	TĚŽKO	ŽÍT	S	TÍM,
KTERÝ	MÁ	VŽDYCKY	PRAVDU

Čas	není	žádná	dálnice	
mezi	kolébkou	a	hrobem,	

nýbrž	místo	
k	zaparkování	na	slunci.
Dnes	žít!	Dnes	se	smát!

Dnes	se	radovat!

Phil	Bosmans

ŠTĚSTÍ	TI	NESPADNE	DO	KLÍNA

Jak chceš být šťastný, když všechno očekáváš pouze od druhých? Když ze 
všeho, co se ti v životě nedařı,́ obviňuješ všechny, jen ne sebe sama?
Z� ıt́, to znamená dávat a brát. Ale lidé jsou už takovı,́ že raději berou než dávajı.́
Ber, vydělávej, využıv́ej všeho a všech, nenech si nic lıb́it, protestuj!
A tak se lidé ve jménu těchto hesel honı ́ za výdělkem, štvou se za ziskem, 
bezohledně berou všechno, co se dá. Každý kdo jim stojı ́ v cestě je jejich 
nepřıt́elem.
Vzápětı ́ vzplane hněv, hádka, kon�likt. V této situaci se cıt́ı ́ člověk svým 
způsobem ohrožený, zapomněl však, že on sám si nadělal nepřátele.
S� těstı ́je vlastně jiné jméno pro pokoj, spokojenost, přátelstvı ́a radost. Tyto 
dary ti nespadnou do klıńa. Na nikom je nemůžeš vynutit. Dostaneš je však 
zcela zdarma, jestliže přemůžeš svou únavu, když sám vezmeš své věci do 
svých rukou. Jen tehdy, jestliže vyjdeš vstřıć lidem s důvěrou a i ve své největšı ́
nouzi uvěřıš́, že zas bude lépe, tehdy pochopıš́, co je štěstı.́
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JEDEN Z NÁS ...
JAN	RENDL	-	OSTRAVÁK,	KTERÝ	PROŠEL	PĚŠKY	JIŽNÍ	AMERIKU

Ve	svém	životě	jste	toho	prožil	opravdu	hodně.	Víte,	co	je	to	
alkohol,	drogy	a	ulice.	V	rozhovorech	uvádíte,	že	jste	už	jako	
dítě	nějakým	způsobem	vybočoval	z	řady.	Můžete	nám	říct,	
co	se	stalo?	
Co se stalo? Asi právě tıḿ, že jsem úplně nespadal mezi své 
vrstevnıḱy, tak jsem se vlastně cıt́il nějakým způsobem osamělý, 
odřı́znutý. Hledal jsem útěk v alkoholu, drogách, které mi 
pomáhaly se zařadit. Alkohol mi pomáhal být společenštějšı.́ 
R� ešil jsem to tıḿhle způsobem, spıš́ než abych hledal nějaké jiné 
lepšı ́východisko. 

Alkohol	a	drogy	způsobily	to,	že	jste	skončil	na	ulici?	
Nejdřıv́e jsem přišel o práci. Potom se začaly kupit dluhy, navıć 
jsem se dostal mezi špatné lidi. Dopadlo to tak, že nás kvůli 
dluhům vystěhovali z bytu a už jsem vlastně neměl kam jıt́. 
Rodina už se mnou v tu chvıĺi skoncovala, protože po tom všem 
co jsem provedl, mě nechtěli zpátky, dokud se nesrovnám sám. 
Takže jsem potom strávil 4 měsıće na ulici. 

Rodina	Vám	nenabídla	pomoc?	
Máma mi pomáhala v tom zprostředkovánı,́ abych se dostal z té 
ulice nějakým způsobem, abych na sobě začal pracovat. 
Pomohla se mi dostat do Armády spásy, v Havıř́ově. Tam začal 
určitý progres, cesta nahoru, placenı ́těch dluhů… Našel jsem si 
novou práci. Je to cesta tak na 3 až 4 roky, než jsem se z těch 
dluhů vůbec dostal. Pak jsem mohl zase normálně žıt́. 

Můžete	 se	 na	 chvíli	 ve	 vzpomínkách	 vrátit	 do	 Vašeho	
dětství,	jak	na	něj	vzpomínáte?	
Na své dětstvı ́vzpomıńám dobře. Bylo to krásné. S tátou jsme 
chodıv́ali do přıŕody. S rodinou jsme cestovali po celé republice. 
Byly to ty nejkrásnějšı ́roky, tak jako každé dětstvı.́ Proti tomu 
nemůžu řıćt nic špatného.	

Takže	problémy	začaly	v	pubertě?
V té pubertě se to začalo všechno lámat. Do 15. let jsem 
sportoval, byl jsem aktivnı ́ a pak nějak jsem se vlastně začal 
oddělovat a pořád vzdalovat těm vrstevnı́kům a přicházelo 
takové osaměnı,́ které „pomohlo“ těm mým problémům. 

Měl	jste	ve	škole	nějaké	problémy?
Ve škole mi to šlo dobře. Dokonce jsem chodil 
na osmileté gymnázium…A pak to šlo do háje…

Ale	 bojoval	 jste	 dál.	 Jako	 šestnáctiletý	 kluk	 jste	
absolvoval	 pobyt	 v	 psychiatrické	 léčebně.	 Jaké	 to	
bylo?	
V ten moment, mi to nic extra nedalo. Snažil jsem se tam 
přežıt́ nějakým způsobem. Myslel jsem na to, jak se 
dostat spıš́ ven, než na to, abych řešil ty problémy, které 
jsem měl. Nebyl jsem dospělý, takže jsem tam musel na 
popud rodičů, kteřı ́mě tam po konsultaci s psychiatrem 
dostali. Opravdu jsem myslel jenom na to, jak odtamtud 
pryč a nějak jenom ty psychiatry „ochcat“. Bylo to pro 
mě takové vězenı.́ To byla jedna z těch chyb, že mıśto 
toho, abych tam problémy řešil, a určitě bych se 
k přıč́ině dopátral, tak jsem to nechal tak. Tıḿ pádem, to 
pro mě nemělo moc smysl. Samozřejmě, že jsem se tam 
zklidnil. Měl jsem odstup od alkoholu, ale potom se to 
velice rychle překlopilo do toho, co bylo před tıḿ. 

Čemu	jste	se	ve	volných	chvílích	v	léčebně	věnoval?	
Hodně jsem četl. 

Co	jste	četl?	
Filozo�ii, Rousseau a Voltairea. 

A	co	jste	se	dozvěděl?	
Co jsem se dozvěděl? Mě tam hodně zaujal Rousseau, 
jeho myšlenky a náhledy. Názory na společnost. Ta jeho 
klasická myšlenka, že člověk se rodı ́nezkažený a kazı ́ho 
společnost. To tak nějak korespondovalo s mými 
vnitřnıḿi pocity, kdy já jsem vybočoval z té společnosti 
a neměl jsem ji moc v lásce, takže takhle jsem si k tomu 
našel cestu a začal se s tıḿ hodně ztotožňovat. 

Pomáhalo	Vám	to?
V rámci pobytu mi to pomáhalo, ale po tom návratu jsem 
si zvolil cestu, že jsem se zpátky dostal ke špatným lidem 
a obnovil jsem si ty návyky na alkohol. Zase mě ta 
společnost nějakým způsobem semlela. Nedokázal jsem 
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JEDEN Z NÁS ...

se od toho odtrhnout. Během toho pobytu jsem byl relativně 
v pohodě. Z psychiatrické léčebny jsem odcházel odpočatý, ale 
ten reálný život jel zase se mnou. Hodnotıḿ to jako pozitivnı ́
zkušenost, jen mě mrzı ́ten můj přıśtup. Kdybych v té době byl 
jiný, tak můžu ušetřit spoustu problému do budoucna. 

Vaše	životní	situace	byla	tak	vyhrocená,	že	jste	se	najednou	
ocitl	na	pokraji	života	a	smrti.	
Postupem času se to dostalo právě k tomu bodu. Zhruba dva 
týdny jsem se k tomu odhodlával. V duchu jsem se loučil s lidmi, 
které jsem měl rád, se všıḿ co jsem měl na tom světě rád. Nejdřıv́ 
jsem musel umřıt́ psychicky, teprve pak jsem byl připravený na 
fyzický akt.

Naštěstí	Vám	to	nevyšlo.	Probral	jste	se	na	ulici,	protože	v	té	
době	jste	byl	bezdomovec,	co	bylo	dál?	
Byl to pro mě obrovský šok. C� lověk se psychicky připravoval na 
odchod a najednou je na živu. Myslıḿ si, že to byl ten impuls, 
dostal jsem druhou šanci a začal jsem úplně od začátku. Chtěl 
jsem se dostat z ulice a začıt́ všechno řešit. R� ıḱal jsem si, že teď 
jsem umřıt́ neměl, bylo to znamenı.́ Začal jsem na sobě pracovat 
a od té doby to jde jenom nahoru. 

Po	tom	všem	jste	našel	smysl	života	v	cestování.	Nejdříve	
jste	si	pořádal	menší	výlety,	potom	jste	strávil	pár	týdnů	v	
Rumunsku,	mezitím	se	Vám	podařilo	zdolat	Mont	Blanc	a	
pak	jste	se	dopracoval	k	nápadu	projít	pěšky	Jižní	Ameriku.	
Proč	právě	Jižní	Amerika?	
V té době jsem měl procestovanou naprostou většinu 
evropských měst. R� ıḱal jsem si, že zbytek si nechám na důchod, 
protože to mám pod nosem. Jižnı ́Amerika byla jasná volba, nad 
jiným kontinentem jsem moc nepřemýšlel. Navı́c do Jižnı ́
Ameriky nejsou potřebná žádná vıźa, jenom očkovánı ́ na dvě 
žloutenky, břišnı ́tyfus, vzteklinu a žlutou zimnici. Byla to jasná 
volba.  

Jak	vypadala	Vaše	trasa?
Začıńal jsem v Kolumbii, pak Ekvádor, Peru, Bolıv́ie, Argentina a 
Chile. Cıĺ byl v Santiago de Chile. Původnı ́plán byl 6.000 km, a já 

jsem si pořád řıḱal, ještě to bych mohl vidět a tam bych 
mohl zajıt́ a tak jsem to pořád natahoval, a nakonec z 
toho vzniklo 10.000 km omylem. (smıćh)

Jeden	z	Vašich	nejsilnějších	zážitků	z	Jižní	Ameriky?	
Když to vezmu chronologicky, tak prvnı ́šok pro mě bylo, 
jak to vůbec funguje v Jižnı ́Americe, ve velkém městě. 
Přistál jsem v Bogotě. V životě jsem takové město 
na světě neviděl, od těch evropských se hodně lišı.́ Jsou 
tam obrovské rozdıĺy mezi bohatstvıḿ a chudobou. 
Na jedné straně silnice se děti válejı ́ve špıńě, žebrajı ́a 
na druhé straně té stejné silnice je krásná čtvrť. Moc tam 
neexistuje střednı́ třı́da. Zaměřoval jsem se hlavně 
na chudobu a snažil jsem se dostat k těmto lidem co 
nejblıž́e i vzhledem k tomu, jakou jsem měl minulost. 
Procházel jsem slumy, navštěvoval jsem nebezpečná 
mıśta, abych zjistil, jak ti lidé žijı.́ 

A	jak	to	bylo	dál?	
Dalšı́ zážitky, setkánı́, zajı́mavé situace se dozvı́te 
na cestovatelské přednášce, která se uskutečnı ́24.	10.	
2020	v	15.00	hodin	v	JACKi, v rámci OUTDOOROVE� HO 
FESTIVALU. Jste srdečně zváni, máte se na co těšit. 

D.	Cymerys,	JACKi

JAN	RENDL	-	OSTRAVÁK,	KTERÝ	PROŠEL	PĚŠKY	JIŽNÍ	AMERIKU
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ZE ŽIVOTA DDM

DĚTEM	BLÍŽ…	
ANEB	ZALOŽENÍ	ODLOUČENÉHO	PRACOVIŠTĚ	DDM	JABLUNKOV	

V	MOSTECH	U	JABLUNKOVA	2021

Ve středu 22. 7. 2020 došlo k setkánı ́vedenı ́města Jablunkov a obce Mosty 
u Jablunkova na radnici v Jablunkově v zastoupenı ́mıśtostarostů Luboše 
C�miela, Martina Procházky, vedoucı ́školského odboru a kultury Terezie 
Műllerové a ředitele DDM Jablunkov Václava Pospıš́ila. 

Hlavním	 důvodem	 setkání	 bylo	 vytyčit	 si	 rámec	 pro	 vznik	
odloučeného	pracoviště	DDM	Jablunkov	v	obci	Mosty	u	Jablunkova	
333,	 739	 98	 Mosty	 u	 Jablunkova,	 které	 by	 mělo	 vzniknout	
v	 prostorách	 nově	 zrekonstruované	 staré	 školy	 od	 1.	 1.	 2021	 za	
podpory	obce	pro	občany	Mostů	u	Jablunkova.	

Společnou myšlenkou a cıĺem je vytvořenı ́ nabıd́ky širokého spektra 
volnočasových aktivit jak pro děti předškolnıh́o a školnıh́o věku, tak pro 
dospělé, kteřı ́z důvodu dojezdových nebo časových nejsou schopni využıt́ 
nabıd́ky volnočasových aktivit přıḿo v DDM Jablunkov. 

Z pozice ředitele DDM Jablunkov vnıḿám DDM jako mıśto setkávánı,́ které 
formuje děti a mládež v aktivitách, ve kterých cıt́ı ́potřebu se rozvıj́et a 
tvořit. Aktivity, které spoluvytvářı ́ jejich vlastnı ́ zkušenost pro budoucı ́
profesnı ́směr.
  
Jako přidanou hodnotu tohoto kroku dále vnı́mám, že nabı́dkou 
volnočasových aktivit se zaměřıḿe na děti školnıh́o věku, kterým vznikne 
alternativa k přemnoženým aktivitám spojených s IT technologiemi či 
aktivitám negativnıh́o charakteru. Rozšıř́ı ́se tıḿ možnost aktivně trávit 
čas v rozšı́řené věkové skupině se společným zájmem, konı́čkem či 
aktivitou. 

S úctou k lidem a tradicıḿ tohoto kraje.

 							Václav	Pospíšil,	ředitel	DDM	

Mosty	u	Jablunkova
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Byť klasická a lidová hudba 
n e o d m y s l i t e l n ě  p a t ř ı ́

k základům výuky na Základnı́ umělecké škole 
v Jablunkově, faktem zůstává, že mnozı ́žáci by však po 
čase chtěli vyzkoušet i jiné hudebnı ́žánry. A právě pro 
ně se nynı́ nabı́zı́ možnost zahrát si na housle 
světoznámé rockové skladby. Ve dnech 23. - 29. 8. se 
žákyně Michaela Hamroziová, Vendula Szczotková a 
Veronika Byrtusová ze ZUS�  Jablunkov v rámci 
projektu "The Strings" zúčastnily houslového 
soustředěnı ́2020 v Karlově pod Pradědem, kde pod 
taktovkou zkušených lektorů nacvičovaly rockové 
skladby. Za našı ́ školu je doprovázel p. uč. Janusz 
Drong, který zároveň pomáhal s nácvikem skladeb. 
Akci pořádala nezisková organizace Hudba nezná 
hranice Havıř́ov z. s. a cıĺem soustředěnı ́ bylo žáky 
seznámit s modernıḿ  pojetıḿ výuky hry na housle, stejně tak jako je připravit na vystoupenı ́s rockovou kapelou.

K hudebnıḿu soustředěnı ́neodmyslitelně patřı ́i relaxace a uvolněnı,́ a proto pro ně lektoři připravili i zábavný odpočinkový 
program, kde mohli mladı ́nadějnı ́houslisté načerpat sıĺy pro dalšı ́hodiny nácviků.
Prvnı ́koncert proběhl 5. zářı ́na Z� ermanické pouti a druhý v pátek 11. zářı.́ 
Dalšı ́koncerty hráče čekajı ́2.10.,	9.10.,	16.10.,	23.10.,	31.10.,	1.11. v Ostravě a 20.11. v Havıř́ově. 

Na dojmy z této zkušenosti jsme se zeptali jedné z žákyň Michaely Hamroziové: 

“Zážitků ze soustředěnı ́ máme spoustu. Prvnı ́ večer jsme se rozlosovali podle barvy šátku do týmů. Nám holkám 
z Jablunkova se podařilo vylosovat barvu zelenou, a tak náš tým mohl klidně luštit indicie a domlouvat se na taktice apod. 
na pokoji. Poklad jsme sice nakonec nezıśkaly, ale i tak se nám vedlo v soutěžıćh dobře. Moc se mi lıb́ilo, když jsme se venku 

před penzionem nejprve ustavili na 
s p o l e č n o u  p a m á t e č n ı́  f o t k u 
a následně začali hrát na housle. 
Kolemjdoucı́ nám i zatleskali a na 
památku si nás taky vyfotili. Cvičili 
jsme každý den dopoledne od 8:30 do 
12:00 a po odpolednıḿ klidu ještě 
hodinu a půl do večeře. Na pokojıćh 
j s m e  vě t š i n o u  u ž  j e n  l e ž e l i  a 
odpočıv́ali, někdy bylo třeba ještě 
docvičit i pár částı́ v skladbách, 
natočit a poslat rodině, co nového 
hrajeme, ale poslednı ́ večer jsme se 
všichni sešli na pokoji a ještě si 
naposledy zahráli stolnı́ hru Alias 
P a r t y.  S� k o d a ,  ž e  n á s  n e j e l o 
z Jablunkova vıće, ale bylo to moc fajn 
soustředěnı ́a ráda bych jela znovu.”

MgA.	Ondřej	Bazgier,	DiS.

HOUSLOVÉ	TALENTY	ZE	ZUŠ	JABLUNKOV	A	ZUŠ	L.	JANÁČKA	HAVÍŘOV	
SPOLEČNĚ	NACVIČUJÍ	PROJEKT	ROCKOVÉ	HOUSLE
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KNIHOVNA

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

8.10.2020
od 15.30 hodin

v JACKi, Mariánské námestí 1, Jablunkovˇ

SENIORI 
NA SÍTI

práce s počítačem, chytrým telefonem, tabletem, internetová
komunikace, sociální sítě

kurz informatiky v jablunkovské knihovne

vždy v úterý od 9.00 do 10.00 hodin

6.10.
13.10.

20.10.
27.10.

Přihlášky pouze telefonicky na čísle 777 975 217

Akce je financována z grantu Města Jablunkov

ˇ

ˇ

TÝDEN	KNIHOVEN

Již	tradičně	jako	každý	rok	se	připojujeme	k	celostátní	akci	Týden	knihoven	5.	–	9.	10.	2020
Motto	letošního	24.	ročníku	je	"Knihovny	jako	centra	celoživotního	vzdělávání".

Speciální	akce	k	Týdnu	knihoven	
V	duchu	motta	Vám	nabízíme	tyto	vzdělávací	pořady:

Pro	dospělé
„Trénovánı ́paměti“  8.10.2020 od 15.30 hodin v JACKi, Mariánské náměstı ́1, Jablunkov
„Senioři na sıt́i“ 6.10., 13.10., 20.10., 27.10. 2020 od 9.00 do 10.00 hodin v jablunkovské knihovně

Pro	děti
„Lekotéka” představenı ́hraček a didaktických pomůcek pro předškolnı ́děti. 
Nabıd́ka knihovnických lekcı ́pro MS�  – Témata: „Po prázdninách ve školce a v knihovně“ „Ovoce a zelenina“ „Tajemstvı ́jedné 
knihovny aneb ze života knižnıćh skřıt́ků“.

Amnestie: Vraťte v tomto týdnu upomıńané knihy a nebudete platit poplatky za upomıńky
Přihlašovánı ́nových čtenářů ZCELA	ZDARMA.

Lekotéka byla pořıźena za �inančnı ́podpory Města Jablunkov.																																																																																						H.	Himlar,	JACKi
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

Zdroj:	facebook	Daniel	„Dendy”	Ligocki

JEDEN Z NÁS ...

MARIAN	MAZUR	-	HEREC	LOUTKOVÉHO	DIVADLA	OSTRAVA

Mariane,	 jako	 herec	 máte	 za	 sebou	 nelehké	 období.	
Po	téměř	půlroční	pauze	jste	začali	v	divadle	opět	hrát.	Jaký	
byl	návrat?		
Musıḿ řıćt, že ta pauza pro mě nebyla až tak dlouhá. Nějak 
v květnu, v červnu jsme zkoušeli inscenaci „Utıḱej myško, utıḱej“, 
kterou jsme zakončili předpremiérou na konci června, takže 
jsem do divadla chodil. Ovšem, těšil jsem se tam, tak jako vždy. 

Nebojíte	se,	že	divadla	opět	zavřou?
Samozřejmě, že mám určité obavy, že se divadla zase zavřou. 
Osobně si myslıḿ , že ty obavy majı ́všichni, nejen herci. Kdyby 
přišla celoplošná krize, opravdu velký průser, tak to pocıt́ıḿe 
úplně všichni. 

Jak	jste	prožil	období	celostátní	karantény?	
Celostátnı ́karanténa byla pro mě strašlivá. Bydlıḿ e v bytě 1+1, 
takže být 2 měsıće zavřený v tom malém kamrlıḱu bylo celkem 
na hlavu. (smıćh)

Co	Vám	nejvíce	chybělo?
 Nejvıće mi chyběl asi kontakt s lidmi.

A	 bylo	 něco,	 co	 Vám	 naopak	 na	 této	 situaci	
vyhovovalo?	
C�as, který jsem mohl využıt́ k činnostem, na které nenı ́
jinak prostor. C�tenı ́knıž́ek, relax, sledovánı ́�ilmů, atd. Taky 
jsem konečně vymaloval byt. Spıš́e mi ta situace, ale 
nevyhovovala.

Neobjevil	jste	v	sobě	nějaký	další	skrytý	talent?	
Maximálně jsem se utvrdil v tom, jaký jsem cholerik, což 
nejvıće poznala asi moje žena. (smıćh)

Vraťme	se	ve	vzpomínkách	do	dětství.	Byl	to	Váš	sen	
stát	se	hercem	nebo	Vás	k	tomu	někdo	přivedl? 
Můj sen jako takový to asi nebyl. Jako dıt́ě jsem sice 
chodil na různé recitačnı ́soutěže, ale že budu jednou 
hercem, mě nikdy nenapadlo. Prvnı ́ vnuknutı ́ přišlo 
někdy v prosinci v 9. třıd́ě. Můj kamarád Janusz Drong 
se hlásil na konzervatoř na housle, tak jsem si řıḱal, že to 
taky zkusıḿ, ale na herectvı ́a ono to vyšlo.

Měl	jste	nějaká	zadní	vrátka?	
Kdyby nevyšla konzervatoř, měl jsem v plánu jı́t 
na průmyslovou střednı ́školu do Karviné.

Co	 obnášely	 zkoušky	 na	 konzervatoř,	 na	 obor	
herectví? 
Přijıḿacı ́ zkoušky se skládaly z vıće částı.́ Hlavně šlo 
o talentové zkoušky. V prvnıḿ kole jsme měli předvést 
nějakou hereckou etudu. Vzpomıńám si, že mi zadali 
včelu, která opyluje kytky a poslednı́ kytka je 
masožravá. K tomu byly nějaké monology a básně. 
Ve druhém kole pak byly i hudebnı ́zkoušky a dalšı ́část 
h e r e c k ýc h  z ko u š e k ,  kd e  j s m e  p ra c o va l i  u ž 
ve skupinkách, aby kantoři zjistili, jak reagujeme 
na partnera. 

Hned	po	maturitě	jste	začal	pracovat	v	Těšínském	
Divadle,	 loutková	scéna	Bajka.	 Jak	vzpomínáte	na	
toto	období?	
Na Bajku vzpomıńám velice kladně. Je tam parádnı ́
zázemı,́ velmi rodinná atmosféra, což si myslıḿ, že je u 
divadla velmi ojedinělé. Taky herecky jsem se tam 
vyřádil, dostával jsem skvělé přıĺežitosti. 

Pak	přišla	nabídka	do	ostravského	Divadla	loutek.	
Byla	to	pro	Vás	obrovská	změna?	
Největšı ́změna byla asi zvyknout si na tak velký herecký 
soubor. V Těšı́ně nás tehdy bylo v souboru 6, 
v Ostravě nás je 18, což je velká změna. Taky se hraje pro 
staršı́ děti. Prvnı́ roli jsem dostal Adriana Molea 
v představenı ́„Tajný denıḱ Adriana Molea“, je to předsta- 

Foto:	Petr	Chodura,	divadelní	hra	„Plavat	v	jezeře”
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

JEDEN Z NÁS ...

venı ́pro děti staršı ́12 let, na což jsem předtıḿ nebyl zvyklý. 

Co	momentálně	v	divadle	zkoušíte?	
Nynı ́přezkušuji 2 inscenace za kolegu, který z divadla odcházı.́ 
Novou věc budeme zkoušet od druhé poloviny řıj́na a bude to 
„Vánočnı ́hra“.

Kdy	a	kde	bude	premiéra?	
Premiéra „Vánočnı ́ hry“ bude 27. 11. 2020 v Divadle loutek, 
v Ostravě. Oprašujeme také hru „Plavat v jezeře“ v nově 
vznikajıćıḿ divadle - Studio G. „Plavat“ mělo mıt́ premiéru 23. 9. 
2020, ale kvůli pandemii Covid-19 je přesunutá na zatı́m 
neznámý termıń.

V	jakých	představeních	Vás	můžou	ještě	čtenáři	vidět?	
V Divadle loutek to jsou: „S� tědrý den malého Jakuba“, „Muminci: 
C�arodějův klobouk“, „Tajný denı́k Adriana Molea“, „Plasťácı ́
útočı́“, „Prodaná nevěsta“, „Pohádky o mašinkách“, „Utı́kej 
myško, utıḱej, „Kocourek Modroočko“, „Hodina Komenského“. 
Ve Studiu G můžou čtenáři shlédnout: „Plavat v jezeře“, „Betlém“ 
a „Za horizont“.

Co	nejraději	hrajete?
Oblı́bené jsou pro mě „Pohádky o mašinkách“, „Prodaná 
nevěsta“, „Plavat v jezeře“, ale musıḿ řıćt, že každou inscenaci 
hraji rád, na každou se těšıḿ.	

Vaše	vysněná	role?
Z� ádné roli se nebránıḿ, ale když už mám jmenovat, tak je to role 
Puka v divadelnıḿ představenı ́„Sen noci svatojánské“.	

Je	nějaká	inscenace,	která	se	Vám	vryla	do	paměti,	
na	kterou	nikdy	nezapomenete?	
Všechny. Každou si pamatuji. Každá je speci�ická něčıḿ 
jiným. Inscenace, která mě zasáhla nejvıće je „Plavat v 
jezeře“. 

Neláká	Vás	spolupráce	s	TV?
Televiznı́m nabı́dkám se nevyhýbám, kdyby nějaká 
přišla, beru ji, ale nijak aktivně to nevyhledávám, 
nejezdıḿ na castingy. 

Neuvažoval	 jste	 nikdy	 o	 práci	 režiséra	 nebo	
scenáristy?	
Herec mi úplně stačı.́ Jsem spokojený a bavı ́ mě to. 
Možná bych si v budoucnu vyzkoušel jaké je to sedět na 
režisérské židli, ale jak řıḱám, nenı ́to nutnost. 

Ke	své	práci	potřebujete	určitě	i	inspiraci.	Kde	nebo	
v	čem	ji	nacházíte?	
Inspirace k mé práci je dostatek. Je všude kolem nás.

Co	nejraději	děláte	ve	volném	čase?	
Trávıḿ čas se svou ženou a pejskem, jezdıḿ k rodičům 
na vesnici, čtu, koukám na �ilmy. Taky hraji v kapele 
„Lipka“, to ovšem neberu jako volný čas. 

Jste	v	jednom	kole.	Co	na	to	manželka?
 Myslıḿ, že je šťastná, že jsem šťastný. 

Pivo,	víno,	pálenka?	(smích)	
Pivo, vıńo, pálenka. (smıćh)	

Co	by	bylo	pro	Vás	v	životě	největší	výzvou	a	tichým	
přáním?	
Vrátit se na vesnici a žıt́ poklidný a hlavně zdravý život.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho osobnı́ch 
i pracovnıćh úspěchů. 

D.	Cymerys,	JACKi	

MARIAN	MAZUR	-	HEREC	LOUTKOVÉHO	DIVADLA	OSTRAVA

Maturitní	představení	„Proč	jsem	se	zbláznil”

svatba	Mariana	a	Karolíny,	2019	
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

LUDWIK	KONARZEWSKI	SYNIOR	–	TWÓRCA	SZKOŁY	RZYMIOSŁ	ARTYSTYCZNYCH

Urodził sie 18 sierpnia 1885 w Wilanowie, umrził 2 
października 1954 w Istebnej.
Był synym Stanisława Konarzewskigo - kómpozytora na 
dworze arystokratów Potockich i Branickich przi pałacu w 
Wilanowie.  Studyja malarski rozpoczón w Szkole Sztuk 
Piynknych we Warszawie w 1905 r., ale zostoł z nij 
wychynióny za udział w patryjotycznym strajku i udoł sie 
poza zabór rosyjski do Krakowa, kany śtudyrowoł pod 
kierunkym min. samego Stanisława Wyspiańskigo. Studyja 
artystyczne uzupełnił w Paryżu w Académie Julian i E� cole des 
Beaux-Arts. Po powrocie z europejskij rajzy łożynił sie w 1914 
roku ze  s iostróm swoigo przi jac ie la  ze  studi ów, 
istebniańskigo Górola - Jana Wałacha i po łokresie wojynnej 
zsyłki na Syberyjym łosiod w Istebnej, kany rozpoczón bardzo 
energicznóm działalność społecznóm, edukacyjnóm i 
artystycznóm. W 1923 roku wystawił w swoji posiadłości na 
Buczniku w Istebnej perełkym górolskij architektury – 
prywatnóm Kaplicym Nejświyntsij Maryi Panny Królowej 
Koróny Polskij. Kaplica była wotum dziynkczynnym za 
szcziyńśliwy powrót z zesłanio na Syberyjym. W środku 
znajduje sie wykónany w drewnie łołtor, kierego cyntralnym 
punktym je płaskorzeźba Matki Boźij z Dziecióntkiym nad 
Piastowskóm Wieżóm w Cieszynie. Kaplica ta znajduje sie 
dzisio na Szlaku Architektury Drewnianej województwa 
ślónskigo.

Buczniku. Po wojnie Ludwik Konarzewski ucził młodzież 
w Rydułtowach na Górnym S� lónsku, a potym wrócił na 
Istebnym, kany ze synym Ludwikym Konarzewskim 
juniorym wskrzesił downóm Szkołym Artystycznóm, 
kiero działała aźie do 1960 roku.

Worto wspómniynio wśród licznych jego dzieł 
malarskich je kurtyna malarsko z 1924 r. Kurtyna ło 
wymiarach 3,70 x 4,50 m powstała na zamówiyni 
Czytelni Katolickij w Ustróniu i wyrażo dramat rozdarcio 
S� lónska Cieszyńskigo. Po lewej strónie widać łognie i 
dymy Zagłymbio Karwińsko-łOstrawskigo, na środku 
płynie łOlza, nad kieróm widać Wieżym Piastowskóm w 
Cieszynie a po prawej, polskij strónie tańcujónce 
dziywćiynta radujónce sie z powrotu do Macierzi. W 
cyntralnej czyńści kurtyny widać 4 główne symboliczne 
postaci: po lewej kobieta w stroju cieszyńskim ze 
smutkym dziwajónco sie na łodgrodzóne państwowóm 
granicóm Załolzi, dwóch Góroli grajóncych tancujóncym 
z radościóm dziywcziyntóm po polskij strónie, a nad nimi 
młody Górol dzierżóncy w rynkach sztandar z 
w i z e r u n k y m  M a t k i  B o s k i j  C z y n s to c h ows k i j  i 
pochodniym wolności. Kurtyna ta sie zachowała w 
dobrym stanie i do dzisio je głównóm łozdobóm Czytelni 
Katolickij w Ustróniu. Podobne kurtyny wykónoł mistrz 
Ludwik aji dlo Istebnej i Jabłónkowa. Istebniańsko do 
dzisio zdobi słynnóm karczmym „U Ujca”, niestety ta 
jabłónkowsko podobno zaginyła. W 1938 r. Ludwik 
Konarzewski stworził wystrój wnyntrz kościołów w 
Bukowcu oraz w Mostach. W 1953 roku rozpoczón 
malować dzieło swojigo życio - wielkóm panoramym 
malarskóm ukazujóncóm łObrónym Czynstochowy dlo 
klasztoru na Jasnej Górze. Niestety śmierć przekryśliła 
Jego plany.
Pozostoł w pamiyńci Góroli Istebniańskich jako jedyn z 
prowdziwych Mistrzów i Przewodników...

Andrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora

Ludwik Konarzewski wystawił kole kaplicy wielki, 
trzipiyntrowe drzewiane budynki w stylu istebniańskim, w 
kierych umiyścił Muzeum S� lónski i swojóm słynnóm Szkołym 
Rzymiosł Artystycznych w kierej ucził malować i rzeźbić 
miyjscowych twórców ludowych: min. Bojkym, Kawuloka, 
Bocka, Worka-Wojarskigo, S� leziaka, Gazurka. Wspólnie z 
Janym Wałachym i z pomocóm swoich uczniów wykónali 
przepiekny wystrój i freski w kościele Dobrego Pastyrza w 
Istebnej. Stworził też z uczniami wielkóm liczbym rzeźb i 
łobrazów do kościołów w całej Polsce. Tóm jego drógym 
kóntynuowoł jego syn Ludwik Konarzewski junior i delśi jego 
potómkowie. W czasie łokupacyji niymieckij łostrzeżóny 
przez zaufanego Istebnioka musioł uciekać wroz z całóm 
rodzinóm i ukrywoł sie przez całóm łokupacyjym w 
Krakowie.Niymcy rozgrabili i kozali rozebrać do imyntu 
Muzeum S� lónski i budynek Szkoły Rzymiosł Artystycznych na  

Kurtyna	malarska	z	Ustronia

Uczniowie	Szkoły	Rzemiosł	Artystycznych	w	Istebnej
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16.10. 2020 
 sál jablunkovské radnice

v 18.00 hhodinv 18.00 hodin

24.10. 2020 

 Jablunkovská radnice

v 17.00 hodin

 
Projekt „Náš kulturní život na Trojmezí“ 

je financován z dotace Moravskoslezského kraje.

POHÁDKOVÉ 
SOBOTY

Akce se koná v rámci dotačního Programu podpory ak�vit příslušníků národnostních menšin 
žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

DIVADELNÍ PODV EČERY

aneb „Láska je slepá”
Jirí Císlerˇ
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NA NÁVŠTEVE U SUSEDOV

KYSUCKÁ	HREBEŇOVKA,	1.	ČASŤ	
AKO	SME	SA	VYDALI	OBJAVOVAŤ	ČARO	KYSUCKEJ	PRÍRODY

Pandémia koronavı́rusu zamávala celým svetom. Svojı́m 
prıćhodom na začiatku jari mnohých ľudı ́vyhnala do hôr, do 
lesov, do prıŕody. My, na Slovensku, sme sa počas Veľkej noci 
dokonca mohli pohybovať iba v rámci okresu. Práve vtedy 
sme s kamarátkou naplno precıt́ili krásu kysuckej prıŕody. Za 
jedno poobedie sme zmákli trasu od čadčianskeho hotela 
Husárik až po rozhľadňu na Marťákovom kopci. Nádherná, 
mierne náročná túra, ktorá obsahuje parádne výhľady na 
vrcholy Malej Fatry, prechod cez osady, ktoré dýchajú 
minulosťou, aj štveranie do kopca, je súčasťou známej 
Beskydsko-Javornıćkej magistrály.

Spomı́nanú magistrálu poznajú najmä bežci na lyžiach, 
absolvovať ju sa však oplatı́ aj v iných, ako v zimných 
mesiacoch. Jej hlavná trasa vedie od československého 
hraničného prechodu Makov-Bumbálka, cez pohorie 
Vysokých Javornıḱov, až po spomıńaný hotel Husárik v C�adci. 
Nasledujúc červenú turistickú značku zmáknete slušných 54 
kilometrov.

A presne to sme sa rozhodli urobiť. To, čo sme prvýkrát počas 
Veľkej noci vylihujúc na lúke pod rozhľadňou, zmienili ako 
žart, sa malo stať skutočnosťou. Keďže dovolenka v zahraničı ́
tento rok veľmi neprichádzala do úvahy, zbalili sme si batohy 
a v jeden júnový týždeň, keď nám počasie doprialo dni bez 
dažďa, sme sa vybrali na cestu. Našıḿ cieľom bolo prejsť 
spomıńanú trasu za tri dni, s prenocovanıḿ na Semeteši 
(Vysoká nad Kysucou) a na Zákopčı.́

Ťažké	ruksaky	a	neskorý	štart
C� estne prehlasujem, že sme sa na túru poctivo 
pripravovali. Zohnali sme si mapy, naplánovali presnú 
trasu, spıśali zoznam veci, ktoré potrebujeme, nakúpili 
sme ich. Pred spomıńanou túrou, ktorú sme si nazvali 
Kysucká hrebeňovka, sme sıće pobehali zopár kopcov, 
nikdy to však nebolo s naloženými ruksakmi. To bol prvý a 
napokon zrejme aj najväčšı ́ kameň úrazu. Pretože ak 
nevážite ani 60 kıĺ, nemôžete si na chrbát naložiť vyše 11-
kilogramový ruksak a čakať, že vás to spoločne s 
kysuckou prıŕodou nepokorı.́ To fakt nejde.
Až neskôr sme sa dozvedeli, že človek by mal na túrach 
niesť na pleciach maximálne desať percent svojej váhy.
D� alšıḿ podcenenıḿ situácie bol ranný budıč́ek. Lebo, 
viete ako, keď máte dovolenku, nechce sa vám vstávať 
skoro. A tak sa stalo, že sme na štarte stáli až okolo 
jedenástej pred poludnıḿ a čakala na nás porcia vyše 26 
kilometrov.

Vzácne	stretnutie	rovnakého	druhu
Zabrať sme dostali hneď na začiatku. Od sochy Partizána 
na Makove vedie do priľahlého lesa riadny stúpačik, na 
ktorom nám nebolo veľmi do reči. Na slová nám totiž 
nezostával dych. Za jeho zvládnutie sme boli odmenenı ́
stretnutıḿ s partiou chlapov z Nového Mesta nad Váhom, 
ktorı ́mali podobný dovolenkový nápad ako my. Akurát 
namiesto 54 kilometrov oni absolvovali tak dvoj- až 
trojnásobok. Na ceste boli už štvrtý deň, preto nečudo, že 
keď bolo treba, neváhali sa hoc aj na pravé poludnie 
posilniť niečıḿ tekutým a ostrým.
Ich tempo nás však nakoplo a mierne sme zrýchlili krok. 
Okolo piatej popoludnı ́sme tak sťažka dosadli na lavice v 
reštaurácii u Melocıḱ a a dúfali, že tam budeme môcť 
prenocovať. Do nášho pôvodného cieľa prvého dňa, na 
Semeteš, nám totiž chýbalo 6,5 kilometra a naozaj sme 
netúžili nocovať pod širákom v lese plnom diviakov a inej 
lesnej zveri. 

Pokračovanie nabudúce.
Dominika	Mariňáková

Na	štarte.	Autorka	(vľavo)	spolu	s	kamarátkou	Magdalénou	
na	hraničnom	prechode	Makov	-	Bumbálka.	

Vtedy	sme	ešte	netušili,	čo	nás	čaká.

Za	odmenu	sme	dostávali	takéto	výhľady
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SPARTAK JABLUNKOV 
oddíl stolního tenisu

PONDELÍ 16.30 - 18.30 
PÁTEK 17.30 - 19.00

Kontakt: 601 378 876

ˇ

prijímá do svých rad talentované chlapce, nejlépe 4.,5.,6. trídyˇ ˇ ˇ

Tréninky jsou v telocvične PZŠ Jablunkov ˇ ˇ
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Pro letnı ́ sezónu 2020 připravilo Jablunkovské centrum kultury a 
informacı ́prázdninovou soutěž pro celou rodinu. Od 1. 7. do 31. 8. 
2020 mohly děti s rodiči navštěvovat různá turisticky atraktivnı ́
mıśta v Moravskoslezských Beskydech a sbıŕat razıt́ka do hracı ́karty. 
Celkem bylo nutné zıśkat 12 razıt́ek. U� kol to nebyl úplně snadný, ale 
na druhou stranu, to byla výzva. Poznat nové lokality, společně 
zdolat nejvyššı ́horu Moravskoslezských Beskyd nebo vystoupat na 
krásnou rozhlednu na Velké C�antoryji a mnoho dalšıh́o. Hracı ́karty 
bylo možné zıśkat v informačnıćh centrech v Jablunkově, v Mostech 
u Jablunkova, v Bystřici nebo v URSUS centru v Dolnı ́Lomné. 

Soutěže se celkem zúčastnilo vıće než sto malých i velkých turistů. Do 
slosovánı ́se nám vrátilo 24 úplně vyplněných karet, ze kterých jsme 
vylosovali 3 výherce. A jaké výhry vıt́ězové mohli zıśkat? Opravdu 
hodnotné. Poukázku na chatu Kamenity,́ poukázku do Přıśtavu Kostkov
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BESKYDSKÝ PRUZKUMNÍK
o

VELKÁ	PRÁZDNINOVÁ	SOUTĚŽ

nebo vstup do URSUS centra, dárkový sýrový 
balıč́ek z Hrčavského Gruntu a krásné cyklistické 
přilby z Adroid shopu. To všechno si odnesli 
šťastnı́ výherci prázdninové soutěže: Dorotka 
Delina, Jan Sztefek, Adam Zielina. 

Děkujeme všem, kteřı ́ se do soutěže zapojili, jak 
sponzorům, tak vám, soutěžıćıḿ-turistům. 

Z.	Bazgierová,	JACKi

„Moc	dziynkujymy	za	zorganizowani	
Beskidzkigo	pruzkumniku.	Super	pomysł!

Aj	z	wózkym	a	małóm	Dorotkóm	
sie	nom	udało	zajść	na	wszystki	miejsca.	

Wierzymy,	że	za	rok	zorganizujecie	
dalszóm	takóm	akcje,	byliby	my	moc	radzi.”

K. Delina

Vítězka	Beskydského	průzkumníku	Dorotka	Delina	s	rodiči
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Dómowe je dómowe, tymu sie isto żodyn certy�ikat nie wyrowno. 
Zdrowi se mało kiedy mogymy kupić, ale jak mómy kapke chynci, tak se 
mogymy na dobróm imunite zdrowym życiowym stylym zarobić, cosi 
dlo sebie dobrego przizbiyrać. 

Przi pieknej pogodzie se mogym podziwać, co sie dzieje za płotym w 
przirodzie. W lesie rosnóm jeszcze jakisi grziby a na miedzach pómału 
dozdrzywajóm torki, głogi a hecziepecze.

Nimach żodyn specialista łod tego, co do gymby dać a nie dać. Myślim 
se żeby my mieli  jodać,  co nóm prziroda w połónczyniu 
błogosławiónych ludzkich rónk dowo, to je jedna z cest do mocnego 
zdrowio.Niech sie darzi! 

PO NASZYMU

Jesiyń ło sebie dowo znać w lasach, miedzach i 
zogrodach malowniczóm przemianóm przirody. 
Kóncym tego miesiónca sie miyni letni czas na 

zimowy. Gdo wiy, czi sie kiedy ludzie domówióm na 
jednym letnim, albo zimowym czasie. Nazwa 
miesiónca października pochodzo od paździerzo, 
kiero powstowo przi łóbróbce lnu. Czesko nazwa 
zaś łod rzuje jelyni, kiej je z lasów słychać głośne 
jejich trómbiyni, czi ryczyni. 

Ludzie, co majóm eszcze jakisi zogónki zaczinajóm 
rozmyślać, kaj posadzić czosnek, coby było na rok 
zaś cosi dómowego. Ło tym czasie przi dobrej 
pogodzie idzie na zogrodzie wykonywać różne 
jesiynne roboty. Mogymy poskludzać w zogrodach 
to co sie nóm urodziło. Szkoda by było, gdyby to 
kajsi w pokrziwach pogniło. Zbiyrómy jabka, 
gruszki, mogymy se narobić marmelady aji pieczek 
a co niewlezie do szklónek dómy do beczek. Kiejsi 
gdo nie skludził a nie nazbiyroł, ni mioł nic. Suszyni 
je niejlepszi sposób na to, jak uchować w owocu 
witaminy. Kiejsi sie susziło w suszarnaich, albo aji 
we wyndzokach, czi na blachach. S� liwki wyngierki, 
gruszki szarówki a karchówki sie całe susziło. Jabka 
sie też na pieczki z kaj jakich sort jabłoni kroło. 
Dzieckóm, jak cosi słodkigo chciały, to sie jim to 
potym dowało, bo też inszich słodkości nie było a 
też jim to łokropnie szmakowało. Choć tych 
downych czasów nie pamiyntóm, ale jynym z 
wykłodanio ło tym cosi wiym. Teraz se mogymy 
wszycko kupić a lodówki do pełna napełnić. Jakóm 
jakość kupujymy, to kiela razy uż nie chcymy ani 
wiedzieć. Fabryki a korporacyje nie myślóm ło 
naszim zdrowiu, ale jynym ło reklamie a zysku.

CO	SIE	DZIEJE	W	PAŹDZIERNIKU?

Wasz	Janek	z	Brzega

Nazwa	miesiónca	października	
pochodzo	od	paździerzo,	

kiero	powstowo	przi	łóbróbce	lnu
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Muchomór	je	ozdobóm	każdego	lasu

Aronia	-	foto	autor
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KINOSÁL JACKi
Mariánské náměstí 1
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KINO MÍR JABLUNKOV

RÍJEN 2020ˇ

ZLOBA: Královna všeho zlého

Le Mans ’66

Středa 2. října v 17.00 hod. - Senior kino, v 19.30 hod. - veřejnost

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

kino@jablunkov.cz Kino Mír Jablunkov www.kino-jablunkov.webnode.czKONTAKT:

MIZEROVÉ NAVŽDY Pátek 16. října v 18.00 hod.

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES Středa 7. října v 17.00 hod. 

GAUGUIN
Středa 14. října v 18.00 hod. 

XVIII. MEZINÁRODNÍ OUTDOOROVÝ FESTIVAL KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Středa 21. října v 17.00 hod. 

NEŽ SKONČÍ LÉTO Pátek 30. října v 18.00 hod.

Pátek 9. října v 18.00 hod. 

28. FILMOVÉ BABÍ LÉTO Sobota 10. října v 17.00 hod.

KRAJINA VE STÍNU

Mariánské náměstí 1, JACKi

Vstupné  40 Kč, senioři zdarma

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár 
sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl 
a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer 
sdílet.

DEU - komedie,  mládeži do 15 let nevh., 111 minut

Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království 
trollů. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají 
spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. 

CAN, NOR - anim., dobrodružný, fantasy, 90 min

MY NARÓD, PL - dokument, 60 min.

Dokument se odehrává v klíčových momentech 
roku 1989.

CAŁE SZCZĘŚCIE, PL - komedie, romantický, 109 min.

Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett 
(Martin Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední 
společná jízda.

USA - akční, komedie, thriller, mládeži do 12 let 

nevhodný, 124 minut

23. - 25.10. 2020, vstupné  50 Kč - filmové pásmo
FILMOVÉ KATEGORIE:
a) Dobrodružný a extrémní sportovní film

b) Horolezecký a horský film

c) Dobrodružné vodní sporty
d) Cestopisný film

Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se 

šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to 

pro její rodiče noční můra. 

AUS – drama, komedie, ml. do 12 let nevhodný, 

120 min., CZ titulky

Film je kronikou lidí a 

jedné malé vesnice v 

p o h r a n i č í  v l á č e n é 

dějinami.

ČR - drama, histor., ml. do 

15 let nevh., 134 minut

Gauguin chce malovat v 
divočině, zcela svobodně, 
daleko od morálních, 
politických a estetických 
kódů civilizované Evropy. 
FRA - drama, život., ml. do 
15 let nevh., 102 minut, 
CZ titulky

Animované dobrodružství 

pro celou rodinu, kde 

hlavní roli hrají kouzelné 

sušenky.

ESP, USA - anim., dobr., 

komedie, 105 minut
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OKÉNKO PRO SENIORY
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Nenı ́nic hezčıh́o než podzimnı ́výlety. Všude je plno barev, slunce jen 
tak zlehka hřeje, co vı́c si mohli naši jablunkovštı́ senioři přát. 
Jablunkovské centrum kultury a informacı́ uspořádalo seniorům 
malý turistický výlet do nejvýchodnějšı ́obce C�eské republiky. Třicıt́ka 
výletnıḱů vyrazila z centra Hrčavy na chutnou kávu do Pražıŕničky u 
Chalupky, k panı́ Orešanské. Po malém odpočinku u šálku kávy 
vyrazila skupinka na Trojmezı,́ na Hrčavský Grunt. Zde je čekali 
manželé Staňovi s ochutnávkou výborných domácı́ch sýrových 
produktů a vyprávěnıḿ o práci, která se točı ́ kolem výroby sýrů. 
Všichni si „sýrovou exkurzi“ užili. Po degustaci následovala procházka 
zpět do centra obce ke kostelıḱu sv. Cyrila a Metoděje. Celodennı ́ výlet 
všichni zakončili společným obědem ve staré hospůdce U Sikory. 
Senioři se bavili a výlet si doslova užıv́ali na každém kroku. Byli rádi, 
že mohli alespoň na chvilku zapomenout na starosti všednıh́o dne a 
zažıt́ něco hezkého, nového…

Akce „Turistické procházky Těšıńským Slezskem pro seniory“ byla 
realizována z grantu, který poskytlo město Jablunkov. 

Z.	Bazgierová,	JACKi

PODZIMNÍ	TURISTICKÝ	VÝLET	NA	HRČAVU
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JABLUNKOV

21. - 22.10.2020 
procházka Jablunkovem pro žáky 3. tř. ZŠ od 9.00 hodin

23.10.2020 
procházka Jablunkovem pro veřejnost
sraz v 15.00 hodin před budovou JACKi

Pátek
23. října

2020
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12.10. 2020
Úsměvy Jaromíra Hanzlíka
Mosty u Jablunkova, sál PZKO

15.10. - 19.11. 2020 
Výstava obrazů Jiřího Froly
Mosty u Jablunkova, GOTIC

16.10. 2020 od 18.00 hod. 
Koncert k poutní slavnosti sv. Hedviky
Mosty u Jablunkova, kostel sv. Hedviky
 

KALENDÁRIUM AKCÍ 
JABLUNKOV A OKOLÍ

2. 10. 2020 v 18.00 hod. 
Koncert kapely Wiewiórka na Drzewie
MUZ-IC Bystřice

5. - 30.10. 2020 
Výstava obrazů Romana Hudziece – Ten les
Jablunkov, galerie JACKi

8.10. 2020 v 15.30 hod.
Trénování paměti s paní Dagmar Maroszovou
Jablunkov, kinosál JACKi

10.10. 2020 v 18.00 hod.
28. Filmové Babí léto v Jablunkově
Jablunkov, kinosál JACKi

16.10. 2020 v 18.00 hod.
Divadelní představení divadla Silesia 
BREJLE aneb Láska je slepá
Jablunkov,radnice

16. - 18.10. 2020 
Výstava ovoce a zeleniny ZO ČZS Jablunkov
Jablunkov, klub Zahrádkář

23.10. 2020 v 15.00 hod. 
Den s turistickým informačním centrem 
– procházka Jablunkovem s průvodcem
Jablunkov, sraz v JACKi

23. - 25.10. 2020
Mezinárodní filmový festival outdoorových filmů
Jablunkov, kinosál JACKi

24.10. v 17.00 hod.
Pohádková sobota pro děti – Brémští muzikanti
Těšínské Divadlo Bajka
Jablunkov, radnice 

RÍJEN 2020

¡v

Mosty 

u Jablunkova

24. 10. 2020 
N7 – sedm nýdeckých vrcholů 
aneb obejdi si Nýdek
Nýdek, start – cíl OÚ
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