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JEDINÝ	KLÍČ	…

Láska je jediný klıč́, který se hodı ́ke dveřıḿ ráje. Kousıč́ek 
ráje se skrývá v každém úsměvu, v každém dobrém slově, v 
každé náklonnosti, kterou někomu daruješ. Kousıč́ek ráje 
nalezneš v každém srdci, které je záchranným přıśtavem 
pro nešťastného, v každém domově, kde vonı́ chléb i 
sklenka vıńa pro radost a kde je opravdové lidské teplo. 
Kousıč́ek ráje najdeš v každé oáze, kde kvete láska, kde lidé 
jsou opravdu lidmi a navzájem je pojı ́bratrská láska. Bůh 
vložil svou lásku do tvých rukou jako klıč́ k ráji. 
Jsou lidé, kteřı ́majı ́zlaté srdce. Všechno, co dělajı,́ svědčı ́o 
jejich srdečné dobrotě. A naopak – jsou lidé, ve kterých je 
hluboko zakořeněna nedůvěra. Nikdy neudělajı ́to, k čemu 
je jejich srdce vybıźı.́ Hlas jejich srdce oněměl. 
Lidské srdce – to je jen nepatrné mıśtečko na našı ́obrovské 
planetě. A přece skrze ně přicházı ́na svět – l á s k a. 

LÁSKY	PLNÉ	DOTEKY

Jsme schopni vysı́lat bleskové zprávy, které obletı́ celou 
zeměkouli, můžeme být po celé měsı́ce ve spojenı́ s 
kosmonauty, ale stále těžšı ́nám připadá cesta k srdci těch, 
které milujeme. 

Jak je to už dlouho, co ses procházel ruku v ruce se svou 
ženou, se svým mužem? Kdy sis hrál naposledy se svými 
dětmi? Jsou to právě tyto jemné doteky, které mohou navodit 
a upevnit vzájemnou náklonnost, a tak často znamenajı ́vıć 
než pouhá slova. 

Dotek, vycházejıćı ́z láskyplného srdce, usnadňuje prožıv́ánı ́
společenstvı ́v lásce. Ale ani něžný dotek nesmı ́vycházet ze 
sobectvı,́ je darem, nikoliv výměnným artiklem. 

Buď k lidem laskavý, nenastavuj své ruce, aby jen přijıḿaly, 
ale rozdávej z bohatstvı ́svého srdce! 

ŘÍKÁ SE, ŽE MÁJ JE LÁSKY ČAS ...

BEZ	LÁSKY
není	manželství,	není	rodina.

	
Bez	lásky	

není	společenství,	není	přátelství.
	

Bez	lásky
není	radost,	není	život.	

Bez	lásky	
je	život	jenom	pouští.	

Citace	z	knih	Phila	Bosmanse

VYZAŘOVAT	LÁSKU

Předevšı́m však mějte lásku, která všechno spojuje 
k dokonalosti. (Kol 3,14) 

Láska je, když tě bolı ́ utrpenı ́ druhého, když cıt́ıš́ hlad 
milionů lidı ́ na svém těle, když opuštěnost a strach, bıd́a a 
zoufalstvı ́lidı ́ nepatrných a slabých drásajı ́tvé vlastnı ́srdce.

Láska, to znamená milovat konkrétnı ́lidi takové, jacı ́právě 
jsou, každý den, a to i tehdy, když dennı ́styk s nimi může být 
velmi obtıž́ný. Láska nepátrá po tom, zda je ten druhý vůbec 
lásky hoden.

Vyzařovat lásku znamená – vyzařovat teplo a nikoho 
nezranit, být ohněm, ale nikoho nespálit. 

Foto:	archiv	JACKi

Foto:	archiv	JACKi
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Stal se ze mě učitel hudby, měl jsem kvali�ikaci, notnou 

dávku zkušenostı,́ nadšenı,́ dostal jsem svou prvnı ́třıd́u.

Třıd́ou myslıḿ mé prvnı ́ žáky, které vidıt́e na fotogra�ii, 

omlouvám se těm jejichž jména si nevybavuji. Jsou to:

1.	Řada	shora,	zleva:

Kaczmarczyk, nevıḿ, Roman Samiec, Dzik, Václav Sýkora, 

Dalibor Stonawski, Lubomıŕ Vrzal, Jiřı ́Zogata

2.	Řada

Jana Foldynová, nevıḿ, Asia Pawlusová, Leon Ježowicz, 

Věra Bojková, Ludmila Mlynková

3.	Řada

H a n a  K u f o v á ,  B o ž e n a 

Byrtusová?, Zuzka Kubečková, 

Dá ša  Kapustková ,  Jarmila 

Zielinová, Blanka Kurková, asi 

Matuszný

Na dobrých základech mé prvnı ́

učitelky houslı ́panı ́Marie Rucké 

jsem mohl dál rozvıj́et talenty 

mně svěřených dětı́. Po dvou 

l e te c h  u s i l ov n é  p rá c e  s e 

dostavily prvnı́ výsledky. Věra 

Bojková a Ludmila Mlynková 

byly po talentových zkouškách 

přijaty ke studiu na Ostravskou 

konzervator.̌

Mými skutečnými prvnıḿi žáky 

byli Dalibor Stonawski, Lubomıŕ 

Vrzal a Jiřı ́Zogata. Měli hezkou 

přezdıv́ku: Tři mušketýři. O nich 

se zmıńıḿ v dalšıḿ přıśpěvku.

Vzpomínáte, jak jsem se vracel z Ostravy cugem do werku cestóm naopak? Připomínám, že svou práci v 
Ostravské filharmonii jsem měl moc rád, naplňovala mně i profesně, poznal jsem kus světa, poznal mnoho 
schopných umělců. Na lidovou notu jsem mohl hrát s Technikem i Ondrášem, který umělecky vedl pan Dadák, 
pozdější dirigent BROLNu (brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů). Práce v rozhlase byla úžasná a moc 
mne bavila. I tady jsem potkal mnoho zajímavých umělců. Jedním z nejzajímavějších byl pan Pleva, mistr světa ve 
hře na foukací harmoniku. Tento mistr svého nástroje na něj zahrál vše např. i známý Montiho Čardáš.

Ale stále jsem neměl kde bydlet a navıć v srpnu 1968 na naše 

územı́ vstoupila vojska Varšavské smlouvy, nastávala doba 

značné nejistoty.

Po návratu do Jablunkova se vyřešil můj problém s bydlenıḿ, 

bydlel jsem u rodičů v rodném domě, který stál proti Starému 

klášteru, kde je nynı ́parkoviště Penny - Marketu. Náš dům jsme 

už dlouho nesměli renovovat a opravovat, počı́talo se s 

bouránıḿ Jablunkova. Stal jsem se členem bytového družstva s 

nadějı ́na přidělenı ́bytu. 

Problém se zaměstnánıḿ mi pomohl vyřešit bratr Antonıń, 

ředitel Lidové školy uměnı.́ Do důchodu odcházela panı ́Marie 

Rucká, nastoupil jsem na jejı ́mıśto a přebral část jejich žáků.

„Hudba a rytmus nacházejí cestu

k nejskrytejším místum duše” Platónˇ o

ROK 1968 – NÁVRAT DOMŮ A DESETILETÍ NÁSLEDUJÍCÍ, BYL TO FIČÁK PRACOVNÍ I OSOBNÍ.
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V mých vzpomıńkách hraje významnou roli i moje prvnı ́

třıd́a jako mıśtnost. Pamětnıći vědı,́ že hudebka spolu se 

zvláštnı ́školou sıd́lily v červené budově, tam kde sıd́lı ́

nynı ́Základnı ́umělecká škola a škola už nenı ́červená.

V červené škole byla malá podkrovnı́ mı́stnost o 

velikosti asi 3x5m. Pro mě to byl po velkých koncertnıćh 

sálech trochu šok, ale pro žáky výhoda, velmi dobře se v 

tom malém prostoru slyšeli. V této třıd́ě jsem toho zažil 

mnoho a rád se svými zážitky podělıḿ. Vy, moji prvnı ́

žáci, ji máte jistě v dobré paměti a vıt́e, že hned za 

dveřmi stála malá kamıńka, která byla kouzelná tıḿ, že 

byla vždy připravena mıśtnost vyhřát. Pan topič Saran 

měl ve zvyku po vyčištěnı ́ kamıńek nachystat dřevo, 

stačilo jen škrtnout zápalkou a ve třı́dečce bylo 

teploučko.

stolařské dıĺny. V levé ruce držel dvě skleněné štamprličky a v 
pravé lahvinku se slivovicı.́ Dali si po pulce a bez dlouhých řečı,́ 
šli každý po své práci. Táta do dıĺny a pan Myntel do obýváku, kde 
za klavıŕem seděl Tonda. Hodina končila podobným rituálem. Na 
odkládacı́m mı́stě na klavı́ru stál tácek s plnou štamprlı́ a 
honorář 20 Kčs.
Jsme opět ve třı́dě vysoko pod střechou červené školy. Děti si 
rády svou hodinu zkrátı́, jak jen to jde. Zajı́mavou metodu si 
vymyslela Martinka. Byla a je to smı́šek, jejı ́zvonivý smı́ch mi 
dodnes znı ́v ušı́ch. Ta mně zase na začátku hodiny častovala 
různými vtipy, milovala obzvlášť ty peprné, které zaslechla u 
svých rodičů.
I Tomáš Tomanek občas chodil do hodin se zpožděnı́m. Jedna 
výmluva byla velmi originálnı́. Přišel a tvrdil, že si s nı́m veverka 
hrála na skryvki ( na schovávanou).
Přı́chod slečen Dášenky a Danky Kapustkových byl pro ně něco 
jak návštěva divadla, či jiné kulturnı ́události. Pečlivě oblečené, 
hezky učesané a výmluvy také originálnı́. Měly jedny housle. 
Protože měly hodinu každá zvlášť, do hudebky je nepřinesla 
ani jedna a vymlouvaly se jedna na druhou. Dnes jim sděluji, že 
to hrály perfektně, ale já jsem je prohlédl.
Byla to zvláštnı ́doba. Průmyslové podniky měly patronát nad 
školami a ty jim za to zase dělaly kulturnı ́program ke všem 
možným výročı́m. Ve spolupráci s ROH jsem s žákem Daliborem 
Stonawskim často vystupoval v EPH Hlinsko (v Koohinorce) v 
Z� ihle většinou na oslavách MDZ� .
Pro Třinecké železárny jsme vystupovali v prvomájovém prů-
vodu. Malı ́houslisté hráli skladbičky, které jsem pro ně upravo-
val. Byly to známé pı́sně napr.̌ Má slepička kropenatá a jiné. 
Zvlášť mi v hlavě uvı́zl 1. máj – Svátek práce( rok si přesně nepa-
matuji), kdy skoro mrzlo, sněžilo, padaly obrovské sněhové 
vločky. Malı ́muzikanti, aby je bylo vidět, stáli na vlečce od trak-
toru a hráli o sto šest a měli úspěch. Byl jsem si jistý, že všechny 
děti onemocnı́, ale opak byl pravdou. Do přı́štı ́ hodiny přišli 
všichni a �it.
Velmi si vážı́m tehdejšı ́spolupráce rodičů dětı́, kteřı ́dbali na to, 
aby děti cvičily a do školy chodily rády. S takovou spolupráci 
jsem se později setkal už jen výjimečně. A opět střı́pek krásné 
spolupráce s rodiči. Ve třı́dě nebyl klavı́r a našli se dva ochotnı ́
muži pan Karel Kubeček a František Puczok. Ti dva sami vynesli 
po úzkém schodišti pianino do mé maličké třı́dy. Takových přı-́
kladů spolupráce bylo hodně, však za mé dlouhé působenı ́v 
našı́ hudebce bylo přı́ležitostı́ mnoho. Byl jsem jim tehdy 
neskonale vděčný. 

Vzpomínal	Leon	Ježowicz	a	zapisovala	Libuše	Ježowiczová

Z� ák René Kulla z Mostů u Jablunkova, přijel do 

hudebky autobusem sám. Maminka mu nařıd́ila, aby 

se nikde netoulal a šel rovnou do školy. Tehdy,  bylo to 

ke konci školnı́ho roku, Renka stihla silná průtrž 

mračen a do školy přišel mokrý do poslednı ́ nitky. Co 

jsem měl dělat? Zatopil jsem, kolem kamı́nek 

rozestavil stojany na noty a na ně pověsil žákovy 

svršky. René hrál jen v trenýrkách, hodina proběhla 

úspěšně a domů šel v suchém oblečenı.́

Jindy zase do hodiny přišla Dáša Vrzalová, s tıḿ, že má 

svátek a přinesla mi plaskočka rumu (pamatujete 

placatá lahvička s uzávěrem, který sloužil jako 

štamprle) a povı́dá: „Pane učiteli, to Vám posı́lá 

babička, abyste mi připil na zdravı.́“ Co jsem měl dělat, 

dıv́aje se do bezelstných černých očı́. Odšrouboval 

jsem uzávěr, nalil si trochu rumu a … ruka se štamprlı ́u 

úst a ve dveřıćh zástupkyně ředitele panı ́Bordovská. 

Taktně zavřela za sebou dveře.

Dalšı́ vzpomı́nka, nynı́ ze soukromé výuky hře na 

klavı́r. Otec pořı́dil domů křı́dlo a domluvil mému 

bratru Antonı́novi soukromého učitele. Byl jı́m 

výborný klavıŕnı ́virtuoz z Vıd́ně pan Myntel , který se 

na stářı ́vrátil do rodného Jablunkova. U dveřı ́ho vıt́ al 

můj otec v dlouhé pracovnı ́zástěře, jak si odskočil ze 

STŘÍPKY VZPOMÍNEK ZE TŘÍDY POD STŘECHOU
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RENATA FILIPOVÁ
malířka a výtvarnice

10.5. - 30.6.2021

VÝSTAVA OBRAZŮ

Vernisáž 10.5.2021

od 17.00 hodin v budově JACKi
Mariánské náměstí 1, Jablunkov
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JABLUNKOV 
ZVE DĚTI K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM 

PROČ	SI	VYBRAT	NAŠI	ZÁKLADNÍ	UMĚLECKOU	ŠKOLU?	

V hudebnıḿ oboru našı ́ZUS�  se žáci učı ́hře na zobcovou �létnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, hoboj, přıč́nou �létnu, 
klavıŕ, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, kytaru, akordeon nebo zpěv. 
Výtvarný obor nabıźı ́kromě klasických plošných a prostorových výtvarných technik (kresby, malby, gra�iky, keramiky, aj.) 
také akčnı ́tvorbu a počıt́ačovou gra�iku. 

Prijímací zkoušky budou probíhat ve dnech 16.-18.6. 2021 ˇ

Od loňského roku hudebnı́ obor 
využıv́á nový způsob talentových 
zkoušek,  který  nám poskytne 
informace o uchazeči hravou formou 
bez zbytečného stresovánı ́dětı.́ Ty si 
s námi v pětičlenných skupinkách 
zahrajı́ pohádkový přı́běh v délce 
cca 40 minut ,  během kterého 
ověřıḿe, zda motorika, muzikalita, 
rytmické cı́těnı́ i zralost dı́těte 
odpovıd́á požadavkům pro vzdělá-
vánı ́v ZUS� . 

Děti narozené v roce 2012 a staršı ́
budou při j ı́mány individuálnı ́
zkouškou muzikality a rytmického 
cıt́ěnı.́ Prosıḿe o připravenı ́ jedno-
duché pıśničky. 

Také přijıḿacı ́zkoušky do výtvarné-
ho oboru proběhnou hravou formou 
v menšıćh skupinách. Prosıḿe, aby 
si mladı ́umělci přinesli výběr ze své 
dosavadnı́ tvorby. Naše společné 
povı́dánı́ a tvořenı́ zabere cca 45 
minut. 

On - line přihlášky posıĺejte do 14. 6. 
2021, ty jsou dostupné na webových 
stránkách www.zusjablunkov.cz.
 
Během vyplňovánı́ přihlášky si 
vyberete konkrétnı́  den a čas 
zkoušky, který Vám bude vyhovovat. 

Sledujte, prosı́m, průběžně naše 
internetové stránky, kde může dojıt́ 
k dı́lčı́m úpravám v souvislosti s 
mimořádnými opatřenıḿi. 

MgA.	Ondřej	Bazgier,	DiS.
ředitel	ZUŠ	Jablunkov
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MARTINA	SIKOROVÁ

Nestýská	se	Vám	po	Jablunkově?
Teď už ani ne (smıćh). Po základnı ́škole jsem nastoupila na Pražskou 
konzervator,̌ protože v Ostravě a Brně neotevřeli tenkrát ročnıḱ. Do 
Prahy jsem udělala zkoušky a začala jsem žıt́ mimo Jablunkov. Přiznám 
se, že prvnı ́ tři měsıće byly pro mě hodně náročné. Strašně se mi 
stýskalo. Teprve po třech letech jsem si začala zvykat. Po absolutoriu 
jsem dostala angažmá v Pardubicıćh. Musıḿ řıćt, že mám v životě 
štěstı ́na lidi. Kdekoliv jsem byla, vždy mě obklopovali sami dobřı ́lidé. 
A zaplať Pán Bůh za to, že i v divadle mám dobré zázemı.́ Proto se mi 
možná už  nestýská, ale nenı ́to o tom, že bych neměla Jablunkov ráda. I 
nadále je pro mě krásným mıśtem. R� ekla bych, že Jablunkov je původnı ́
domov, a momentálně už mám domov v Pardubicıćh. 

Kdy	jste	byla	naposledy	v	Jablunkově?	
Loni o letnıćh prázdninách. Když jsem v Jablunkově, navštıv́ıḿ tátu a 
pak jedu za dědečkem do Frýdlantu nad Ostravicı.́ 

Máte	nějakou	nejkrásnější	vzpomínku	na	Jablunkov?	
Jé, to je krásná otázka. Vzpomıńku si sice nevybavuju, ale můžu Vám 
řıćt má oblıb́ená mıśta. Prvnı ́obraz, který se mi vybavı,́ je cesta na 
Pı́sečnou kolem kapli čky,  která  je zasvěcená Matce Božı ́
C�enstochovské. Je to krásné mı́sto. Nádherná přı́roda a ty louky. 
Působı́ to na mě blahodárně. Kdysi jsme tam často chodıv́ali na 
procházky. Dalšı ́mıśto, které mám v okolı ́Jablunkova ráda je Jasenı,́ 
kam jsem jezdila na tábory. Představa, že se tam jdu teď po letech 
projıt́, je pro mě úplně, nevıḿ, jak to řıćt, asi rozrušujıćı.́ Nesmıḿ 
zapomenout zmı́nit Dolnı́ Lomnou - Jestřábı́, kde bydlela moje 
prababička. Tam jsem to měla také moc ráda. 

Jací	jsou	lidé	v	Pardubicích?
Přijde mi, že je to všude stejné. Asi Vám neodpovıḿ přıḿo na otázku. 
Mám to tak, že s některými lidmi souznıḿ, a některým naopak moc 
nerozumıḿ. Nicméně, Pardubice jsou pro mě středem mezi malým 
městečkem a velkoměstem. V Jablunkově jsem znala hodně lidı,́  které 
jsem skoro každý den potkávala na náměstı.́ Když jsem zase studovala 
v Praze, měla jsem občas pocit, že žiju v anonymitě. Pražská společnost 
na mě působila až přıĺiš neosobně. Pardubice jsou pro mě v tomto 
ohledu vyhovujıćı.́ Cestou do obchodu potkám možná tak akorát dva 
známé. 

Angažmá	ve	Východočeském	divadle	v	Pardu-
bicích	jste	dostala	hned	po	konzervatoři.	Nelá-
ká	Vás	po	těch	17	letech	nějaká	změna? 

To se hodně odvıj́ı ́od nabıd́ek, které člověk dosta-
ne. Já jsem jich zas tak moc nedostala. Pro mě je 
nedůležitějšı ́to, když mi moje práce dělá radost. 
Popularitu nevyhledávám. Nenı ́to můj cıĺ. Obec-
ně nejsem asi typická herečka. Nicméně, před 10 
lety jsem měla možnost hostovat v Divadle pod 
Palmovkou, v muzikálu „Chicago“, kde jsem hrála 
Roxie. A právě tenkrát jsem dostala nabıd́ku od 
tehdejšıh́o režiséra a ředitele Divadla pod Pal-
movkou, pana Petra Kracıḱa na angažmá. Tehdy 
jsem ho odmıt́la, protože jsem měla velké obavy. 
Nepřišla jsem si natolik šikovná. Bála jsem se, že 
tu konkurenci neustojıḿ. Tıḿ určitě nechci řıćt, 
že v Pardubicıćh nemáme dobré herce, ba naopak 
máme skvělý herecký soubor. Spıš́ jsem neměla 
jistotu, že bych tam úplně patřila. Co se týká tele-
vize, měla jsem malé nabıd́ky na natáčenı ́něja-
kých epizodnıćh rolı,́ třeba v seriálech. Největšı ́
televiznı ́role byla sestřička Peťula v „Nemocnici 
na kraji města“, ve třetı ́ řadě. Nikdy jsem však 
kvůli tomu nemusela opustit práci v divadle. 

I když Martina Sikorová pochází z Jablunkova, za domov už 

považuje Pardubice. Je členkou hereckého souboru 

Východočeského divadla v Pardubicích, kde působí už 17 let. 

Za nejkrásnější zážitek na jevišti považuje chvíle, kdy nemusí 

hrát, všechno vychází z přirozenosti a souzní s přítomností. 

V roce 2014, 2015 a 2016 se stala v divácké anketě 

Nejoblíbenější herečkou Východočeského divadla v 

Pardubicích. Ve svém volném čase si ráda zazpívá nebo 

zacvičí jógu. Sní o cestě do Santiaga de Compostela. 

Herečka Východočeského divadla v Pardubicích

Foto:	Světlana	Čiberová
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Co	vlastně	očekáváte	od	herectví?	

Po těch 17 letech už snad nejvıć, aby mě to bavilo a 
přinášelo mi to radost. Zároveň, aby to co dělám, 
dokázalo nějakým způsobem vyvolat emoce u diváků. 
Smı́ch, radost, smutek nebo zamyšlenı́ nad svým 
životem. To je moje největšı́ přánı́. Během těch let 
procházıḿ různými obdobıḿi. Občas mám pocit, že ani 
nevıḿ, co tam na tom jevišti dělám. To jsou těžšı ́chvıĺe, 
ale je třeba se snažit tı́m co nejméně trápit a 
nezapomıńat na radost. No a taky chci od herectvı ́
krásné penıźe, abych mohla spokojeně žıt́.

Máte	jako	herečka	své	hranice?	

Odpovı́m asi jako každý člověk na základě své 
zkušenosti. Zatıḿ nemám děti. Jsem zodpovědná sama 
za sebe. Uvedu přıḱlad. Zhruba před 5 lety jsem dostala 
nabıd́ku na účast v konkurzu jedné �irmy vyrábějıćı ́laky 
na dřevo. Hledali ženu, která by byla tvářı ́ této �irmy. 
Tenkrát jsem hodně řešila, jestli ty barvy jsou 
ekologické, čıḿ všıḿ se zabývá ta �irma. Nakonec jsem 
se konkurzu ani nezúčastnila, po pár telefonech mi 
řekli, že už o mě nemajı ́ zájem, možná to bylo i kvůli 
mému šťouravému přıśtupu, třeba si to rozmysleli kvůli 
něčemu jinému, nevıḿ, ale kdybych měla tehdy děti a 
měla proto vyššı ́životnı ́náklady, možná bych s účastı ́v 
konkurznıḿ řıźenı ́ souhlasila a vůbec bych nad tıḿ 
nepřemýšlela. Záležı ́na tom, v jakém obdobı ́mě určitá 
nabıd́ka potká. Samozřejmě, kéž se mám tak dobře, že 
nebudu nikdy potřebovat účinkovat v nějakých 
nesmyslných reklamách, propagujı́cı́ch neekologické 
nebo pro mé cı́těnı́ neetické věci. Snažı́m se tomu 
opravdu vyhnout. Co se týče erotických scén, nemám s 
nimi zkušenost, ale i tady pro mě platı ́ to, co jsem 
zmıńila výše. 

V	 jednom	z	rozhovoru	 jste	uvedla,	že	Vaše	nejoblíbenější	
role	 jsou	 Roxie	 v	 „Chicagu“	 a	 Sally	 v	 „Cabaretu“.	 Platí	 to	
pořád?	

No, od té doby uplynulo už dost času. Každopádně „Roxie“ byla 
prvnı ́krásnou rolı,́ kterou jsem dostala u pana režiséra Petra 
Novotného, a protože se mi velmi věnoval, hodně mi pomohl v 
tomto žánru zıśkat většı ́ sebevědomı.́ A snad právě dıḱy této 
zkušenosti mi přicházely do cesty dalšı́ muzikálové role, z 
nejčerstvějšıćh třeba Audrey v „Kvıt́ku z horrroru“. Muzikály 
jsou mi prostě blıźké, protože miluju zpıv́ánı.́ Jako dıt́ě jsem se 
chtěla stát zpěvačkou. Ale potkaly mě i krásné činohernı ́role, 
t řeba Erika Brücknerová v „Me�istovi“ nebo Duňa v 
„Rasputinovi“. V Pardubicıćh dostávám hodně nádherných rolı.́

Do	jaké	míry	se	ztotožňujete	s	rolí,	kterou	ztvárňujete? 

Myslıḿ  si, že se s danou rolı ́ztotožňuju jenom v divadle. Doma se 
učıḿ text a přemýšlıḿ nad psychologiı ́ té postavy, ale jinak mě to 
neovlivňuje vůbec. I když (smıćh) mı ́partneři, se kterými jsem 
se v životě setkala, mi v průběhu našich vztahů řıḱali, že se doma 
chovám podle postav, které jsem právě zkoušela. Tak tedy nevıḿ 
(smıćh). 

Jak	tak	poslouchám,	předpokládám,	že	trávíte	hodně	času	
při	praktikování	„Stanislavského	metody“.

No asi ano, ale snažıḿ se to nepřehánět (smıćh). 

Nabízí	se	tedy	otázka,	jak	se	staráte	o	duševní	hygienu?	

Nejdřıv́e bych chtěla řıćt, že když jsem do divadla nastoupila, 
některé součástı ́mé práce jsem prožıv́ala mnohem intenzivněji 
než dnes. Asi jako v každé práci se nejdřıv́e snažıt́e vůbec 
zorientovat, a to vás stojı ́spoustu úsilı.́ Pak ale zıśkáte jistou praxi 
a už to nenı ́tak vyčerpávajıćı.́ A tak ani já už tolik neprožıv́ám, že 

"Kvítek	z	horrroru",	2018	archiv	M.	Sikorové

"Pomsta	à	la	Netopýr",	2010	archiv	M.	Sikorové	
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mám třeba dnes odehrát náročnějšı ́představenı,́  protože vıḿ , 
že ráno mě čeká zkouška, zıt́ ra večer dalšı ́představenı,́  a tak 
dokola. Celé už je to jaksi samozřejmějšı ́a ne tak slavnostnı,́  jak 
to třeba pro vás může z venku vypadat. No a k té hygieně,  když 
se vám na jevišti dařı ́a skrze přıb́ěh, který odehrajete, projdete 
určitou katarzı,́  docházı ́ asi k samoočištěnı ́ psychiky. Můžete se 
cıt́ it vyčerpaná fyzicky, ale pocit z dobře vykonané práce je tak 
radostný, že mi pak stačı ́ se pořádně vyspat. Náročnějšı ́ ale 
bývá, když zkoušıt́e nebo dokonce hrajete roli, které úplně 
nerozumıt́ e a štve vás, že vy a nejspıś ̌  ani divák nedostáváte to, 
co byste mohli. Tam pak ke katarzi nedojde a nezbývá než to 
prostě vydýchat. Ráda třeba medituju a taky často použıv́ám 
různé a�irmačnı́ větičky. A abych myslela na to, že mám 
oddělovat divadelnı́ život od toho civilnı́ho, dávám si na 
stoleček v šatně kamıń ek, a vždy po představenı ́ si „vyskočıḿ“ 
z té role a řeknu si: „Tak ta role už je za mnou a už jsem zase 
Martina“. 

Dokázala	byste	si	vzpomenout	na	Váš	nejkrásnější	zážitek	
na	jevišti?	

Pro mě jsou to chvıĺ e, kdy vlastně nemusıḿ  nic hrát. Všechno 
spočıv́á v přirozenosti a souznı ́ s přıt́omnostı.́  Protože asi 
nejde o to předvádět emoce, ale jen být v konkrétnı ́ situaci, a ta 
konkrétnı ́ situace přinese emoce a všechno, co se má dıt́ . 
Hodně mi to připomıń á život. Prostě jenom být a spolehnout 
se, netlačit. A dělat krok za krokem to nejnutnějšı,́ co je právě 
potřeba. No, ale asi všichni vıḿ e, jak právě to „nic“ dá někdy 
zabrat (smıć h). 

Co	momentálně	v	divadle	zkoušíte?	

Dıḱ y Bohu, že zkoušıḿe. Z� e se i v této situaci naše divadlo 
nezastavilo. Máme hodně akčnıh́o ředitele, který neustále 
vymýšlı,́  jak se k divákům dostat i přes zavřené hlediště. 
Děláme různé „streamy“ o představenı́ch, která aktuálně 
zkoušıḿe. Nebo třeba rozhovory s našimi herci o životě v 
divadle i mimo něj. V rámci Noci divadel jsme pro naše diváky 
připravili online soutěž. Načıt́áme různé povıd́ ky a pohádky, 
jsou k dohledánı ́ na našich divadelnıć h stránkách. Ale abych se 
vrátila k vašı ́otázce. 

Aktuálně jsme dozkoušeli divadelnı́ hru „Jako břitva“ 
Lenky Lagronové. Je to drama, ve kterém hraji Boženu 
Němcovou. Vnıḿám to jako velmi silně napsaný přıb́ěh. 
Doufáme, že se premiéra bude moct uskutečnit alespoň v 
zářı.́ Dřıv́e to asi nepůjde. A teď už se chystáme na Kunětic-
kou horu. To je zřıćenina hradu kousıč́ek od Pardubic. 
Hrajeme tam ve venkovnıḿ prostoru každý rok od konce 
května do začátku července. Letos, jak pevně věřıḿe, ode-
hrajeme „Tři veterány“, kteřı ́měli premiéru už v loňské 
sezóně a nově zkoušıḿe „Noc na Karlštejně“, která má 
plánovanou premiéru 21. 6. 2021 tamtéž. Tak si prostě 
držıḿe pěsti, aby to klaplo.  

Na	 svém	 kontě	 máte	 řadu	 úspěchů.	 Mezi	 ně	 patří	
například	titul	Nejpopulárnější	herečky	Východočes-
kého	 divadla	 za	 role	 v	 muzikálech	 „Cabaret“,	
„Jeptišky“	a	„Zpívaní	v	dešti“.	Ten	jste	získala	celkem	
třikrát.	Stala	jste	se	i	absolutní	vítězkou	ankety	divá-
ků	„Nejpopulárnější	herec	Východočeského	divadla“	
v	roce	2014	a	2015.	V	roce	2015	jste	byla	v	širší	nomi-
naci	na	cenu	Thálie	za	Sestru	Mary	Amnesii	v	muziká-
lu	„Jeptišky“.		Dále	jste	dvojnásobnou	držitelkou	ceny	
za	nejlepší	ženský	herecký	výkon	na	Grand	Festivalu	
Smíchu,	v	roce	2010	a	v	roce	2011.	 	Jak	moc	jsou	pro	
Vás	důležitá	ocenění?

Tak je to milé, protože to snad znamená, že se někomu lıb́ı ́
to, co dělám, ale nelpıḿ na tom. Nejhoršı ́na tom jsou pro-
slovy. Ty nemusıḿ. I kdybych chtěla v tu chvıĺi řıćt něco 
moudrého, dostanu ze sebe jenom „děkuji“ (smıćh). 

Jak	trávíte	svůj	volný	čas?	

Mám to tak, že se pro něco nadchnu a pak u toho dlouho 
nevydržıḿ. Snažıḿ se cvičit jógu. Od doby prvnı ́celostátnı ́
karantény se učıḿ psát všemi deseti. Už jsem v tom docela 
šikovná. Dále se pak učıḿ anglicky a nedávno jsem se vráti-
la k pletenı,́ což jsem hodě často dělala jako malá holka. 

Zkouška	hry	"Jako	břitva"	Lenky	Lagronové,	2021

archiv	M.	Sikorové	

"Čistírna",	2009	archiv	M.	Sikorové
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Teď si pletu svetr. Mám ráda sledovánı ́ „sitcomů“. Občas si 
zazpıv́ám jako host v pardubickém JK Bandu, což je pro mě 
velká radost. 

Ve	své	„abecedě	života“	z	roku	2010	uvádíte,	že	se	chcete	
jednou	vydat	na	cestu	do	Santiaga	de	Compostela.	Už	se	
Vám	to	podařilo?	

Zatıḿ  se mi to nepovedlo, ale loni jsem byla už opravdu 
odhodlaná se vydat, kdyby nepřišel koronavirus. Cestu jsem 
odložila a moc jsem si přála, aby to vyšlo letos. Což asi taky 
nepůjde. Pak mě napadlo, že bych mohla zatıḿ absolvovat pouť 
po C�echách, abych trochu zjistila, jak to všechno probıh́á, 
protože si myslıḿ, že to nenı ́úplně jednoduché. Kdybych jela 
rovnou do Santiaga, tak do toho skočıḿ po hlavě, a děj se vůle 
Božı.́ Možná je rozumnějšı ́se trochu připravit už v C�echách. V 
Pardubicıćh bydlıḿ blıźko u Labe a tam je přıḿo kousıč́ek 
svatojakubské cesty. Moc ráda tudy chodıḿ, vždy se kouknu na 
znamenı ́ mušle a řeknu si: „Ano, až přijde ten čas, tak já to 
prostě dám“. 

Co	od	té	cesty	očekáváte?	

No, podle mě jsem v určitých ohledech ve svém životě zatıḿ 
jako dıt́ě, i když můj věk tomu neodpovıd́á. Předpokládám, že 
když se člověk vydá na takovou cestu, možná v něm něco někde 
dospěje. Nejraději bych si nedávala žádná očekávanı,́ protože ta 
se nemusı ́naplnit, a pak je člověk zklamany.́ Já vlastně nevıḿ, 
proč to chci. Možná to souvisı ́i s vıŕou. I když na nedělnı ́mše 
chodıv́ám jen občas. Asi toužıḿ po celkovém ukotvenı ́se. Třeba 
právě přes prožitı́ dobrodružstvı́ a překonávánı́ svých 
komfortnıćh zón v průběhu cesty. Takhle si to představuju. 
Zıśkat nové zkušenosti a taky krásné vzpomıńky. 

Co	je	cílem	Vašeho	života?	

Přijde mi, že tıḿ nejlepšıḿ životnıḿ cıĺem je uvědomovat 
si ty super věci, které mám v té dané chvıĺi, protože věřıḿ 
tomu, že to tvořı ́krásné věci do budoucna. A když jsou 
věci, které mi nepřijdou úplně fajn, věci, kterými se 
trápıḿ, zlobıḿ nebo rozčiluju, tak se snažıḿ před nimi 
neutıḱat, ale pozorovat je, pochopit a projıt́ jimi v pravdě, 
jak nejvıć to v tu danou chvıĺi dokážu. A snad potom i to, co 
se zdá špatné, přinese lásku, radost a vše to, co je v životě 
přıj́emné a hezké. To je můj cıĺ. 

Děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	nádhernou	cestu	
životem.	Buen	camino!

D.	Cymerys,	JACKi 

Foto:	Miloš	Fic,	"Cabaret"

"Zpívaní	v	dešti",	2012	archiv	M.	Sikorové
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POHÁDKOVÉ 
SOBOTY

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na

22.5.2021
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
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FRANTIŠEK	STRAKA	
Fotbalový nadšenec
Fotbal hraje od narození. Sám o sobě tvrdí, že je tak 
trochu fotbalový „blázen“. Zlomem v jeho kariéře byl rok 
1979, kdy si zahrál poprvé ligu. V letech 1983 – 1990 hrál 
v národním týmu Československa. Momentálně působí 
jako . Jablunkov považuje za trenér FK Fotbal Třinec
krásný kus České země. Když mu je smutno, zajde si pro 
„pivíčko“ do Bullawy. Umí se radovat z maličkostí.

harmonická, protože se skládala z intelektuálů, což byl 
můj tatıńek, který byl pedagog a maminka byla pro mě 
vždycky krásným přıḱladem toho, že rodina je základ. 
Pamatuji si, jak chodili lidé za tatıńkem pro rady, když 
měli nějaké trápenı́ v manželstvı́, s láskou nebo 
prožı́vali zklamánı́. Jako kluk jsem tohle všechno 
vnıḿal. Do vıńku jsem dostal od každého něco. Co se 
týká fotbalu, nikdy mi ho rodiče nezakazovali, což bylo 
pro mě to nejdůležitějšı́. Kdybych to měl srovnat s 
dnešnı ́dobou, tak si myslıḿ, že děti jsou dnes hodně 
pod tlakem rodičů. Mnohdy si rodiče usmyslı,́ že budou 
mıt́ z kluka nebo holky hvězdu. Sám jsem rodič a tenhle 
přıśtup mi jde proti srsti. Jsem zastáncem názoru, že 
děti by měly dělat to, co je bavı,́ a ne co bavı ́ rodiče. 
Snažıḿ se dbát na to, abych nikdy nikoho do ničeho 
nenutil.

Vzpomenete	 si	 na	 jeden	 z	 Vašich	 nejdůležitějších	
momentů	ve	fotbalové	kariéře?

Určitě jeden ze zlomových momentů byl rok 1979. V té 
době jsem byl na vojenské službě v Tachově. Teď možná 
trochu odbočıḿ, ale chci jenom řıćt, že vojenský výcvik 
dnešnıḿ klukům chybı.́ Na vojně jsem se naučil pořádné 

V	 různých	 rozhovorech	 uvádíte,	 že	 k	 fotbalu	 Vás	 přivedl	
tatínek.	Jak	se	mu	to	podařilo?

Myslıḿ si, že jsem se už narodil s fotbalovým mıč́em v postýlce. 
Dostal jsem to od Pána Boha. Můj taťka byl fotbalový rozhodčı ́a 
asi jsem to po něm vıćeméně zdědil. Kurióznı ́na tom je, že rodiče 
mě na fotbal nikde nepřihlásili. Do prvnıh́o fotbalového klubu 
SK Dynamo C� eské Budějovice, a.s. jsem se přihlásil sám. 
Pamatuji si, jak maminka nevěřıćně koukala, když jı ́přišly prvnı ́
přıśpěvky. R� ıḱala, že nic s tatıńkem nepodepisovali (smıćh). 
Takhle jsem začıńal svoji kariéru. Bylo mi tehdy 6 let.

Co	Vás	na	fotbalu	tak	uchvátilo?

Podle mého názoru, každý člověk se s něčıḿ narodı.́ Někdo je 
třeba od narozenı ́muzikant, jiný zase herec a já jsem fotbalista. 
Dnes jsem trenér. C� lověk to musı ́mıt́ v sobě. Fotbalu jsem úplně 
propadl. Co je zajıḿavé, jako dıt́ě jsem měl docela dost velké 
zdravotnı ́ problémy. Prodělal jsem dva zápaly plic. A možná 
právě i tyto zdravotnı ́problémy pomohly k tomu, že už od dıt́ěte 
umıḿ bojovat sám se sebou a s tıḿ, co člověk má. Nezapomenu 
na to, když mě jednou mamka vzala k lékaři, který mi zakázal 
sport. Hrozně jsem to tenkrát obrečel. Maminka se na to 
nemohla dıv́at a vzala mě ještě pro jistotu k jinému lékaři, který 
naopak žil sportem. Ten mi řekl, že na základě toho co mám, 
potřebuji sportovat, otužovat se a zesıĺit. Jednoho krásného 
listopadového dne se táta rozhodl, že mě „hodı“́ do řeky Malše, 
abych se začal otužovat. Vypadá to dost drsně, ale právě dıḱy 
otužovánı ́jsem se pomalu dostával z těch problémů. Trvalo mi 
to zhruba do 18 let. Motivovalo mě to neskutečným způsobem, 
abych něco v tom fotbalu dokázal. V té době jsem měl fotbalové 
idoly, nejen v C�eskoslovensku, ale i v zahraničı,́ kam jsem se chtěl 
jednou dostat. Dodnes jsem naprosto fotbalový „blázen“.

Kdo	byl	Vaším	idolem?

Zbožňoval jsem kluky jako Karel Knesl, Franta Veselý, proti 
kterému jsem hrál svoje prvnı ́derby, když jsem hrál za Spartu. Z 
těch zahraničnı́ch to byl Bobby Moore, Pelé, Eusébio nebo 
George Best. To byly moje idoly se všıḿ všudy. Jak řıḱám, člověk 
musı ́být tak trochu „šıĺený“.

Podporovali	Vás	ve	Vašich	snech	rodiče?

Moji rodiče byli fenomenálnı.́ Můžu řıćt, že naše rodina byla velmi
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disciplı́ně, pořádku a vážit si maličkostı́. No a během toho 
výcviku se o nás vlastně rozhodovalo, co bude s námi po vojně. V 
té době jsem hrál 2. ligu za Duklu Tachov. Všichni jsme toužili 
dostat se do ligy. A co se stalo? Když mi končila vojenská služba, 
věděl jsem, že má o mě zájem FC Banıḱ Ostrava, S�kodovka Plzeň a 
Slávie. Tenkrát jsem byl slávista jako poleno. Volal mi „devéťák“, 
že mám nějaké jednánı ́v Lidovém domě. Myslel jsem si, že to 
bude návštěva buď z Banıḱu, Plzně nebo Slávie. K mému udivenı ́
tam seděl Jarda Hušek ze Sparty (smıćh). A aby toho nebylo málo, 
za 30 minut přijela Slávie (smı́ch). Bohužel už bylo pozdě, 
smlouvu jsem podepsal Spartě Praha. A tıḿto způsobem jsem 
odstartoval novou životnı́ etapu,  za kterou jsem moc rád, 
poněvadž se mi splnil sen. V roce 1979 jsem si zahrál ligu.

V	 letech	 1983	 -	 1990	 jste	 hrál	 v	 reprezentačním	 týmu	
Československa.	Co	to	pro	Vás	znamenalo?

Splnı ́se vám vaše vize. Dětský sen. To je něco, v co věřıt́e, ale 
nevıt́e jestli se vám to podařı.́ A najednou se to splnı.́ Jsi v tom 
týmu a řıḱáš si, že jim to ukážeš. Ale ne ty sám! Družstvo netvořıš́ 
jenom ty. To je kolektiv. Fotbal je hlavně o kolektivu, což je dobře. 
Když se vám nedařı,́ podržı ́vás ostatnı ́hráči. Naopak, když se 
nebude dařit vašemu spoluhráči, podržıt́e vy jeho. Sıĺa dobrého a 
upřı́mného kolektivu může dělat divy. Individuálnı́ sport je 
jenom o vás, tam vám nikdo nepomůže. To, co si „navařıt́e, to si 
snıt́e“.

Máte	rád	německý	fotbal.	Co	se	Vám	na	něm	tak	líbí?

Nenı ́to jen o fotbalu. Je to celkově o přıśtupu k životu. V roce 
1988 jsem se stal součástı ́ západnıh́o režimu. Působil jsem v 
Západnıḿ Německu a uvědomil jsem si, že musıḿ pár věcı ́
změnit. Prvnı ́věc byly jazyky. Nejdřıv́ jsem se naučil lámanou 
angličtinu a pak jsem si uvědomil, že se musıḿ naučit předevšıḿ 
německy, abych nevypadal jako pitomec. Němčina je mým 
druhým mateřským jazykem. Dokonce mám německé občanstvı.́ 
Dále jsem změnil způsob myšlenı́, chovánı́. Naučil jsem se 
veřejně vystupovat. Věnoval jsem se rétorice. Měl jsem 
neskutečný vztah ke klubu. To si nikdo neumı ́představit. C�eši 
jsou jinı.́ My jsme „švejci“. C�eský národ rád všechno obcházı.́ 
Němci jsou disciplinovanı,́ důslednı.́  Když se něco řekne, tak to 
platı.́ Nemusıš́ to opakovat. Do dnes čerpám ze zkušenostı,́ které 
jsem zıśkal v Německu. Nejdřıv́e jako hráč, poté jako trenér. 
Německý fotbal je pro mě jednou z největšıćh inspiracı.́ Jsem 
nesmıŕně rád, že jsem mohl být součástı ́ takových klubů jako: 
Borussia Mönchengladbach, Hanasa Rostock, Wuppertaler SV a 
Viktoria Köln.

Jak	 jste	 se	 cítil	 během	 angažmá	 u	 našich	 bratrů,	
v	Polsku	a	na	Slovensku?
Myslıḿ  si, kdyby ste se zeptala jich, jaký jsem člověk, 
tak by Vám možná na tuhle otázku odpověděli. Já 
nemám nikde problém. Jsem bezproblémový člověk, 
který plně respektuje veškeré pro a proti té země, kde 
je. To mě doprovázı.́ Na Slovensku jsem trénoval MFK 
Ružomberok a vzpomıńám na to obdobı ́ hrozně rád. 
Měli jsme skvělou partu kluků, která byla hodně dole a 
Franz (jako já) je vytáhl nahoru. Hráli jsme o pohár 
UEFA. Bohužel, majitel klubu měl jiný názor. Můj pro-
blém je možná v tom, že se nebojıḿ řıḱat pravdu do očı,́ 
za což často platıḿ. Skončilo to, ale napr.̌ Slovan Brati-
slava nemůžu řıćt ani slovo. Vyhrál jsem s nimi Super 
pohár. Dostal jsem je do Evropské ligy. Nikdo mi nemů-
že řıćt ani ň. Co se týče  Arki Gdynia, nedám na ně 
dopustit, ale přišel jsem pozdě. Družstvo bylo už tak 
roztřıš́těné, že je už nešlo dát dohromady. Podlé mého 
názoru bylo v klubu hodně národnostı,́ které si nerozu-
měly, a které tam nepatřily. Nemám nic proti komukoli-
v, ale nenı ́asi úplně dobré, aby byl Peruánec v polském 
klubu. To jsou jižané, kteřı ́potřebujı ́úplně jiné podmıń-
ky než my.  Dnes, když se podıv́áme na polský fotbal, 
kde je, jaké má zázemı ́a stadiony, klobouk dolů před 
nimi za to, co dokázali. Patřıḿ mezi obdivovatele pol-
ských hráčů, kterým se podařilo udělat v Bundeslize 
obrovskou dıŕu do světa. Je to hlavně Robert Lewan-
dowski, Łukasz Piszczek a Jakub Błaszczykowski. 
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To jsou Tři mušketýři, kteřı ́udělali polskému fotbalu nejen cestu 
do Bundesligy. Smekám před nimi.

Na	které	angažmá	vzpomínáte	nejraději?
To se nedá určit. Když jsem přišel do Sparty, lidé mě vıt́ ali s ote-
vřenou náručı.́ Dostali jsme se do Ligy mistrů. Na to v životě neza-
pomenu. Angažmá v Austrálii bych přál zažıt́ každému, protože 
tam jsou lidé velmi pozitivnı.́ Stres berou úplně jinak než my. Lıb́ı ́
se mi, jak vnıḿajı ́fotbal. Kréta byla totálnı ́pohodička, ale nelıb́il 
se mi jejich přıśtup k životu, protože tam ta disciplıń a je někde 
jinde. Německo je můj druhý domov. Dodnes se tam s manželkou 
rádi vracıḿe. S klidným svědomıḿ můžu řıćt, že z každého 
angažmá jsem si něco odnesl. Nelze někoho vypıćhnout. V každé 
zemi jsem se cıt́il dobře. V Jablunkově se cıt́ıḿ také moc dobře.

Jaký	jste	trenér?
To se zeptejte někoho jiného.

Ne,	já	se	ptám	Vás,	jak	to	vnímáte?
Já jsem takový trenér, jaký jsem. Dokážu být hodně tvrdý a přıśný, 
ale na druhou stranu jsem kamarád.  Umıḿ být lidský. Veškeré 
emoce patřı ́ke mně. Vıt́e co, řeknu Vám to na rovinu. Mám radši 
typy lidı,́  kteřı ́ukazujı ́emoce než ty, kteřı ́je skrývajı.́ Ve většině 
přıṕadů nevıt́e, jak na to máte reagovat. Pak jsem z toho zmatený, 
protože nevıḿ jakým způsobem mám komu co řıćt.

Které	slavné	hráče	jste	trénoval?
Jé těch bylo. Z českých to byl napřıḱlad Pavel Horváth, Karel 
Rada, Pavel Verbıŕ,̌ Tomáš Sivok, Radoslav Kováč, Jirka Steiner, 
Jarda Blažek, což jsou ikony českého fotbalu.

Která	funkce	je	Vám	bližší,	hráč	nebo	trenér?
Rozhodně hráč. Jako trenér zodpovıd́áte za úplně jiné věci než 
hráč. Trenér má daleko vıće povinnostı.́ To se nedá srovnat. Je to 
sice velmi krásné, ale za to hodně náročné povolánı.́

Největší	fotbalové	zklamání?
Když jsem musel odejı́t ze Sparty. To bolelo neskutečným 
způsobem. Dostal jsem těžkou ránu do srdce. Přiznám se, že 
dodnes jsem se s tıḿ nevyrovnal.

Kdo	je	pro	Vás	v	takových	chvílích	oporou?
Rodina. Hlavně moje panı.́ Vıt́e co je zajıḿavé, že když se Vám 
dařı,́ máte hodně kamarádů, ale jakmile se Vám přestane dařit, 
zjistıt́e, že opravdových přátel moc nezbývá. Můj nejlepšı ́přıt́el je 
moje žena.

Na	vlastní	kůži	jste	zažil,	že	slova	jsou	mocná	zbraň,	
která	může	někdy	i	zabít.	Dáváte	si	pozor	na	to	co	
říkáte?
Teď už ano. Dřıv́e jsem byl známý tıḿ, že jsem řekl 
někomu něco, co jsem neměl vyslovovat. To byla moje 
největšı ́chyba, protože jsem to myslel úplně jinak než 
to bylo posléze interpretováno. Dnes bych jednal jinak, 
ale nedá se to vrátit. C� lověk se neustále učı.́ Bohužel i na 
svých chybách. R� ı́dı́m se tı́m, že čtyřikrát si něco 
promyslıḿ než něco řeknu nebo udělám.

Od	 roku	 2020	 trénujete	 FK	 Fotbal	 Třinec.	 Jak	 se	
Vám	spolupracuje?
Výborně. Jsem tady moc spokojený. I když z mnoha 
stran slyšıḿ, že co dělám v 2. lize, ale mě to vůbec 
nevadı́. S� el jsem strašně rád zpátky na lavičku, 
poněvadž jsem v Karviné skončil. Měl jsem nějaké 
nabıd́ky ze zahraničı,́ ale koronavirus rozhodl úplně 
jinak. Dohodl jsem se s Karlem Kulou a chci mu moc 
poděkovat, je to neskutečný „parťák“. Karel má 
německé myšlenı,́ což se mi lıb́ı.́ Kromě Karla musıḿ 
vyzvednout i ty lidi, kteřı ́jsou součástı ́FK Fotbal Třinec. 
Je to krásná a velmi přıj́emná spolupráce. Náš cıĺ je 
zachránit 2. ligu pro Třinec. Věřıḿ, že se nám to podařı ́a 
fotbalový Pán Bůh nám snad k tomu dopomůže.

Jak	hodnotíte	spolupráci	s	Tomaszem	Jakusem?
Tomasz je můj asistent kouč. Je něco jako můj syn. Má 
přehled, obrovskou energii. Je to velmi pozitivnı ́typ. Je 
fundovaný a dokáže tu svoji pozitivnı ́energii přenášet 
na druhé. Tomasz je pro mě TOP. Má ideálnı ́
předpoklady k tomu, aby jednou vedl nějaký klub sám.

Momentálně	bydlíte	v	Jablunkově.	Jak	se	Vám	u	nás	
líbí?
Super! Všude je to kousek. Musıḿ přiznat, že je to 
překrásný kus C�eské země. Dalšı ́věc, která mě fascinuje 
je vaše nářečı.́ To je nádherné, a je to pro mě „prča“. 
Začı́nám se pomalu chytat a trochu vám do toho 
„fušovat“ (smıćh). Klukům občas nerozumıḿ (smıćh). 
Do výdejnıh́o okénka u Bullawy chodıḿ pro „pivıč́ko“. 
Tam už mě také znajı.́ Jsem tady opravdu spokojený.

Co	Vy	a	volný	čas?
Mou vášnı ́ je golf. Na golfové hřiště v Ropici nedám 
dopustit. Je to pro mě zpestřenı.́

V	jakých	chvílích	se	František	Straka	schovává	před	
fotbalem?
Když potřebuji…. A o to se stará i moje panı,́ abych uměl 
občas vypnout a na malou chvı́li se odtrhnout od 
fotbalu. Když si potřebuji pročistit hlavu, rád se 
procházıḿ po Městském lese. A když mi je smutno, 
zajdu si pro pivo, i když je v kelıḿku, ale od Bullawy je 
dobré. Samozřejmě, nezapomıńám na uměnı ́ radovat 
se z maličkostı.́
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1.	Které	jsou	partnerská	města	Jablunkova?
a) Přerov, Humenné, Katowice
b) Skoczów, Z� ilina, Užhorod
c) Istebna, C�adca, Jablunka
d) Kysucké Nové Město, Siemianowice S� ląskie, Gogolin

2.	Jak	se	jmenuje	řeka,	na	které	leží	Semily?
a) Nežárka
b) Ohře
c) Lužnice
d) Jizera

3.	Jak	se	nazývá	staroslovanské	hradiště,		kde	byla	
zavražděna	kněžna	Ludmila?
a) Libušin hrad
b) Kazıń
c) Vyšehrad
d) Tetıń

4.	Jak	zní	doslovný	název	francouzských	zákusků	
„petit	fours“?
a) Velký nepořádek
b) S� lehaný krém
c) Malá trouba
d) Sladký dortıḱ

5.	Jaké	ovoce	má	největší	poměrný	objem	vody?
a) Hruška
b) Avokádo
c) Meloun
d) Meruňka

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

7.	Ve	kterém	z	následujících	sportů	se	nepočítá	čas?
a) Ragby
b) Lakros
c) Hokej
d) Baseball

8.	Který	z	následujících	živočichů	má	čtyři	srdce?
a) Chobotnice
b) Sliznatka
c) C� lověk
d) Velryba

9.	Co	je	to	škapulíř	a	na	co	byl	13.	století	hojně
používán?
a) Malý váček na amulety
b) Jehlice do vlasů
c) Růženec
d) Drobný penıź

???

Autorem kvıźu je p. Ivan Geissler

JAK ZNÁTE SVÉ MESTO? KVÍZ	-	VŠEOBECNÝ	PŘEHLED	4.	část

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

ˇ

Myslíte si, že znáte dobře Jablunkov? 
Každý měsíc si můžete vaše znalosti otestovat 

pomocí nového kvízu, který vám přinášíme.

 Pod jednotlivým obrázkem se skrývá významná 
nebo zajímavá stavba v Jablunkově. 

Uhádnete o jakou zajímavost se jedná?
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Ći worce być chłopym?

Chłopym nie worce być, dyć nimożieś zostać zakónnicóm, aji 
ku heklowaniu chłopów nie pytajóm, chyba, żie sie rozchodzi 
ło przimiarkym ku kóniokowskim stringóm. Ku piećiyniu 
godnich ćiastećiek cie nie chcóm, aji przi wałkowaniu włosów 
żiech źiodnego chłopa jeście nie widzioł. Tkani na krosnach, 
piećiyni poleśników na blaśi, ći aji proste wyśiwani znaćków 
ku kośiuli - to je babsko wiec. Chłopi tam nie chodzóm za 
perfómami do Jabłónkowa, im starći dym łod wyndzoka i uś 
myślóm, żie śiumnie wóniajóm. Przi zabawie na sałaśiu, 
chłopi musióm nejgorsi tańce wywijać, dyć żiodno baba nie 
hyci sie zbójnickigo, ći krzesanego, aji madziarskigo wina 
musiś wdycki wypić nejwiyncel, coby nie rzóndzili żieś 
mamlas - a potym jako na drugi dziyń boli głowa!... Mało je 
chłopskich ruź ruźiańcowych, tu baby sóm kupa lepsi, aji jak 
trzeja chłapca urodzić, tóż do porodówki posyłajóm 
przewaźnie babym. Baby wijóm piekne wiesielowe wińce ku 
wywodu, rychtujóm gryfne połaźnićki, nejśiumnij rzykajóm 
w kościele, aji dóma rano wdycki na głos spywajóm godzinki, 
tak yny źni. Chłopi zaś muśióm kłócić pulyntym, śtuchać 
zgnićioki w waśkuchni, parzić plewy, krójrźiać świniom 
kwaki, ćiścić bachora... Móg bych tego wiyncel łopisać, ale 
myślim, źie isto starći, dyć wśiecy widzóm, iżie baby majóm 
wiynksi wśiyndy moźliwości i sóm kupa móndrzyjśi…

Ći worce być zbójnikym?

Zbójnikym nie worce być, dyć nimoźieś zostać gminnym 
urzyndnikym, aji do wyborów na sołtysa zbójników nie 
pytajóm, chyba, źie się rozchodzi ło Z� iwiecki Gody. Ku 
głosowaniu w Radzie Sołeckij cie nie chcóm, aji przi 
mianowaniu nowego Kómyndanta Policyje źiech nigdy 
źiodnego zbójnika nie widzioł. Kasowani biletów w 
autobusach, instalowani legalnych gier w kómputerze, 
chybani grajcarów do kośićka na mśi świyntej - to ni ma 
zbójecko wiec. Przi wiyśianiu zdrajców na hoku, łómaniu 
kości pyrlikym, łoprawianiu ze skury, zbójnicy sóm wdycki 
brani jako piyrsi. Mało je zbójników co chodzóm do spowiedzi 
i źiałujóm za grzychy, a do przedśkola nie widziołech 
źiodnego harnasia coby łodkludzoł dzieciacko… 

Móg bych tego wiyncel łopisać, ale myślim, źie isto starći, dyć 
wśiecy widzóm, iźie zbójnicy ni majóm w Ełuropie źiodnej 
prziśłości, ani perspektyf rozwoju swoich band (dy dopłaty 
do band sóm taki śmiyśne) i sóm łokropnie prześladowani 
przez tyn cały unijny recht…

Jedyny łosóg z bycia zbójnikym tóź to, źie pobudowali wśiyndy 
kupa śiumnych karćmów zbójnickich – łoto w Istebnej na 
jAndziołówce jedna, na Wisłach porym, kupa w S� ćirku i dalij 
na Podholu, a ani jech widzioł jednóm na dołach, kole 
Skierniewic, jak my jechali do Warśiawy na manifestacyjym 
coby nie likwidowali Janosikowego - tóź zbójnicy we 
wśieckich tych karćmach majóm wysoki rabat, a jak borgujóm 
palynkym to yny na słowo hónoru. Co prowda nejśiumnijśio 
zbójnicko karćma - „Jama Zbójnicko” w Kóniokowie je uź 
zawrzyto, bo były tam niezgłośióne w Gminie bitki śwarnych
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POGWORMY	ŁO	CHŁOPACH

POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

Z	górolskim	pozdrowiynim	
Andrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora

chłapców, a kiedy przi jednej bijatyce połómali wśiecki 
stoły, tóź haryndator uznoł, iźie sie lepij przeniyść w 
barźij wahowane przez hajduków stróny, kole jakigosi 
zómku.

Jesi tak ciyńśko być zbójnikym, tóź ćiymu wśiecy co 
śwarniyjsi chłapcy sie cisnóm poza bućki? Łodpowiydź je 
prosto jako śmiga – hyr i frajerki. Hyr zbójnicki nigdy nie 
ginie, a dyć się eśćie z ćiasym wzmago. Co powiy harnaś to 
je świynte. Łoto taki - Janosikowe prawo, łobowiónzuje w 
Polsce do dzisio. Bogate miasta i zamki muśióm fórt płacić 
zbójnicki śtrof mniyjsim gminóm i wioskóm. Jesi chodzi ło 
frajerki, tóź zbójnik mo ich na kaźdym hałdamaśiu ći 
festynie wiela chce, yny musi umieć sie ło nie bić 
hónorowo, do krwie łostatnij, i jak bitkym wygro, tóź tóm 
nejśiumniyjśióm un biere - źie pyśćiacko mo spuchnióne i 
śiniutki, to nima źiodno prześkoda, - yny, żie po 
hałdamaśiu takóm frajerkym musi mieć ćim łopłacić w 
śinkwasie… I łodwiyźć, nejlepij kóniym, ku chałpie. Hej!

Zbójnik



Jak se człowiek legnie na zielóny pasiónek, albo na miynki mszyni, uwidzi tyn przepiekny świat. Jak tak Strómy ku niebu 
rosnóm a ptoszyczki szumnie wyśpiywujóm, tak se człowiek czuje jak w raju. Bróna je a bedzie odewrzito dlo tych ludzi, 
kierzi majóm serce na prawym miejscu a oczy widzóm bożóm krasym wszyndy kolem sebie. Maj se zdo być miesióncym 

kwitnóncych kwiatów a radości. Wszystko żywe se przemiynio a odrodzo z dnia na dzyń.

Miłość kwitnie w tym miesióncu w każdym z nas jakosi wiyncej. S�wiat se tak jakosi ułożył. Słónko ziymie wygrzywo a wszecko 
chce rosnyć a żyć. Wiosna przekwituje, zwiyrzynta se mnożóm a biorytmus człowieka je też tak od przirody poukłodany. Do 
dzisiejszych czasów se zachowoł starodowny obyczaj stowianio mojów. Wysoki ostrugany moj z zielónym ozdobiónym 
wyrszczkym z umojónym wiyńcym, kiery se tyczy ze ziymie ku niebu. Je głymboko zakorzyniónym symbolym płodności a 
miłości. Stróm przechodzóncy przez wiyniec oznaczo rozrodczóm siłe ziymi. Nigdo naisto nie wiy, jak dłógo ludzie moje 
stawiajóm, ale stawio se to, jak se prawi od jak żywa. Nima to jynym nasz zwyczaj. Na wiosne se  taki podobne moje tycziły 
pómału w całej Europie.  W podobnym duchu se to jeszcze jakimsi cudym na dziedzinach dziyrży, choć se tych obyczajów już 
kupa wytraciło. Majka, albo moj u nas symbolizuje siłe, płodność, młodość a radość. 

Trza se cieszić z tego daru żywota na tej błogosławiónej Ziymi. 
Miłość nima jynym miyndzy ludziami. Miłościóm świyci każde 
kwiotko, kiere kwitnie, każdo pszczoła, ale też wszycko co je żywe. 
Słónko nas obdarzo miłośćióm poprzez każdy swój zablask. Cały 
wszechświat na nas tóm miłościóm świyci. Dziynki tej wielki 
miłości, kiero se dlo całej tej krasy rozdała a nóm  żywot  
podarowała. 

Dbejmy wszyscy o to, coby tej miłości w nas kupa przebywało a 
nasze serca jóm jak słóńce do świata rozdowały. Potym już nie 
bedóm żodne problemy na świecie… 

W	MAJU	JE	NIEJLEPI	W	ZIELÓNYM	GAJU
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Janek	z	Brzega

Miłość	nima	jynym	
miyndzy	ludziami.	
Miłościóm	świyci	

każde	kwiotko,	kiere	kwitnie,	
każdo	pszczoła,	

ale	też	wszycko	co	żyje.	



Bratři Hlawiczkovi pocházejí z Ropice. Spojuje 
je láska k varhanům, která se stala zdrojem 
jejich společné práce. Varhanářské řemeslo je 
učí především trpělivosti, ale i odvaze. Varhany 
považují za nástroj věčnosti. A na věčnost se 
také moc těší.

TOMASZ	A	DANIEL	HLAWICZKOVI	

Jak	jste	se	k	varhanářství	dostali?
Tomasz: V 9. třıd́ě na základnı ́ škole jsem nevěděl, 
kterým směrem se budu ubıŕat. Chtěl jsem dělat vıće 
oborů najednou. Přemýšlel jsem nad zahradnıḱem 
nebo strojvedoucıḿ. Chtěl jsem si plnit dětské sny. 
Jednou přišel otec s inzerátem v novinách, že Střednı ́
umělecká škola varhanářská o.p.s. přijme nové 
studenty. Táta opravoval tehdy klavıŕy a praděda také. 
Už to někde proudilo v krvi. Rozhodl jsem se, že to 
zkusıḿ, i když jsem si neuměl představit, co všechno 
bude ta práce obnášet. Na školu jsem se dostal. Hned v 
1. ročnıḱu mě to nadchlo. Během školnı ́praxe jsem se 
seznámil s některými varhanáři. Obecně jsem trávil 
vı́ce času na praxi než ve škole, což bylo pro mě 
samozřejmě mnohem zajıḿavějšı.́ Po maturitě jsem 
začal pracovat jako řidič – zásobovač, protože zatıḿ 
jsem neměl možnost založit si �irmu. Teprve po pár 
letech jsme začali s bráchou podnikat na popud 
pastora Jana Wacławka, který mi řekl, že varhanářů je 
velmi málo a že bych se měl věnovat tomu, co jsem 
vystudoval. Dnes už to je 10 let, co nás varhanářské 
řemeslo živı.́

Daniel: U mě to bylo trochu jinak než u Toma. Já jsem 
chtěl být varhanářem od malička. Vzhlı́žel jsem k 
taťkovi. Jenže škola v Krnově nabıŕala studenty jenom 
co 2 roky. Táta mi tehdy řekl: „No tak půjdeš na 
truhláře a po roce půjdeš do Krnova“. Dopadlo to tak, 
že na Střednı ́ průmyslové dřevozpracujıćı ́ škole ve 
Frýdku-Mıśtku jsem už zůstal. K tomu jsem studoval 
hru na varhany v Karviné, ve třıd́ě panı ́Wierzgoňové. 
A tak jak už Tomasz řıḱal, na popud pastora Wacławka 
jsme se „zakousli“ do našı ́ prvnı ́ zakázky, což byla 
generálnı ́ oprava varhan v evangelickém kostele v 
Bystřici.

Co	obsahovaly	přijímací	zkoušky?	
Tomasz:	 Přijıḿacı́ zkoušky jsem absolvoval z českého 
jazyka, matematiky, manuálnı́ zručnosti, což bylo 
zhotovenı ́dřevěného výrobku, který nám zadala zkoušejıćı́
 

komise. Dalšı ́část zkoušek se skládala z hry na klavıŕ a osobnıh́o 
pohovoru se starým panem varhanářem Plánským, který už 
bohužel nežije, ale pamatuji si, že měli z něho všichni respekt, 
protože to byl neskutečný profesionál. 

Daniel:	Vıḿ, že jsem u přijıḿaček zatloukal hřebıḱ na čas a řezal 
jsem pilkou. Chtěli si nás vyzkoušet, jestli umıḿe řezat rovně. 
Samozřejmě nikdo to ještě neuměl. Nenı ́to tak jednoduché, jak se 
zdá. Ale jinak byly přijıḿačky poměrně jednoduché. 

Na	co	všechno	se	Vaše	�irma	zaměřuje?
Tomasz: Děláme hlavně varhanářskou činnost, to znamená opravy 
varhan v kostelıćh nebo kulturnıćh domech. Máme hodně zakázek 
na laděnı ́varhan, klavıŕů, harmonia a dále jsou to opravy klavıŕů se 
všıḿ všudy.

Kde	jste	získávali	potřebné	zkušenosti?
Tomasz: Měl jsem obrovskou výhodu, že jsem už během školy 
mohl spolupracovat se 3 varhanářskými �irmami. Zhruba v 
polovině prváku jsem chodil pomáhat jedné �irmě, abych zıśkával 
pomalu nějaké zkušenosti. Měl jsem neslýchané štěstı ́v tom, že 
druhou �irmu vlastnil můj mistr, který mě učil na dıĺně. Byla to 
dıĺna zabývajıćı ́ se výrobou varhanářských dıĺů. Hodně jsem se 
tam naučil a s mistrem mám dodnes velmi dobrý vztah. Dokonce 
si tykáme.
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Varhanárství nás učí trpelivostiˇ ˇ

Bratři	Tomasz	a	Daniel	Hlawiczkovi



Daniel: Pamatuji si, jak jsem několik letnıćh prázdnin 
strávil v jedné �irmě, která dělala varhanářské 
zakázky v Třinci a Ropici. Pomáhal jsem tam tehdy 
varhanářům zadarmo. Bavilo mě to a bylo mi to blıźké. 
A jelikož pocházıḿ z Ropice, tak jsem to měl kousıč́ek. 
Tak vypadaly moje prvnı ́zkušenosti.

A	máte	nějaké	zkušenosti	ze	zahraničí? 
Tomasz: Zkušenosti ze zahraničı ́ zatıḿ nemáme. Po 
maturitě jsem měl možnost jet do S�panělska, do jedné 
varhanářské �irmy, ale dopadlo to tak, že jsem si našel 
ženu, a dıḱy Bohu jsem zůstal doma (smıćh). Dobře 
jsem udělal. Mám krásnou velkou rodinu a k tomu 
dělám „varhanařinu“. Co vıć si přát.  

Můžete	nám	kluci	přiblížit	proces	Vaší	práce?
Tomasz: Když přijde nějaká poptávka, jedeme se na to 
konkrétnı́ mı́sto podı́vat. Musı́me prolézt celé 
varhany, udělat potřebnou dokumentaci. Následuje 
pečlivá prohlıd́ka varhan a zjišťujeme, co je třeba 
udělat. Pak tvořı́me cenovou nabı́dku pro klienta. 
Nakonec musı́me doufat, že naše nabı́dka klienta 
oslovı ́a danou zakázku zıśkáme. Určitá konkurence je 
i v této oblasti, což je dobře. Nevnıḿáme to nijak 
negativně. Když se obě strany dohodnou, může začıt́ 
práce. Nejdřı́v rozebereme celé varhany. Pak se 
nastartuje vysavač, vezme se kýbl s hadrem a uklıźı ́se 
klidně i celý týden. Varhany se skládajı ́z různých dıĺků 
a částı́, které se musı́ rozebrat, vyčistit a opravit. 
Pokud jsou varhany napadené červotočem nebo 
dřevokazným hmyzem a dá se to zachránit, je na řadě 
sanace čili likvidace červotoče. V přıṕadě, že se to už 
nedá zachránit, musıḿe vyrobit nové dřevěné části. 
Posléze přicházı ́ na řadu montáž celých varhan. Na 
úplný konec nás čeká to nejtěžšı ́a to je intonace pıš́ťal, 

laděnı,́ aby to všechno fungovalo, tak jak má. A ať to potěšı ́na duši.

Daniel: Tom to všechno řekl (smıćh). Stručně jsme shrnuli proces 
našı ́práce, která někdy trvá i půl roku. Za sebe jenom dodám, že 
tahle práce vyžaduje nejen, aby všechno fungovalo, dobře 
vypadalo, ale také ten nástroj musı ́pěkně hrát.

Která	zakázka	byla	zatím	nejdelší?
Daniel: Pamatuji si, že to byly varhany v Bruntále, kde jsme si 
rozdělili práci na 2 etapy a dohromady oprava trvala asi 12 
měsıćů.

Co	je	podle	Vás	na	varhanářství	nejzajímavější?
Daniel:	Pro mě je nejzajıḿavějšı ́to, že to hraje (smıćh). Nejvıće se 
pokaždé těšıḿ na ten konečný výsledek. Když sedıḿ za hracıḿ 
stolem a teď ty varhany prohraji od piana až do plena a už vıḿ, že 
jsme udělali práci dobře. Je pěkné, když vidıḿ, že nástroj „dostal 
nový život“ a je povolán ke službě. Je to neustálé objevovánı ́
něčeho nového. Patřı ́k tomu i trochu adrenalinu. (smıćh).
 
Tomasz: Mě osobně nejvıće fascinuje, když něco na varhanách 
nefunguje a my se snažıḿe přijıt́ na to, co přesně ten daný nástroj 
potřebuje, jakým způsobem ho opravit, aby mohl dál sloužit. 
Rozebıŕanı ́jednotlivých částic mě obrovsky bavı.́ Je to tak trochu 
detektivnı́ a mravenčı́ práce. Občas je to objevovánı́ úplně 
nemožného, což nás hodně naplňuje. Myslıḿ si, že k té práci je 
potřeba mıt́ odvahu, ale ta nám nechybı ́(smıćh).
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Bez	čeho	se	při	své	práci	neobejdete?
Tomasz: Základem je mıt́ „svatou“ trpělivost, odvahu, manuálnı ́
zručnost a hudebnı ́sluch. O varhanářském řemesle se řıḱá, že má 
vıćeméně 7 podoborů, které by měl varhanář ovládat. Určitě se 
neobejdeme bez základů zednictvı́, truhlářstvı́, čalounictvı́, 
cı́nařstvı́ a elektroinstalatérských pracı́. Samozřejmostı́ je i 
důkladný úklid. Od toho se začıńá.

Zeptám	se,	je	něco,	co	neumíte?
Daniel: Neumıḿe sedět doma (výbuch smıćhu).

Co	na	to	manželky? 
Tomasz: Snažıḿe se každý den spravedlivě rozdělit mezi rodinu a 
práci. 

Harmonium	Hugo	Lhota	po	restaurování

Pohled	do	opravovaných	varhan	v	Bruntále



Stane	se,	že	se	občas	při	práci	pohádáte?	
Daniel: Hádkou bych to nenazýval. Spı́š proběhne 
výměna názorů, což je normálnı.́ Je to o tom, že člověk 
by si to měl předevšıḿ popřemýšlet, jestli to, co si chce 
prosadit, je podstatné. Myslıḿ  si, že táhneme za jeden 
provaz. Jinak by to ani nešlo. Vždycky jsme se uměli 
domluvit. 

Tomasz: Myslıḿ si, že všechno je o domluvě. Pokud se 
jednomu z nás něco nezdá, začıńáme o tom mluvit. 

Orientujete	se,	kolik	je	zhruba	varhanářů	v	České	
republice?
Tomasz: Ještě pár jich je, ale existuje soukromá studie, 
která odhaduje, že zhruba do 5 let odejde do důchodu 
většı ́ polovina aktivnıćh varhanářů, což je opravdu 
hodně. Mladých varhanářů je málo. Problém nastává 
ve chvıĺi, když stařı ́ varhanáři odejdou nebo ukončı ́
činnost a nepředajı ́řemeslo dalšı ́generaci, bude práce 
opravdu hodně. Na Jablunkovsku nenı́ žádná jiná 
varhanářská �irma, kromě nás. Nejbližšı́ dı́lna je 
potom v Krnově.

Komu	byste	chtěli	předat	řemeslo?
Daniel: Někomu, kdo to bude chtıt́ dělat. Mám sice už 
dvě děti, ale ještě jsou malé. Těžko řıćt, co z nich 
vyroste. Myslıḿ  si, že můžu teď mluvit za nás oba, že 
budeme rádi, když to někdo po nás převezme, ale 
rozhodně nebudeme nikoho nutit. To je takový druh 
práce, který se má vykonávat předevšıḿ s láskou a ne s 
nutnostı.́

Tomasz: Určitě. Mám 3 kluky a 2 holky. Kluci se v 
tatıńkovi vidı.́ Rádi chodı ́za mnou na dıĺnu a pomáhajı ́
mi. Občas mi už sami od sebe řıḱajı,́ co kde nefunguje, 
co je třeba ještě naladit a upravit. Je to pro mě 
přıj́emné, ale u mne platı ́to stejné, co u Daniela. Dám 
dětem absolutnı ́volnost ve výběru povolánı ́a jediné 

co si přeji je, aby je ta práce hlavně bavila a dělali ji poctivě.

Kdo	nebo	co	je	pro	Vás	inspirací?
Daniel: No, to je těžká otázka, protože v C� esku něco jako 
spolupráce mezi varhanáři poněkud vázne. Je to smutné, ale je to 
tak. Mám proto přánı́ ,  abychom jako varhanáři  začali 
spolupracovat, pomáhat si a zároveň se vzájemně inspirovat.

Čím	to	je?
Tomasz:	Nevıḿ, jestli naši českou povahou? Opravdu netušıḿ, ale 
mrzı ́nás to.

Máte	nějaký	varhanářský	sen?
Daniel: Varhanářský sen? Spıš́ zbožné přánı.́ Dělat práci pořádně a 
neustále se zlepšovat. No, a aby se vrátil zpátky český varhanářský 
věhlas. Bylo by krásné, kdybychom si varhany do svatého Vıt́a 
dokázali postavit sami. Nebo restaurovánı ́ největšıćh varhan v 
Olomouci u svatého Mořice. Je mi to lıt́o, že se musı ́poptávat �irmy 
ze zahraničı.́ Stále máme v C�esku varhanářské kapacity, tak proč je 
nevyužıt́.

„Varhany	–	nástroj	minulosti?	Ne,	věčnosti“!	Shodujete	se	s	
tím	tvrzením?
Daniel:	Určitě je to nástroj věčnosti. Varhany prožıv́ajı ́renesanci. 
Vidıḿ  to i v různých kostelıćh, kde se do varhan investuji penıźe, 
aby se udržovaly v kondici. Myslıḿ  si, že varhany dokážou uvést 
lépe člověka do liturgie Slova.

Tomasz: Já jsem si zase všiml, že čıḿ dál tıḿ vıće mladých lidı ́ se 
chce učit hrát na varhany. Jablunkovská ZUS�  nabıźı ́tento obor, což 
je skvělé. I pro mě je to nástroj věčnosti.

A	co	si	představujete	pod	pojmem	věčnost?
Daniel: Je to ta nejlepšı ́pojistka v životě. Vždycky řıḱám, že já jsem 
pojištěný v NEBI a tomu věřıḿ. Když má člověk naději a smysl 
života, žije se mu lépe. Z� ivot je zkrátka naplněný. Z� iji s radostı ́a 
pevně doufám, že se v NEBI uvidıḿe.

Tomasz: Já se na to těšıḿ!

Děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	hodně	trpělivosti	
při	„věčné	práci“!
D.	Cymerys,	JACKi
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Daniel	při	hře	na	opravené	varhany	v	Bruntále

Pianina	po	lakování
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SEMÍNKOVNA 
V JABLUNKOVĚ 

OSLAVUJE ČTYŘI ROKY 

Již čtvrtým rokem se můžou všichni návštěvnıći infocentra těšit ze 
stále plné a bohaté na osivo a semıńka semıńkovny, neboli semenné 
banky. Našla si své mı́sto v Jablunkovském centru kultury a 
informacı́ 20.02.2018, kdy proběhlo jejı́ slavnostnı́ otevřenı́ s 
přednáškou a projekcı ́ �ilmu Ohrožená semıńka (USA: Seed: The 
Untold Story 2016), který si můžete zdarma prohlédnout na 
internetu. 

Semı́nkovny, semenné banky a granotéky jsou zakládané 
občanskou iniciativou po celém světě. Sloužı́ pro uchovánı ́
biodiverzity tradičnıćh, kulturnıćh plodin a bylin mezi lokálnıḿi 
uchovateli, kteřı ́ své přebytky z domácıh́o semenařenı ́ svobodně 
sdı́lı́. Tı́mto způsobem mohou lidé snadno směnit, vyměnit a 
předevšıḿ se podělit s ostatnıḿi pěstiteli o své často i rodinné 
poklady s dlouhým přıb́ěhem. Semıńkovna sloužı ́pro nekomerčnı ́
účely a pro�ituji všichni, co si zdarma odnášejı ́ nějakou novou 
odrůdu zeleniny, nebo bylinky na své zahrádky. Tento způsob 
výměny osiva nenı ́ničıḿ novým, neboť tak se to dělávalo po staletı.́ 
Bohužel průmysl zavı́tal, také do osivářstvı́ a vytlačil tradičnı ́
semenařenı.́ Nadměrná produkce komerčnıćh osiv zahltila trh a 
vytlačila semenařanı ́tradičnıćh lokálnıćh rodinných odrůd.

Semıńkovna v Jablunkově, stejně jako celý kolektiv infocentra, čeká 
na rozvolňovánı.́ Je stále plná pokladů, které čekajı ́na své laskavé 
pěstitele. Sázej, sklı́zej a sdı́lej radost! Siej, żniwuj i pomnażaj 
radość!

J.	Michalik
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DEN MATEK
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a 
mateřstvı.́ Slavı ́se v různé dny na mnoha mıśtech po 
celém světě a vycházı́ z různých tradic. Ve Velké 
Británii je to čtvrtá postnı ́neděle, v arabských zemıćh  
21.březen, u našich sousedů v Polsku je to 26. 5. a u 
nás v C�esku slavıḿe tento svátek druhou květnovou 
neděli. 

V tento den dávajı ́děti svým matkám květiny nebo 
jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.

Jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti si zasluhuje jejı ́oceněnı.́ Svátky, které vzdávaly hold ženám, majı ́ve světě 
dlouhou tradici. 

Už ve starém R� ecku se ženy těšily velké úctě, byly to dárkyně života. Ještě dávno před našıḿ letopočtem se zde konaly jarnı ́oslavy 
na počest matky nejvyššıh́o boha Dia, oslavy bohyně Rei.

V našı ́zemi se tento svátek začal slavit v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové, dcery tehdejšıh́o prezidenta. Ideu také šıř́ila C�s. 
ochrana matek a dětı ́či C�ervený křıž́. Později ho však vytlačil Mezinárodnı ́den žen (MDZ� ) a až po roce 1989 se tento svátek začal u 
nás znovu slavit a vznikla tak krásná novodobá tradice.

H.	Himlar,	JACKi
Čerpáno	z	knihy	Lidové	tradice,	Šottnerová	Dagmar,	Olomouc,	2009

Ilustrace	Jakub	Mrózek
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