
JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T www.jackijablunkov.czVydánı ́11. 11/2020

Podzimní	zátiší,	Kristýna	Bizoňová	(ZŠ	Jablunkov)

OBSAH

2 Duchovní slovo

3

6

7

19 Kino8

Okénko pro seniory14

15

17Školní strípky

Ze života DDM

Besedy

Po naszymu

ˇ

4, Jeden z nás ...

19 Lukáš Pavlásek

20 KalendáriumPogwarki spod łOchodzitej

9 10, Jeden z nás ...

12

Na návšteve u susedov13

Kam za kulturou



DUCHOVNÍ SLOVO

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

Váš	P.	Alfred	Volný,	farář	

Milı ́ spoluobčané, 
v těchto dnech vıće než kdy jindy, pamatujeme na své blıźké, 
známé, přátelé, kteřı ́už byli odvoláni z tohoto světa. Zdobıḿe 
jejich hroby, zapalujeme svıće, modlıḿ e se za ně, obětujeme mši 
svatou.

To vše svědčı ́o tom, že Vám tito zemřelı ́nebyli lhostejnı.́ Mnozı ́
byli Vašimi rodiči, prarodiči, manžely, manželkami, sourozenci a 
někdy i dětmi. C� lověk se v těchto dnech, kdy pamatujeme na 
zemřelé, musı ́ptát: „Je smrt konec všeho, temnota hrobu nebo 
nás něco čeká po smrti”?

Všechna světová náboženstvı ́věřı ́v nějakou formu posmrtného 
života, jen materialisté před nás kladou nicotu. I my si každý sám 
zodpovězme otázku. Věřıḿ opravdu v život věčný? Jestli ne, pak 
jsou naše modlitby za ně zbytečné. Jestli nenı ́ani Bůh ani život po 
smrti, pak je náš kostel postaven zbytečně a zbytečné jsou 
všechny chrámy na celém světě. 

My křesťané vıḿe, že člověk má nejen tělo z masa a kostı,́ ale i 
nesmrtelnou duši.
Lidská duše je nehmotná, duchovnı́, a proto nemůže nikdy 
zaniknout a žije věčně. 

Lidská duše je i rozumová, to znamená, že my i po smrti budeme 
schopni poznávat. Co je ze všeho nejdůležitějšı,́ lidská duše je 
schopna milovat, proto máme zde na zemi jediný úkol – naučit	
se	lásce. Lásce k Bohu a k lidem, protože Bůh je láska a přebývat 
s Nıḿ na věčnosti může jen ten, kdo se zde na zemi v té škole 
života lásce naučil. 

Protože nejsme dokonalı ́jako Bůh, potřebujeme i po smrti zrát v 
lásce. Tomu řıḱáme očistec. Bolest dušı ́v očistci spočıv́á v tom, že 
nejsou ještě dost čisté, aby je Božı ́láska mohla naplnit a učinit 
šťastnými. Proto se zde na zemi za ně modlıḿ e a obětujem mše 
svaté. Modlit se za zemřelé je z našeho pohledu výhodné, 
protože naši zesnulı ́ se mohou u Boha přimlouvat za nás. Pán 
Ježıš́ řekl: „Odcházıḿ, abych vám připravil mıśto. Abyste i vy byli 
tam kde jsem já. A zase si vás vezmu k sobě”. Takovou nabıd́ku 
nám nemůže dát nikdo jiný, jedině Bůh. Co lidské oko nevidělo, 
co lidské ucho neslyšelo, nač žádný člověk ani nepomyslel, to 
Bůh připravil těm, kteřı ́ho majı ́rádi. 

Drazı ́přátelé, stojı ́to za to žıt́ dobře a moudře. Memento 
mori – pamatuj člověče, že jednou zemřeš. Smrt je 
jediná jistota v našem životě. Lidé ve velkoměstech 
chtějı ́odstranit smrt z lidských očı ́za zdmi krematoriı.́ 
Je dobře, že v našem regionu kráčı ́pohřebnı ́průvody 
ulicemi na hřbitov. Každý si musı ́ řıći, zase někdo z 
našich spoluobčanů zemřel. Smrt existuje. Měli bychom 
se na ni připravit dobrým životem. Nevı́me, zda 
zemřeme po dlouhé těžké nemoci, nebo náhle, či doma 
mezi svými blıźkými, nebo v nemocnici, nebo na ulici. 
Nevı́me, kdy a jak to bude. To ale nenı́ důležité. 
Důležitějšı ́ovšem je, abychom odešli na věčnost s čistou 
dušı,́ kde nás čeká nekonečně dobrý a milosrdný Bůh. A 
tak věřme Bohu a nikdy neztrácejme naději. Aby o nás 
neplatila slova jednoho chudáka z Afriky. „My v Africe 
těžce žijeme, ale lehce umıŕáme. Vy v Evropě lehce 
žijete, ale těžce umıŕáte”. Dušičkové obdobı ́nám dává 
přiležitost nejen k zamyšlenı,́ ale i ke změně smýšlenı.́ 
Využıj́me ji .....

Memento	mori	–	pamatuj	člověče,	
že	jednou	zemřeš.	

Smrt	je	jediná	jistota	v	našem	životě.

Lidská	duše	je	nehmotná,
	duchovní,	a	proto	nemůže	

nikdy	zaniknout	a	žije	věčně.

„Odcházím,	abych	vám	připravil	místo.	
Abyste	i	vy	byli	tam	kde	jsem	já.
	A	zase	si	vás	vezmu	k	sobě”
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JEDEN Z NÁS ...

Adame,	podařilo	se	Ti	kvali�ikovat	do	Velké	pardubické.	Jsi	
první	jablunkovský	rodák,		kterému	se	to	povedlo.	Jak	jsi	to	
vnímal?	
Všechno jsem vnıḿ al pozitivně. Od té doby, co jsem začal jezdit 
dostihy, jsem k tomu neustále směřoval. Je to u nás neskutečná 
prestiž. Myslıḿ si, že každý překážkový jezdec o tom snı.́ Cesta k 
„cıĺi” nenı ́ opravdu lehká, ale že se mi to podařilo, je pro mě 
výhra. 

Do	cíle	jsi	dojel	desátý.	Co	Ti	jako	první	proletělo	hlavou?	
Neskutečné štěstı́. Splněný sen. Odstartoval jsem Velkou 
pardubickou. Skočil jsem Taxisův přıḱop. Dojel jsem do konce. 
Byly to prostě úžasné pocity. Normálně jsem plakal, protože to 
bylo něco, po čem jsem celý život toužil a najednou se mi to 
splnilo. Hned na poprvé, což se nemusı ́každému podařit. Pro mě 
to byla životnı ́výhra. 

Vzpomínáš	si,	jak	jsi	se	k	jezdectví	dostal?	
Tak pěkně od začátku. Dědeček měl tažného koně, který 
pomáhal na poli. Děda nikdy nechtěl, aby se cokoliv dělalo 
mechanicky, dokud byl kůň. Měli obrovské hospodářstvı,́ na 
které jsme s celou rodinou jezdili a pomáhali. Pamatuji si ještě 
takové věci, jak se napřıḱlad kosil oves speciálnı ́kosou, kterou 
táhl kůň nebo se třeba ručně vázaly balıḱy sena. Byla to doba, 
kterou jsem ještě zažil, a která mi je hodně vzácná. No a tehdy se 
mi to tak zalıb́ilo, že jsem chtěl být tomu koni neustále na blıźku. 
Jenomže dědova kobylka Jiskra neměla ráda malé děti. Byla 
zvyklá pouze na dědečka a strýčka. Jako malý kluk jsem se 
trochu Jiskry bál, protože když jsem se k nı ́ přiblıž́il, tak se 
okamžitě zašklebila, chtěla mě kopnout. Byla to taková potvora. 
Teprve postupem času jsme si k sobě našli cestu. Ještě, abych 
nezapomněl. Ve škole jsem seděl v lavici s Evou Nieslanikovou, 
která měla rovněž ráda koně. Jejı ́rodiče ji vyhověli a koupili ji 
kobylu. S�el jsem se na ni podıv́at. Poprvé jsem pořádně viděl 
jezdeckého koně a začal jsem tam chodit častěji. Pomáhal jsem 
kobylku čistit. Ještě tam chodila jedna panı,́ která Evě pomáhala 
starat se o mladou kobylku, na které se ještě nejezdilo. A jednoho 
dne mě z ničeho nic vzali a posadili mě na koně, a od té doby jsem 
zjistil, že na takovém koni se dá i jezdit, a že se mi to lıb́ı.́ Každou 
volnou chvilku jsem trávil u toho koně. Ve svých deseti letech 
jsem poprvé viděl Velkou Pardubickou, kterou vyhrál Josef Váňa 
se svým Vronským. Byl to ten správný impuls. R� ekl jsem si, že to 
toto chci dělat a pevně si zatıḿ půjdu. 

Pamatuješ	si	první	své	jezdecké	úspěchy?	
To byla celkem náhoda. Byly to závody v polské Wrocłavi. Jel 
jsem tam skoro na poslednı ́ chvıĺi za kamaráda, který nemohl. 
Dopadlo to tak, že jsem vyhrál. Bylo to skvělé. R� ıḱal jsem si, že je 
to fajn vyhrát v „ojczyźnie”. (smıćh) Bylo to pro mě opravdu 
emotivnı́, protože už tehdy jsem tam byl s mou přı́telkynı ́
Romčou, která byla pro mě oporou a dokonce mi pořıd́ila krásné 
fotogra�ie. 

Dostihů	se	účastní	profesionální	jezdci	i	žokejové.	
Chceš	titul	žokeje	v	budoucnu	získat? 
Určitě ano. Snažıḿ se a makám na tom, abych se stal 
žokejem. 

Být	profesionálním	jezdcem	není	nic	snadného.	Jak	
se	udržuješ	v	kondici?	
Každý profesionálnı ́jezdec musı ́mıt́ perfektnı ́kondici. 
To je bez debat. C� lověk na tom koni stojı,́ takže musı ́
umět správně a hlavně rychleji dýchat. Koně majı ́
neskutečný objem plic, ale lidé ne. Každý se připravuje 
individuálně. Osobně jsem vystřı́dal hodně sportů. 
Momentálně chodıḿ 3x týdně plavat, občas si zaběhám. 
Cviky a protaženı ́celého těla je na dennıḿ pořádku. V 
zimě chodıḿ na běžky. 

Která	část	těla	dostává	nejvíce	zabrat?	
De facto celé tělo. Je to předevšıḿ obrovský nápor na 
kolena a stehna. Dále, je zapotřebı ́ toho koně držet, 
protože když se rozběhne 500 kg živé váhy, tak máme co 
dělat, abychom ho ukočıŕovali.

Jak	vypadá	Tvůj	jídelníček?	
Jıḿ úplně všechno, protože hrozně rád jıḿ. Pár dnů 
před závodem, když je hotová startovnı ́listina a vıḿ, co 
mě čeká, tak si začnu podle toho regulovat stravu. Vıće 
sportuji. Zajdu si do sauny. Mám svůj rituál. Den před 
dostihem nejıḿ. Může se stát, že během závodu spadnu. 
Odvezou mě do nemocnice, tam mě budou chtı́t 
operovat. Vıḿ, že před narkózou musı ́ být nějaká ta 
hladovka. Pouze piji vodu a colu, abych měl nějaký 
přıj́em energie. 

Kdo	určuje	koňům	jména?	
Jména určujı ́ převážně jejich chovatelé. V C�echách to 
funguje tak, že když se narodı ́dostihový kůň, mělo by 
jméno začıńat na prvnı ́pıśmeno jména jeho mamky.
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JEDEN Z NÁS ...

Některá	 jména	 koňů	 jsou	 složitá.	 Máš	 pro	 ně	 vymyšlené	
přezdívky?
Jasně. Pro nás by to bylo také obtı́žné, kdybychom je měli 
oslovovat celým jménem. V práci máme napřıḱlad Karla nebo je 
tam kůň Albiback, ale pro nás je to Albi. 

Jaký	 je	 Bugsie	 Malone,	 Tvůj	 parťák	 ze	 závodu	 Velké	
pardubické? 
Je to kůň, který se kupoval v Anglii za účelem Velké pardubické. 
Patřı ́ mému dobrému kamarádu Liborovi Gargulákovi, který 
vlastnı ́ stáj AGA-Vlachovice. Chtěl bych mu za tu šanci moc 
poděkovat. Konıḱ je super. Je celkem pohodový, v rámci tréninku 
je tak trochu �legmatický, ale přı́jemný. Rád se mazlı́. Jeho 
přednostı ́jsou skoky a vytrvalost. To je základ. Občas se stane, že 
je před startem trochu nervóznı.́ 

Máš	svého	oblíbence?
Mám, ale snažıḿ se mıt́ rád všechny stejně. Jsou situace, že mi 
nějaký kůň padne do oka, mám ho prostě rád, ať je jaký chce. 

Během	Velké	pardubické	jsi	absolvoval	celkem	7	závodů,	po	
každé	v	jiné	barvě	dresu.	Barva	dresu	je	symbolem	stáje?	
Přesně tak. Každý majitel má svou dostihovou stáj, a tıḿ pádem 
musı ́mıt́ i své dostihové barvy. Sloužı ́to také k přehlednějšıḿu 
komentovánı ́dostihů. 

Musím	 se	 Tě	 zeptat.	 Mnoho	 lidí	 považuje	 Velký	 Taxisův	
příkop	za	zbytečně	vyhrocenou,	až	nemilosrdnou	překážku	
vůči	koním.	Jak	se	na	to	díváš	z	pohledu	jezdce?	
Myslıḿ si, že to nenı ́nejtěžšı ́překážka závodu. Jestli se tam už 
něco stane, nenı ́ to tıḿ, že by to byl extrémně těžký skok. 
Ovlivňujı ́to jiné faktory. Třeba, nepozornost jezdce, koně, rušivý 
element, co může rozhodit buď jezdce nebo koně. V historii se už 
tento skok několikrát upravoval,  tak aby to bylo co 
nejbezpečnějšı́. Myslı́m si, že by se to nemělo nějak zase 
upravovat nebo rušit. Kdyby se tato překážka z Velké pardubické 
odstranila, nebyla by to už Velká pardubická. 

Odkud	se	vzal	název?	
Na tomto skoku se kdysi zabil nějaký pan Taxis. 

Měl	jsi	před	dostihem	z	něčeho	respekt?
Respekt asi ne. Spıš́e mi to přišlo celé magické. Nebál 
jsem se toho a šel jsem do toho naplno. 

Velká	pardubická	je	za	Tebou,	co	je	před	Tebou?	
Z důvodu celosvětové situace nevı́m, jestli se ještě 
nějaké dostihy uskutečnı.́ Teď se to řešı ́ze dne na den. 
Musıḿ být připravený, tak jako kdybych měl závodit, ale 
spıš́e jsou přede mnou Vánoce, a v březnu začne nová 
sezóna. 

Co	 by	 bylo	 pro	 Tebe	 v	 životě	 největší	 výzvou	 a	
zároveň	tichým	přáním?	
Největ š ı́  v ýzva je  vyhrát  v  budoucnu Velkou 
pardubickou, a tiché přánı?́ Mıt́ syna nebo dceru. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dostihových i 
osobnıćh úspěchů. Vıće si můžete přečıśt na našem 
facebooku.

D.	Cymerys,	JACKi
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„Chtěl	bych	moc	poděkovat	Radkovi	a	Františkovi	
Holčákovým	za	šanci,	kterou	mi	dali	a	za	výsledky	

posledních	let.	Je	to	jejich	práce.	
Velmi	rád	u	nich	pracuji”.

Adam	Čmiel	

ADAM	ČMIEL	-	DOSTIHOVÝ	JEZDEC,	ÚČASTNÍK	VELKÉ	PARDUBICKÉ	
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Wałach

Akce se koná v rámci dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území MSK na rok 2020. 
Projekt "Náš kulturní život na Trojmezí" je financován z dotace Moravskoslezského kraje.

9.11. 16.11. 23.11.

WORKSHOP s Weronikou Lacek/

od 16.00 hodin v galerii JACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov

KRÍZKOVÁ VÝSIVKA
v vv

HAFT KRZYZYKOWY
.
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AKCE SE KONÁ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORY AKTIVIT PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MSK NA ROK 2020. 
PROJEKT "NÁŠ KULTURNÍ ŽIVOT NA TROJMEZÍ" JE FINANCOVÁN Z DOTACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.
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ZE ŽIVOTA DDM

JDĚTE	VEN!

Dostat děti, a ještě lépe celé 
rodiny, do přıŕody, je smyslem a 

cı́lem programu Jděte ven! V 
jakoukoli ročnı́ dobu, za každého 

počası ́se jednou měsıč́ně scházıḿe v DDM a 
společně pak vyrážıḿe „do terénu“ abychom tvořili, hráli si, 
poznávali okolnı ́přıŕodu. 

Jednotlivá setkánı ́trvajı ́tři hodiny, jsou tematicky zaměřená a 
souznı ́ s proměnlivostı ́ přıŕody během roku. V lednu jsme 
společně zkoumali tajemstvı ́sněhu a ledu, v únoru se vydali na 
zimnı ́procházkovou hledačku do lesa. Od března do května 
dıḱy vynucené pauze program neprobıh́al. Ale v červnu jsme 
opět na přetrženou nit navázali a vydali se zkoumat svět 
hmyzu. V červenci jsme blıž́e poznali život veverek, v zářı ́si 
užili les všemi smysly a nakoukli pod klobouky hub a hřıb́ků. 
R� ıj́en se pak nesl ve znamenı ́padajıćıh́o listı.́ V listopadu se 
vydáme na podvečernı ́procházku s vlastnoručně vyrobenými 
lucerničkami a v prosinci uzavřeme celý cyklus vánočnı ́
nadıĺkou pro ptáčky a zvıř́átka. 

Jsme moc rádi, že program si našel své stálé přıźnivce, kteřı ́se 
na něm objevujı ́pravidelně, a že je také možnostı,́ jak rodiče 
můžou smysluplně trávit čas se svými dětmi. Velký dıḱ patřı ́
Moravskoslezskému kraji, dı́ky jehož podpoře jsme měli 
možnost pořıd́it mnoho materiálu k tvořenı ́ i k pokusům. Z 
dotace byly pořıźeny také tematické hry, knihy plné skvělých 
nápadů a inspirace na rozmanité aktivity v přıŕodě a odměny 
pro děti za jejich nadšenı ́i pilnou práci. Těšıḿe se, že projekt 
bude pokračovat i v přıš́tıḿ roce a doufáme, že zájem rodin o 
hravé poznávánı ́ přıŕody bude minimálně stejný, ještě lépe 
většı.́

Jana	Foffová,	DDM	Jablunkov

Nová	EKOPOHÁDKA	-	O	MOTÝLÍ	VÍLE	JULINCE
V letošnıḿ roce se rozhodl Odbor životnıh́o prostředı ́a zemědělstvı ́Moravskoslezského 
kraje vydat novou ekopohádku autorky Stanislavy Bártové s ilustracemi dětı ́a vyhlásili 
soutěž o nejlepšı ́ ilustrace k přıb́ěhu O MOTY� LI� VI�LE JULINCE. Tento nápad se zalıb́il 
členům výtvarného kroužku PICASSO 1 a PICASSO 2 DDM Jablunkov a dali se do práce.  
Tvorba je bavila a to se projevilo na výsledku. Z třiceti ilustracı ́zařazených do knihy patřı ́
osm obrázků dětem z Jablunkova. Vıt́ěznými autory se stali: Zuzana Cieslarová, Alexandra 
Jurošková, Marie Bieleszová, Simona Sikorová, So�ie Sikorová, Renata Kohutová, Filip Filo a 
Justýna Karpecká. Dětem k jejich úspěchu gratulujeme.
Slavnostnı ́křest knihy a oceněnı ́vıt́ězů mělo proběhnout na Krajském úřadě v Ostravě, 
bohužel kvůli aktuálnı ́situaci byla celá akce zrušena. Dětem a jejich rodičům tak byly knihy 
a dárečky předány v DDM Jablunkov.
Knıž́ka bude sloužit malým dětem v nemocnicıćh, mateřských a základnıćh školách a my jı ́
přejeme spoustu vnıḿavých čtenářů. 

Zuzana	Karpecká,	externí	pedagog	DDM
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ŠKOLNÍ STRÍPKYˇ

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

Prvnı́ho zářı́ se opět otevřely 
dveře Základnı ́ umělecké školy 
Jablunkov a ztichlé chodby tak 

konečně znovu ožily ruchem dětı́, tóny hudebnı́ch 
nástrojů a hlasy mladých zpěváků. 

S�kola má v tuto chvıĺi 319 žáků. Kromě nových žáků 
můžeme potkat nové tváře take v pedagogickém sboru.

Obor hra na kytaru nynı ́ posıĺı ́ panı ́ učitelka Karolıńa 
Kawuloková a pan učitel Tomáš Samiec. Také klavıŕnı ́
oddělenı́ přivı́talo novou posilu a to panı́ učitelku 
Katarzynu Kamińskou. Na zasloužený důchodový 
odpočinek se vydala panı ́Irena Ostruszková a výtvarný 
obor nynı ́vede panı ́učitelka Lucie Samiec. Od letošnıh́o 
roku majı́ děti možnost se vzdělávat také v nových 
oborech, a to ve hře na hoboj a na přıč́nou �létnu.  

Změny nastaly rovněž v rámci výuky předmětu Hudebnı ́
nauka, který je součástı ́ studia na základnı ́ umělecké 
škole. Investovalo se do nového interaktivnıh́o projektu 
a vyučuje se podle nových učebnic. Přıṕravný ročnıḱ, 1. 
ročnıḱ a 5. ročnıḱ se nynı ́učı ́z učebnic, které pro své 
žáky vytvořila panı ́ učitelka Ivana Funioková. 2. až 4. 
ročnı́k má také nové učebnice, jejichž součástı́ je i 
mobilnı́ aplikace, která je velkým pomocnı́kem při 
distančnıḿ vzdělávánı.́ 

V tomto školnıḿ roce se pedagogové vıće zaměřujı ́na 
formativnı́ hodnocenı́ a jeho prvky do vyučovánı ́
začleňujı ́ve většı ́mıř́e. Dıḱy projektu S�ablony II je pro 
letošnı ́rok do výuky hudebnı ́nauky a výtvarného oboru 
přizvána odbornice, která s pedagogy spolupracuje a 
podporuje je právě ve využıv́ánı ́ fomativnıćh způsobů 
hodnocenı́ .  Tento typ hodnocenı́  je orientován 
předevšıḿ na dosaženı ́společného cıĺe žáka a učitele a 
podporuje dal š ı́  e fektivnı́  u čenı́  a  kompletnı ́
porozuměnı́ probı́rané látce. Z� ák učiteli během 
učebnı́ho procesu podává informace o tom, jak se 
vypořádává s látkou zda látce porozuměl, přıṕadně jaký 
druh pomoci potřebuje ke zvládnutı ́učiva.
Z� áci výtvarného oboru v měsıći zářı ́navštıv́ili výstavu 
Trafačka 4 Třinec v Galerii města Třince, kde se 
seznámili s tvorbou umělců Michala Cimaly, Jakuba 
Nepraše a Jana Kalába. Výstava, která se věnuje 
aktuálnıḿ tématům, je nadchla.

MgA.	Ondřej	Bazgier,	DiS.	

NOVINKY	NA	ZÁKLADNÍ	UMĚLECKÉ	ŠKOLE	JABLUNKOV
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

KARIN	LEDNICKÁ

10.11.2020 v 17 hod.

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

Projekt "Náš kulturní život na Trojmezí" 
je financován z dotace Moravskoslezského kraje.

BESEDA S AUTORKOU

KARIN LEDNICKOU

Karin Lednická se narodila v roce 
1969 v Karviné, vyrostla v Havıř́ově a 
nynı ́žije v Ostravě. Dá se tedy řıćt, že 
celý život strávila v regionu, jehož 
historii se ve svém autorském debutu 
věnuje.
Zkraje devadesátých let se dostala k 
vysněné profesi: začala psát pro 
regionálnı́  periodika, pracovala 
v jednom z prvnıć h soukromých rádiı ́
a věnovala se kulturnı ́ publicistice v 
regionálnıćh médiıćh.

 V letech 1993-1994 pobývala v Londýně, kde se věnovala 
studiu angličtiny a anglické historie.

Po návratu z Anglie spisovatelka dva roky překládala beletrii, 
dvacet roků vydávala knihy a nynı ́se plně věnuje vlastnıḿu 
psanı.́ S� ikmý kostel je úvodnıḿ dıĺem zamýšlené trilogie.	Její	
román	 je	Absolutním	 vítězem	 čtenářské	 ankety	Kniha	
roku,	kterou	pořádá	Nadační	fond	Čtení	tě	mění.	Uspěl	
navíc	i	v	kategorii	Společenský	román. Celkem o vıt́ězıćh 
rozhodovalo téměř 120 tisıć hlasů čtenářů.

IZABELA	WAŁASKA

Izabela Wałaska je překladatelkou a 
lektorkou cizı́ch jazyků. Pocházı ́
z Milıḱ ova. V současnosti žije střıd́avě 
v Praze a na Těšı́nsku. Je autorkou 
projektu talk show s názvem „Zaolzie 
potra�i“ (ve volném překladu Těšıńsko 
umı!́). „Kolem čtyřicıt́ky jsem začala vıć 
přemýšlet o svých „kořenech“, o tom, 
kdo vlastně jsem. Postupem času jsem 
začala přicházet na to, že je hodně 
zajı́mavých a úspěšných lidı́, kteřı ́
p o c h á z e j ı́  z  p r o s t ř e d ı́  p o l s k é 

národnostnı ́ menšiny. Patřı ́ mezi ně lékaři, vědci, umělci, 
podnikatelé. Napadlo mě, že se to pokusıḿ alespoň trošičku 
změnit, proto jsem vymyslela talk show, do které zvu 
osobnosti původem z Těšıńska“. 
Hosté, kteřı ́vystoupı ́v talk show 13.11.2020 v Jablunkově:
Łucja	Dusek	Francuz – ředitelka Gminnego Ośrodka Kultury 
v Istebne 
Andrzej	Suszka – góral z Koniakowa 
Jakub	Tomoszek – ředitel scény Bajka Těšıńského divadla
Chrystian	Heczko – primáš kapely Lipka 

TALK SHOW
s Izabelou Wałaskou

a jejími hosty

Akce se konají v rámci dotačního Programu podpory ak�vit příslušníků 
národnostních menšin žijících na území MSK na rok 2020. 

Projekt "Náš kulturní život na Trojmezí" je financován z dotace Moravskoslezského kraje.

13.11. 
2020

v 17.00 hodin, galerie JACKi
Mariánské námestí 1, Jablunkovˇ
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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 ...

CHRYSTIAN	HECZKO	–	FOLKLORISTA	A	PRIMÁŠ	KAPELY	LIPKA	

Chrystiane,	 lidé	 z	 Jablunkova	 a	 okolí	 Tě	 znají	 především	
jako	primáše	kapely	„Lipka”.	Souhlasíš?
Určitě ano. Je to moc milé.

Co	jsi	chtěl	dělat	jako	malý	kluk?
Rozhodně jsem nechtěl hrát na housle. (smıćh) Chodil jsem s 
dědečkem na ryby, s kamarády hrát fotbal a to mě bavilo. Od 1. do 
7. třıd́y jsem housle neměl rád, nenáviděl jsem je. V nižšıćh 
ročnıćıćh jsem utıḱal z hudebnı ́školy. Zlom přišel v 8. třıd́ě ZS�  
dıḱy práci panı ́ učitelky Krystyny Mruzek, která uměla svým 
ž ákům vysvětl it  atraktivnı́m způsobem, o co v tom 
„muzykowaniu” jde.

Takže	do	hudební	školy	jsi	chodil	na	popud	rodičů?
Ze začátku ano, protože mě do jablunkovské hudebky přihlásili. 
Naštěstı ́ jsem narazil na panı ́ Mruzek. To jestli mi s nı ́ rodiče 
domluvili lekce nebo to byla náhoda, nevıḿ. Rodičům vděčıḿ za 
to, že hraji na housle. Krystynce vděčıḿ zase za to, že hraji v  
„Lipce” a „Lipka” mi pro změnu dává většinu toho, co ve svém 
životě mám a čeho jsem dosáhl.

S	 nápadem	 založení	 kapely	 „Lipka”	 přišla	 paní	 Kristyna	
Mruzek.	Bylo	to	v	rámci	nějakého	povinného	předmětu	v	
ZUŠ?
Ano. Krysia tomu akorát dávala tu opravdovou přidanou 
hodnotu. Hned to vysvětlıḿ. V rámci výuky na hudebnı ́škole je 
předmět souborová hra, která je povinná. Krysia vedla 
souborovou hru pod kapelou „Lipka”. Každý učitel si může 
udělat jednou týdně hodinu souborové hry a mıt́ klid, ale Krysia 
nás přihlašovala do soutěžı́, zajišťovala nám kroje, sál na 
dodatečný trénink. Starala se o nás od A do Z. Neskutečně ji to 
naplňovalo. Zkrátka tıḿ žila.

Dá	se	říct,	že	od	té	doby	jsi	se	do	folklóru	zamiloval?
To asi ještě úplně ne, ale vážili jsme si jejı ́práce. Folklór jsem 
začal milovat „svým způsobem” na přelomu roku 2009/2010.

Co	Tě	tím	pádem	na	folklóru	začalo	tak	fascinovat	a	i	
nadále	fascinuje?
To, že je to pořád živé mezi lidmi. Je to dědictvı ́našich 
předků. Dále mě fascinuje to, že naše kapela funguje 
jako švýcarské hodinky. Cı́tı́š, že to má rytmus, 
souzněnı́, že nemusı́š potit krev během tréninku. 
Všechno z nás vycházı ́tak přirozeně. Vnıḿáš tu sıĺu a 
pociťuješ, že jsi částı ́jednoho velkého universa.

Jak	vzpomínáš	na	první	koncerty,	soutěže,	kterých	
se	„Lipka”	zúčastnila?
Jestli jde o hranı ́v „Lipce”, tak jsou to jen kladné a milé 
vzpomıńky, protože člověk se může opřıt́ o dalšı ́členy 
kapely. Jestli se ale jedná o třıd́nı ́koncerty, protože ty 
byly rovněž v rámci ZUS� , tak to byla pro mě osobnı ́
tragédie. Na pódiu jsem stál sám a já jsem strašný 
trémista.

Co	Tě	stresovalo?
Ani nevı́m. Možná, že když máš zahrát opravdový 
koncert nějakého špičkového kompozitora, kde dbáš na 
to, aby každá nota vyzněla tak jak má, je to stresujıćı.́ 
Nejde tam ani moc improvizovat.

Kapela	„Lipka”	je	součástí	našeho	regionu	již	21let.	
Za	 ta	 léta	prošlo	skupinou	mnoho	 lidí.	 Jaká	parta	
jste	byli	kdysi	a	jaký	kolektiv	tvoříte	nyní?	
Na začátku se parta moc neřešı.́ Prvnı ́menšı ́navazovánı ́
kontaktů se uskutečňovalo napřı́klad v autobusu 
během cesty na soutěž. Už je to nějaké sbližovánı,́ ale ten 
moment, kdy se parta de facto stala rodinou nastal s 
aktuálnı́m stavem členů. To znamená: Ondra, Vojta, 
Marian a já. Máme všichni k sobě blıźko. Jezdıḿ e spolu 
na dovolené, rádi spolu trávıḿe čas. Vždycky byly ty 
vztahy fajn, i když nás bylo vıć. Do dneška se snažıḿe 
setkávat s děvčaty-zpěvačkami. Jednou za rok 
organizujeme akci „Opiykani barana”, na kterou zveme 
všechny bývalé členy skupiny, kteřı ́byli u zrodu a dnes 
už nevědı,́ co to housle jsou. 

První	úspěchy	„Lipky”?
Tohle přesně nevı́m. Asi to byla nějaká soutěž 
v polských Zebrzydowicach nebo „S� ląskie śpiewanie”. 
Pamatuji, že jsme měli kroniku, kde se všechno psalo. 
Bylo toho hodně, a tak se to postupem času přestalo 
řešit, protože na začátku Ti každý dá diplom za účast, 
umıśtěnı,́ „grand prix”. Kdybych měl zjistit konkrétnějšı ́
informace, musel bych se zeptat Krysi nebo našı ́
kronikářky Izy Jachnické.

Kolik	má	„Lipka”	na	kontě	alb?
Celkem čtyři. Prvnı ́CD je „S�piywajónco Lipka” (2006), 
pak CD s koledami „Idymy tu, idymy”(2010), „W jednym 
kole” (2015) a zatıḿ poslednı ́ „Na granicy (2019).Kapela	Lipka	
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JEDEN Z NÁS ...

Kde	si	můžou	čtenáři	koupit	CD?
Můžou nás kontaktovat prostřednictvı́m webových stránek 
w w w. k a p e l a l i p k a . c z ,  w w w. k a p e l a l i p k a . p l  n e b o  n a 
„facebookovém” pro�ilu kapela Lipka. 

Bavili	 jsme	 se	 o	 vůbec	 prvních	 úspěších	 „Lipky”,	 a	 co	
úspěchy	na	mezinárodní	úrovni?
Podařilo se nám zı́skat dvakrát prvnı́  mı́sto v rámci 
celorepublikové přehlıd́ky lidových kapel v Břeclavi a potom v 
Kyjově, ale už si nepamatuji roky. A na mezinárodnı ́ úrovni? 
Jestli bereme v potaz, že máme celkem pěknou databázi 
folkloristických kontaktů prakticky po celém světě, vlastně ze 
dne na den můžeme odjet do Belgie, Holandska, Francie, 
S�védska, Kanady, a přátelsky nás tam uvıt́ajı,́ tak to považuji za 
velký úspěch. Jestli, ale jde o nějakou konkrétnı ́soutěž tak to asi 
ne, s tıḿ, že jsme reprezentovali různé subjekty a organizace na 
mezinárodnıćh festivalech. Hráli jsme napřıḱlad na Sibiři. Z 
mého úhlu pohledu je velkým úspěchem to, že se nám dařı ́hrát 
opravdu po celé Evropě. Párkrát za rok jezdıḿe do zahraničı.́ 

„Lipka”	 měla	 tu	 čest	 spolupracovat	 na	 jednom	 z	 CD	 s	
dlouholetým	 hudebním	 redaktorem	 Českého	 rozhlasu	
Ostrava,	Janem	Rokytou.	Jaká	to	byla	pro	Tebe	a	pro	kapelu	
zkušenost?
Tehdy jsem poprvé pocıt́il, že je to o něčem jiném. R� eknu to 
zjednodušeně. C� lověk nemusı ́mıt́ naladěné housle na pódiu, aby 
mohl řıćt, že dělá folklór. Pravdou je, že má být opečovávaný v 
bıĺých rukavičkách, ale nejenom, protože velká část se přikládá 
živočišnosti. Pan Rokyta byl profesionál, velký folklórista a 
člověk, kterému vděčıḿe i za to, že folklór našeho regionu má 
rozhodně co nabıd́nout.

Měl	jsi	ho	možnost	poznat	i	jako	člověka?
Samozřejmě. Během nahrávanı ́ CD „Idymy tu, idymy” to bylo 
intenzivnı.́ Někteřı ́nahrávajı ́tzv. „na prvnı ́dobrou” a dál už to 
neřešı.́ S panem Rokytou to byly galeje. Neměl problém nechat 
nás znovu zahrát určitou pasáž x-krát. Pak Ti z profesionálnıh́o 
úhlu pohledu řekl, co děláš dobře, co špatně, co bys měl vylepšit, 
kde bys měl ubrat, ale do osobnı́ interpretace hudby 
nezasahoval. Spıš́e se dıv́al na celek. To byly čtyři dny, které jsme 
strávili v C�eském rozhlase s Janem Rokytou. Vyplatilo se to. Jsem 
nesmıŕně rád, že jsem takového člověka poznal. 

Co	může	„Lipka”	nabídnout	lidem?
Doufám a chtěl bych tomu věřit, že majı ́ dobrý pocit na 
duši, když si nás poslechnou.

Čeho	si	nejvíc	vážíš	na	Vojtovi,	Ondrovi	a	Marianovi?
Toho, jacı́ to jsou lidé, muzikanti a kamarádi. To 
všechno, co jsem mohl dıḱy nıḿ zažıt́. Lıb́ı ́se mi také, 
jakým způsobem vnıḿajı ́svět. Beru je jako svou rodinu. 

Chtěl	 by	 jsi	 prostřednictvím	 tohoto	 rozhovoru	
někomu	poděkovat?
Jelikož je to rozhovor hlavně o „Lipce”, chtěl bych 
poděkovat Krystynce Mruzek, protože bez nı́ by to  
nebylo.

V	 roce	 2019	 jsi	 účinkoval	 na	 Mezinárodním	
folklórním	festivalu	Strážnice	a	získal	jsi	ocenění	za	
přínos	k	dramaturgii	v	pořadu	„Ze	života	stromů”.	
Kdo	Tě	oslovil	s	takovou	nabídkou?
Tuhle šanci mi dal Zdeněk Tofel (hudebnı ́ redaktor 
C�eského rozhlasu), který mi řekl, že ve Strážnici jsou 
zapotřebı ́ nové nápady. Hned jsem se toho chytil a 
stvořil jsem program „Ze života stromů”, který byl k 
mému milému údivu velmi kladně ohodnocen 
odbornou komisı ́festivalu. Chtěl bych moc poděkovat 
kapelám, souborům, sólistům, kamarádům, kteřı́ se 
zúčastnili toho projektu a stáli při mě po dobu nejen 
festivalu, ale i při celé organizaci programu.

Co	 by	 bylo	 pro	 Tebe	 v	 životě	 největší	 výzvou	 a	
zároveň	tichým	přáním?
Osobně bych si přál, abychom zůstali věrnı ́ tomu, co 
děláme, a aby začalo přibývat takových koncertů, kde 
nás lidé poslouchajı,́ vnıḿajı ́a přemýšlejı ́nad tıḿ, co 
děláme.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho hudebnıćh a 
osobnıćh úspěchů

D.	Cymerys,	JACKi

CHRYSTIAN	HECZKO	–	FOLKLORISTA	A	PRIMÁŠ	KAPELY	LIPKA	

Kapela	Lipka	s	panem	Rokytou

Křest	CD	„W	jednym	kole”
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Klášter alžbětinek v Jablunkově

Přednáška přiblíží vznik a vývoj kláštera alžbětinek 
v Jablunkově. Zmíní jeho zakladatele, okolnosti vzniku 

Starého kláštera (1853), osobnost první matky 
představené, potřebu výstavby Nového kláštera 
(1926), období výstavby, poslání kláštera a jeho 
činnost do druhé světové války, válečné období a 

osud řeholnic po válce. 

Přednášející:  Ilona Pavelková a Martina Uhlářová, Muzeum Těšínska

12.11.2020 v 16.00 hodin12.11.2020 v 16.00 hodin
JACKi, Mariánské náměstí 1, JablunkovJACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov

12.11.2020 v 16.00 hodin
JACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov

Akce se koná v rámci dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních 
menšin žijících na území MSK na rok 2020. Projekt "Náš kulturní život na Trojmezí" 
je financován z dotace Moravskoslezského kraje.

TRNITÁ CESTA 
K DUNKERQUE

Prezentace nové knihy Petra Majera „Trnitá cesta k Dunkerque”. 
Součásti přednášky bude promítání 

krátkého dokumentárního filmu o bojích u Dunkerque 
z Vojenského historického archivu.

Knihu bude možné zakoupit na místě.

Občané Těšínska na západní frontě 2. světové války v letech 1944 - 1945

24.11.2020 
v 17.00 hod.

JACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Petr Majer
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

GÓROLE	ŚLÓNSCY	NA	WOJNIE	OBRÓNNEJ	W	1939	ROKU

Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku zaskoczył 
polskich polityków, dowódców i ludność cywilnóm skalóm i 
potyngóm uderzynio. Wojska niymiecki przekroczyły granice 
Polski z trzóch strón i przez Mosty kole Jabłónkowa i Zwardóń 
zaatakowały łod połednia S� lónsk Cieszyński. Terynu Trójwsi 
bróniła 200 osobowo kómpania pod dowództwym kapitana 
Kotiga. Piyrszymi o�iarami wojny byli kapral Paweł Pilch z 
Wisły, Jan Małyjurek „Z� mudek” z Istebnej i Józef Waszut z 
Jaworzinki. Górole z Trójwsi i łokolic służyli wtedy głównie w 
4 Pułku Strzelców Podhalańskich, kiery mioł swojóm 
siedzibym w Cieszynie i wroz z tym pułkym przeszli szlak 
bojowy aż na wschodni kresy Polski.

kiere walczyły potym z Niymcami w Afryce i na połedniu 
Europy. Szli óni przez Iran, Irak, Palestynym i wsziecy 
trzo walczyli pod Monte Cassino. Kajzar walczył w 
V Kresowej  Dywizj i  Piechoty,  był  żołnierzym 
wchodzóncego w jej skład V Pułku Artylerii Lekkij, 
natomiast Gazurowie – Paweł i Władysław – byli 
żołnierzami batalionu łónczności wchodzóncego w 
skład VI Dywizji Lwowskij i jako łóncznościowcy brali 
udział w bitwie pod Monte Cassino. Nikierzi, jak Jan 
Bielesz z Kóniokowa byli przymusowo wcielani do 
Wehrmachtu a późnij dezerterowali i z narażynim źico 
swoich rodzin przechodzili do oddziałów polskich. Losy 
wielu naszich wojoków były fest pokryncóne. Worce tu 
prziwołać postać Istebnioka Władysława Muchy. O� n też 
b y ł  p r z i m u s o w o  d o  We h r m a c h t u  w c i e l ó n y. 
Zdezerterowoł w Jugosławii i tam potym walcził w 
partyzantce jugosłowiańskij. Opisoł un swoje walki z 
Niymcami ale też i z oddziałami nacjonalistów serbskich 
– ustaszami na terynie Jugosławii. Wielu delśich Góroli 
S� lónskich służiło w wojskach generała Andersa czy 
Maczka deklarujónc swojóm polskość po wziynciu do 
niewoli abo wprost uciekajónc z wojska niymieckigo. 
Porym z nich spisało pamiyntniki z tych czasów, na 
p r z i k ł a d  M i c h a ł  L i g o c k i  z  Kó n i o ko wa ,  k i e r y 
zawyndrowoł aźie pod Stalingrad, czy o�icer Wojska 
Polskigo w 1939 r. Michał Juroszek z Istebnej, ale nima 
sóm óne jeście nika łopublikowane...

Andrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora

Cieszyński 4 Pułk Strzelców Podhalańskich walczył wtedy w 
składzie 21 Dywizji Piechoty Górskij. 1 września 1939 
prowadził ciynżki walki na całym terynie Ziymi Cieszyńskij. 
W dniu 3 września toczył walki w rejónie Kalwarii 
Zebrzydowskij. W dniu 6 września łodpiyroł atak niymieckich 
czołgów pod Grodkowicami i brónił Bochni. 8 września 
przekroczył liniym Sanu, kany w dniach 10 – 11 września 
brónił linii fróntu na tyj rzece w rejónie Leżajska. W dniu 16 
września zostoł czynściowo rozbity po ciynżkich walkach 
niedaleko Przemyśla. Czyńść żółnierzy cieszyńskigo pułku 
dostało sie do niewoli, pozostali pododdziałami weszli w 
skład inkszych jednostek walczóncych na tym terynie. Dziyń 
16 września 1939 był łostatnim dniym istniynio 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich. 22 września 1939 r. kole 100 
wziyntych do niewoli żołnierzy pułku zostało spolónych 
żywcym przez Niymców i ukraińskich nacjonalistów we wsi 
Urycz w województwie lwowskim. Pułk zostoł odznaczony za 
kampaniym 1939 orderym Virtuti Militari. Czyńść z tych 
żółnierzy tra�iła do niewoli niymieckij .  Chociażby 
istebniański górol Józef Wałach - zapómniany bohater Polski 
w dobie okupacyji, a czyńść tra�iła do niewoli sowieckij – 
chociażby Paweł Gazur i Józef Kajzar pochodzóncy z 
Jaworzynki czy Władysław Gazur z Istebnej - bo Niymcy 
hitlerowski i Rosyja sowiecko podzieliły miyndzy sebie 
terytorium Polski. Po podpisaniu ugody Sikorski-Majski w 
1941 roku, kiero prziwracała stosunki polsko-radziecki, ci 
trzo żółnierze, jak i kupa dalśich Cieśinioków tra�ili do 
powstajóncych polskich formacyji wojskowych w Rosyji 
sowieckij. I późnij wroz z resztóm żółnierzy polskich przeszli 
do Iranu i wstómpili do formujóncych sie oddziałów polskich,

Dziadek	Karol	Fiedor	w	mundurze	Strzelców	Podhalańskich

Wojska	niymiecki	przekraczajóm	Olzym	1.09.39r
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NA NÁVŠTEVE U SUSEDOV

KAŠTIEĽ	RADOĽA	PONÚKA	NÁVŠTEVNÍKOM	STÁLE	EXPOZÍCIE	AJ	PRAVIDELNÉ	VÝSTAVY	

Kaštieľ Radoľa je jednou z mála renesančných pamiatok na 
Kysuciach a jediné zachované šľachtické sıd́ lo. Postavený bol 
v 16. storočı,́ prvú pıśomnú zmienku máme z roku 1575. 
Pôvodne to bola štvorcová dvojpodlažná stavba s jedným 
obytným priestorom na prıźemı ́  a na poschodı,́  teda skôr 
obytná veža, aké majú svoj pôvod v stredoveku, zrejme 
opevnená hradobným múrom. Jeho renesančný charakter 
dokazujú okná so šambránami a plastickými nadokennými 
rıḿsami, krıž́ová klenba s hrebienkovou výzdobou uprostred, 
valená klenba s lunetami a pôvodné nárožné maľované 
kvádrovanie. Objavená bola renesančná omietka, na kaštieli 
sa nachádzali i slnečné hodiny.
     Kaštieľ nechali postaviť Suňogovci, majitelia Budatıńskeho 
panstva, do ktorého Radoľa aj s časťou Kysúc patrila. V roku 
1658 sa tu spomıńa veľký majer, kde sa chovalo 50 kráv, 25 
sliepok, 10 moriek, 15 husı,́ 5 pávov, 30 svıň́ a okolo 800 kusov 
valašského dobytka. K majeru patrili stodoly, ovocná záhrada, 
kapustná záhrada, pivovar, dve chmeľnice, mlyn, pıĺa a tiež 
dva rybnıḱy s kaprami, šťukami a hlavátkami. Na konci 17. a 
začiatkom 18. storočia v kaštieli preukázateľne žil Gašpar III. 
Suňog, ktorý nechal kaštieľ prestavať. Pri kaštieli sa vtedy 
spomıńajú stajne a úschovňa kočov a vozov. Na konci 18. 
storočia sa novými majiteľmi kaštieľa i celého panstva stali 
C� ákiovci.
V neskoršom obdobı́ slúžil kaštieľ na obytné účely, v 
sedemdesiatych rokoch prebehla rekonštrukcia a od roku 
1983 tu má svoje expozı́cie a výstavné siene Kysucké 
múzeum. V podzemı ́ sa nachádza expozıćia Svet dávnych 
predkov, predstavujúca najvýznamnejšie archeologické 
lokality na Kysuciach, aj s replikou malého mamutka a 
vystaveným originálnym mamutı́m zubom. Venovaná je 
lužickej kultúre z doby bronzovej, dobe železnej na Kysuciach 
- obdobiu púchovskej kultúry a stredovekému obdobiu a 
výskumu kostola a cintorı́na v Radoli na Koscelisku. 

 Na poschodı ́ je inštalovaná expozıćia Meštianske bývanie 
na Kysuciach, kde návštevnıći uvidia nábytok a bytové 
doplnky od druhej polovice 19. až prvej polovice 20. 
storočia vrátane secesie a „artdeca“  - naprıḱlad obývaciu 
spálňu z Kysuckého Nového Mesta v historizujúcom štýle 
z poslednej tretiny 19. storočia, sedaciu súpravu v 
biedermeierovom štýle, secesnú spálňu, jedáleň, obrazy, 
ale i pianıńo z 19. storočia, porcelán zn. „Rosenthal,“ 
kávovar z 20. tych rokov 20. storočia alebo tiež staré 
hračky a pod.
Najnovšia expozı́cia je venovaná dejinám Kysuckého 
Nového Mesta.

Okrem toho sa v kaštieli konajú rôzne výstavy, pre školy 
sa organizujú prednášky a prezentácie, tvorivé dielne. 
Medzi najznámejšie podujatia patrı́ napr. Radoľský 
jarmok (vždy 5. 7.), ktorý múzeum organizuje v 
spolupráci s obcou Radoľa.

	Mgr.	Andrea	Paráčová,	Správa	Kaštieľa	Radoľa 

Kaštieľ	Radoľa

Kaštieľ	Radoľa
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OKÉNKO PRO SENIORY

Zdá se, že v současné době je všechno netradičnı.́ I procházka našich seniorů ke kapličce sv. Jana Nepomuckého na Lyski. 
Jablunkovské centrum kultury a informacı ́naplánovalo procházku, na jedno řıj́nové odpoledne od hřiště v lokalitě Lyski až 
ke kapličce na kopečku. Tady by skupinku čekala panı ́Jolana Rucká s vyprávěnıḿ o kapličce a o jablunkovské části Lyski. 
Bohužel, počası ́našim seniorům nepřálo, a tak se alespoň sešli v Jablunkovském centru kultury a informacı,́ aby si mohli 
poslechnout vyprávěnı ́panı ́Rucké pěkně v teple a suchu. Kaple sv. Jana Nepomuckého byla vybudována původně v roce 
1849, na „Biydzie“ a v 70. letech 20. st musela ustoupit nové bytové zástavbě. Dıḱy tehdejšıḿu vedenı ́Národnıh́o výboru a 
zásluze mıśtnıćh občanů byla kaple znovu postavena na kraji lesa pod Zelenou. A proč právě zde a jak se to všechno stalo, se 
milı ́senioři dověděli z vyprávěnı ́panı ́Rucké. 
Akce „Turistické procházky Těšıńským Slezskem pro seniory“ byla podpořena z rozpočtu města Jablunkova. 

Z.	Bazgierová,	JACKi

NETRADIČNÍ	VYCHÁZKA	KE	KAPLIČCE	SV.	JANA	NEPOMUCKÉHO	NA	LYSKI

19.11.2020 v 17 hodin, budova JACKi
Mariánské náměstí 1, Jablunkov

Vernisáž výstavy
2.11.2020 v 17.00 hodin

galerie JACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov
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Latoś prziroda porzóndnie łobrodziła. Dymby a buki majóm tego roku 
u nas nasiynny rok. Prawdopodobnie dalsze roki rodzić nie bedóm, bo 
bedóm zaś przizbiyrować siłym na nowóm urodym. Każdy isto 
zbiyrowoł w szkółce, albo szkole żołyndzie, kasztany, albo bukwice 
zwiyrzóntkóm do lasa. Kiejsi sie aji świnie pod dymby wyganiało, coby 
sie jich porzóndnie wykormiło i hrubo szpyrki z nich było. Doteraz tak 
robióm w lasach korkowych w Hiszpanii, kaj sóm świnie na samopas 
zagrodzóne. Z� ołyndzie mogymy nazbiyrać ale aji dlo sebie na 
swojskóm kawym żołyndziówkym. Ni ma na tym nic ciynżkigo. Jedna z 
możliwości je uzbiyrać żołyndzi a warzić jich dwa, albo trzi razy we 
wielkim garcu. Wode trzeba po każdym warzyniu odloć a nowóm dać, 
tak nóm odyndóm gorzki garbniki, potym jich trza łoszupać a prażić w 
trómbie, tak jako kawym. Na kóniec  sie umielóm na młynku albo 
utłóczóm w możdziyrzu czi stympie. Potym mómy dómowóm 
żołyndziówkym własnej produkcyji, kiero niejlepi szmakuje troszke 
łosłodzóno miodym. W sklepach ze zdrowóm żywnościóm idzie kupić 
też, ale czymu se jóm dóma nie zrobić, jak to je napój naszich przodków 
Słowian. Mónka ze żołyndzi sie też robiła, eszcze za wojny sie do ciasta 
na chlyb przimiyszowała. Teraz sóm taki czasy, że jedzynia chudobnych 
sie za wielki pyniyze w sklepach ze zdrowocinóm sprzeduje. Sóm to 
kawy zbożowe, żołyndziowe, mónka z kasztanu - Castanea sativa. 

Co je w chałpie przizbiyrane w jesiyni, w zimie sie nie straci, nie trza 
potym gónić łod jagi do magi po sklepach.

PO NASZYMU

Nie trza daleko chladać genealogie nazwy 
przedostatnigo miesiónca roku 2020. Ło 
tym czasie wszecko tak jakosi spaduje 

dołu. Strómy liściaste swoje kaboty ściepujóm, bo 
jich na zime nie potrzebujóm. Chloro�il nie 
produkujóm, tak z wielkóm paradóm lecóm z 
wiatrym a pómału bez opieki gnijóm. Ze strómów 
padajóm rozmajte orzechi, owoce a nasiynia. 
Niejwczasi na wiosnym po dormancji sie nikiere 
nasiynia z latośni jesiynie zacznóm budzić a dajóm 
zakład nowymu pokolyniu. Zanim sie tak stanie, tak 
wiynkszość tych darów jesiynie skónczi w 
żołóndkach ludzi a zwiyrzónt. Nikiere sie dziynki 
tymu dali do świata dostanóm a przi tym ziymie 
lechko pognojóm. W lesie sie łozywajóm sojki, kiere 
niejbardzi roznoszajóm bukwice a żołyndzie, 
kierych je latoś przełokropnie kupa. Dziynki sojkóm 
sie tu ku nóm po łostatni epoce lodowcowej dymby 
a buki rychli dostały, bo jich do świata przez kopce 
w dziobach rozniysły. Łorzeszory sóm wzocniejszi, 
widać jich niejczynścieji na lyskach a gdo jóm nie 
widzioł, tak jóm naisto kajsi w lesie słyszoł. 

W	LISTOPADZIE	ZIMA	IDZIE	PO	ZOGRODZIE	A	WEWIÓRKA	ORZESZKI	TEŻ	RADA	KRADZIE

Wasz	Janek	z	Brzega

Co	je	w	chałpie	przizbiyrane	
w	jesiyni,	

w	zimie	sie	nie	straci

Staro	a	fórt	popularno	sorta	jabłoni	Matczino.	
Foto	Autor
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Žaludy	dubu	červeného	pocházejícího	ze	severní	Ameriky

Koš	plný	plodů	kaštanovníku	jedlého,	
známe	jako	pečené	kaštany
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POHÁDKOVÉ 
SOBOTY

Divadlo Silesia, Ostrava

O KOBLÍŽKOVI

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na

14.11. 2020
od 17.00 hodin
sál radnice Jablunkov

Dobrovolné 
vstupné

8.11.	202
0 v	17.00	ho

din
	sál	radnic

e	města	Jablu
nkov

Akce se koná v rámci dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území MSK na rok 2020. 
Projekt "Náš kulturní život na Trojmezí" je financován z dotace Moravskoslezského kraje.

ZALUDOBRANÍ 
V JACKi

o

v
WORKSHOP

 
Jak využít, žaludy v kuchyni?

 

galerie JACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov

 
Jak chutnají?

 

Udělat kávu nebo mouku na chleba?

26.11.2020 
v 16.00 hod.

Jsou výživné a léčivé?

17



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

LISTOPAD 2020

ZLOBA: Královna všeho zlého

Le Mans ’66Středa 4. listopadu v 17.00 hod. - Senior kino, v 19.30 hod. - veřejnost

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

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

VIZIONÁŘ MODIGLIANI Středa 18. listopadu v 18.00 hod.

PRO BALÍK PRACHŮ Pátek 6. listopadu v 18.00 hod. 

SMEČKA
Pátek 13.11. v 18.00 hod. 

CHLAST

ŽENSKÁ POMSTA
Pátek 27. 11. v 18.00 hod. 

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH Středa 25.11. v 17.00 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE Středa 11. listopadu v 17.00 hod.

Mariánské náměstí 1, JACKi Jablunkov

Vstupné  40 Kč, senioři zdarma

Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba 
jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se 
podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale 
změní farářem požehnaný loterijní tiket. 

ČR - komedie,  mládeži přístupný, 99 minut

Tom je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová ke 
své nové lásce Annie  ho přimějí napravit staré hříchy a 
nechat za sebou život zločince.  

USA - akční, thriller,  92 min, CZ titulky, mládeži 

do 15 let nevhodný

Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom 
opakujícím se dni zabránit zakletí celého království a 
nalézt své čisté srdce, aby tak přemohla Černou bouři 
seslanou zlou sudičkou.

ČR - dobrodr., rodinný, pohádka 112 min.

Dokumentární snímek Vizionář Modigliani připomíná 
sto let od úmrtí výtvarného génia, který překonal 
všechny legendy a stereotypy. 

IT - dokument, 90 min., CZ titulky, přístupný

Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh 

točí. Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s 

určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž 

otevírá naši mysl k poznání světa okolo nás, zmírňuje 

problémy a zvyšuje naši kreativitu.

DNK - drama, 116 min., CZ titulky, ml. do 15 let nevhodný

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených 

střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. 

Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici. 

KOR - animovaný, dobrodružný, rodinný, 83 min., 

přístupný

Holky, právo silnějšího a 

hokej. V partě dnešních 

teenagerů se žije podle 

zákonů vlčí smečky. Ve 

škole i v hokejové kabině, 

kam přichází nováček 

D a v i d .  A u t o r i t a 

d o s p ě l ý c h  s e m 

nedosáhne, platí tu tvrdá 

pravidla a rivalita. 

ČR – drama, sportovní, 

94 min., ml. do 12 let 

nevhodný

Pátek 20. listopadu v 18.00 hod.
N a  s k u p i n o v é 
psychoterapii se setkají 
tři ženy. Liší se sice 
profesí i povahově, ale 
mají stejný problém, 
který se snaží řešit v 
rámci psychoterapie. 
Spontánně je to sblíží a 
rozhodnou se, že lepší 
než drahé sezení  u 
psychoterapeuta, bude 
pomsta.
ČR - komedie, 88 min., 

mládeži do 12 let nevh.
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

22.11.2020 v 17.00 hodin

Vstupenky v předprodeji od 2.11. v JACKi a knihovně 

Sál radnice města Jablunkov

Cena vstupenek v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč, senioři a děti 100 Kč 
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JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

KALENDÁRIUM AKCÍ 

2.11. - 29.11. 2020
Výstava fotografií Ryszard Stawowy 
Národní parky Ameriky
Jablunkov, galerie JACKi

5. 11. 2020 v 17.00 hod.  
Beseda Zbigniewa Wałacha 
- Beskidzka muzyka i instrumenty
Jablunkov, galerie JACKi

8. 11. 2020 v 17.00 hod. 
Divadelní představení „No comment“
Jablunkov, radnice

9. 11., 16. 11., 23. 11. 2020 v 16.00 hod.
Workshop s Weronikou Łacek 
Tvorba tradiční křížkové výšivky
Jablunkov, galerie JACKi

10. 11. 2020 v 17.00 hod.
Beseda s autorkou románu Šikmý kostel
Karin Lednickou
Jablunkov, kinosál JACKi

12. 11. 2020 v 16.00 hod.
Přednáška „Klášter alžbetinek v Jablunkově”
Jablunkov, kinosál JACKi

13. 11. 2020 v 17.00 hod.
Talkshow s Izabelou Wałaskou a jejími hosty 
Jablunkov, galerie JACKi

LISTOPAD 2020

14. 11. 2020 v 17.00 hod. 
Pohádková sobota – O koblížkovi
Divadlo Silesia
Jablunkov, radnice

.19. 11. 2020 v 17.00 hod
Cestovatelská beseda Aleny a Jirky Márových 
Ve stopách Vikingů
Jablunkov, kinosál JACKi

22. 11. 2020 v 17.00 hod. 
Stand up Lukáš Pavlásek – Planeta slepic 
Jablunkov, radnice

24. 11. 2020 v 17.00 hod. 
Prezentace knihy Petra Majera
Trnitá cesta k Dunkuerque
Jablunkov, kinosál JACKi

26. 11. 2020 v 16.00 hod. 
Žaludobraní – vaření kávy ze žaludů a kaštanů
Jablunkov, galerie JACKi

29. 11. 2020 v 15.00 hod.
SHF koncert – A. V. Michna z Otradovic 
– Loutna česká
Jablunkov, kostel Božího Těla

Mosty 

u Jablunkova

26. 11. - 30.12. 2020 
4 krajiny – výstava krajinářských fotografií 
J. Reka, M. Závackého, V. Vidry, M. Brože
Mosty u Jablunkova, GOTIC


