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fotogra ie vznikly v rá mci projektu „Fundacja Kraina Mlekiem i Miłoś cią Płynąca”
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Vá ž enı́ spoluobč ané ,
stá li jsme na konci roku 2020 a jsme na prahu nové ho
roku. V tě chto dnech, si vıće než kdy jindy, č lově k
uvě domuje, ž e ně co skonč ilo a ně co nové ho zač ın
́ á .
Zkusme v tyto dny popř emý šlet nad tı́m, co jsme
dosud prož ili, co se ná m nepodař ilo a co bychom si ve
své m ž ivotě př áli uskuteč nit nebo změ nit. Nesmım
́ e
bý t ve své m př emý šlenı́ lın
́ ı.́ Nesmım
́ e se nechat opıt́
jaký msi radostný m zá ž itkem, který ná m nabı́ z ı́
televize, ná kupnı́ stř ediska, jinı́ lidé . Protož e
př ichá zejı́ vš ednı́ dny, rutina prá ce a ná mahy. Pokud
my vš ak prá vě v tyto dny nezač neme nově př emý šlet,
jinak vidě t vě ci, vı́ c e chá pat v souvislostech,
nespokojovat se s povrchnı́ m i informacemi a
nezapomeneme na staré kř ivdy, pak byly tyto svá tky
ú plně zbyteč né . Nic se v naš em ž ivotě nezmě nı,́ ž ivot
bude stá le pro ně koho tě žký, pro ně koho nudný, a pro
jiné až nesnesitelný.
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Zdá lo by se, ž e jsou to zbyteč né otá zky, ale ve hř e je ná š ž ivot.
Vezmě me si např ı́klad narkomana. Ten uvě ř ı́ lidem nebo
myš lence, ž e tato droga mu př inese pě kný pož itek, zapomenutı́
problé mů , no prostě už ije si. Pravda, neboli konec je ú plně jiný.
Clově k se stá vá zá vislý, totiž otrocký, ruinuje se jeho osobnost,
stá vá se neschopný, č asto nemocný, nič ı́ veš keré lidské vztahy a
doplatı́ na to rodina a celé okolı.́ Mezi takové faleš né nadě je pro
č lově ka patř ı́ tř eba alkoholismus, honba za velký mi zisky,
peně zi, majetkem a mnoho dalš ıh
́ o.

Člověk by měl svůj osud
nechat plynout samovolně

Zkusme se aspoň trochu podıv́at do své ho srdce, jaké
touhy, př edstavy, př ánı́ jsme mě li bě hem roku. A
srovnejme je s tım
́ , jak se ná m je dař ilo naplň ovat.
Samozř ejmě má m na mysli jenom ty př edstavy a
touhy, které byly, a to je velmi dů lež ité , v oč ıćh Bož ıćh
dobré . Dů lež ité je to proto, což kaž dý z ná s moc dobř e
vı,́ ž e jen to co je v Bož ıćh oč ıćh dobré , jednou urč itě
bude č lově ku prospě šné .
Duchovní slovo, foto archiv JACKi

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

Mluvili jsme o tom, ž e č lově k by nemě l nechat svů j osud
plynout samovolně . Jedno z moudrý ch př ıślovı́ ř ık
́ á , ž e
s proudem plave jen mrtvá ryba. Kaž dá ž ivá se stavı́
proti proudu. A teď si sami ve své m srdci př iznejme,
které rybě jsme se vıće podobali. Té ž ivé a zdravé , která
nachá zı́ v sobě sıĺy postavit se proti proudu, která se
ješ tě na ně co nové tě šı́ a o to usiluje? Anebo té mrtvé a
zapá chajıćı,́ které už je vš echno jedno a která už má
ž ivot za sebou. Nebo ř eč eno jinak. Upř ım
́ ně si v srdci
odpově zme na ně kolik otá zek. Když se tak pohybujeme
mezi lidmi dobrý mi i nesympatický mi, ze které
skupiny bereme si své vzory? Kdo je ná m př ık
́ ladem?
Jaký č lově k ná m imponuje? Pokud se podıv́á me na své
skutky kriticky, koná me i my ně které vě ci, které
odsuzujeme u jiný ch? Polož me si otá zku a hledejme na
ni odpově ď. Které hodnoty jsou pro ná s dů lež ité ? Jsou
to hodnoty, které ná m nabıźı́ trž nı́ svě t? Nebo jsou to
hodnoty, které ná m nabıźı́ televize? Jsou to hodnoty
ně jaké ideologie? A zcela urč itě si odpově zme na
otá zku, který mi hodnotami se nechá vá me ovlivň ovat?

Aby ná š ž ivot mě l cenu, je tř eba př ijmout za své a nechat se
ovlivň ovat zá sadně jiný mi hodnotami než ná m jsou
př edklá dá ny. Jedině pokud př ijmeme za své a budeme se ř ıd
́ it
hodnotami, na které ná m pouká zal Jež ıś̌, má me š anci ná š ž ivot
ž ıt́ sprá vně , smysluplně . A co je nejdů lež itě jš ı́ obstá t svý m
ž ivotem př ed Bohem. Co to jsou za tak př evratné hodnoty, které
tolika lidmi zů stá vajı́ nepochopeny? Lá ska k Bohu a lá ska k
lidem. Pokud oba tyto vztahy jsou naruš ené , tak ná š ž ivot za
moc nestojı́ a nedá se na ně j moc sá zet. Protož e „nemocnı“́
sotva kdy vıt́ě zı.́ Dalo by se ř ıći, ž e tyto dvě hodnoty jsou slož ité
a vyž adujı́ od č lově ka hodně ná mahy. Protož e milovat Boha a
ně co pro to dě lat chce odvahu a ú silı.́ Milovat č lově ka a udě lat
ně co pro jeho š tě stı́ to stojı́ také hodně dř iny. Ale kaž dý, kdo
chce tyto hodnoty uskuteč ňovat nenı́ ledajaký č lově k. Musı́ mıt́
š iroké otevř ené srdce a velké ho ducha. V Bibli mů ž eme č ıśt, ž e
vě řıćı́ č lově k nenı́ č lově k, který č eká , ž e mu ně co z nebe spadne.
Ale č lově k, který bere osud do svý ch rukou a jako Bož ı́ dıt́ě si
př eje ně co dobré ho vykonat, ně koho ně čım
́ obdarovat. Už nejsi
otrok, ale syn a jako syn také dě dic skrze Boha. Stá t př ed novou
etapou své ho ž ivota s vě domım
́ , ž e zač al nový rok, neznamená
jen už ıt́ si pohodlı,́ zů stat neč inný a prolenoš it č as. Ale naopak.
Odpoč inout si, nač erpat sıĺy, aby s radostı́ č lově k uskuteč ňoval
ně co nové ho. Ně co, na co č eká spoustu lidı.́ A to je naš e lá ska.
A to bych Vá m vš em př ál do nové ho roku. Nic vıć, nic mın
́ ̌.
P. Alfred Volný, jablunkovský farář
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Je to zvlá š tnı́ doba…. pová noč n ı́ …
opadané stromky se zbytky stř ıb
́ rný ch
tř ásnı́ a s obaly od vá noč nıćh kolekcı́
opř e né o popelnice, kontejnery na
tř ı́dě ný odpad př eté kajı́cı́ barevný mi
kusy balı́cı́ch papı́rů a rozš lapaný ch
krabic, sá č ky, pet lá hvemi… a u toho
poslednı́ho zelené ho stojı́ lá hve od
alkoholu jako vojá č ci v ně kolika ř adá ch.

„Lid, který chodí v temnotě,
uvidí veliké světlo.
Na ty, kdo bydlí
v zemi nejhlubší tmy,
na ně zazáří světlo.“

DUCHOVNÍ SLOVO/ SCEAV NÁVSÍ

Ale v tuto dobu snad ješ tě vıće
n e ž k d y j i n d y v n ı́ m á m e
nejistotu z toho, co bude, co
př ıj́de, co př inesou dalš ı́ dny,
tý dny, mě sıće. To, co jsme vž dy
považ ovali za samozř ejmé ,
dané , nemě nné , najednou
neplatı́ . Bě hem roku 2020
jsme museli vš ichni mnoho
v ě c ı́ v e s v ý c h ž i v o t e c h
př ehodnotit . Co z naš ich
lidský ch jistot zů stalo?
Evangelický kostel a fara v Návsí

Co ná m zů stalo ze svá tků 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
nejkrá sně jš ı́ dá reč ky, nejchutně jš ı́ jıd
́ la,
super zá bava v televizi. Dě ti i dospě lı́ se
na chvıĺi zabavı́ s nový mi hrač kami, než
se vrá tı́ ke stereotypu vš ednıćh dnů .
Ješ tě si o Silvestru př ipijeme a trochu
zhodnotı́me ten rok 2020, nejspı́še
slovy, ž e za moc nestá l a ten nový by
mohl bý t lepš ı.́ Svá tky konč ı…
́ mož ná se
v rá t ı́ m e d o p rá c e , d o š ko ly, d o
„normá lu“…

Mnoho z ná s (v naš em kraji si
dovolım
́ napsat velká vě tš ina z
ná s) navš tı́vila o vá noč nı́ch
s vá t c ı́ c h a l e s p o ň j e d n o u
kostel. Z tradice, zvě davosti,
niterné potř eby. Vzpomeneme
si po mě sıći, co jsme slyš eli?
Jednou z nejvı́ce citovaný ch
b i b l i c k ý c h v á n o č n ı́ c h
myš lenek je verš z knihy Izajá š :
„Lid, který chodı́ v temnotě ,
uvidı́ veliké svě tlo. Na ty, kdo
bydlı́ v zemi nejhlubš ı́ tmy, na
ně zazá ř ı́ svě tlo.“ (Iz 9,1)
Chtě la bych tuhle myš lenku
př ipomenout na prahu nové ho
roku. Do tmy př ichá zı́ svě tlo.
Do vš ech starostı,́ problé mů ,
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bolestı,́ nemocı,́ omezenı́ př ichá zı́ Nadě je. Jako
lidé jsme toho hodně pokazili a má lokdy si
doká ž eme sami pomoci. Narozené Dıt́ě př iná š ı́
Svě tlo do naš ı́ tmy pochyb a beznadě je. Z Vá noc
ná m mů ž e zů stat vıće než jen dá rky, které př inesl
„Jež ıś̌ek“. Protož e Jež ıś̌ je tım
́ nejvě tš ım
́ darem pro
kaž dé ho z ná s. Svě tlem do kaž dé tmy, jistotou a
nadě jı́ do kaž dé situace.

Přeji nám všem, abychom měli odvahu
a touhu jít za tím pravým Světlem.
Přeji nám všem, aby rok 2021
byl novou šancí i nadějí.
Hana Martýnková,
katechetka SCEAV Návsí
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„Hudba, je nejdokonalejší typ umení:

neprozradí nikdy svoje tajemství." Oscar Wilde
V rubrice „na gorolskóm nute” bychom vám chtěli, vážení čtenáři,
postupně přiblížit muziku na Jablunkovsku očima Leona Ježowicze.

Bohatstvı,́ povaha, rozmanitost a ž ivotnost lidové ho zpě vu zá visı́ na
mnoha podmın
́ ká ch. Na Tě šın
́ sku se tradičně zpıv́alo pro zá bavu, př i
prá ci a k obř adů m. To jsou hlavnı́ okruhy zpě vnıćh př ıĺež itostı.́ Dnes si,
bohuž el, má lokdo př i prá ci zpıv́á . Hudba byla vž dy neodmyslitelnou
součástı́ ž ivota zdejš ıh
́ o regionu. Př i př ıĺež itosti kaž dé ho svá tku v roce
se zpıv́alo, zednıći, stolař i či š evci si vž dycky zpř ıj́emnili tě žkou prá ci
pıśničkou. Lidé zpıv́ali, aby se necıt́ili sami. V Jablunkově a okolnıćh
vesnicıćh se objevuje tzv. hudba s malou basou, gorolská muzika. Tato
pestrá folkló rnı́ hudba má své pevné mıśto ve společenské m ž ivotě
vš ech obyvatel Trojmezı.́

První cimbálová muzika v Jablunkově, 70. léta
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Když se podıv́á me do Jablunkova, v 19. a 20. stoletı́
naš li bychom, podle Leona Jež owicze dvě tradič nı́
centra kulturnı́ho dě nı́. „Czytelnia“, která plnila
funkci kulturnıh
́ o domu a kostel Bož ıh
́ o Tě la. Kolem
tě chto „institucı́“ se shromaž ďovala společ nost.
„Czytelnia“ stá la na konci ř emeslný ch ulic Polská a
Mlý nská . Sı́dlili zde jablunkovš tı́ pekař i, š evci,
mlyná ři a dalš ı́ ř emeslnıći. A ti vš ichni se společ ně s
dalš ım
́ i Jablunkovany schá zeli v Czytelni, aby si
zahrá li, zazpıv́ali. Seš li se u př ıĺež itosti svatby, oslav
narozenin nebo svá tků . Mı́ s tnı́ lidé , tř eba i
ř emeslnıći, byli hudebně velmi nadanı.́ Mnozı́ z nich
byli hudebně tak š ikovnı́ a zdatnı,́ ž e si mohli dovolit
dá vat soukromé hodiny hry na hudebnı́ ná stroj.

4

NA GOROLSKÓM NUTE

silná a pevná vazba, v kaž dé době . A je nutné př ipomenout, ž e
veš kerá hudebnı́ produkce byla in natura, bez mikrofonů , bez
zesilovač ů apod.
Také nesmım
́ e zapomenout na hospody a hospů dky. Bylo bě žné , ž e
se v nich hrá lo, zpıv́alo, debatovalo. Až do II. sv. v. byly hospody jako
takové velmi ž ivé , mě ly svou ú ž asnou atmosfé ru. V mnohý ch bychom
mohli najıt́ dokonce cimbá l. V pová lečné době se k ná m dostala
hudba v americké m stylu a skoro v kaž dé obci byla menš ı́ tanečnı́
kapela, jež byla součástı́ zá bav a plesů . Tady bych chtě l vzpomenout
na skupinu, vyprá vı́ pan L. Jež owicz, která vznikla u „Kohinorky“ a
jejım
́ i č leny byli zamě stnanci té to fabriky. Kapelu vedl Eduard
Jež owicz.

„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

A tak se vlastně v Jablunkově , ale i v okolnıćh obcıćh
lidé nauč ili hrá t na housle, klavı́r, harmoniku,
trumpetu a dalš ı́ tradič nı́ hudebnı́ ná stroje.
A tř eba dechové hudby hrá ly podle pana Jež owicze
v Jablunkově v jednom kuse. Dechovka š la vž dy
ruku v ruce se ž ivotem v kostele Bož ıh
́ o Tě la. Kdo z
ná s by si dovedl i v dneš nı́ době př edstavit napr.̌
svá tek Bož ıh
́ o Tě la bez doprovodu dechové hudby
Jablunkovanka? A tak tomu bylo i kdysi, procesı,́
které prochá zelo př es mě sto, doprová zela
dechovka. Slož ená nejen z Jablunkovanů , ale i z
muzikantů z okolnı́ch obcı́. V nich také nebyla
nouze o š ikovné hudebnı́ky. I ostatnı́ cı́rkevnı́
svá tky byly vž dy spojová ny s hudbou, př edevš ım
́
tou dechovou. Mezi kostelem a dechovkou byla

A jak se vlastně př ihodilo, ž e v Jablunkově byla založ ena hudebnı́
š kola? Pan Jež owicz na to dodnes rá d vzpomın
́ á , protož e, dalo by se
ř ıćt, byl u toho, když tato myš lenka př iš la na svě t. Když se v roce
1956 prochá zel se svý m starš ım
́ bratrem Antonın
́ em (vynikajıćım
́
klavıŕistou a varhanık
́ em) kolem Jablunkova, oslovil je tehdejš ı́
starosta Jablunkova Bohumil Smyč ek. Doslova zavolal: „Antonın
́ e,
budeš dě lat ř editele hudebnı́ š koly v Jablunkově ?“ „Já vyř ıd
́ ım
́
potř ebná povolenı,́ najdu prostory a ty budeš ř editelem.“ A tak se
stalo, ž e pan Antonın
́ Jež owicz 1. zá ř ı́ 1956 př ivıt́al v tzv. č ervené
š kole, na ul. Bukovecké , prvnı́ ž áky. A Leon? Společ ně s dalš ım
́ i
dvě ma ž áky, panı́ Otyliı́ Kuś ovou, roz. Kantorovou a panem Pavlem
Pilchem, se stali prvnım
́ i absolventy hudebnı́ š koly v Jablunkově ,
kteř ı́ byli př ijati na hudebnı́ konzervatoř do Ostravy. A proč jsme
nakonec zmın
́ ili vznik „liduš ky?“ Protož e prá vě hudebnı́ š kola vž dy
vedla dě ti k muzicıŕová nı.́ Dık
́ y hudebce vzniklo mnoho dě tský ch
hudebnı́ c h souborů , dokonce smyč c ový orchestr, folkló rnı́
soubory, ať už to byla cimbá lová muzika Mionš ı́, FS Jackové ,
gorolské kapely Lipka, Nowina, a dalš ı…
́ .

Hudba vychází z nás, z vlastního těla.
Hudba vyjadřuje národní celistvost,
součinnost, dává společnou řeč všem.
To, co nám nevyjádří slova,
dokáže vyjádřit hudba.
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.
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JEDEN Z NÁS ...

RENATA CZADER
Nikdy nejsi sám
Zakladatelka spolku „NIKDY NEJSI SÁM“, který se zabývá organizováním
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 sá m“ pů sobı́ na Tř inecku od roku 2014, a
zabý vá se organizová nı́m volnoč asový ch aktivit pro dě ti a
mlá dež s rů zný mi druhy postiž enı́ – mentá lnım
́ , smyslový m i
tě lesný m. Jsme své pomocná skupina, společ ně sdı́lı́me své
ž ivotnı́ zkuš enosti, vzá jemně si pomá há me a podporujeme se.
Kdo byl hlavním iniciátorem založení spolku?
Hlavnım
́ iniciá torem jsem byla já . V roce 2005 se ná m narodil
druhý syn a bohuž el jeho vý voj nasvě dč oval tomu, ž e ho bude
trá pit tě ž ké a zá važ né postiž enı́. Př es to vš echno, jsme s
manž elem chtě li mladš ı́mu synovi dopř át stejný ž ivot, jaký
prož ıv́al starš ı́ syn – aby mohl navš tě vovat ně jaký krouž ek, aby
mě l ně jaké mimoš kolnı́ vyž itı,́ a aby mě l mož nost setká vat se se
svý mi vrstevnık
́ y, kamará dy. Zkrá tka jsme chtě li a poř ád chceme
a snaž ım
́ e se o to, aby mě l krá sný a spokojený ž ivot.

Kdo byl pro Vás oporou?
Oporou v př edsevzetı́ založ enı́ spolku mi byl manž el, který vidě l,
ž e mi velmi chybı́ kontakt s dě tmi. Povolá nım
́ jsem uč itelka. Po
narozenı́ syna jsem už nemohla vykoná vat svou profesi. Spojenı́
naš ı́ nové rodinné situace a aspoň trochu vykompenzovat ztrá tu
mé ho povolá nı́ se ná m zdá lo jako dobré ř eš enı.́ A byl to dobrý
krok.

Kdo tvoří spolek?
Spolek tvoř ı́ př edstavenstvo pě ti osob, já zastá vá m
funkci př edsedy.
Kolik členů má spolek?
Ná š spolek č leny nemá . Sdruž ujeme zhruba dvacet
pě t rodin, které se rů zný mi způ soby zapojujı́ do ná mi
organizovaný ch aktivit. Jsem moc rá da, když se k ná m
př idá vajı́ nové rodiny. Kdo chce, tak ná s mů ž e
kontaktovat na „facebooku“, je to nejrychlejš ı́ cesta.
Na strá nká ch spolku má m uvedené telefonnı́ č ıślo,
stač ı́ zavolat. Budeme rá di, když se k ná m př idá te.
Pamatujte, ž e NIKDY NEJSTE SAMI. To je naš e kré do.
Jak vypadají setkání „Spolku nikdy nejsi sám“?
Prvotnı́ moje myš lenka byla taková , abychom se
pravidelně setká vali jednou tý dně . Uká zalo se vš ak, ž e
to nenı́ reá lné , protož e naš e dě ti jsou č asto nemocné ,
na odpoledne rodič e
plá nujı́ rů zné 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
plá nová nı́ setká vá nı.́ Je
t ř e b a v ě d ě t , ž e
př esuny jsou pro ná s
velmi fyzicky ná roč né .
Př ijı́ t ze š koly nebo
stacioná ř e domů s
d ı́ t ě t e m , k t e r é s e
pohybuje na vozık
́ u a
za hodinku se zase
chystat k odchodu je
vyč erpá vajı́ c ı́ . A ne
vž dy je mož no poč kat
n ě kd e ve n ku . D ı́ tě
potř ebuje nakrmit,
př ebalit. Takž e bě hem
tě ch pá r let jsme vš e
doladili do dneš nı́
podoby. Setká nı́ jsme
m ı́ v a 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 (lé čebný kontakt psa a č lově ka). Naš ım
́
nejvě tš ı́m trhá kem jsou pobytové akce, a to letnı́
tá bory a vı́ k endové pobyty. Vı́ k endovky obč a s
poř ádá me i s rodič i. Je př ıj́emné se sejıt́ pospolu,
popovıd
́ at si nejenom o starostech, ale i o př ıj́emný ch
chvilká ch, které s naš imi dě tmi prož ıv́á me. Tá bory
jsou bez rodič ů. Zde roli rodič e-opatrovnık
́ a př ebıŕajı́
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asistenti, bez jejıćh pomoci nenı́ mož ná ž ádná pobytová
akce. Pro spoustu dě ti je tá bor dobrodruž ná zá lež itost.
Pro naš e dě ti je to ješ tě na vı́ c velkou vý zvou.
V rodiná ch jsou č asto stř edem pozornosti. Na tá boř e se
př irozeně uč ı́ spoluprá ci, socializaci. Je to velká
prů prava do ž ivota. Odlouč enı́ od rodič ů, sourozenců je
velký m př ın
́ osem, pro obě strany.
Říkáte tedy, že během tábora je omezen kontakt
s rodiči?
Ano. Na tá borech jsou ná vš tě vy i telefonová nı́ maminek
zaká zá ny. (smıćh) Od samé ho zač átku jsem chtě la, aby
si od neustá lé ho peč ová nı́ odpoč inula i rodina. Ně které
maminky ze zač átku vyž adovaly po mě kaž dodennı́
hlá š enı,́ jestli je vš echno v poř ádku. Byla jsem proti,
jednak z vý še zmın
́ ě ný ch dů vodů , ale také z č asový ch
dů vodů . Opravdu nenı́ ani č as, ale ani sı́ l a ke
komunikaci. Ně kdy si maminka vzala č ı́ s lo na
asistentku. Nerada to vidım
́ . Musım
́ chrá nit asistenty,
aby nemuseli chodit poř ád ně kde s telefonem a neustá le
raportovat, co se dě je. Več er, když má m ješ tě sıĺu, poš lu
ně jakou pě knou fotku rodič ům nebo se snaž ım
́ dá vat
mini informace na ná š „facebookový “ pro il.
Samozř ejmě , když ně jaká maminka napı́še zoufalou
sms-ku, tak ji odpovım
́ , ale snaž ım
́ se to ně jak korigovat.
Naš tě stı́ se ná m za 6 let podař ilo vybudovat mezi
spolkem a rodič i tak velkou dů vě ru, ž e dě ti jsou v
dobrý ch ruká ch, ž e je o ně dobř e a s lá skou postará no, ž e
rodič e už opravdu jen sporadicky vyž adujı́ okamž itou
zpě tnou informaci. Pro vš echny zú č astně né je to velká
zkouš ka. Nicmé ně vž dy prosım
́ rodič e, aby na př ıj́mu
př ece jenom byli. Kdyby se ně co př ihodilo, okamž itě
budu volat prá vě jim.
Kolik táborů uspořádáte ročně?
V tomto roce jsme i př es tu „covidovou“ katastrofu
uspoř ádali dva tá bory. Jeden tá bor byl v Dolnı́ Lomné ,
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v penzió nu „U Rzehaczka“. Ten byl urč en pro osoby na vozık
́ u.
Druhý tá bor se uskuteč nil v Mostech u Jablunkova, byl to
takový „turistický “ tá bor. Trá vili jsme spoustu č asu v př ıŕodě , a
na prochá zká ch. Dokonce jsme jeli lanovkou, na bobové drá ze,
a byli jsme na koupališ ti. Na kaž dé m tá boř e bylo 10 dě tı,́ 10
asistentů a vž dy má me také na pobytech zdravotnı́ personá l.
Kolik má spolek dobrovolníků?
Má me zhruba dvacet dobrovolnık
́ ů . A co mě hodně tě šı,́ má me
i dobrovolnık
́ y chlapy! Ně kteř ı́ dobrovolnıći jsou s ná mi od
samé ho zač á tku, jezdı́ na vš echny naš e pobyty. Prvnı́
dobrovolnıći, kteř ı́ se se spolkem sezná mili, jsou naprosto
ú ž asnı!́ Zaš kolujı́ nově př ıćhozı,́ jsou jim oporou v tě žký ch
chvıĺıćh, které i př eze vš echno obč as nastanou. Také se stá vá ,
ž e mladı́ lidé př ıj́dou a zjistı,́ ž e toto nenı́ pro ně . Je to tě žká
prá ce jak fyzicky, tak emoč ně .
Co by měl zvládnout takový dobrovolník?
Nemě l by se bá t tě žké prá ce. Mě l by bý t psychicky odolny,́
protož e se setká s rů zný mi typy postiž enı,́ což nenı́ jednoduché
ustá t. Na vš echno se, ale nejde př ipravit, např ık
́ lad když musıt́e
př ebalit dospě lé ho chlapa, musıt́e zvlá dnout emoč nı́ vý buchy
panı́ vedoucı́ (smıćh). Vě řım
́ , ž e po ukonč enı́ pobytu jsou
totá lně vyř ıźenı,́ protož e se starajı́ o dě ti dvacet č tyř i hodin.
Casto jsem slyš ela od dobrovolnık
́ ů slova: „klobouk dolů př ed
rodinou, ž e to zvlá dá “. Dobrovolnictvı́ si u ná s mů ž e př ijıt́
vyzkouš et kaž dy,́ a pak se svobodně rozhodnout, jestli bude
pokrač ovat 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 rů zný mi druhy postiž enım
́ je ně kdy
„jediná “ č innost, kterou mů ž ou aktivně vykoná vat. Do ruky jim
dá te ná stroj, oni majı́ pocit, ž e hrajı,́ a tım
́ způ sobem se jim
zvyš uje i sebevě domı.́ Samotná muzikoterapie má lé čebné
ú č i n k y, a l e n a t o s i
nehrajeme, to je dosti
slož itá disciplı́na. Naš ı́m
c ı́ l e m j e z a p o j i t d o
společ né č innosti vš echny
osoby s rů zný mi druhy
postiž enım
́ . U canisterapie
t o p r o 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
vydá vá pokyny, a pejsek
poslouchá , nebo probı́há
polohová nı́ , kdy pejsek
svý m tě lem a dechem
souznı́ s č lově kem. Mož ná
s e z d á , ž e t y d ě t i
nevnım
́ ajı,́ ale jsou naopak
velice citlivé . Jsou rá dy za
kaž dou pochvalu. Jsem
velmi citlivá na to, když se
o osobá ch s postiž enı́m
vyjadř ujeme tak, jak by
nebyly př ı́ t omné . Je to
v e l i c e n e e t i c k é ,
nedů stojné .
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Do jakých dalších zajímavých terapií se zapojujete?
Už jsme zaž ili felinoterapii (terapie s pomocı́ koč ky). To bylo
ú ž asné , koč ka je ná turou ú plně jiné zvıŕ̌e než posluš ný pejsek.
Pro odvá ž né byl kontakt s obř ı́m š nekem. Naš e dě ti rá dy
absolvujı́ hipoterapii (terapie s pomocı́ konık
́ a), ale jak ř ık
́ á m na
tyto terapie nedochá zım
́ e z dů vodů lé čebný ch ú č inků , ale pro
radost. Bavı́ ná s to!
Kde nacházíte inspiraci?
Inspiruje mě vš echno kolem mě .
Např ık
́ lad vš imla jsem si, ž e 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 prů zkum. Mož ná do
budoucna navá ž eme ně jakou
spoluprá ci. Dıv́á m se kolem sebe,
a transformuji vš echno na ty
svoje dě ti. Inspiruji se i u jiný ch
spolků .

JEDEN Z NÁS ...
Od 1. 9. 2020 spolek poskytuje novou službu
v podobě krátkodobého pronájmu
bezbariérového bytu v Třinci. Jak to přesně
funguje?
Tento byt si mů ž ou pronajmout pečujıćı́ osoby, které si
potř ebujı́ ně jaký m způ sobem odlehč it, potř ebujı́ si
odpočinout. Byt je plně vybaveny,́ jsou tam polohovacı́
postele, kompenzačnı́ pomů cky, které ná m zapů jčuje
Charita Tř inec, mů ž eme doladit na mıŕu dle jejich potřeb.

Odpusťte mi mou zvídavost,
ale pro zdravého člověka je
nepředstavitelné, jak může
vypadat svět osoby s
postižením. Co v něm je?
Ně která postiž enı́ si mů ž eme
ALIS RUN - Bystřický běh s úsměvem
nasimulovat , ž e neslyš ı́ m e,
mů ž eme si zkusit, jaké to je bý t na
v o z ı́ k u , a l e n e m ů ž e m e s i
Tato služ ba je určená nejen pro osoby s postiž enım
́ , ale
nasimulovat mentá lnı́ postiž enı.́ Nevım
́ e, co se dě je v hlavě .
také pro starš ı́ nebo nemocné lidi. Usluha, kterou
Kaž dý č lově k je jiný, má jiné reakce. Naš ım
́ ú kolem, jako osobě
provozujeme, nenı́ omezená vě kem, postiž enım
́ ani
asistujıćı́ a peč ujıćı,́ je vě dě t a př edvıd
́ at potř eby osoby, o kterou
mıśtem pobytu. Spolek poskytuje mıśto, pečujıćı́ osoba si,
peč ujeme. Mě nezajım
́ á diagnó za. Já potř ebuji vě dě t, jak velkou
ale musı́ sama zajistit ná hradnı́ pečujıćı.́
mıŕu pomoci má m poskytnout. Musım
́ e ke vš em př istupovat s
dů stojnostı.́ Chovejme se tak, jak chceme, aby se lidé chovali k
Jaká je maximální doba pronájmu bytu?
ná m nebo k naš im blıźký m. Emoce a city tito lidé projevujı,́ a
Maximá lně tř i tý dny.
ně kdy je umı́ dá t pě kně najevo! I ty kladné , i ty negativnı.́ Vidım
́
to na své m synovi. Když je š ťastný spokojený odpovıd
́ á tomu i
Co Vás osoby s postižením učí?
jeho vý raz. Naopak, když se mu ně co nelibı,́ nenı́ v pohodě ,
Trpě livosti, vytrvalosti, a hlavně mě uč ı,́ ž e stojı́ za to v
dě lá me ně co proti jeho vů li, zač ne se kousat. Casto vidım
́ e
ž ivotě bojovat. Svů j ž ivot si vybojovali a nezř ıd
́ ka bojujı́
tendence k sebepoš kozová nı́ nebo poš kozová nı́ asistenč nı́
dá l. Jak jinak nazvat kaž dodennı́ rehabilitaci,
osoby, protož e svou nelibost neumı́ vyjá dř it jinak.
kaž dodennı́ socializaci. Pomozme jim udě lat ten ž ivot
př ıj́emně jš ı.́ Nemů ž eme př idat dnů do jejich ž ivota, ale
mů ž eme př idat ž ivot do tě chto dnů .

„Chovejme se tak, jak chceme,
aby se lidé chovali k nám
nebo k našim blízkým.”
Jaké další aktivity pořádá Váš spolek, kromě táborů a
různých pobytů?
Kaž dý rok obdarová vá me dě ti v nemocnicıćh. Už pá tý m rokem
jsme byli s dá rky v Tř inci na dě tské m oddě lenı,́ a ve fakultnı́
nemocnici v Ostravě na oddě lenı́ dě tské neurologie. Dá rky
sbıŕá me a př ijım
́ á me celý rok, a vě nujı́ ná m je novomanž elé ,
kteř ı́ nechtě jı́ kvě tiny nebo jiné dary bě hem svatebnıh
́ o obř adu.
Dary rozvá ž ı́ m e na Mikulá š e, a když má me ně co má lo
nastř ádá no za prvnı́ pů l rok, tak i ke Dnı́ dě tı.́

Jak se staráte o duševní hygienu?
Velice mě naplň uje prá vě prá ce ve spolku. Jsem š ťastná ,
když vymyslı́ m ně jakou aktivitu, podař ı́ se ji
zrealizovat, a lidé odchá zejı́ š ťastnı́ a spokojenı.́
Co by bylo pro Vás v životě největší výzvou a
zároveň tichým přáním?
Nejvě tš ı́ vý zvou je neustá lé rozvıj́enı́ naš ich aktivit a
vš ech č innostı.́

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

POHLEDY I VHLEDY V ŽIVOTĚ DDM 2020
Zač átek roku, jako u vě tš iny
z ná s, kteř ı́ vnım
́ ajı́ smysl
ž i v o t a v p o h l e d u d o
budoucnosti, byl plný
oč eká vá nı́ a př edsevzetı,́
která se vě tš inou rodı́ v zá ř i
silvestrovský ch ohň ostrojů .
Nebyl snad nikdo, kdo by dohlé dl ke
změ ná m, který mi byl propleten rok 2020 jak v
ž ivotech osobnıćh, tak ve sfé ře pracovnı.́ Vš echno
bylo jinak a vš echno bylo poprvé .
Druhé š kolnı́ pololetı́ roku 2020 zač alo podle
naplá nované ho vzorce, ve které m mě lo vš e svů j
zabě hnutý ř ád a poř ádek.
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
s d í l e n í d o b r é p r a xe v p r o b l e m a t i c e
volnočasového vzdělávání.
Obdobı́ COVID-19 ná s zastihlo vš ak nepř ipravené . Sitı́ m rouš ek, ve spoluprá ci se
č tyř iceti š vadlenkami, mě stem Jablunkov, Toni –
Mosty s.r.o. a Grill bar u RADNICE, doš lo 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
zamě stnanců m mě sta Jablunkov pracujı́cı́ch v
prvnı́ 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:-)

Př ipravený a naplá novaný š kolnı́
rok 2020/2021 zabrzdila, doslova
na startovnı́ č ář e, druhá vlna C-19,
ve které improvizace a realizace
dlouhodobý ch plá nů DDM Jablunkov nebrala konce.

nem 561/2004
Sb. o rozvoji
nových aktivit,
využije DDM
Jablunkov
rezervní fond.

Po tř ech letech jedná nı́ a př ıp
́ rav
otevř elo 1. 1. 2021 DDM Jablunkov,
ve spoluprá ci s obcı́ Mosty u Jablunkova, své prvnı́ odlouč ené pracoviš tě v Komunitnım
́ centru Mosty u
Jablunkova v krá sně zrekonstruované staré š kole č . p. 333. Vedoucım
́
zamě stnancem na tomto odlouč ené m pracoviš ti bude zkuš ený pedagog a č lově k na své m mıśtě panı́
Mgr. Jana Foﬀová , která byla dlouholetou tvá ř ı́ Rodinné ho centra
Mostık
́ .

Jako personá lnı́
tsunami se tento
rok př ehnala vlna
př es DDM, př i které doš lo ke
změ ná m v oblasti pedagogické i
a d m i n i s t r a t i v n ı́ . Z á s t u p c e m
ř editele je dlouhodobý pedagog
Mgr. Zdena Szotkowská , vedoucı́
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 ř e p a n ı́ I n g . L i b u š e
Wiszczorová a recepč nı́ panı́ Eva
Badová a Lucie Juhaš čiková .

V návaznosti na rekonstrukci
DDM 2019 v rámci IROP ORP
Jablunkov a udržitelnosti manuální zručnosti a rozvoje volnočasových aktivit řemeslnického
zaměření je DDM součástí MAP II,
ve kterém DDM dlouhodobě spolupracuje s mateřskými školami a
základními školami v projektu
Malý řemeslník, kterého se účastní okolo 200 dětí v každém školním pololetí. Cílem tohoto snažení je vytvoření nového polytechnického oddělení a přijetí do hlavního pracovního poměru nového
pedagoga s technickým zaměřením. V souladu se školským záko-

Příprava na 70. výročí založení
D D M J a b l u n kov j e v p l n é m
proudu. Naděje, že květnové
oslavy budou již bez omezení, je
s te j n ě ve l k á j a ko n áv ra t k
původnímu chodu všedních dní,
kdy o d l o ž í m e n e svo b o d u 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 avizová no v př edchozıćh č ıślech zpravodaje, od nové ho roku zahajuje v prostorá ch Komunitnıh
́ o
centra svů j provoz odlouč ené pracoviš tě DDM Jablunkov. Chystá me pro vá s pestrou nabıd
́ ku krouž ků , kurzů i
jednorá zový ch akcı́ a doufá me, ž e se ná m s ohledem na epidemiologickou situaci podař ı́ co nejvıć z naš ich plá nů
uskuteč nit.
Jaké aktivity jsme si pro vá s př ipravili, se mů ž ete dozvě dě t na webový ch strá nká ch ddm.jablunkov.cz nebo na
facebookový ch strá nká ch DDM Jablunkov, Mosty u Jablunkova o.p., př ıp
́ adně na naš em Instagramu. Online
registraci do krouž ků a kurzů spouš tım
́ e v nedě li 10. ledna 2021 v 18.00, osobně se pak mů ž ete př ijıt́ př ihlá sit od
pondě lı́ 11. ledna od 8.00. Kancelář DDM sıd
́ lı́ v prvnım
́ patř e Komunitnıh
́ o centra ve staré š kole a k dispozici
vá m budeme vž dy od pondělí do středy v časech 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00. Je mož né se hlá sit také
v kancelá ř i DDM v Jablunkově .
Jsme moc rá di, ž e má me mož nost rozš ıŕ̌it nabıd
́ ku volnoč asový ch aktivit v obci, a tě šım
́ e se na prá ci s vá mi a pro vá s.
Mgr. Jana Foﬀová
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ŠKOLNÍ STRÍPKY

Základní umělecká škola Jablunkov
v roce 2021
slaví své 65. výročí od založení
,
Pojdme si tedy trochu shrnout její historii

Poprvé se dveř e zá kladnı́ umě lecké š koly
otevř ely 1.9.1956 a ve š kole vyuč o val jen
č tyř členný pedagogický sbor (Jež owicz Antonın
́ klavıŕ, akordeon, varhany, Bartulec Františ ek housle, Rucká Marie - housle, souborová hra,
Wrabelová Marké ta - klavı́ r, akordeon a
souborová hra). Tehdejš ı́ zá kladnı́ hudebnı́ š kolu,
jak byla nazý vá na, navš tě vovalo 88 dě tı́ z
jablunkovský ch š kol a okolı.́
Prvnım
́ ř editelem byl pan Antonın
́ Jež owicz, a to
až do roku 1990. Bě hem jeho pů sobenı́ se š kola
př ejmenovala na Lidovou š kolu umě nı́ a v roce
1990 na Zá kladnı́ umě leckou š kolu. V té mž e roce
byl také jmenová n nový ř editel pan Antonı́n
Sikora, který ve své funkci pů sobil 28 let. Za jeho
pů sobenı́ se š kola rozrostla, jak v poč tu dě tı,́ tak i
v poč tu pedagogů .

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

V roce 2018 pana ř editele Sikoru vystř ıd
́ al ve
funkci souč asný ř editel pan MgA. Ondř ej Bazgier,
DiS.
Za dobu fungová nı́ š koly zde vznikla ř a da
souborů , jmenujme z nich např ı́klad soubory
Jackové , Mionš ı́ , Nowina, dechový soubor a
spousta dalš ıćh.
Skola do roku 1980 vystř ıd
́ ala celkem č trná ct
pů sobiš ť, a pak dlouhá lé ta pů sobila v budově na
Mariá nské m ná mě stı́ 1. Od š kolnı́ h o roku
2016/2017 se vyuč uje v budově na ul. Bukovecká
č . 479.
Skola má v souč asné době na 330 ž áků a 22
zamě stnanců . Vzdě lá vá ž áky v bohaté m vý čtu
hudebnıćh ná strojů a ve vý tvarné m oboru, který
kromě malby a kresby nabıźı́ i modernı́ obor
gra ické ho designu. I dnes je souč ástı́ š koly také
bohaté spektrum souborů , jako jsou smyč cový
orchestr, tř i lidové kapely, kytarový soubor,
akordeonový soubor, lé tnový soubor, ž esťový
soubor, komornı́ zpě v a pě vecký sbor.

Big Band; foto archiv ZUŠ

Jmé nem zamě stnanců př eji š kole hodně ú spě chů ,
mnoho ž áků a hlavně spoustu č istý ch tó nů a
krá sný ch barev.
učitelé ZUŠ Jablunkov

Houslové trio, učitelky ZUŠ Jablunkov; foto archiv ZUŠ
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MICHAŁ STASZOWSKI
Reprezentant v alpském lyžování z Milíkova
Účastnil se MISTROVSTVÍ SVĚTA v alpském lyžování ve švédském Åre [:Ore:]
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.
Michale, lyže jsi dostal už do kolébky. Pamatuješ si svoje
první lyžování?
Pamatuji. Prvnı́ lyž e mi
p ř i n e s l a m a m k a o d
kolegy z prá ce. Byly to lyž e
od pana Janusza Gomoly. Na lyž ıćh jsem
zač ın
́ al jezdit kolem bará ku. Pouš tě l jsem to z takové ho
malé ho kopeč ka. Teprve pozdě ji jsem zač al chodit na
lyž ař ský vlek v Milık
́ ově , který se nachá zel blıźko mé ho domu.
Rık
́ alo se mu „Na Sibiř i“. To si př esně vybavuji, i když jsem byl v
té době malý kluk. Když napadlo hodně sně hu, 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 ,
a byc h o m n e j e z d i l i v
hlubo k é m
sně hu. Tak vypadaly
moje prvnı́ kroky na
lyž ıćh.
Kolik Ti tehdy bylo?
Ctyř i roky.
Bavilo Tě to nebo jsi chodil na lyže, protože jsi musel?
Spıś̌e jsem to bral tak, ž e to tak zkrá tka je, a moc jsem nad tım
́
nepř emý šlel. 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 ř ekl, ž e jdeme na lyž e, tak se š lo. Bral jsem to
automaticky. Byl jsem malý a nepř e mý š lel jsem o tom.
Prů mě rně dvakrá t tý dně jsme jezdili za lyž ová nı́ m na
„Bagiyniec“ nebo na Velkou Rač u. Na Velké Rač i tré noval
lyž ař ský oddıĺ Ski Beskyd Velká Rač a, a tá ta mě k nim vž dycky
ně jak dotlač il, abych se mohl zdokonalovat. Když jsem byl starš ı,́
tak mě to hrozně zač alo bavit. Dokonce jsem musel rodič e
př esvě dč ovat, kteř ı́ chtě li, abych skonč il.

Byl a by š ko d a ,
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 ř ıćt, ž e za vš echno mů ž e prá vě
„Zjazd Gwiaź dzisty“. Rodič e chtě li, abych zá vodil na
„zjazdu“ ne proto, abych vyhrá val, ale abych si
vyzkouš el, co vš echno obná š ejı́ zá vody, a abych
doká zal sjet trať. Rekl bych, ž e „zjazd“ nastartoval
moji karié ru. Je to rovně ž krá sná společ e nská
udá lost. Musım
́ př iznat, ž e takovou atmosfé ru, která
vlá dne na „zjazdu“ jsem nezaž il na Mistrovstvı́ svě ta,
a ani na Univerziá dě . (smıćh) To je prostě „show“!

Jak probíhalo Tvoje zdokonalování?
Brzy na to jsem se stal č lenem lyž ař ské ho klubu Ski Mosty (kdysi
Ski Beskyd Velká Rač a).

Co bys vzkázal malým lyžařským nadšencům?
Ať si tu jıźdu už ijı́ a nechajı́ na trati vš echno. A hlavně ,
ať po zá vodu už nepř emý šlejı́ nad tım
́ , ž e to mohli
zajet lé pe a podobně . Za prvé to nepomů ž e a za druhé
je zbyteč né trá pit se kvů li malichernostem.

Bylo to Tvoje rozhodnutí nebo rodičů?
Bylo to společ né rozhodnutı́ rodič ů, ale nic jsem nenamıt́al. Chtě l
jsem to zkusit. Vıś̌, jak se to ř ık
́ á , „když nic nezkusıś̌, nic nezkazıś̌“.

Kdysi se hodně mezi rodiči řešilo, že by se neměli
účastnit „Zjazdu“ dětí z lyžařských oddílů? Jaký je
na to Tvůj názor?
Podle mé ho ná zoru je to tak, ž e ty dě ti se vě nujı́ lyž ová nı́
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ve své m volné m č ase. Vıćemé ně kaž dý má mož nost jıt́
tré novat ve své m volnu. Tak proč by se nemohli zú č astnit
tě ch zá vodů ? Z druhé strany, ne vš echny dě ti v oddıĺe
majı́ dobré vý sledky, a „Zjazd“ je pro ně jedna z má la
mož nostı́ , kde mů ž ou zakusit atmosfé ru zá vodu.
Pamatuji si i př ıp
́ ady, ž e „Zjazd“ vyhrá l zá vodnık
́ , který
nechodil do ž ádné ho oddıĺu. Je to tě žšı,́ ale stá vá se to.
Myslım
́ si, ž e kdyby byla dě tem z lyž ař ský ch oddıĺů
odebrá na mož nost ú č astnit se tě chto zá vodů , bylo by to
nespravedlivé .
Jaká jste byla parta v klubu?
Pamatuji si, ž e jsme byli fajn parta a mě li jsme i docela
dobré ho trené ra. S kluky jsme drž eli pohromadě . Byli
jsme k sobě upř ım
́ nı,́ už ili jsme si spousta legrace. S
ně který mi jsem v kontaktu do dneš ka. A jaká jsme parta
v reprezentaci? Má me k dispozici mentá lnıh
́ o kouč e,
který ná s vlastně uč ı,́ ž e lyž ová nı́ je i tý mový sport.
Samozř ejmě , ž e na trati jsme soupeř i, ale musım
́ e si v
reprezentaci uvě domit, ž e když má ně kdo dobré
vý sledky otevıŕá mıśto dalš ım
́ u zá vodnık
́ ovi. Obecně je u
ná s př ıj́emná atmosfé ra se zdravou a velmi potř ebnou
rivalitou. Horš ı́ situace je v dıv́č ım
́ kolektivu. Když jsem
se ná hodou ně jaký m způ sobem ocitl na ž enské m
zá vodu, tak jsem se dozvě dě l ú plně vš echno, dokonce i
to, co jsem nechtě l. (smıćh)
Jaká je Tvoje hlavní disciplína, vybíral jsi ji sám?
Ne, sá m jsem si nevybı́ral. Zá kladnı́ disciplı́na je obř ı́
slalom, který se tré nuje v oddı́le už od dě tı́. V ž á cı́ch
př ibudou dvě dalš ı́ disciplı́ny, což je slalom a super
obř ı́ slalom. To nenı́ tak, ž e bych se na ně co zamě ř oval,
protož e v tré ninku jezdı́me vš echny disciplı́ny, ale
nejlepš ı́ vý sledky má m ve slalomu. Vš ichni trené ř i
obecně ř ı́kajı́, ž e pokud se č lově k zač ne soustř edit na
jednu disciplı́nu, je to cesta do zá huby. Myslı́m si, ž e i u

malý ch dě tı́ by nemě la bý t hned vybı́ r aná sportovnı́
specializace. Dı́ t ě by mě lo mı́ t kvalitnı́ vš eobecnou
sportovnı́ př ı́pravu rů zný ch sportů , a teprve kolem puberty
si vybrat konkré tnı́ sport, které mu se chce vě novat.
Měl jsi jako dítě nějaký lyžařský vzor?
Tak asi Bode Miller, Hermann Maier. Do nedá vna jsem
obdivoval lyž ař e Marcela Hirschera, který už sice skonč il,
ale lı́bila se mi jeho excelentnı́ technika.
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Jak bojuješ s trémou před závodem, máš k dispozici
sportovního psychologa?
Na zač á tku „karié ry“ jsem bý val hodně nervó znı́ . Jenom na
„Zjazdu“ jsem š el s nastavenı́ m do zá vodu, ž e ho jdu vyhrá t.
Postupem č a su jsem s psychikou bojoval až jsem se dostal
do stavu, kdy o mě trené ř i ř ı́ kali, ž e jsem zá vodnı́ typ, a
pokud chtě jı́ , abych na tré ninku podá val nejlepš ı́ vý kony,
musı́ vytá hnout č a somı́ r u. A ideá lně ně jaké tý mové sá zky,
ž e nejpomalejš ı́ nosı́ lyž e, uklı́ z ı́ apod. V reprezentaci má me
rovně ž psychologa, který je bý valý lyž ař, takž e tomu rozumı́
a rů zně ná m zpestř u je tré ninky. Tř e ba imitace zá vodu na
tré ninku, kdy trené ř i a jinı́ č l enové tý mu se ná s snaž ı́ dostat
pod tlak už pá r dnů př e d „tré ninkový m zá vodem“, ž e poř á d o
tom mluvı́ a poukazujı́ , jak je to dů lež itý den. Ná sleduje
„zá vodnı́ den“, kde to vypadá ú plně stejně , jako na zá vodech.
Jedeme prohlı́ d ku, jı́ z du, trené r to př e stavı́ a zase prohlı́ d ka,
jı́ z da a konec. Nemá š dalš ı́ mož nost si zlepš it č a s. Dokonce
dostaneme i č ı́ s la př e d startem. Dalš ı́ souč á stı́ 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 t o v n ı́ m
psychologem, což je velmi podobné ná vš tě vě u psychologa.
Za poslednı́ č t yř i roky jsem si už byl naprosto jistý na
zá vodech, a myslel jsem si, ž e mě nic nemů ž e př e kvapit.
Bohuž el to př ekvapenı́ př iš lo na Mistrovstvı́ svě ta ve
druhé m kole, kde jsem to moc nezvlá dnul. Ale byla to super
zkuš enost.
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 uvě domil, jaké byly moje poč átky
„Na Sibiř i“, a kam až jsem se dostal… Byl to neopakovatelný
zá ž itek. Vlastně na zač átku sezó ny mi ani o tu nominaci neš lo.
To bylo pro mě vzdá lené . Spı́še jsem se chtě l dostat na
Univerziá du, což je olympiá da pro vysokoš kolá ky do 25 let.
Byla to pro mě priorita. Univerziá du jsem si už il, a to, ž e jsem
nakonec mohl startovat i na svě ťá ku byl bonus navıć.

Jaké máš další úspěchy?
- Pě t vıt́ě zstvı́ v Ceské m pohá ru,
- celkově druhé mıśto v Ceské m pohá ru,
- tř ikrá t Akademický mistr republiky ve slalomu,
- dvakrá t druhé mıśto na Akademické m mistrovstvı́
republiky v obř ım
́ slalomu,
- š estná ctkrá t vıt́ě zstvı́ na zá vodech FIS.
Těsně před Mistrovstvím světa ses zranil, chvíli to
vypadalo, že se ani nezúčastníš. Nakonec všechno
dobře dopadlo. Jak se cítíš teď?
Dobř e .(smı́ c h) Minulý rok jsem mě l problé my s
tř ıślem, ale př ıćhodem jara se to vý razně zlepš ilo.
Musım
́ klepat. Letos jsem skoč il do tré ninků po hlavě a
cı́tı́m se opravdu dobř e, s tı́m, ž e dbá m vı́ce na
regeneraci tě la.
Jaké máš plány do budoucna?
Urč itě bych se chtě l dostat na zimnı́ olympiá du, která
se uskuteč nı́ v roce 2022.
Co by bylo pro Tebe v životě největší výzvou a
zároveň tichým přáním?
To je tě žká otá zka, ale asi nejvě tš ı́ vý zvou a zá roveň
tichý m př ánı́ je prá vě již zmiň ovaná zimnı́ olympiá da.
Dě kujeme za rozhovor, př ejeme mnoho sportovnıćh i
osobnıćh ú spě chů .
D. Cymerys, JACKi
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KNIHOVNA

KNIŽNÍ NOVINKY
SVĚTOVÉ BESTSELLERY
Chamtivost - Marc Elsberg
Zrcadlový muž - Lars Kepler
Vysoký účet - Louise Penny
Stříbrná křídla - Camilla Läckberg

Vá ž enı́ č tená ř i,
dě kujeme vá m za vaš i př ıźeň v loň ské m roce, který byl
pro ná s vš echny hodně ná roč ný.
V nové m roce vá m chceme nabıd
́ nout spoustu kniž nıćh
novinek, nové deskové hry a nabıd
́ ku e-knih, vıće než
9000 titulů , které jsou ke staž enı́ v naš em on-line
katalogu.

Spát v moři hvězd - Christopher Paolini

Tě šım
́ e se na vá s
Vaše knihovnice

ČESKÁ LITERATURA
Manželské zrcadlo - Vlastimil Vondruška
Rodinné klubko - Táňa Keleová-Vasilková
Mé schody do nebe - Marta Výrová
Klinická smrt - Markéta Harasimová

„Čtení nám dává možnost jít
kamkoliv chceme,
i když musíme zůstat tam,
kde právě jsme“.

Nové hry v naši knihovně

NĚKOLIK ČÍSEL
Z JABLUNKOVSKÉ KNIHOVNY ZA ROK 2020
Počet registrovaných čtenářů

614

Do 15 let

125

Dospělí

489

Celkem návštěvníků

5 274

Celkem výpůjček za rok 2020

29 476

Výpůjčky knih

25 550

Výpůjčky časopisů

3 926

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.
Z. Bazgierová, JACKi

ˇ 2021
KALENDÁR
TURISTICKÉ CHATY V BESKYDECH
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

SKARBY NA ŁOCHODZITEJ
Góra łOchodzito - je tam zakopany przełokropny skarb
zbó jnikó w. Dyć tu, wedla lić nych przekazó w, wahowały na
przejyź dziajó ncych kupcó w kó mpanije Ondraś ka, moź ie i
Janosika i inkś ich zbó jnikó w, a potym aji łostatnigo
karpackigo hetmana - Proć poka-Fiedora, kiery urodził sie i
mioł swojó m głó wnó m siedzibym niedaleko, w só msiednij
Kameś nicy. Kupa ludzi tu tego legyndarnego zbó jnickigo
skarbu hladało, ale nó ń ś ć go moź ie jyny tyn - jak piś ió m
wielebni ks. Emanuel Grim w swoich wierś iach - co mo ć iste
ś ierco.

Widok z łOchodzitej, łobroz Franciszka Worka-Wojarskigo

Na tych kamiynistych kó nskach my tam paś li krowy, kosili
łotawym i zboź i kosami, toć iali, płostkowali, ukłodali do
łostrewek, zwoziali siano kó niami, abo i znosiali w dzichtach,
ć i brali całe łostrewki ze sianym na pleca i heja do stodoły!
Zbiyrali my tu boró wki, łostrzyń ź lice, hybali kamiynie na
gró madnice, łorali stró me prziłogi, chytali łorane skiby
rynkami, bo sie przewracały. Rzykali do Pani Gó r... Nasi
tacikowie i łocowie, nasi só msiedzi, korcowali stró my i krzoki,
wyłorowali i utwardzali skolim pyrś i cesty. Nasi przodkowie
tu bać iowali, paś li łowce, muzykowali, bró nili granic, nikierzi
aji zbó jowali. I dzisio ta gospodarka i kultura gó rolsko sie tu
jakosi pod naś ió m łOchodzitó m rozwijo i aji wspó łcieś nie w
nikierych dziedzinach, jako gó rolski muzykowani, heklowani
ró ź iciek ć i pasterstwo - ś iumnie rozkwito.
Przez ś ć i t łOchodzitej przebiego europejski dział wó d
miyndzy Dunajym, Wisłó m i Odró m. Miyndzy Morzym
Ciornym a Bałtyckim. Je to wiync kulturowy i geogra ić ny
zwornik połednia i pó łnocy Europy. Spotykały sie tu wpływy
ró ź nych kultur gó rolskich, regió nalnych i aji narodowych.
Długi wieki przebiegała tu historyć no granica miyndzy
potyń ź nym Ciesko-Austro-Germań skim Cesarstwym
Rzimskim na zachodzie a ró wnie potyń ź nó m PolskoLitewsko-Ukraiń skó m Rzeczpospolitó m na wschodzie.
Tu na łOchodzitej sie ty wś iecki granice i dzioły zbiygały i do
dzisio zbiygajó m. Je tu wiync jakoby symbolić ny punkt styku
Połednia i Pó łnocy, Wschodu i Zachodu Europy. Ze ś citu
łOchodzitej rozlygo się nie jyny krasno, widokowo panorama
na wś iecki stró ny ś wiata, ale i łotwiyro sie jakoby duchowo
przestrzyń spotkanio kultur i ludó w całej Europy.

Tu na łOchodzitej to duchowe łotwarci naprowdym
m o ź n a d o g ł y m b n i e p r z e ź i ć i d o ś w i a d c i ć . M y
Kó niokowanie znó my tyn Gró ń łod dziecka. My go
dziedzić imy po przodkach, aji w starodownych
łopowieś ciach, w pieś niach, naś ich gó rolskich gynach i
gó rolskij krwi. Wyrazym tego dziedzictwa só m
postawió ne pod jeji ś ć i tym pó mniki: starodowny
ź ieliwny krziź z iguró m Ukrziź iowanego, kamiynno
Kaplić ka Pani Gó r, igura ś w. Jana Pawła II, Brama
Wołosko i Wołosko Laska - symbole Gó rolskij Wiary i
Gó rolskich Swobó d.
Dlo nas Kó niokowianó w łOchodzito to je Gó ra Matka. Ale
jednoć ieś nie je to aji duchowy symbol naś ich tradycyji,
wiary i duchowej wolnoś ci. Tradycyji dochowywanio
wiernoś ci wartoś ciom i łobyć iajó m Przodkó w. Wiary w
moź liwoś ć przekrać ianio granic miyndzy Niebym a
Ziymió m. Wolnoś ci przekrać i anio barier miyndzy
pań stwami, narodami ć i regió nami i niwelowanio
podziałó w pomiyndzy nami - prostymi ludziami. Dyć
wś iecy tu ć iujymy, iź ie jakoś i wielko tajymnica i aji moź ie
jakiś i cudowny skarb w nij, kajś i głymbokucno zakopany
drzymie i ć iako na łodkryci przez kaź dego z nas...

łO tajymnym przejś ciu zbó jnickim przez łOchodzitó m i
skarbach tam ukrytych pisoł w swoim poemacie
poetyckim „Rajka na Ochodzitej” istebniań ski farorz ś .p.
ks. Emanuel Grim, kiery łopiyroł sie na autyntyć nych
łopowieś ciach i wierzyniach downych kó niokowskich
Gó roli. Swojó m poetyckó m łopowieś ć ło zbó jnickich
skarbach skoń ć ił takim morałym:

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!

Ze zbójnickim pozdrowiynim Andrzej Suszka
z Rupiynki łod Fiedora

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA
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KAM ZA KULTUROU

Vá ž enı́ př átelé a př ıźnivci,
Honza Jareš , nevidomý zpě vá k a skvě lý klavıŕista, vá m po své m
koncertě , který byl poř ádá n v rá mci festivalu DUN v roce 2019,
slıb
́ il, ž e mezi vá s př ijede v době př edvá noč nı,́ aby Vá s potě šil a
zpř ıj́emnil vá m adventnı́ č as svý m zpě vem a krá sný mi vá noč ně
ladě ný mi melodiemi. Z dů vodu pandemie a vlá dnıćh nař ıźenı́ mu
nebylo umož ně no svů j slib splnit. Proto se rozhodl společ ně s vá mi
oslavit vstup do nové ho, a jak vš ichni jistě vě řım
́ e, lepš ıh
́ o roku.
Koncert se uskuteč nı́ 28.1.2021 od 15. hodin v sá le jablunkovské
radnice. Již ná zev „ Doktor duš ı́ aneb hudba je lé k“ napovıd
́ á , ž e ná s
č eká opravdu skvě le strá vené odpoledne.

Dovolte nám, abychom vám
touto cestou poděkovali za podporu a přízeň,
a těšíme se na setkání s vámi v lepších časech.
Do nové ho roku si popř ejme vš ichni navzá jem vykroč enı́ do
nový ch dnů roku 2021 tou sprá vnou nohou. Ať ná s v ně m č eká
spousta radosti, š ťastný ch chvil, milý ch setká nı,́ lá sky a hlavně
pevné zdravı.́

28. ledna 2021 v 15.00 hodin
sál jablunkovské radnice

Za SONS oblastní odbočku Třinec
Vít Bulawa – předseda
Marie Miziová- vedoucí kontaktního centra

TRNITÁ CESTA
K DUNKERQUE
Občané Těšínska na západní frontě 2. světové války v letech 1944 - 1945
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.

25

.1

.2

v

02

17

.0

1

0

ho

d.

JACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov

PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Petr Majer

JACKi ZPRAVODAJ
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ VÝSTAVOU
KLUBU DŮCHODCŮ
Jablunkovský Senior Point a Klub dů chodců spojili své sıĺy
a př ipravili krá snou vá noč nı́ vý stavu, která dě lala radost
nejen jim, ale vš em, kdo se na vý stavu př iš li podıv́at.
Prosincová vý stava se nesla v duchu tradič nıćh Vá noc
naš ich babič ek a prababič ek. Sikovné seniorky z Klubu
dů chodců vyrobily há č kované ozdoby na stromeč ek,
andıĺky ze dř eva, napekly oblıb
́ enou š tó lu a kolá č ky. Galerii
provoně lo jehlič ı,́ cukrovı́ a hlavně zavlá dla dobrá ná lada,
př ı́mo vá noč nı́. Souč ástı́ vý stavy byla také soutě ž o
nejchutně jš ı́ a nejlé pe nazdobené vá noč n ı́ cukrovı́ .
Zú č astnilo se 12 dam a vš echno cukrovı́ bylo to nejlepš ı.́
Dě kujeme vš em, kdo vý stavu př ipravovali, vš em, kteř ı́
vý stavu navš tı́vili a podpoř ili tak naš e jablunkovské
seniory. Zvlá š tnı́ podě ková nı́ patř ı́ Muzeu Tř inecký ch
ž elezá ren a mě sta Tř ince za zapů jč enı́ vyř ezá vané ho
betlé mu ze svý ch sbıŕek.
Tě šım
́ e se, na spoluprá ci i v nové m roce.
Z. Bazgierová, JACKi

16

OKÉNKO PRO SENIORY
KVÍZ - VŠEOBECNÝ PŘEHLED 2. část
1. Jaká je rozloha Jablunkova
a) 9,59 km2
b) 10,38 km2
c) 11,21 km2
d) 12,47 km2
2. Ve které zemi se nachází zátoka Ha Long?
a) USA
b) Cın
́ a
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 spá nku
b) Protihluková barié ra
c) Změ na barvy oč ı́
d) Zlepš enı́ zraku

Betlém řezbáře Pavla Kufy

7. Jak se v anatomii nazývá loketní kost?
a) Storc
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

Ukázka zpracovávání vlny

Vyplně né há danky mů ž ete poslat i se svý m jmé nem na email jacki@jablunkov.cz.
V informač nım
́ centru si u ná s mů ž ete vyzvednout malou odmě nu :)

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA

SPORT

17

ˇ
DIVADLO PRO DETI

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na

POHÁDKOVÉ
SOBOTY
V

TRUHLÍK A TRUHLICKA

HYGIENA
30.1. 2021
od 17.00 hodin

sál radnice Jablunkov

Dobrovolné
vstupné

Divadlo z Truhlice, Zlín

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA

SPORT
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PO NASZYMU

W NOWYM ROKU SZCZYNŚCIO ZDROWIO NA KAŹDZIUTKIM KROKU

Ł

ockli my se zaś po roku na progu
starego a nowego roku. Kupa sie
tego łó ni kany jynym dosłownie
porobiło. Wszecy my se gymby łod
wiosny zakrywali, przeto my sie do łoczi
zaczó ni jedyn drugimu wiyncej dziwać,
bo to nó m jeszcze nie zakozali. Zawrzili
my dzwiyrze za tym co było a czakó my

Z Nowym Rokym przichodzi nadzieja,
ż e zaś beje lepi. Wilijym my przebywali
z tymi niejbliż szymi, tak jako my nejlepi
umieli. Zaś piywali my se, ale aji
poś ciskali a nie jedyn kieliszek ponad
głowym na nowy rok wydź wigli.
Obdarzili my sie podarunkami, ale
głó wnie szyrokim uś miychym a tym

Małymi kroczkami aji tymi kurzimi se
mogymy wyszkrobać z pod ławy na
ławym, czy z doliny do gró nia. 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 jeś li se nie sió ngnymy
głymboko do sumiynia, tak to beje boleć,
jak kopani do kamiynia. Dnia przibywo a
słoneczko se zaczyno pó malutku ś mioć.

Kolyndowani kapele Lipka; foto Norbert Dąbkowski

na to, co przidzie. Ponikierzi ludzie
ciynż ko powzdychujó m nad tym co jim
tyn bacyl, albo raczi ty kłó ty łod wysoki
polityki namarasiły. Każ dy człek już tu
na Ziymi chce być swobodny, zdrowy a
szczynś liwy. Ludzki serce je głymboki a
przełokropnie kupa do niego wlezie.
Nejlepi jak je serduszko napełnió ne
dobroció m a miłoś ció m, mo potym
wielkó m siłe, kieró m poradzi rozdować
na każ dym kroku. Gorszi je, jak ludzko
dusza nie nó ndzie tego dobrego
chodnika, potym bywo w ż iwocie też
wszelijako. Co w ż iwocie siejymy, to
potym aji wiynkszó m furó m skludzó my.

nejlepszym miodym dlo ludzkich serc,
kierym je pore łaskawych słó w: przebocz,
proszym a dziynkujym. Tego sie nó m trza
uczyć każ dego dnia nó m młodym, czy
starszym. Jak se prawi uczó ny z nieba nie
spod.

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.
Pó mału mogymy rozmyś lać , co do
zogó nó w na wiosnym zasioć. Coby my
se też mogli cieszyć z bogatej pełnej
słó nka urody. Dbejmy w piyrwszym
rzyndzie o swoje szczynś ci, zdrowi a
pokó j ś wiynty, zanim zacznymy drugich
tymi słowami do okoła czynstować .
Dobry przikład je silniejszy niż dobre,
ale pró zdne słowa. Niech Pó nbó czek
błogosławi nasze małe aji wielki kroki.
Janek z Brzega

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Mamy karmiące

MACIERZYŃSTWO W BESKIDZIE ŚLĄSKIM

11.1. - 5.2. 2021

Výstava fotograﬁí
Karoliny Migurskiej
vernisáž výstavy proběhne 11.1.2021 v 16.00 hod.
galerie JACKi, Mariánské náměs 1 Jablunkov
fotograﬁe vznikly v rámci projektu „Fundacja Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca”

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA

SPORT
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REMESLA
NA TROJMEZÍ

Žena,
která se nebojí
práce s motorovou pilou
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.
Té mě ř vš ichni ř emeslnıći byli, až do 19. stoletı,́ sdruž enı́ do takzvaný ch cechů . Např ık
́ lad v Jablunkově bychom naš li cech
tkalcovský, cech pekař ský, svů j cech mě li také hodiná ř i, truhlá ř i, stolař i, kolá ř i, ř eznıći, cukrá ř i, hrnč ıŕ̌i a dalš ı́ a dalš ı.́ A jak je
zná mo vš ichni tito ř emeslnıći mě li své dıĺnič ky a provozovny na jablunkovské m rynku a v jeho př ilehlé m okolı.́ Zivot v
ř emeslný ch dıĺná ch mě l vž dy své kouzlo a ř emeslnıći z Jablunkova byli tak š ikovnı,́ ž e se př ed I. sv. vá lkou ú č astnili i rů zný ch
vý stav. Dokonce prezentovali své umě nı́ ve Vıd
́ ni.
Ze má me š ikovné ř emeslnık
́ y i dnes, vım
́ e - jednou z vý borný ch ř ezbá ř ek je i panı́ Agata Valaliková .

Prozraďte nám, jak jste se dostala k řezbářství?
K ř ezbá ř stvı́ mě př ivedla moje kamará dka Kamila
Bř enková , dnes jedna z nejlepš ıćh ř ezbá ř ek, která se
vě novala keramice a chtě la vyzkouš et prá ci se
dř evem. Po dlouhé m př esvě dč ová nı́ jsme se společ ně
př ihlá sily do kurzu Marionety pod vedenım
́ Tomá š e
Cidlık
́ a. Nikdy př ed tım
́ jsem dlá to nedrž ela v ruce.
Zač átek s nekvalitnım
́ i amaté rský mi dlá ty, který mi
jsem byla vyzbrojena, mě spıś̌ odrazoval, a kurz jsem
chtě la př edč asně ukonč it. Zachrá nil 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
profesioná lnıćh dlá t M-stein vlastnı́ vý roby, a tak
jsem mohla dokonč it své prvnı́ nepovedené dıĺo.
Jak dlouho se věnujete dřevořezbě?
Kurz jsem absolvovala v roce 2012 a o dva roky
pozdě ji kurz ř ezby motorovou pilou. Cas, ale velmi
rychle bě žı,́ jako by to bylo vč era.
Truhlářství je krásné a velmi užitečné řemeslo.
Berete svou práci jako poslání?
Má te pravdu. Truhlá ř stvı́ je a bude to bezesporu
už iteč né ř emeslo. Obdivuji mistry truhlá ř e. Já jsem,
ale tento obor minula velký m obloukem, jelikož jsem
po ukonč enı́ gymná zia studovala na Fakultě tě lesné
vý chovy a sportu v Krakově . Dř evoř ezbě se vě nuji
osm let, a to pouze ve volný ch chvıĺıćh. Ale vzhledem
k tomu, kolik soch jsem již vyř ezala a jak moc mě to
bavı́ a naplň uje, tak bych ř ekla, ž e mů j konıć̌ek je mý m
poslá nım
́ .

Co nejraději vyřezáváte?
To asi nejsem schopna de inovat. Jako samouka, mě lá ká kaž dá
vý zva, kterou chci vyzkouš et, jestli to dá m. Hrozně mě bavı́ lidské
tvá ř e a postava v pohybu. Také zkouš ım
́ zvıŕ̌ata, ptactvo, pohá dkové
nebo fantasy bytosti. Kaž dý z ná mě tu je pro mě novou a
neopakovatelnou vý zvou, ze které má m vž dy obavy, jestli se dıĺo
povede. Anatomie kaž dé ho druhu je celkem tě žká , tak se ji snaž ım
́
studovat mý ma oč ima, aby např ık
́ lad ků ň nevypadal jako osel.
Čeho chcete docílit?
Mý m osobnım
́ cıĺem je propagace a vý uka ř ezbá ř ské mu ř emeslu
pokud to „doba covidová “ dovolı.́ Velice mě tě šı,́ ž e se toto ř emeslo
stá vá oblıb
́ enou č innostı́ nejen mezi dospě lý mi, ale i mezi mlá dež ı.́
Prá ce se dř evem uč ı́ hlavně trpě livosti, preciznosti, manuá lnı́
zruč nosti, logice, prostorové mu vnım
́ á nı́ a estetice. Dospě lı́ pak tuto
č innost vnım
́ ajı́ jako vynikajıćı́ terapii proti stresu.
Myslíte si, že „narušujete“ nějakým způsobem stereotyp, že
motorová pila patří výhradně mužům?
Ješ tě př ed š esti lety jsem si myslela, ž e ano. Dnes, kdy se již dostaly
na ná š trh odlehč ené motorové pily, tak i drobná ž ena se doká ž e s
takovou pracı́ poprat. Př i prá ci má m vš ak nadá le obrovský respekt z
motorové pily. Nikdy nevıt́e, co v sobě kmen mů ž e ukrý vat.
Co byste poradila začínajícím řezbářům?
Aby se nevzdá vali př i prvnıćh neú spě šıćh. Dř evoř ezbě se je tř eba
uč it stejně jako hř e na kytaru, malbě , sportovnım
́ disciplın
́ á m a
podobně .
Děkujeme za rozhovor
D. Cymerys, JACKi

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA
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NAVŠTIV VŠECHNA MÍSTA
A VYFOŤ SE U ROZCESTNÍKU

FOTKY POŠLI NA EMAIL: jacki@jablunkov.cz
NEJPOZDĚJI DO 31.3.2021
Pokyny k soutěži
získáte v informačních
centrech:
Jablunkovské centrum
kultury a informací
GOTIC Mosty u Jablunkova
MUZ-IC Bystřice

VŠICHNI ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ MEDAILI
A 6 VÝHERCŮ BUDE VYLOSOVÁNO
A ODMĚNĚNO HODNOTNÝMI CENAMI
Účas v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotograﬁí na facebooku JACKi

AWOR

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA
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DETSKÝ
KOUTEK

POZNÁTE KNIHU PODLE OBÁLKY?

1

2

3

4

5

6

7

8

NAJDI 10 ROZDÍLŮ

VAŠE ODPOVĚDI
KNIHY PODLE OBÁLKY

1
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 :)
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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

Ilustrace Jakub Mrózek

W STAREJ IZBIE

RADOST

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.

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

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

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

LEDEN
2021
Mariánské náměstí 1, JACKi
PSÍ LÁSKA

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

Pátek 8. ledna v 18.00 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
NAVŽDY všeho
Středa 13. ledna
v 18.00 hod.
ZLOBA: Královna
zlého
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

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Pátek 15. ledna v 17.00 hod.

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.

MEKY

Jana se vydává na 1200
km dlouhou trať závodu
Finnmarkslopet. Jedná se
o nejdelší závod psích
spřežení v Evropě. Jana
vyráží s nevelkou šancí
závod dokončit – je
jednou z mála žen na
startu. Její tým je tvořen
výhradně čistokrevnými
husky, na rozdíl od všech
ostatních, kteří závodí se
psy k tomu účelu
vyšlechtěnými.
ČR - dokument, 76 min.,
přístupný

Středa 20. ledna v 18.00 hod.

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

SMEČKA

Le Mans ’66

Pátek 22.ledna v 18.00 hod.

ČR, SK – dokument, mládeži přístupný, 80 minut

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

NA PALUBU!

KONTAKT: kino@jablunkov.cz

Pátek 29. 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.

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

ČR – drama, sportovní,
94 min., ml. do 12 let
nevhodný

Kino Mír Jablunkov

Vstupné 50 Kč, senioři zdarma

www.kino-jablunkov.webnode.cz
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