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

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

Zdálo by se, že jsou to zbytečné otázky, ale ve hře je náš život.  
Vezměme si napřı́klad narkomana. Ten uvěřı́ lidem nebo 
myšlence, že tato droga mu přinese pěkný požitek, zapomenutı ́
problémů, no prostě užije si. Pravda, neboli konec je úplně jiný. 
C� lověk se stává závislý, totiž otrocký, ruinuje se jeho osobnost, 
stává se neschopný, často nemocný, ničı ́veškeré lidské vztahy a 
doplatı ́na to rodina a celé okolı.́ Mezi takové falešné naděje pro 
člověka patřı́ třeba alkoholismus, honba za velkými zisky, 
penězi, majetkem a mnoho dalšıh́o. 

Mluvili jsme o tom, že člověk by neměl nechat svůj osud 
plynout samovolně. Jedno z moudrých přıślovı ́řıḱá, že 
s proudem plave jen mrtvá ryba. Každá živá se stavı ́
proti proudu. A teď si sami ve svém srdci přiznejme, 
které rybě jsme se vıće podobali. Té živé a zdravé, která 
nacházı ́v sobě sıĺy postavit se proti proudu, která se 
ještě na něco nové těšı ́a o to usiluje? Anebo té mrtvé a 
zapáchajıćı,́ které už je všechno jedno a která už má 
život za sebou. Nebo řečeno jinak. Upřıḿně si v srdci 
odpovězme na několik otázek. Když se tak pohybujeme 
mezi lidmi dobrými i nesympatickými, ze které 
skupiny bereme si své vzory? Kdo je nám přıḱladem? 
Jaký člověk nám imponuje? Pokud se podıv́áme na své 
skutky kriticky, konáme i my některé věci, které 
odsuzujeme u jiných? Položme si otázku a hledejme na 
ni odpověď. Které hodnoty jsou pro nás důležité? Jsou 
to hodnoty, které nám nabıźı ́tržnı ́svět? Nebo jsou to 
hodnoty, které nám nabıźı ́ televize? Jsou to hodnoty 
nějaké ideologie? A zcela určitě si  odpovězme na 
otázku, kterými hodnotami se necháváme ovlivňovat?

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

Člověk	by	měl	svůj	osud	
nechat	plynout	samovolně

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

Duchovní	slovo,	foto	archiv	JACKi

P.	Alfred	Volný,	jablunkovský	farář
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Je to zvláštnı́ doba…. povánočnı́… 
opadané stromky se zbytky střıb́rných 
třásnı ́ a s obaly od vánočnıćh kolekcı ́
opřené o popelnice, kontejnery na 
třı́děný odpad přetékajı́cı́ barevnými 
kusy balı́cı́ch papı́rů a rozšlapaných 
krabic, sáčky, pet láhvemi…  a u toho 
poslednı́ho zeleného stojı́ láhve od 
alkoholu jako vojáčci v několika řadách.

Co nám zůstalo ze svátků radosti a 
p o k o j e ?  N e j l e p š ı́ ,  n e j d r a ž š ı́  a 
nejkrásnějšı ́dárečky, nejchutnějšı ́jıd́la, 
super zábava v televizi. Děti i dospělı ́se 
na chvıĺi zabavı ́s novými hračkami, než 
se vrátı ́ ke stereotypu všednıćh dnů. 
Ještě si o Silvestru připijeme a trochu 
zhodnotı́me ten rok 2020, nejspı́še 
slovy, že za moc nestál a ten nový by 
mohl být lepšı.́ Svátky končı…́možná se 
vrá t ı́me  do  práce ,  do  školy,  do 
„normálu“… 

Ale v tuto dobu snad ještě vıć e 
n e ž  k d y  j i n d y  v n ı́ m á m e 
nejistotu z toho, co bude, co 
přıj́de, co přinesou dalšı ́ dny, 
týdny, měsıće. To, co jsme vždy 
považovali za samozřejmé, 
dané, neměnné, najednou 
neplatı́. Během roku 2020 
jsme museli všichni mnoho 
v ě c ı́  v e  s v ý c h  ž i v o t e c h 
přehodnotit .  Co z našich 
lidských jistot zůstalo? 

Mnoho z nás (v našem kraji si 
dovolıḿ napsat velká většina z 
nás) navštı́vila o vánočnı́ch 
svá tc ı́ c h  a l e s p o ň  j e d n o u 
kostel. Z tradice, zvědavosti, 
niterné potřeby. Vzpomeneme 
si po měsıći, co jsme slyšeli? 
Jednou z nejvı́ce citovaných 
b i b l i c k ý c h  v á n o č n ı́ c h 
myšlenek je verš z knihy Izajáš: 
„Lid, který chodı́ v temnotě, 
uvidı ́ veliké světlo. Na ty, kdo 
bydlı ́ v zemi nejhlubšı ́tmy, na 
ně zazářı́  světlo.“ (Iz 9,1) 
Chtěla bych tuhle myšlenku 
připomenout na prahu nového 
roku. Do tmy přicházı ́ světlo. 
Do všech starostı,́ problémů, 
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„Lid,	který	chodí	v	temnotě,	
uvidí	veliké	světlo.	
Na	ty,	kdo	bydlí	

v	zemi	nejhlubší	tmy,	
na	ně	zazáří	světlo.“	

Evangelický	kostel	a	fara	v	Návsí

JACKi ZPRAVODAJ
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Bohatstvı,́ povaha, rozmanitost a životnost lidového zpěvu závisı ́na 

mnoha podmıńkách. Na Těšıńsku se tradičně zpıv́alo pro zábavu, při 

práci a k obřadům. To jsou hlavnı ́okruhy zpěvnıćh přıĺežitostı.́ Dnes si, 

bohužel, málokdo při práci zpıv́á. Hudba byla vždy neodmyslitelnou 

součástı ́života zdejšıh́o regionu. Při přıĺežitosti každého svátku v roce 

se zpıv́alo, zednıći, stolaři či ševci si vždycky zpřıj́emnili těžkou práci 

pıśničkou. Lidé zpıv́ali, aby se necıt́ili sami. V Jablunkově a okolnıćh 

vesnicıćh se objevuje tzv. hudba s malou basou, gorolská muzika. Tato 

pestrá folklórnı ́ hudba má své pevné mıśto ve společenském životě 

všech obyvatel Trojmezı.́ 

V rubrice „na gorolskóm nute” bychom vám chtěli, vážení čtenáři, 
postupně přiblížit muziku na Jablunkovsku očima Leona Ježowicze.

„Hudba, je nejdokonalejší typ umení: 

neprozradí nikdy svoje tajemství." Oscar Wilde

ˇ

První	cimbálová	muzika	v	Jablunkově,	70.	léta

bolestı,́ nemocı,́ omezenı ́ přicházı ́ Naděje. Jako 
lidé jsme toho hodně pokazili a málokdy si 
dokážeme sami pomoci. Narozené Dıt́ě přinášı ́
Světlo do našı ́tmy pochyb a beznaděje. Z Vánoc 
nám může zůstat vıće než jen dárky, které přinesl 
„Ježıš́ek“. Protože Ježıš́ je tıḿ největšıḿ darem pro 
každého z nás. Světlem do každé tmy, jistotou a 
nadějı ́do každé situace.

Hana	Martýnková,	
katechetka	SCEAV	Návsí

Přeji	nám	všem,	abychom	měli	odvahu	
a	touhu	jít	za	tím	pravým	Světlem.	

Přeji	nám	všem,	aby	rok	2021	
byl	novou	šancí	i	nadějí.



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

4 NA GOROLSKÓM NUTE

Když se podıv́áme do Jablunkova, v 19. a 20. stoletı ́
našli bychom, podle Leona Ježowicze dvě tradičnı ́
centra kulturnı́ho děnı́. „Czytelnia“, která plnila 
funkci kulturnıh́o domu a kostel Božıh́o Těla. Kolem 
těchto „institucı́“ se shromažďovala společnost. 
„Czytelnia“ stála na konci řemeslných ulic Polská a 
Mlýnská. Sı́dlili zde jablunkovštı́ pekaři, ševci, 
mlynáři a dalšı ́řemeslnıći. A ti všichni se společně s 
dalšıḿi Jablunkovany scházeli v Czytelni, aby si 
zahráli, zazpıv́ali. Sešli se u přıĺežitosti svatby, oslav 
narozenin nebo svátků. Mı́stnı́  lidé, třeba i 
řemeslnıći, byli hudebně velmi nadanı.́ Mnozı ́z nich 
byli hudebně tak šikovnı ́a zdatnı,́ že si mohli dovolit 
dávat soukromé hodiny hry na hudebnı ́nástroj. 

A tak se vlastně v Jablunkově, ale i v okolnıćh obcıćh 
lidé naučili hrát na housle, klavı́r, harmoniku, 
trumpetu a dalšı ́tradičnı ́hudebnı ́nástroje.
A třeba dechové hudby hrály podle pana Ježowicze 

v Jablunkově v jednom kuse.  Dechovka šla vždy 

ruku v ruce se životem v kostele Božıh́o Těla. Kdo z 

nás by si dovedl i v dnešnı ́ době představit napr.̌ 

svátek Božıh́o Těla bez doprovodu dechové hudby 

Jablunkovanka? A tak tomu bylo i kdysi, procesı,́ 

které procházelo přes město, doprovázela 

dechovka. Složená nejen z Jablunkovanů, ale i z 

muzikantů z okolnı́ch obcı́. V nich také nebyla 

nouze o šikovné hudebnı́ky. I ostatnı́ cı́rkevnı ́

svátky byly vždy spojovány s hudbou, předevšıḿ 

tou dechovou. Mezi kostelem a dechovkou byla 

silná a pevná vazba, v každé době. A je nutné připomenout, že 

veškerá hudebnı ́ produkce byla in natura, bez mikrofonů, bez 

zesilovačů apod.

Také nesmıḿe zapomenout na hospody a hospůdky. Bylo běžné, že  

se v nich hrálo, zpıv́alo, debatovalo. Až do II. sv. v. byly hospody jako 

takové velmi živé, měly svou úžasnou atmosféru. V mnohých bychom 

mohli najıt́ dokonce cimbál. V poválečné době se k nám dostala 

hudba v americkém stylu a skoro v každé obci byla menšı ́tanečnı ́

kapela, jež byla součástı ́zábav a plesů. Tady bych chtěl vzpomenout 

na skupinu, vyprávı ́pan L. Ježowicz, která vznikla u „Kohinorky“ a 

jejıḿi členy byli zaměstnanci této fabriky. Kapelu vedl Eduard 

Ježowicz.

A jak se vlastně přihodilo, že v Jablunkově byla založena hudebnı ́

škola? Pan Ježowicz na to dodnes rád vzpomıńá, protože, dalo by se 

řıćt, byl u toho, když tato myšlenka přišla na svět. Když se v roce 

1956 procházel se svým staršıḿ bratrem Antonıńem (vynikajıćıḿ 

klavıŕistou a varhanıḱem) kolem Jablunkova, oslovil je tehdejšı ́

starosta Jablunkova Bohumil Smyček. Doslova zavolal: „Antonıńe, 

budeš dělat ředitele hudebnı ́ školy v Jablunkově?“ „Já vyřıd́ıḿ 

potřebná povolenı,́ najdu prostory a ty budeš ředitelem.“ A tak se 

stalo, že pan Antonıń Ježowicz 1. zářı ́1956 přivıt́al v tzv. červené 

škole, na ul. Bukovecké, prvnı ́ žáky. A Leon? Společně s dalšıḿi 

dvěma žáky, panı ́Otyliı ́Kuśovou, roz. Kantorovou  a panem Pavlem 

Pilchem, se stali prvnıḿi absolventy hudebnı ́školy v Jablunkově, 

kteřı ́byli přijati na hudebnı ́konzervatoř do Ostravy. A proč jsme 

nakonec zmıńili vznik „lidušky?“ Protože právě hudebnı ́škola vždy 

vedla děti k muzicıŕovánı.́ Dıḱy hudebce vzniklo mnoho dětských 

hudebnı́ch souborů, dokonce smyčcový orchestr, folklórnı ́

soubory, ať už to byla cimbálová muzika Mionšı́, FS Jackové, 

gorolské kapely Lipka, Nowina, a dalšı…́. 

 

V	článku	byly	použity	vzpomínky	a	myšlenky	p.	Leona	
Ježowicze,	dále	bylo	čerpáno	z	knih:	Lidové	písně	z	Těšínska,	

Mojžíšek	Josef,	Těšínsko	–	Lidová	píseň	a	hudba,…,	J.	Štika.	

„Jablunkov	byl	sice	tišší	městečko,	
ale	vždy	se	v	něm	zpívalo.

Muziky	byly	originální	a	nezapomenutelné.	
Kdežto	dnes	je	v	Jablunkově	rušno,	

ale	málo	se	zpívá.”

Leon	Ježowicz,	muzicirování	v	Třinci,	70.	léta

Hudba	vychází	z	nás,	z	vlastního	těla.	
Hudba	vyjadřuje	národní	celistvost,	
součinnost,	dává	společnou	řeč	všem.	

To,	co	nám	nevyjádří	slova,	
dokáže	vyjádřit	hudba.
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RENATA	CZADER
Nikdy nejsi sám	
Zakladatelka spolku , který se zabývá organizováním „NIKDY NEJSI SÁM“
volnočasových aktivit pro děti a mládež s různými druhy postižení – 
mentálním, smyslovým i tělesným. Velká bojovnice s obrovským srdcem.

Spolek	„Nikdy	nejsi	sám“	není	ještě	všem	čtenářům	úplně	
známý.	Čím	se	zabývá	Vaše	organizace?	
Spolek „Nikdy nejsi sám“ působı ́na Třinecku od roku 2014, a 
zabývá se organizovánı́m volnočasových aktivit pro děti a 
mládež s různými druhy postiženı ́ – mentálnıḿ, smyslovým i 
tělesným.  Jsme svépomocná skupina, společně sdı́lı́me své 
životnı ́zkušenosti, vzájemně si pomáháme a podporujeme se. 

Kdo	byl	hlavním	iniciátorem	založení	spolku?	
Hlavnıḿ iniciátorem jsem byla já. V roce 2005 se nám narodil 
druhý syn a bohužel jeho vývoj nasvědčoval tomu, že ho bude 
trápit těžké a závažné postiženı́. Přes to všechno, jsme s 
manželem chtěli mladšı́mu synovi dopřát stejný život, jaký 
prožıv́al staršı ́syn – aby mohl navštěvovat nějaký kroužek, aby 
měl nějaké mimoškolnı ́vyžitı,́ a aby měl možnost setkávat se se 
svými vrstevnıḱy, kamarády. Zkrátka jsme chtěli a pořád chceme 
a snažıḿe se o to, aby měl krásný a spokojený život. 

Kdo	byl	pro	Vás	oporou?	
Oporou v předsevzetı ́založenı ́spolku mi byl manžel, který viděl, 
že mi velmi chybı ́kontakt s dětmi. Povolánıḿ jsem učitelka. Po 
narozenı ́syna jsem už nemohla vykonávat svou profesi. Spojenı ́
našı ́nové rodinné situace a aspoň trochu vykompenzovat ztrátu 
mého povolánı ́se nám zdálo jako dobré řešenı.́ A byl to dobrý 
krok. 

Kdo	tvoří	spolek?	
Spolek tvořı ́ představenstvo pěti osob, já zastávám 
funkci předsedy. 

Kolik	členů	má	spolek?
Náš spolek členy nemá. Sdružujeme zhruba dvacet 
pět rodin, které se různými způsoby zapojujı ́do námi 
organizovaných aktivit. Jsem moc ráda, když se k nám 
přidávajı́ nové rodiny. Kdo chce, tak nás může 
kontaktovat na „facebooku“, je to nejrychlejšı ́ cesta. 
Na stránkách spolku mám uvedené telefonnı ́ čıślo, 
stačı ́ zavolat. Budeme rádi, když se k nám přidáte. 
Pamatujte, že NIKDY NEJSTE SAMI. To je naše krédo.

Jak	vypadají	setkání	„Spolku	nikdy	nejsi	sám“?	
Prvotnı́ moje myšlenka byla taková, abychom se 
pravidelně setkávali jednou týdně. Ukázalo se však, že 
to nenı ́reálné, protože naše děti jsou často nemocné, 

na odpoledne rodiče 
plánujı ́ různé terapie. 
D a l š ı́  l o g i s t i c k o u 
p ř e k á ž k o u  b y l o 
plánovánı ́setkávánı.́ Je 
t ř e b a  v ě d ě t ,  ž e 
přesuny jsou pro nás 
velmi fyzicky náročné. 
Přijı́t ze školy nebo 
stacioná ře  domů s 
d ı́ t ě t e m ,  k t e r é  s e 
pohybuje na vozıḱu a 
za hodinku se zase 
chystat k odchodu je 
vyčerpávajı́cı́ .  A ne 
vždy je možno počkat 
n ěkde  venku.  Dı́ t ě 
potřebuje nakrmit , 
přebalit. Takže během 
těch pár let jsme vše 
doladil i  do dnešnı ́
podoby. Setkánı́ jsme 
m ı́va l i  c o  1 4  d n ů . 
S t ř ı́ d a l y  s e  m a l é 
s k u p i n k y  n a 

canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka). Našıḿ 
největšı́m trhákem jsou pobytové akce, a to letnı ́
tábory a vı́kendové pobyty. Vı́kendovky občas 
pořádáme i s rodiči. Je přıj́emné se sejıt́ pospolu, 
popovıd́at si nejenom o starostech, ale i o přıj́emných 
chvilkách, které s našimi dětmi prožıv́áme. Tábory 
jsou bez rodičů. Zde roli rodiče-opatrovnıḱa přebıŕajı ́
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 asistenti, bez jejıćh pomoci nenı ́možná žádná pobytová 
akce. Pro spoustu děti je tábor dobrodružná záležitost. 
Pro naše děti je to ještě na vı́c velkou výzvou.  
V rodinách jsou často středem pozornosti. Na táboře se 
přirozeně učı́ spolupráci, socializaci. Je to velká 
průprava do života. Odloučenı ́od rodičů, sourozenců je 
velkým přıńosem, pro obě strany. 

Říkáte	 tedy,	 že	 během	 tábora	 je	 omezen	 kontakt	
s	rodiči?
Ano. Na táborech jsou návštěvy i telefonovánı ́maminek 
zakázány. (smıćh) Od samého začátku jsem chtěla, aby 
si od neustálého pečovánı ́odpočinula i rodina. Některé 
maminky ze začátku vyžadovaly po mě každodennı ́
hlášenı,́ jestli je všechno v pořádku. Byla jsem proti, 
jednak z výše zmıńěných důvodů, ale také z časových 
důvodů. Opravdu nenı́  ani čas, ale ani sı́ la ke 
komunikaci. Někdy si maminka vzala čı́slo na 
asistentku. Nerada to vidıḿ. Musıḿ chránit asistenty, 
aby nemuseli chodit pořád někde s telefonem a neustále 
raportovat, co se děje. Večer, když mám ještě sıĺu, pošlu 
nějakou pěknou fotku rodičům nebo se snažıḿ dávat 
mini  informace na ná š  „ facebookový“  pro�i l . 
Samozřejmě, když nějaká maminka napı́še zoufalou 
sms-ku, tak ji odpovıḿ, ale snažıḿ se to nějak korigovat. 
Naštěstı́ se nám za 6 let podařilo vybudovat mezi 
spolkem a rodiči tak velkou důvěru, že děti jsou v 
dobrých rukách, že je o ně dobře a s láskou postaráno, že 
rodiče už opravdu jen sporadicky vyžadujı ́okamžitou 
zpětnou informaci. Pro všechny zúčastněné je to velká 
zkouška. Nicméně vždy prosıḿ rodiče, aby na přıj́mu 
přece jenom byli. Kdyby se něco přihodilo, okamžitě 
budu volat právě jim.  

Kolik	táborů	uspořádáte	ročně?	
V tomto roce jsme i přes tu „covidovou“ katastrofu 
uspořádali dva tábory. Jeden tábor byl v Dolnı ́ Lomné, 

v penziónu „U Rzehaczka“. Ten byl určen pro osoby na vozıḱu. 
Druhý tábor se uskutečnil v Mostech u Jablunkova, byl to 
takový „turistický“ tábor. Trávili jsme spoustu času v přıŕodě, a 
na procházkách. Dokonce jsme jeli lanovkou, na bobové dráze, 
a byli jsme na koupališti. Na každém táboře bylo 10 dětı,́ 10 
asistentů a vždy máme také na pobytech zdravotnı ́personál. 

Kolik	má	spolek	dobrovolníků?	
Máme zhruba dvacet dobrovolnıḱů. A co mě hodně těšı,́ máme 
i dobrovolnıḱy chlapy! Někteřı ́ dobrovolnıći jsou s námi od 
samého začátku, jezdı́ na všechny naše pobyty. Prvnı ́
dobrovolnıći, kteřı ́ se se spolkem seznámili, jsou naprosto 
úžasnı!́ Zaškolujı ́ nově přıćhozı,́ jsou jim oporou v těžkých 
chvıĺıćh, které i přeze všechno občas nastanou.  Také se stává, 
že mladı ́lidé přıj́dou a zjistı,́ že toto nenı ́pro ně. Je to těžká 
práce jak fyzicky, tak emočně.  

Co	by	měl	zvládnout	takový	dobrovolník? 
Neměl by se bát těžké práce. Měl by být psychicky odolny,́ 
protože se setká s různými typy postiženı,́ což nenı ́jednoduché 
ustát. Na všechno se, ale nejde připravit, napřıḱlad když musıt́e 
přebalit dospělého chlapa, musıt́e zvládnout emočnı ́výbuchy 
panı́ vedoucı ́ (smıć h). Věřıḿ, že po ukončenı́ pobytu jsou 
totálně vyřıźenı,́ protože se starajı ́ o děti dvacet čtyři hodin. 
C�asto jsem slyšela od dobrovolnıḱů slova: „klobouk dolů před 
rodinou, že to zvládá“. Dobrovolnictvı ́ si u nás může přijıt́ 
vyzkoušet každy,́ a pak se svobodně rozhodnout, jestli bude 
pokračovat nebo ne.

V	 rámci	 spolku	 pořádáte	 různé	 terapeutické	 sezení,	
například	muzikoterapie.	Jaké	emoce	vidíte	u	dětí	během	
terapie?	Co	to	v	nich	vyvolává?	

Muzikoterapie pro osoby s různými druhy postiženıḿ je někdy 
„jediná“ činnost, kterou můžou aktivně vykonávat. Do ruky jim 
dáte nástroj, oni majı ́pocit, že hrajı,́ a tıḿ způsobem se jim 
zvyšuje i sebevědomı.́ Samotná muzikoterapie má léčebné 

ú č i n k y,  a l e  n a  t o  s i 
nehrajeme, to je dosti 
složitá disciplı́na. Našı́m 
c ı́ l e m  j e  z a p o j i t  d o 
společné činnosti všechny 
osoby s různými druhy 
postiženıḿ. U canisterapie 
t o  p ro b ı́ h á  p o d o b n ě . 
O s o b a  s  p o s t i ž e n ı́ m 
vydává pokyny, a pejsek 
poslouchá, nebo probı́há 
polohovánı́, kdy pejsek 
svým tělem a dechem 
souznı ́s člověkem. Možná 
s e  z d á ,  ž e  t y  d ě t i 
nevnıḿajı,́ ale jsou naopak 
velice citlivé. Jsou rády za 
každou pochvalu. Jsem 
velmi citlivá na to, když se 
o osobách s postiženı́m 
vyjadřujeme tak, jak by 
nebyly přı́tomné. Je to 
v e l i c e  n e e t i c k é , 
nedůstojné.



Do	jakých	dalších	zajímavých	terapií	se	zapojujete?
Už jsme zažili felinoterapii (terapie s pomocı ́ kočky). To bylo 
úžasné, kočka je náturou úplně jiné zvıř́e než poslušný pejsek. 
Pro odvážné byl kontakt s obřı́m šnekem. Naše děti rády 
absolvujı ́hipoterapii (terapie s pomocı ́konıḱa), ale jak řıḱám na 
tyto terapie nedocházıḿe z důvodů léčebných účinků, ale pro 
radost. Bavı ́nás to! 

Kde	nacházíte	inspiraci?	
Inspiruje mě všechno kolem mě. 
Napřıḱlad všimla jsem si, že DDM 
J a b l u n k o v  m á  k r o u ž e k 
a r t e t e r a p i e  p r o  d ě t i  s 
handicapem s panı́ Zuzanou 
Karpeckou. Tak jsem se vydala se 
synem na průzkum. Možná do 
budoucna navážeme nějakou 
spolupráci.  Dıv́ám se kolem sebe, 
a transformuji všechno na ty 
svoje děti. Inspiruji se i u jiných 
spolků.

Odpusťte	 mi	 mou	 zvídavost,	
ale	 pro	 zdravého	 člověka	 je	
nepředstavitelné,	 jak	 může	
v y p a d a t 	 s v ě t 	 o s o b y 	 s	
postižením.	Co	v	něm	je?	
Některá postiženı́ si můžeme 
nasimulovat ,  že  neslyš ı́me, 
můžeme si zkusit, jaké to je být na 
v o z ı́ k u ,  a l e  n e m ů ž e m e  s i 
nasimulovat mentálnı ́ postiženı.́ Nevıḿe, co se děje v hlavě. 
Každý člověk je jiný, má jiné reakce. Našıḿ úkolem, jako osobě 
asistujıćı ́a pečujıćı,́ je vědět a předvıd́at potřeby osoby, o kterou 
pečujeme. Mě nezajıḿá diagnóza. Já potřebuji vědět, jak velkou 
mıŕu pomoci mám poskytnout. Musıḿe ke všem přistupovat s 
důstojnostı.́ Chovejme se tak, jak chceme, aby se lidé chovali k 
nám nebo k našim blıźkým. Emoce a city tito lidé projevujı,́ a 
někdy je umı ́dát pěkně najevo! I ty kladné, i ty negativnı.́ Vidıḿ  
to na svém synovi. Když je šťastný spokojený odpovıd́á tomu i 
jeho výraz. Naopak, když se mu něco nelibı,́ nenı ́ v pohodě, 
děláme něco proti jeho vůli, začne se kousat. C�asto vidıḿe 
tendence k sebepoškozovánı́ nebo poškozovánı́ asistenčnı ́
osoby, protože svou nelibost neumı ́vyjádřit jinak. 

Jaké	 další	 aktivity	 pořádá	 Váš	 spolek,	 kromě	 táborů	 a	
různých	pobytů?	
Každý rok obdarováváme děti v nemocnicıćh. Už pátým rokem 
jsme byli s dárky v Třinci na dětském oddělenı,́ a ve fakultnı ́
nemocnici v Ostravě na oddělenı́ dětské neurologie. Dárky 
sbıŕáme a přijıḿáme celý rok, a věnujı ́ nám je novomanželé, 
kteřı ́nechtějı ́květiny nebo jiné dary během svatebnıh́o obřadu. 
Dary rozvážı́me na Mikuláše, a když máme něco málo 
nastřádáno za prvnı ́půl rok, tak i ke Dnı ́dětı.́ 
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Od	 1.	 9.	 2020	 spolek	 poskytuje	 novou	 službu	
v 	 p o d o b ě 	 k r á t k o d o b é h o 	 p r o n á j m u	
bezbariérového	 bytu	 v	 Třinci.	 Jak	 to	 přesně	
funguje?	
Tento byt si můžou pronajmout pečujıćı ́osoby, které si 
potřebujı́ nějakým způsobem odlehčit, potřebujı́ si 
odpočinout. Byt je plně vybaveny,́ jsou tam polohovacı ́
postele, kompenzačnı́ pomůcky, které nám zapůjčuje 
Charita Třinec, můžeme doladit na mıŕu dle jejich potřeb. 

Tato služba je určená nejen pro osoby s postiženıḿ, ale 
také pro staršı́ nebo nemocné lidi. U� sluha, kterou 
provozujeme, nenı́ omezená věkem, postiženıḿ ani 
mıśtem pobytu. Spolek poskytuje mıśto, pečujıćı ́osoba si, 
ale musı ́sama zajistit náhradnı ́pečujıćı.́ 

Jaká	je	maximální	doba	pronájmu	bytu?	
Maximálně tři týdny. 

Co	Vás	osoby	s	postižením	učí?	
Trpělivosti, vytrvalosti, a hlavně mě učı,́ že stojı ́za to v 
životě bojovat. Svůj život si vybojovali a nezřıd́ka bojujı ́
dál. Jak jinak nazvat každodennı́  rehabilitaci, 
každodennı ́socializaci. Pomozme jim udělat ten život 
přıj́emnějšı.́ Nemůžeme přidat dnů do jejich života, ale 
můžeme přidat život do těchto dnů. 

Jak	se	staráte	o	duševní	hygienu?	
Velice mě naplňuje právě práce ve spolku. Jsem šťastná, 
když vymyslı́m nějakou aktivitu, podařı́  se ji 
zrealizovat, a lidé odcházejı ́šťastnı ́a spokojenı.́ 

Co	 by	 bylo	 pro	 Vás	 v	 životě	 největší	 výzvou	 a	
zároveň	tichým	přáním?	
Největšı ́výzvou je neustálé rozvıj́enı ́našich aktivit a 
všech činnostı.́ 

Děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	vše	dobré.
D.	Cymerys,	JACKi	

„Chovejme	se	tak,	jak	chceme,	
aby	se	lidé	chovali	k	nám	
nebo	k	našim	blízkým.”

ALIS	RUN	-	Bystřický	běh	s	úsměvem
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POHLEDY	I	VHLEDY	V	ŽIVOTĚ	DDM	2020
Začátek roku, jako u většiny 
z nás, kteřı ́ vnıḿajı ́ smysl 

ž ivo t a  v  p o h l e d u  d o 
budoucnosti, byl plný 
očekávánı ́ a předsevzetı,́ 

která se většinou rodı ́v záři 
silvestrovských ohňostrojů. 

Nebyl snad nikdo, kdo by dohlédl ke 
změnám, kterými byl propleten rok 2020 jak v 
životech osobnıćh, tak ve sféře pracovnı.́ Všechno 
bylo jinak a všechno bylo poprvé.
Druhé školnı́ pololetı́ roku 2020 začalo podle 
naplánovaného vzorce, ve kterém mělo vše svůj 
zaběhnutý řád a pořádek.

Jedna	 z	 událostí	 těchto	 dní	 byla	 konference	
třech	 spolupracujících	 DDMek	 (Třinec,	
Bystřice,	 Jablunkov)	 a	 jednoho	 SVČ	 (Český	
Těšín)	v	prostorách	sálu	radnice.	 Jedná	se	o	
pravidelné	 setkávání	 ředitelů,	 pedagogů	 a	
ekonomů,	 na	 kterých	 dochází	 k	 diskuzím	 a	
sd í lení 	 dobré 	 praxe 	 v 	 problemat ice	
volnočasového	vzdělávání.

Obdobı́  COVID-19 nás zastihlo však ne-
připravené. S� itı́m roušek, ve spolupráci se 
čtyřiceti švadlenkami,  městem Jablunkov, Toni – 
Mosty s.r.o. a Grill bar u RADNICE, došlo k pomoci 
t ě m  n e j z r a n i t e l n ě j š ı́ m … s e n i o r ů m  a 
zaměstnancům města Jablunkov pracujı́cı́ch v 
prvnı ́linii.

Díky	uvolnění	vládních	nařízení	mohlo	DDM	
Jablunkov	 nabídnout	 letní	 výjezdové	 a	
příměstské	 tábory	 (10)	 našim	 nejmladším	
spoluobčanům,	 kteří	 svoji	 nahromaděnou	
energii	zužitkovali	v	celotáborových	hrách	a	
letních	aktivitách:-)

Připravený a naplánovaný školnı ́
rok 2020/2021 zabrzdila, doslova 
na startovnı ́čáře, druhá vlna C-19, 
ve které improvizace a realizace 
dlouhodobých plánů DDM Jablun-
kov nebrala konce.

Po třech letech jednánı ́ a přıṕrav 
otevřelo 1. 1. 2021 DDM Jablunkov, 
ve spolupráci s obcı ́Mosty u Jablun-
kova, své prvnı ́odloučené pracoviš-
tě v Komunitnıḿ centru Mosty u 
Jablunkova v krásně zrekonstruo-
vané staré škole č. p. 333. Vedoucıḿ 
zaměstnancem na tomto odlouče-
ném pracovišti bude zkušený peda-
gog a člověk na svém mıśtě panı ́
Mgr. Jana Foffová, která byla dlou-
holetou tvářı́ Rodinného centra 
Mostıḱ.

V	 návaznosti	 na	 rekonstrukci	
DDM	 2019	 v	 rámci	 IROP	 ORP	
Jablunkov	a	udržitelnosti	manu-
ální	zručnosti	a	rozvoje	volnoča-
sových	 aktivit	 řemeslnického	
zaměření	je	DDM	součástí	MAP	II,	
ve	kterém	DDM	dlouhodobě	spo-
lupracuje	s	mateřskými	školami	a	
základními	 školami	 v	 projektu	
Malý	řemeslník,	kterého	se	účast-
ní	okolo	200	dětí	v	každém	škol-
ním	pololetí.	Cílem	tohoto	snaže-
ní	 je	vytvoření	nového	polytech-
nického	oddělení	a	přijetí	do	hlav-
ního	pracovního	poměru	nového	
pedagoga	 s	 technickým	 zaměře-
ním.	V	souladu	se	školským	záko-

nem	 561/2004	
Sb . 	 o 	 rozvo j i	
nových	 aktivit,	
v yuž i j e 	 DDM	
J a b l u n k o v	
rezervní	fond.

Jako personálnı ́
tsunami se tento 
rok přehnala vlna 
přes DDM, při které došlo ke 
změnám v oblasti pedagogické i 
a d m i n i s t ra t iv n ı́ .  Z á s t u p c e m 
ředitele je dlouhodobý pedagog 
Mgr. Zdena Szotkowská, vedoucı ́
pedagogové Mgr. Jana Foffová, Mgr. 
S i m o n a  M a c e č k o v á ,  L e n k a 
Hawliczková, na pozici ekonoma - 
ro z p o č t á ře  p a n ı́  I n g .  L i b u š e 
Wiszczorová a recepčnı́ panı́ Eva 
Badová a Lucie Juhaščiková.

Příprava	 na	 70.	 výročí	 založení	
DDM	 Jablunkov	 je 	 v 	 plném	
proudu.	 Naděje,	 že	 květnové	
oslavy	budou	již	bez	omezení,	je	
stejně	 velká	 jako	 návrat 	 k	
původnímu	chodu	všedních	dní,	
kdy	 odložíme	 nesvobodu	 a	
vykročíme	 směrem	 k 	 sobě	
samým	s	“viditelným	úsměvem“,	
který	nestojí	nic	a	dává	hodně…

Mgr.	Václav	Pospíšil,	ředitel	DDM

ZAHÁJENÍ	ČINNOSTI	

ODLOUČENÉHO	PRACOVIŠTĚ	DDM	JABLUNKOV	V	KOMUNITNÍM	CENTRU	MOSTY	U	JABLUNKOVA

Jak už bylo avizováno v předchozıć h čıślech zpravodaje, od nového roku zahajuje v prostorách Komunitnıh́o 
centra svůj provoz odloučené pracoviště DDM Jablunkov. Chystáme pro vás pestrou nabıd́ku kroužků, kurzů i 
jednorázových akcı ́a doufáme, že se nám s ohledem na epidemiologickou situaci podařı ́co nejvıć z našich plánů 
uskutečnit. 

Jaké aktivity jsme si pro vás připravili, se můžete dozvědět na webových stránkách ddm.jablunkov.cz nebo na 
facebookových stránkách DDM	Jablunkov,	Mosty	u	Jablunkova	o.p., přıṕadně na našem Instagramu. Online 
registraci do kroužků a kurzů spouštıḿe v neděli 10. ledna 2021 v 18.00, osobně se pak můžete přijıt́ přihlásit od 
pondělı ́11. ledna od 8.00. Kancelář	DDM sıd́lı ́v prvnıḿ patře Komunitnıh́o centra ve staré škole a k dispozici 
vám budeme vždy od	pondělí	do	středy	v	časech	8.00	–	11.00	a	12.00	–	16.00.  Je možné se hlásit také 
v kanceláři DDM v Jablunkově.

Jsme moc rádi, že máme možnost rozšıř́it nabıd́ku volnočasových aktivit v obci, a těšıḿe se na práci s vámi a pro vás.

Mgr.	Jana	Foffová



 
Poprvé se dveře základnı́ umělecké školy 
otevřely 1.9.1956 a ve škole vyučoval jen 
čtyřčlenný pedagogický sbor (Ježowicz Antonıń - 
klavıŕ, akordeon, varhany, Bartulec František - 
housle, Rucká Marie - housle, souborová hra, 
Wrabelová Markéta - klavı́r,  akordeon a 
souborová hra). Tehdejšı ́základnı ́hudebnı ́školu, 
jak byla nazývána, navštěvovalo 88 dětı́ z 
jablunkovských škol a okolı.́  

Prvnıḿ ředitelem byl pan Antonıń Ježowicz, a to 
až do roku 1990. Během jeho působenı ́se škola 
přejmenovala na Lidovou školu uměnı ́a v roce 
1990 na Základnı ́uměleckou školu. V témže roce 
byl také jmenován nový ředitel pan Antonı́n 
Sikora, který ve své funkci působil 28 let. Za jeho 
působenı ́se škola rozrostla, jak v počtu dětı,́ tak i 
v počtu pedagogů. 

V roce 2018 pana ředitele Sikoru vystřıd́al ve 
funkci současný ředitel pan MgA. Ondřej Bazgier, 
DiS.

Za dobu fungovánı́ školy zde vznikla řada 
souborů, jmenujme z nich napřı́klad soubory 
Jackové, Mionšı́, Nowina, dechový soubor a 
spousta dalšıćh. 

S�kola do roku 1980 vystřıd́ala celkem čtrnáct 
působišť, a pak dlouhá léta působila v budově na 
Mariánském náměstı́ 1. Od školnı́ho roku 
2016/2017 se vyučuje v budově na ul. Bukovecká 
č. 479.

S�kola má v současné době na 330 žáků a 22 
zaměstnanců. Vzdělává žáky v bohatém výčtu 
hudebnıćh nástrojů a ve výtvarném oboru, který 
kromě malby a kresby nabıźı ́ i modernı ́ obor 
gra�ického designu. I dnes je součástı ́školy také 
bohaté spektrum souborů, jako jsou smyčcový 
orchestr, tři lidové kapely, kytarový soubor, 
akordeonový soubor, �létnový soubor, žesťový 
soubor, komornı ́zpěv a pěvecký sbor. 

Jménem zaměstnanců přeji škole hodně úspěchů, 
mnoho žáků a hlavně spoustu čistých tónů a 
krásných barev. 

JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T 9 ŠKOLNÍ STRÍPKYˇ

učitelé	ZUŠ	Jablunkov

Začátky	hudební	školy	na	počátku	60.	let;	foto	archiv	L.	Ježowicz	

Big	Band;	foto	archiv	ZUŠ

Houslové	trio,	učitelky	ZUŠ	Jablunkov;	foto	archiv	ZUŠ

,

Základní umělecká škola Jablunkov 
v roce 2021 slaví své 65. výročí od založení 

Pojdme si tedy trochu shrnout její historii
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Michale,	 lyže	 jsi	dostal	už	do	kolébky.	Pamatuješ	si	svoje	

první	lyžování?	

Pamatuji. Prvnı́ lyže mi 

p ř i n e s l a  m a m k a  o d 

kolegy z práce. Byly to lyže 

od pana Janusza Gomoly. Na lyžıćh jsem 

začıńal jezdit kolem baráku. Pouštěl jsem to z takového 

malého kopečka. Teprve později jsem začal chodit na 

lyžařský vlek v Milıḱ ově, který se nacházel blıź ko mého domu. 

R� ıḱalo se mu „Na Sibiři“. To si přesně vybavuji, i když jsem byl v 

té době malý kluk. Když napadlo hodně sněhu, museli 

j s m e  s i  t o  n e j d ř ı́ v e p o ř á d n ě  u š l a p a t , 

abychom nejezdi l i  v hlubo k é m 

sněhu.  Tak vypadaly 

moje prvnı́  kroky na 

lyžıćh. 

Kolik	Ti	tehdy	bylo?	

C�tyři roky. 

Bavilo	Tě	to	nebo	jsi	chodil	na	lyže,	protože	jsi	musel?	

Spıš́e jsem to bral tak, že to tak zkrátka je, a moc jsem nad tıḿ 

nepřemýšlel. Ale asi mě to muselo i bavit. Je to vtipné, ale mě se 

vlastně ani na to nikdo nikdy nezeptal, jestli mě to bavilo. 

(smıćh) Když taťka řekl, že jdeme na lyže, tak se šlo. Bral jsem to 

automaticky.  Byl jsem malý a nepřemýšlel jsem o tom. 

Průměrně dvakrát týdně jsme jezdili za lyžovánı́m na 

„Bagiyniec“ nebo na Velkou Raču. Na Velké Rači trénoval 

lyžařský oddıĺ  Ski Beskyd Velká Rača, a táta mě k nim vždycky 

nějak dotlačil, abych se mohl zdokonalovat. Když jsem byl staršı,́ 

tak mě to hrozně začalo bavit. Dokonce jsem musel rodiče 

přesvědčovat, kteřı ́chtěli, abych skončil. 

Jak	probíhalo	Tvoje	zdokonalování?	

Brzy na to jsem se stal členem lyžařského klubu Ski Mosty (kdysi 

Ski Beskyd Velká Rača).

Bylo	to	Tvoje	rozhodnutí	nebo	rodičů?	

Bylo to společné rozhodnutı ́rodičů, ale nic jsem nenamıt́al. Chtěl 

jsem to zkusit. Vıš́, jak se to řıḱá, „když nic nezkusıš́, nic nezkazıš́“.

MICHAŁ	STASZOWSKI	
Reprezentant v alpském lyžování z Milíkova

Účastnil se  v alpském lyžování ve švédském Åre [:Ore:] MISTROVSTVÍ SVĚTA
v roce 2019. Mezi jeho další úspěchy patří například pětinásobné vítězství 
v Českém poháru nebo se také může pochlubit trojnásobným obhájením titulu 
Akademického mistra republiky v obřím slalomu. 

Byla	 by	 škoda,	
k d y b y c h o m	
vynechali	 Tvá	 školní	 léta,	 kdy	 ses	
pravidelně	účastnil	„Zjazdu	Gwiaździstego“	a	
reprezentoval	 jsi	 PSP	 Jablunkov.	 Jak	 na	 to	
vzpomínáš?	
Dalo by se tak trochu řıćt, že za všechno může právě 
„Zjazd Gwiaździsty“. Rodiče chtěli, abych závodil na 
„zjazdu“ ne proto, abych vyhrával, ale abych si 
vyzkoušel, co všechno obnášejı́ závody, a abych 
dokázal sjet trať. R� ekl bych, že „zjazd“ nastartoval 
moji kariéru. Je to rovněž krásná společenská 
událost. Musıḿ  přiznat, že takovou atmosféru, která 
vládne na „zjazdu“ jsem nezažil na Mistrovstvı ́světa, 
a ani na Univerziádě. (smıćh) To je prostě „show“! 

Co	bys	vzkázal	malým	lyžařským	nadšencům?	
Ať si tu jıźdu užijı ́a nechajı ́na trati všechno. A hlavně, 
ať po závodu už nepřemýšlejı ́nad tıḿ, že to mohli 
zajet lépe a podobně. Za prvé to nepomůže a za druhé 
je zbytečné trápit se kvůli malichernostem. 

Kdysi	se	hodně	mezi	rodiči	řešilo,	že	by	se	neměli	
účastnit	„Zjazdu“	dětí	z	lyžařských	oddílů?	Jaký	je	
na	to	Tvůj	názor?	
Podle mého názoru je to tak, že ty děti se věnujı ́lyžovánı ́
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ve svém volném čase. Vıćeméně každý má možnost jıt́ 
trénovat ve svém volnu. Tak proč by se nemohli zúčastnit 
těch závodů? Z druhé strany, ne všechny děti v oddıĺe 
majı ́ dobré výsledky, a „Zjazd“ je pro ně jedna z mála 
možnostı́, kde můžou zakusit atmosféru závodu. 
Pamatuji si i přıṕady, že „Zjazd“ vyhrál závodnıḱ, který 
nechodil do žádného oddıĺ u. Je to těžšı,́ ale stává se to. 
Myslıḿ si, že kdyby byla dětem z lyžařských oddıĺ ů 
odebrána možnost účastnit se těchto závodů, bylo by to 
nespravedlivé. 

Jaká	jste	byla	parta	v	klubu?	
Pamatuji si, že jsme byli fajn parta a měli jsme i docela 
dobrého trenéra. S kluky jsme drželi pohromadě. Byli 
jsme k sobě upřıḿnı,́ užili jsme si spousta legrace. S 
některými jsem v kontaktu do dneška. A jaká jsme parta 
v reprezentaci? Máme k dispozici mentálnıh́o kouče, 
který nás vlastně učı,́ že lyžovánı ́ je i týmový sport. 
Samozřejmě, že na trati jsme soupeři, ale musıḿe si v 
reprezentaci uvědomit, že když má někdo dobré 
výsledky otevıŕá mıśto dalšıḿu závodnıḱovi. Obecně je u 
nás přıj́emná atmosféra se zdravou a velmi potřebnou 
rivalitou. Horšı ́situace je v dıv́čıḿ kolektivu. Když jsem 
se náhodou nějakým způsobem ocitl na ženském 
závodu, tak jsem se dozvěděl úplně všechno, dokonce i 
to, co jsem nechtěl. (smıćh)

Jaká	je	Tvoje	hlavní	disciplína,	vybíral	jsi	ji	sám? 
Ne, sám jsem si nevybı́ral. Základnı ́disciplı́na je obřı ́
slalom, který se trénuje v oddı́le už od dětı́. V žácı́ch 
přibudou dvě dalšı ́ disciplı́ny, což je slalom a super 
obřı ́slalom. To nenı ́tak, že bych se na něco zaměřoval, 
protože v tréninku jezdı́me všechny disciplı́ny, ale 
nejlepšı ́ výsledky mám ve slalomu. Všichni trenéři 
obecně řı́kajı́, že pokud se člověk začne soustředit na 
jednu disciplı́nu, je to cesta do záhuby. Myslı́m si, že i u 

malých dětı́ by neměla být hned vybı́raná sportovnı ́
specializace. Dı́ tě by mělo mı́t kvalitnı́ všeobecnou 
sportovnı ́přı́pravu různých sportů, a teprve kolem puberty 
si vybrat konkrétnı ́sport, kterému se chce věnovat. 

Měl	jsi	jako	dítě	nějaký	lyžařský	vzor?	
Tak asi Bode Miller, Hermann Maier. Do nedávna jsem 
obdivoval lyžaře Marcela Hirschera, který už sice skončil, 
ale lı́bila se mi jeho excelentnı ́technika. 



Jak	 bojuješ	 s	 trémou	 před	 závodem,	 máš	 k	 dispozici	
sportovního	psychologa?
Na začátku „kariéry“ jsem býval hodně nervóznı́. Jenom na 
„Zjazdu“ jsem šel s nastavenı́m do závodu, že ho jdu vyhrát. 
Postupem času jsem s psychikou bojoval až jsem se dostal 
do stavu, kdy o mě trenéři řı́kali, že jsem závodnı ́ typ, a 
pokud chtějı́, abych na tréninku podával nejlepšı ́ výkony, 
musı ́vytáhnout časomı́ru. A ideálně nějaké týmové sázky, 
že nejpomalejšı ́nosı ́lyže, uklı́zı ́apod. V reprezentaci máme 
rovněž psychologa, který je bývalý lyžař, takže tomu rozumı ́
a různě nám zpestřuje tréninky. Třeba imitace závodu na 
tréninku, kdy trenéři a jinı ́členové týmu se nás snažı ́dostat 
pod tlak už pár dnů před „tréninkovým závodem“, že pořád o 
tom mluvı ́ a poukazujı́, jak je to důležitý den. Následuje 
„závodnı ́den“, kde to vypadá úplně stejně, jako na závodech. 
Jedeme prohlı́dku, jı́zdu, trenér to přestavı ́a zase prohlı́dka, 
jı́zda a konec. Nemáš dalšı ́možnost si zlepšit čas. Dokonce 
dostaneme i čı́sla před startem. Dalšı ́ součástı ́ psychické 
p ř ı́ p rav y j s o u i n d iv i d u á l n ı́  s e z e n ı́  s e s p o r tov n ı́ m 
psychologem, což je velmi podobné návštěvě u psychologa. 
Za poslednı ́ čtyři roky jsem si už byl naprosto jistý na 
závodech, a myslel jsem si, že mě nic nemůže překvapit. 
Bohužel to překvapenı́ přišlo na Mistrovstvı́ světa ve 
druhém kole, kde jsem to moc nezvládnul. Ale byla to super 
zkušenost.

Mezi	 Tvoje	 největší	 úspěchy	 patří	 zatím	 účast	 na	
Mistrovství	světa	v	alpském	lyžování	ve	švédském	Åre	
[:Ore:],	 které	 se	 uskutečnilo	 v	 únoru	 2019.	 Jak	 jsi	
prožíval	nominaci?	
Bylo to super. Když jsem si uvědomil, jaké byly moje počátky 
„Na Sibiři“, a kam až jsem se dostal… Byl to neopakovatelný 
zážitek. Vlastně na začátku sezóny mi ani o tu nominaci nešlo. 
To bylo pro mě vzdálené. Spı́še jsem se chtěl dostat na 
Univerziádu, což je olympiáda pro vysokoškoláky do 25 let. 
Byla to pro mě priorita. Univerziádu jsem si užil, a to, že jsem 
nakonec mohl startovat i na svěťáku byl bonus navıć. 
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Jaké	máš	další	úspěchy?	
- Pět vıt́ězstvı ́v C�eském poháru,
- celkově druhé mıśto v C�eském poháru,
- třikrát Akademický mistr republiky ve slalomu,
- dvakrát druhé mıśto na Akademickém mistrovstvı́
   
- šestnáctkrát vıt́ězstvı ́na závodech FIS.

Těsně	před	Mistrovstvím	světa	ses	zranil,	chvíli	to	
vypadalo,	že	se	ani	nezúčastníš.	Nakonec	všechno	
dobře	dopadlo.	Jak	se	cítíš	teď?	
Dobře.(smı́ch) Minulý rok jsem měl problémy s 
třıślem, ale přıćhodem jara se to výrazně zlepšilo. 
Musıḿ klepat. Letos jsem skočil do tréninků po hlavě a 
cı́tı́m se opravdu dobře, s tı́m, že dbám vı́ce na 
regeneraci těla. 

Jaké	máš	plány	do	budoucna?	
Určitě bych se chtěl dostat na zimnı ́olympiádu, která 
se uskutečnı ́v roce 2022. 

Co	 by	 bylo	 pro	 Tebe	 v	 životě	 největší	 výzvou	 a	
zároveň	tichým	přáním?	
To je těžká otázka, ale asi největšı ́výzvou a zároveň 
tichým přánı ́je právě již zmiňovaná zimnı ́olympiáda.

Děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho sportovnıćh i 
osobnıćh úspěchů. 

D.	Cymerys,	JACKi	 

republiky v obřıḿ slalomu,
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KNIŽNÍ	NOVINKY

NÁSTĚNNÝ	KALENDÁŘ	NA	ROK	2021	V	JABLUNKOVSKÉM	INFORMAČNÍM	CENTRU

Jablunkovské centrum kultury a informací připravilo pro 
všechny návštěvníky krásný nástěnný kalendář na rok 2021. 
Všichni, kdo do centra kultury a informací zavítají, dostanou 
kalendář se starými fotografiemi turistických chat 
v Beskydech. 

Pokud vás zajímá, jak vypadala původní chata na Kozubové, 
útulna na Kamenitém nebo chata pod Velkým Stožkem – 
Halamova útulna, určitě se k nám zastavte, rádi vás 
kalendářem zdarma obdarujeme. 
 
Fotografie do kalendáře poskytlo ze svých archivů i Muzeum 
Těšínska a paní Irena Cichá. Touto cestou bychom jim chtěli 
poděkovat za odbornou spolupráci. 

Chamtivost	-	Marc	Elsberg

Zrcadlový	muž	-	Lars	Kepler

Vysoký	účet	-	Louise	Penny

	SVĚTOVÉ	BESTSELLERY

Stříbrná	křídla	-	Camilla	Läckberg

Spát	v	moři	hvězd	-	Christopher	Paolini

ČESKÁ	LITERATURA

Manželské	zrcadlo	-	Vlastimil	Vondruška

Rodinné	klubko	-	Táňa	Keleová-Vasilková

Mé	schody	do	nebe	-	Marta	Výrová

Klinická	smrt	-		Markéta	Harasimová

Váženı ́čtenáři,
děkujeme vám za vaši přıźeň v loňském roce, který byl 
pro nás všechny hodně náročný. 
V novém roce vám chceme nabıd́nout spoustu knižnıćh 
novinek, nové deskové hry a nabıd́ku e-knih, vıće než 
9000 titulů, které jsou ke staženı́ v našem on-line 
katalogu.

Těšıḿe se na vás
Vaše	knihovnice

„Čtení	nám	dává	možnost	jít	
kamkoliv	chceme,	

i	když	musíme	zůstat	tam,	
kde	právě	jsme“.

Počet	registrovaných	čtenářů

Do	15	let

Dospělí

Celkem	návštěvníků

Celkem	výpůjček	za	rok	2020

NĚKOLIK	ČÍSEL	

Z	JABLUNKOVSKÉ	KNIHOVNY	ZA	ROK	2020

614

125

489

5	274

29	476

25	550

3	926

Výpůjčky	knih

Výpůjčky	časopisů

Nové	hry	v	naši	knihovně

KALENDÁR 2021
TURISTICKÉ CHATY V BESKYDECH 

ˇ

Z.	Bazgierová,	JACKi



Góra	 łOchodzito - je tam zakopany przełokropny skarb 
zbójników. Dyć tu, wedla lićnych przekazów, wahowały na 
przejyździajóncych kupców kómpanije Ondraśka, moźie i 
Janosika i inkśich zbójników, a potym aji łostatnigo 
karpackigo hetmana - Proćpoka-Fiedora, kiery urodził sie i 
mioł swojóm głównóm siedzibym niedaleko, w sómsiednij 
Kameśnicy. Kupa ludzi tu tego legyndarnego zbójnickigo 
skarbu hladało, ale nóńść go moźie jyny tyn - jak piśióm 
wielebni ks. Emanuel Grim w swoich wierśiach - co mo ćiste 
śierco.

Na tych kamiynistych kónskach my tam paśli krowy, kosili 
łotawym i zboźi kosami, toćiali, płostkowali, ukłodali do 
łostrewek, zwoziali siano kóniami, abo i znosiali w dzichtach, 
ći brali całe łostrewki ze sianym na pleca i heja do stodoły! 
Zbiyrali my tu borówki, łostrzyńźlice, hybali kamiynie na 
grómadnice, łorali stróme prziłogi, chytali łorane skiby 
rynkami, bo sie przewracały. Rzykali do Pani Gór... Nasi 
tacikowie i łocowie, nasi sómsiedzi, korcowali strómy i krzoki, 
wyłorowali i utwardzali skolim pyrśi cesty. Nasi przodkowie 
tu baćiowali, paśli łowce, muzykowali, brónili granic, nikierzi 
aji zbójowali. I dzisio ta gospodarka i kultura górolsko sie tu 
jakosi pod naśióm łOchodzitóm rozwijo i aji współcieśnie w 
nikierych dziedzinach, jako górolski muzykowani, heklowani 
róźiciek ći pasterstwo - śiumnie rozkwito.
Przez śćit łOchodzitej przebiego europejski dział wód 
miyndzy Dunajym, Wisłóm i Odróm. Miyndzy Morzym 
C� iornym a Bałtyckim. Je to wiync kulturowy i geogra�ićny 
zwornik połednia i północy Europy. Spotykały sie tu wpływy 
róźnych kultur górolskich, regiónalnych i aji narodowych. 
Długi wieki przebiegała tu historyćno granica miyndzy 
potyńźnym C� iesko-Austro-Germańskim Cesarstwym 
Rzimskim na zachodzie a równie potyńźnóm Polsko-
Litewsko-Ukraińskóm Rzeczpospolitóm na wschodzie.
Tu na łOchodzitej sie ty wśiecki granice i dzioły zbiygały i do 
dzisio zbiygajóm. Je tu wiync jakoby symbolićny punkt styku 
Połednia i Północy, Wschodu i Zachodu Europy. Ze ścitu 
łOchodzitej rozlygo się nie jyny krasno, widokowo panorama 
na wśiecki stróny świata, ale i łotwiyro sie jakoby duchowo 
przestrzyń spotkanio kultur i ludów całej Europy. 

Tu na łOchodzitej to duchowe łotwarci naprowdym 
moźna  dogłymbnie  prze ź i ć  i  do świadci ć .  My 
Kóniokowanie znómy tyn Gróń łod dziecka. My go 
dziedzićimy po przodkach, aji w starodownych 
łopowieściach, w pieśniach, naśich górolskich gynach i 
górolskij krwi. Wyrazym tego dziedzictwa sóm 
postawióne pod jeji śćitym pómniki: starodowny 
źieliwny krziź z �iguróm Ukrziźiowanego, kamiynno 
Kaplićka Pani Gór, �igura św. Jana Pawła II, Brama 
Wołosko i Wołosko Laska - symbole Górolskij Wiary i 
Górolskich Swobód.
Dlo nas Kóniokowianów łOchodzito to je Góra Matka. Ale 
jednoćieśnie je to aji duchowy symbol naśich tradycyji, 
wiary i duchowej wolności. Tradycyji dochowywanio 
wierności wartościom i łobyćiajóm Przodków. Wiary w 
moźliwość przekraćianio granic miyndzy Niebym a 
Ziymióm. Wolności przekraćianio barier miyndzy 
państwami, narodami ći regiónami i niwelowanio 
podziałów pomiyndzy nami - prostymi ludziami. Dyć 
wśiecy tu ćiujymy, iźie jakośi wielko tajymnica i aji moźie 
jakiśi cudowny skarb w nij, kajśi głymbokucno zakopany 
drzymie i ćiako na łodkryci przez kaźdego z nas...

łO tajymnym przejściu zbójnickim przez łOchodzitóm i 
skarbach tam ukrytych pisoł w swoim poemacie 
poetyckim „Rajka	na	Ochodzitej” istebniański farorz ś.p. 
ks. Emanuel Grim, kiery łopiyroł sie na autyntyćnych 
łopowieściach i wierzyniach downych kóniokowskich 
Góroli. Swojóm poetyckóm łopowieść ło zbójnickich 
skarbach skońćił takim morałym:

Ze	zbójnickim	pozdrowiynim	Andrzej	Suszka	
z	Rupiynki	łod	Fiedora
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SKARBY	NA	ŁOCHODZITEJ

POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

Lecz	wam	nie	trzeba,	górale,
w	jamach	szukać	skarbów	wcale,
skarbem	Waszym,	Wasze	serca,
choć	je	rani	czart	bluźnierca.

Waszym	skarbem	czyste	dłonie
i	sumienie	w	prawym	łonie,
co	złości	świata	nie	zazna.

Waszym	skarbem	dusza	jasna,
jeśli	skarb	ten	odnajdziecie
najbogatsiście	na	świecie!

Hej,	góralu,	hej!
Tę	świadomość	miej,
że	w	piersi	masz	złoto!

Widok	z	łOchodzitej,	łobroz	Franciszka	Worka-Wojarskigo
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28. ledna 2021 v 15.00 hodin

sál jablunkovské radnice

Váženı ́přátelé a přıźnivci,

Honza Jareš , nevidomý zpěvák a skvělý klavıŕista, vám po svém 
koncertě, který byl pořádán v rámci festivalu DUN v roce 2019, 
slıb́ il, že mezi vás přijede v době předvánočnı,́ aby Vás potěšil a 
zpřıj́emnil vám adventnı ́ čas svým zpěvem a krásnými vánočně 
laděnými melodiemi. Z důvodu pandemie a vládnıćh nařıźenı ́mu 
nebylo umožněno svůj slib splnit. Proto se rozhodl společně s vámi 
oslavit vstup do nového, a jak všichni jistě věřıḿe, lepšıh́o roku. 
Koncert se uskutečnı ́28.1.2021 od 15. hodin v sále jablunkovské 
radnice. Již název „ Doktor dušı ́aneb hudba je lék“ napovıd́á, že nás 
čeká opravdu skvěle strávené odpoledne. 

Do nového roku si popřejme všichni navzájem vykročenı́ do 
nových dnů roku 2021 tou správnou nohou. Ať nás v něm čeká 
spousta radosti, šťastných chvil, milých setkánı,́ lásky a hlavně 
pevné zdravı.́

TRNITÁ CESTA 
K DUNKERQUE

25.1.2021 
v 17.00 hod.

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

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

KAM ZA KULTUROU

Dovolte	nám,	abychom	vám	
touto	cestou	poděkovali	za	podporu	a	přízeň,	
a	těšíme	se	na	setkání	s	vámi	v	lepších	časech.

Za	SONS	oblastní	odbočku	Třinec
Vít	Bulawa	–	předseda

Marie	Miziová-	vedoucí	kontaktního	centra	
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1.	Jaká	je	rozloha	Jablunkova
2a) 9,59 km  

2b) 10,38 km  
2c) 11,21 km
2d) 12,47 km

2.	Ve	které	zemi	se	nachází	zátoka	Ha	Long?
a) USA
b) C� ıńa
c) Vietnam
d) Laos

3.	První	let	člověka	do	kosmu	se	uskutečnil?		
a) 15.6.1963
b) 12.4.1961
c) 14.7.1962
d) 13.5.1964

4.	Která	země	je	největším	světovým
dodavatelem	koření,	např.	kurkumy	a	kmínu?
a) Thajsko
b) Mozambik
c) Belgie
d) Indie

5.	Jaký	obsah	alkoholu	má	plzeňský	prazdroj	světlý	
ležák	12°?
a) 5,7%
b) 3,8%
c) 6,1%
d) 4,4%

6.	Proč	se	používá	oční	maska?
a) Podpora spánku
b) Protihluková bariéra
c) Změna barvy očı́
d) Zlepšenı ́zraku

7.	Jak	se	v	anatomii	nazývá	loketní	kost?
a) S� torc
b) Tenisový loket
c) Ulna
d) Machalit

8.	Jak	je	u	psů	typicky	dlouhé	období	březosti?
a) 21 dnů
b) 63 dnů
c) 189 dnů
d) 365 dnů

9.	Kolik	kostí	má	ve	svém	těle	žralok? 
a) 0
b) 28
c) 64
d) 112

???

Autorem kvıźu je p. Ivan Geissler

Jablunkovský Senior Point a Klub důchodců spojili své sıĺy 
a připravili krásnou vánočnı ́výstavu, která dělala radost 
nejen jim, ale všem, kdo se na výstavu přišli podıv́at. 
Prosincová výstava se nesla v duchu tradičnıćh Vánoc 
našich babiček a prababiček. S� ikovné seniorky z Klubu 
důchodců vyrobily háčkované ozdoby na stromeček, 
andıĺky ze dřeva, napekly oblıb́enou štólu a koláčky. Galerii 
provonělo jehličı,́ cukrovı ́a hlavně zavládla dobrá nálada, 
přı́mo vánočnı́. Součástı́ výstavy byla také soutěž o 
nejchutnějšı́ a nejlépe nazdobené vánočnı́ cukrovı́. 
Zúčastnilo se 12 dam a všechno cukrovı ́bylo to nejlepšı.́  
Děkujeme všem, kdo výstavu připravovali, všem, kteřı ́
výstavu navštı́vili a podpořili tak naše jablunkovské 
seniory. Zvláštnı́ poděkovánı́ patřı́ Muzeu Třineckých 
železáren a města Třince za zapůjčenı́ vyřezávaného 
betlému ze svých sbıŕek. 

Těšıḿe se, na spolupráci i v novém roce. 
Z.	Bazgierová,	JACKi

OHLÉDNUTÍ	ZA	VÁNOČNÍ	VÝSTAVOU	
KLUBU	DŮCHODCŮ	

KVÍZ	-	VŠEOBECNÝ	PŘEHLED	2.	část

Vyplněné hádanky můžete poslat i se svým jménem na email jacki@jablunkov.cz. 
V informačnıḿ centru si u nás můžete vyzvednout malou odměnu :)

Betlém	řezbáře	Pavla	Kufy

Ukázka	zpracovávání	vlny
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POHÁDKOVÉ 
SOBOTY

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na

30.1. 2021
od 17.00 hodin
sál radnice Jablunkov

Dobrovolné 
vstupné

TRUHLÍK A TRUHLICKA
HYGIENA

TRUHLÍK A TRUHLICKATRUHLÍK A TRUHLICKA
HYGIENAHYGIENA

TRUHLÍK A TRUHLICKA
HYGIENA Divadlo z Truhlice, Zlín

VVV

DIVADLO PRO DETIˇ
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W	NOWYM	ROKU	SZCZYNŚCIO	ZDROWIO	NA	KAŹDZIUTKIM	KROKU

Z Nowym Rokym przichodzi nadzieja, 
że zaś beje lepi. Wilijym my przebywali 
z tymi niejbliższymi, tak jako my nejlepi 
umieli.  Zaśpiywali my se, ale aji 
pościskali a nie jedyn kieliszek ponad 
głowym na nowy rok wydźwigli. 
Obdarzili my sie podarunkami, ale 
głównie szyrokim uśmiychym a tym 

Małymi kroczkami aji tymi kurzimi se 
mogymy wyszkrobać z pod ławy na 
ławym, czy z doliny do grónia. Mogymy se 
d a ć  w s z e l i j a k i  n o w o r o c z n e 
postanowiynia, ale jeśli se nie sióngnymy 
głymboko do sumiynia, tak to beje boleć, 
jak kopani do kamiynia. Dnia przibywo a 
słoneczko se zaczyno pómalutku  śmioć. 

Pómału mogymy rozmyślać, co do 
zogónów na wiosnym zasioć. Coby my 
se też mogli cieszyć z bogatej pełnej 
słónka urody. Dbejmy w piyrwszym 
rzyndzie o swoje szczynści, zdrowi a 
pokój świynty, zanim zacznymy drugich 
tymi słowami do okoła czynstować. 
Dobry przikład je silniejszy niż dobre, 
ale prózdne słowa. Niech Pónbóczek 
błogosławi nasze małe aji wielki kroki. 

Janek	z	Brzega

nejlepszym miodym dlo ludzkich serc, 
kierym je pore łaskawych słów: przebocz, 
proszym a dziynkujym. Tego sie nóm trza 
uczyć każdego dnia nóm młodym, czy 
starszym. Jak se prawi  uczóny z nieba nie 
spod. 

Łockli my se zaś po roku na progu 
starego a nowego roku. Kupa sie 
tego łóni kany jynym dosłownie 

porobiło. Wszecy my se gymby łod 
wiosny zakrywali, przeto my sie do łoczi 
zaczóni jedyn drugimu wiyncej dziwać, 
bo to nóm jeszcze nie zakozali. Zawrzili 
my dzwiyrze za tym co było a czakómy 

na to, co przidzie. Ponikierzi ludzie 
ciynżko powzdychujóm nad tym co jim 
tyn bacyl, albo raczi ty kłóty łod wysoki 
polityki namarasiły. Każdy człek już tu 
na Ziymi chce być swobodny, zdrowy a 
szczynśliwy. Ludzki serce je głymboki a 
przełokropnie kupa do niego wlezie. 
Nejlepi jak je serduszko napełnióne 
dobrocióm a miłościóm, mo potym 
wielkóm siłe, kieróm poradzi rozdować  
na każdym kroku. Gorszi je, jak ludzko 
dusza nie nóndzie tego dobrego 
chodnika, potym bywo w żiwocie też 
wszelijako. Co w żiwocie siejymy, to 
potym aji wiynkszóm furóm skludzómy. 

Ludzki	serce	je	głymboki	
a	przełokropnie	kupa	do	niego	wlezie.	

Nejlepi	jak	je	serduszko	
napełnióne	dobrocióm	a	miłościóm.

Niech	Pónbóczek	błogosławi	
nasze	małe	aji	wielki	kroki.

Kolyndowani	kapele	Lipka;	foto	Norbert	Dąbkowski
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          Mamy karmiące
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Výstava fotografií
Karoliny Migurskiej

11.1. - 5.2. 2021

galerie JACKi, Mariánské náměs� 1 Jablunkov
vernisáž výstavy proběhne 11.1.2021 v 16.00 hod. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

fotografie vznikly v rámci projektu „Fundacja Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca”
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Téměř všichni řemeslnıć i byli, až do 19. stoletı,́ sdruženı ́do takzvaných cechů. Napřıḱlad v Jablunkově bychom našli cech 
tkalcovský, cech pekařský, svůj cech měli také hodináři, truhláři, stolaři, koláři, řeznıći, cukráři, hrnčıř́i a dalšı ́a dalšı.́ A jak je 
známo všichni tito řemeslnıć i měli své dıĺničky a provozovny na jablunkovském rynku a v jeho přilehlém okolı.́ Z� ivot v 
řemeslných dıĺnách měl vždy své kouzlo a řemeslnıć i z Jablunkova byli tak šikovnı,́ že se před I. sv. válkou účastnili i různých 
výstav. Dokonce prezentovali své uměnı ́ve Vıd́ni.
Z� e máme šikovné řemeslnıḱ y i dnes, vıḿe - jednou z výborných řezbářek  je i panı ́Agata Valaliková. 

Prozraďte	nám,	jak	jste	se	dostala	k	řezbářství?	
K řezbářstvı ́ mě přivedla moje kamarádka Kamila 
Břenková, dnes jedna z nejlepšıćh řezbářek, která se 
věnovala keramice a chtěla vyzkoušet práci se 
dřevem. Po dlouhém přesvědčovánı ́jsme se společně 
přihlásily do kurzu Marionety pod vedenıḿ Tomáše 
Cidlıḱ a. Nikdy před tıḿ jsem dláto nedržela v ruce. 
Začátek s nekvalitnıḿi amatérskými dláty, kterými 
jsem byla vyzbrojena, mě spıš́ odrazoval, a kurz jsem 
chtěla předčasně ukončit . Zachránil mě pan 
M e s á r o s z ,  k t e r ý  d o v e z l  k  p r o d e j i  s a d y 
profesionálnıćh dlát M-stein vlastnı ́ výroby, a tak 
jsem mohla dokončit své prvnı ́nepovedené dıĺo. 

Jak	dlouho	se	věnujete	dřevořezbě?		 
Kurz jsem absolvovala v roce 2012 a o dva roky 
později kurz řezby motorovou pilou. C�as, ale velmi 
rychle běžı,́ jako by to bylo včera.

Truhlářství	 je	krásné	a	velmi	užitečné	řemeslo.	
Berete	svou	práci	jako	poslání?	
Máte pravdu. Truhlářstvı́ je a bude to bezesporu 
užitečné řemeslo. Obdivuji mistry truhláře. Já jsem, 
ale tento obor minula velkým obloukem, jelikož jsem 
po ukončenı ́gymnázia studovala na Fakultě tělesné 
výchovy a sportu v Krakově. Dřevořezbě se věnuji 
osm let, a to pouze ve volných chvıĺıćh. Ale vzhledem 
k tomu, kolik soch jsem již vyřezala a jak moc mě to 
bavı ́a naplňuje, tak bych řekla, že můj konıč́ek je mým 
poslánıḿ.

Agatu Valalíkovou přivedla k řezbářství 
její kamarádka. Je organizátorkou 
Mezinárodního řezbářského sympozia 
žen a mládeže v Třinci. Jejím osobním 
cílem je propagace a výuka řezbářského 
řemesla. 

Žena,
která se nebojí 
práce s motorovou pilou

Co	nejraději	vyřezáváte?	
To asi nejsem schopna de�inovat. Jako samouka, mě láká každá 
výzva, kterou chci vyzkoušet, jestli to dám. Hrozně mě bavı ́lidské 
tváře a postava v pohybu. Také zkoušıḿ zvıř́ata, ptactvo, pohádkové 
nebo fantasy bytosti. Každý z námětu je pro mě novou a 
neopakovatelnou výzvou, ze které mám vždy obavy, jestli se dıĺo 
povede. Anatomie každého druhu je celkem těžká, tak se ji snažıḿ 
studovat mýma očima, aby napřıḱlad kůň nevypadal jako osel.

Čeho	chcete	docílit?	
Mým osobnıḿ cıĺem je propagace a výuka řezbářskému řemeslu 
pokud to „doba covidová“ dovolı.́ Velice mě těšı,́ že se toto řemeslo 
stává oblıb́enou činnostı ́nejen mezi dospělými, ale i mezi mládežı.́ 
Práce se dřevem učı́ hlavně trpělivosti, preciznosti, manuálnı ́
zručnosti, logice, prostorovému vnıḿánı ́a estetice. Dospělı ́pak tuto 
činnost vnıḿajı ́jako vynikajıćı ́terapii proti stresu. 

Myslíte	 si,	 že	 „narušujete“	 nějakým	 způsobem	 stereotyp,	 že	
motorová	pila	patří	výhradně	mužům?	
Ještě před šesti lety jsem si myslela, že ano. Dnes, kdy se již dostaly 
na náš trh odlehčené motorové pily, tak i drobná žena se dokáže s 
takovou pracı ́poprat. Při práci mám však nadále obrovský respekt z 
motorové pily. Nikdy nevıt́e, co v sobě kmen může ukrývat. 

Co	byste	poradila	začínajícím	řezbářům?	
Aby se nevzdávali při prvnıćh neúspěšıćh. Dřevořezbě se je třeba 
učit stejně jako hře na kytaru, malbě, sportovnıḿ disciplıń ám a 
podobně. 

Děkujeme	za	rozhovor	
D.	Cymerys,	JACKi	
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Pokyny k soutěži  
získáte v informačních 

centrech:
Jablunkovské centrum 

kultury a informací
GOTIC Mosty u Jablunkova

MUZ-IC Bystřice
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uřin

kový 
vrc

h (9
78 m

)
Kozu

bová
 (9

81 m
)

Slavíč
 (1

055 m
)

ZIMA
2021

NAVŠTIV VŠECHNA MÍSTA 
A VYFOŤ SE U ROZCESTNÍKU 

FOTKY POŠLI NA EMAIL: jacki@jablunkov.cz
NEJPOZDĚJI DO 31.3.2021

VŠICHNI ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ MEDAILI
A 6 VÝHERCŮ BUDE VYLOSOVÁNO 

A ODMĚNĚNO HODNOTNÝMI CENAMI 

Smrk
 (1

276 m
)

AWOR

1.2. - 31.3. 2021

Účas� v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií na facebooku JACKi
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POZNÁTE	KNIHU	PODLE	OBÁLKY?

NAJDI	10	ROZDÍLŮ VAŠE	ODPOVĚDI

2

3

4

5

6

7

8

Vyplněné	hádanky	můžete	poslat	i	se	

svým	jménem	na	email	jacki@jablunkov.cz

V	JACKi	si	můžete	vyzvednout	malou	odměnu	:)

KNIHY	PODLE	OBÁLKY

1
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23 POEZIE NA JABLUNKOVSKU

Umiłowani	chrześcijanie,	tak	i	nasi	przodkowie	
ten	obyczaj	miywali,	

jedyn	do	drugigo	chodzywali	
i	tak	sobie	wiynszowali,
jo	Wóm	też	wiynszujym,	

z	chrześcijański	miłości,	z	przyjacielski	
powinności,	abyście	byli	weseli,	

jako	w	Niebie	anieli,	
a	po	śmierci	wiecznóm	radość	mieli	

Amen.	

Karel	Tacina

W	starej	izbie	zadymionej	kajsi	na	Filipce
szkroboł	palcem	pasterziczek

na	zamarzłej	szybce
wiater	gzi	się	śniegiem	wali

a	zomiyntów	wszędzie
jakoż	w	biednym	kabociczku	chodzić	po	kolędzie
ze	żałości	wziął	do	ręki	jałowcową	szczypkę
taki	słowa	rył	po	mału	na	zamarzłą	szybkę.

Aby	wom	też	przez	rok	cały	nie	chybiało	chleba	
ani	monki	ani	soli	ani	słonka	z	nieba

abyście	też	gazdoszkowie	wszyscy	zdrowi	byli
a	wilije	w	prziszłym	roku	w	szczyńściu	się	dożyli.

Od	tej	chwile	uleciała		roków	szfarno		kupka
i	została	jyny	szyba	i	pusto	chałupka

jakżech	w	lecie	na	gróniczku	o	słoneczko	pytoł
toch	na	szybie	zadymionej	ty	słowa	przeczytoł
w	starej	izbie	zadymionej	kajsi	na	Filipce.

Władysław	Młynek	

Rozprostři	křídla	svá,	leť	i	jásej,
poplaš	i	ptactvo	v	tichém	úkrytu,
tu	jarost	velikou	v	širý	lán	zasej
do	perel	rosy	ranního	úsvitu.

Perutěmi	pober	všechnu	tu	vůni,
obleť	tak	dokola	celičký	svět,
zastav	se	u	lesů,	potůčků,	tůní,
radost	toť	křehounký	lilie	květ.
Radostného	člověka	miluje	i	Bůh,
však	pochybný	bývá	už	i	smích,

žár	očí	neskrývej,	nakloň	svůj	sluch,
radostně	žít	nebývá	hřích.

Krása	radosti	léčí	duši	celou,
úsměv	to	malinký	odlesk	je	nebe,
setrvej	tak	zhůry,	zůstávej	smělou,
jásej,	křič,	když	radost	vybrala	tebe!

Anděla	Kufová
Svému	kraji	–	soubor	básní

W	STAREJ	IZBIE RADOST

Ilustrace	Jakub	Mrózek
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kino@jablunkov.cz Kino Mír Jablunkov www.kino-jablunkov.webnode.czKONTAKT: Vstupné  50 Kč, senioři zdarma

ZLOBA: Královna všeho zlého

Středa 6. ledna v 17.00 hod. - Senior kino, v 19.30 hod. - veřejnost

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

MEKY Středa 20. ledna v 18.00 hod.

MIZEROVÉ NAVŽDY Středa 13. ledna v 18.00 hod. 

NA PALUBU! Pátek 29. ledna v 18.00 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE Pátek 15. ledna v 17.00 hod.

Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých 
Tatrách, kde se na jednom místě sejde par ta 
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu 
má svůj vlastní příběh. 

ČR , SK - komedie, romant.  ml. příst. od 12 let, 90 minut

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

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 - dobrodružný, rodinný, pohádka 112 min., příst.

Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho 
jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho 
skutečný život zná ale málokdo. 

ČR, SK – dokument, mládeži přístupný, 80 minut

Poetický film Na palubu! vypráví o síle nečekaného 

přátelství, plachých romancích a bolestivých ranách, 

které se v žáru horkého léta buď rychle zahojí, nebo už 

nikdy nezmizí.

FR - komedie, 83 minut, přístupný, CZ titulky

Pátek 8. ledna  v 18.00 hod. 

PSÍ LÁSKA

Jana se vydává na 1200 

km dlouhou trať závodu 

Finnmarkslopet. Jedná se 

o nejdelší závod psích 

spřežení v Evropě. Jana 

vyráží s nevelkou šancí 

z á v o d  d o k o n č i t  –  j e 

jednou z mála žen na 

startu. Její tým je tvořen 

výhradně čistokrevnými 

husky, na rozdíl od všech 

ostatních, kteří závodí se 

p s y  k  t o m u  ú č e l u 

vyšlechtěnými.

ČR - dokument, 76 min., 

přístupný

Le Mans ’66
SMEČKA

Pátek 22.ledna v 18.00 hod. 

Holky, právo silnějšího a 

hokej. V partě dnešních 

teenagerů se žije podle 

zákonů vlčí smečky. Ve 

škole i v hokejové kabině, 

kam přichází nováček 

David. Autorita dospělých 

sem nedosáhne, platí tu 

tvrdá pravidla a rivalita. 

ČR – drama, sportovní, 

94 min., ml. do 12 let 

nevhodný

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH Středa 27.1. v 17.00 hod.

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

Mariánské náměstí 1, JACKi
LEDEN 2021


