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Milı ́ spoluobčané, 
kdosi se zeptal třı ́ kamenıḱů, co dělajı.́ Prvnı ́ řekl: „To přece vidıt́e, 
otesávám kameny.“ Druhý odpověděl: „Pracuji, aby moje rodina měla z 
čeho žıt́.“ Třetı ́pak vysvětlil: „Stavıḿ most.“ Všichni tři dělajı ́totéž a 
přece každý dělá, jak se zdá, něco jiného. Na každé odpovědi je něco 
správného, ale třetı ́má zjevně nejširšı ́horizont. Pro jednoho je práce 
nutným zlem, pro druhého je možnostı,́ jak si něco vydělat, třetı ́vı,́ že 
spolupracuje na velkém dıĺe jako tvůrce světa. Práce je často opravdu 
břemenem a utrpenıḿ. Námahu vyžaduje nejen tělesná činnost na 
prudkém slunci, ale i námaha duševnı.́ Naši činnost ztěžuje únava, 
neúspěch nás nutı,́ abychom začıńali od začátku. 

Přilnuli jsme k tomuto světu, jsme jeho částı ́a cıt́ıḿe se v něm doma, 
milujeme ho. A tak je to správné. Svět a člověk patřı ́k sobě. Pıśmo svaté 
člověka povzbuzuje ke každému pokroku ve vědě, technice a kultuře: 
„Naplňte zemi a podmaňte si ji. Vládněte všemu, co se na zemi hýbe.“ 
(Gn 1, 28) Bůh předal člověku svět ne jako hotový dům, nýbrž jako 
hrubou stavbu; člověk ji má vystavět, dokončit. Má užıv́at svého 
rozumu, aby objevoval tajemstvı ́přıŕody a využil jich ke své službě. Má 
světu vtisknout pečeť své moci a svého ducha. C� lověk je mnohem vıće 
než uživatel, také vıće než jen správce Božıh́o stvořenı.́ Je jeho pán, ale 
je za ně odpovědný Bohu. Svět nenı ́jen Božı ́dıĺo, má se stále vıće stávat 
i našıḿ dıĺem. My jsme vytvořili města, vesnice, stroje. My jsme 
opravdu spolupracovnıḱy na Božıḿ stvořenı.́ Je tady ale jeden velký 
rozdıĺ. Bůh tvořı ́ z ničeho, my využıv́áme materiály, které máme k 
dispozici. 

„Naplňte	zemi	a	podmaňte	si	ji.	
Vládněte	všemu,	co	se	na	zemi	hýbe.“

	(Gn	1,	28)

Ve dnech 8. a 9. řıj́na proběhnou v našı ́ zemi 
parlamentnı́ volby. Chci všechny spoluobčany, 
kteřı ́ v tyto dny budou mıt́ nad 18 let, vyzvat k 
tomu, aby se voleb zúčastnili. Už 31 let žijeme ve 
svobodné zemi. S darem svobody jsme dostali i 
odpovědnost za vývoj v našı ́ zemi. Lidé často 
argumentujı:́ „To je jedno, kdo bude zvolen. Můj 
hlas nic neovlivnı.́“ Těmto občanům sděluji, že 
nenı ́ jedno, zda člověk má být svobodný nebo 
ženatý, nenı ́ jedno, kdo se stane mým životnıḿ 
partnerem, nenı ́jedno, kdo je starostou města či 
vesnice. Nenı ́jedno, kdo je můj nadřıźený v práci. 
Máme právo o věcech veřejných rozhodovat. 
Nesmıḿ e to chápat jako povinnost, ke které nás 
někdo nutı.́ To právo si nenecháme vzıt́! C� lověk – 
křesťan neměl nikdy v minulosti takovou 
zodpovědnost za svět jako v současné době. Při 
volbách nesmıḿe naletět populistům, kteřı ́slibujı ́
věci nesplnitelné. Přemýšlejme, komu dáme 
přednost, naslouchejme našemu svědomı́. 
Srovnávejme, kdo nabı́zı́ hodnoty, kterých si 
vá ž ı́me,  a  kdo usi luje  jen o moc.  Dá  se 
předpokládat, že po letošnı́ch volbách bude 
nesmıŕně těžké sestavit koalici, která by zıśkala 
většinu ve sněmovně. Proto je tak důležité, 
abychom k urnám šli a tak vyjádřili svůj názor, 
komu dáváme svůj hlas. 

Moudrost	při	rozhodování	Vám	vyprošuje	
Alfred	Volný,	Váš	duchovní	správce

Bůh	předal	člověku	svět	
ne	jako	hotový	dům,	

nýbrž	jako	hrubou	stavbu;	
člověk	ji	má	vystavět,	dokončit.

Foto	archiv	JACKi

Foto	archiv	JACKi
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Jsou to: Nikola	 Ježowicz,	 Michal	 Ježowicz,	 Jaroslav	

Podžorski – prvnı ́housle

Ondřej	 Vrzal,	 Marek	 Stonawski,	 Lenka	 Folwarczná,	

Lenka	Bojková- housle

Gabriela	Podžorská	– zobcová �létna, viola, zpěv

Kateřina	 Wilczková,	 Dagmar	 Cieślarová,	 Iva	

Czepczorová - zobcové �létny

Václav	Stonawski	– kontrabas

Andrea	Szotkowská,	Michaela	Paduchová - zpěv

S vedoucıḿ tanečnı ́ složky Františkem Tichým jsme byli 

zváni na různé festivaly v rámci jejich dětských programů. 

Vedoucı ́hostitelských souborů by rádi navštıv́ili náš kraj a 

tak se zrodila myšlenka na vytvořenı ́dětského festivalu u 

nás. Myšlenku se podařilo realizovat dıḱy spolupráci s 

DDM, se Sdruženıḿ členů a přátel folklornıh́o souboru 

Jackové, podpoře Města Jablunkova a spolupráce s PZKO. A 

tak se v Městském lese od roku 1999 vždy poslednı ́pátek v 

květnu koná Mezinárodní	 dětský	 festival	 Jackové	

dětem.	 Na festival jsou zvány soubory z C�ech, Moravy, 

Slovenska, Polska, Francie i Lotyšska. Dopoledne vystupujı ́

pro školnı ́ mládež, odpolene po veřejnost. V odpolednı ́

části bývá zařazena i akademie DDM, kde vystupujı ́i jiné 

tanečnı ́ kroužky. Bohužel pandemie COVID – 19 v roce 

2020 a 2021 dlouhou řadu přerušila.

JACKOVÉ 3. část
Ať se soubor jmenuje Jackové nebo Malí Jackové, má 
stále stejný cíl a to probouzet lásku k rodnému kraji, k 
jeho tradicím, písním a tancům a také k nářečí, o které 
je nutno pečovat, aby nezmizelo. 
Původní soubor Jackové ukončil svou činnost v roce 
1991, kdy už nemohl nacvičovat své programy 
v Kulturním domě v Jablunkově. 

Tehdy souboru významně pomohla panı ́ředitelka Domu dětı ́a 

mládeže panı ́Libuše Mitrychová, která tanečnı ́složku vzala 

pod svá ochranná křıd́la. Zřıd́ila folklornı ́ kroužky a mimo jiné 

stala se jednou s vedoucı́ch kroužku,  byla velkou 

podporovatelkou souboru a jak vıḿe z minulého čıśla, členové 

tohoto kroužku vystoupili v roce 1992 na Slezských dnech v 

Dolnı ́Lomné.

Já jsem v Základnı ́ umělecké škole v rámci souborové hry 

založil hudeckou muziku Jackové, která tvořila hudebnı ́

doprovod tanečnı ́ složce. Moji žáci odcházeli na studia na 

střednı ́i vysoké školy a na zkoušky si nenašli čas a mi nezbylo 

nic jiného než vytvořit muzičku dalšı ́a dalšı.́ Práce s folklorem 

mě bavila a také se mi dařila. S hudeckými muzičkami jsme 

vyhráli celostátnı ́soutěž lidových kapel  v Břeclavi (1. mıśto), 

ve Vysokém Mýtě (2. mı́sto) v Novém Městě nad Metujı ́

(2.mı́sto). Uspět se slezským folklorem mezi kapelami z 

Moravy a C�ech považuji za skoro husarský kousek. Složenı ́

kapely si dovolıḿ vyjmenovat a to hlavně proto, že všichni 

majıśtále lidovou hudbu rádi a někteřı ́ z nich se jı ́ věnujı ́

profesionálně. 

„Hudba je zjevení vyššího rozumu 

a moudrosti” Ludwig Van Beethoven

Malí	Jackové	-	vedoucí	František	Tichý

Nikola	Ježowicz
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Janáček a aby to moji muzikanti zahráli. Měl jsem špičkovou 

kapelu, výborné houslisty, skvělé �létničky. Zvládli jsme to a panı ́

Haluzová, byla nadšená, dokonce uvažovala, že by se tato melodie 

mohla stát znělkou festivalu. Chci jen připomenout, že v tom  roce, 

kdy jsme tam byli, Luhačovice měly jen malý kostelıḱ v zámku, ten 

novy,́ krásny,́ modernı,́ světlý neměl ani základy.

Mělník	–	královské	město,	významné	pro	českou	historii.

Tento festival mi utkvěl v hlavě proto, že jsem tam viděl soubory 

mezigeneračnı.́ Jeden soubor tvořili stařı,́ mladšı́ i nejmladšı ́

členové souboru. Všichni byli na jevišti v jednom programu. To 

bylo hezké, vystoupenı ́ vyvolávalo pocit, že stařı ́ předávajı ́ své 

zkušenosti svým následovnıḱům a bedlivě je při činnosti sledujı ́a 

pomáhajı ́si navzájem. Sedıḿ mezi vystoupenıḿi ve stıńu košaté 

lıṕy, odpočıv́ám a tu se ke mně žene velmi dospělá žena, podle 

kroje soudıḿ Moravačka, zvedá sukni, jednu spodnici, druhou a z 

pod třetı ́z kapsáře vytahuje placačku řka: „ Ty jsi ňaké ucaprtané, 

zavdej si životabudiče“ a podává mi štamprli slivovičky. Neměl 

jsem sıĺu odmıt́nout, vypil jsem ji.

S vedoucıḿi Františkem Tichým, Dagmar Sikorovou a 

Renátou Klusovou jsme procestovali téměř celou 

republiku, byli jsme ve Francii, často v Polsku a také 

dvakrát v Bulharsku a v Chorvatsku. 

A tak si dovolıḿ zavzpomıńat na některé zážitky ze 

zájezdů.

Praha	–	Hrad	patří	dětem	–	festival	pod	patronací	

Dagmar	Havlové.

„Děti ze souboru se nastrojily do svých pečlivě 

nažehlených krojů. Děvčata z muziky se vznešeně nesou 

k hlavnı ́hradnı ́bráně. Potkáváme rodinu s chlapcem asi 

tak osmiletým, který obdivně kouká na děvčata i kluky v 

jackovském kroji a volá: „ Mami, hele, naši předkové“. 

Luhačovice	–	festival	Písní	a	tancem	na	počest	Leoše	

Janáčka	 a	 ke	 400.	 výročí	 narození	 Jana	 Amose	

Komenského.

Na tento festival jsou zvány dětské soubory, které už 

něco umı ́ a panı ́ Věra Haluzová byla velkou znalkynı ́

folklóru a dbala také na správné krojové vybavenı.́ 

Několikrát náš soubor navštıv́ila, laskavě poradila a 

Jackové jejıḿ kritickým okem úspěšně prošli a jeli jsme 

do Luhačovic.

Hlavnı ́ organizátorka panı ́ Věra Haluzová přiběhla za 

mnou v sobotu odpoledne s otázkou jakou bohulibou 

pıśeň zahrajeme v luhačovickém kostelıḱu při mši svaté. 

Nemohl jsem si v ten moment na žádnou vhodnou pıśeň 

vzpomenout, ale řekl jsem jı,́ že určitě něco zahrajeme. V 

hlavě mi bleskla myšlenka: Luhačovice	–	Leoš	Janáček	

–	 Frýdecká	 panna	 Maria (z	 cyklu	 Po	 zarostlém	

chodníčku). Celou noc jsem komponoval tak, aby to byl 

Velká	nad	Veličkou	–	festival	Ozvěny	Horňácka

Večernı́ vystoupenı́ v am�iteatru, ke kterému jsme museli 

vystoupat dost do kopce. Výhled na okolnı́ krajinu úžasný a 

Jackové majı ́ trému. Navštıv́ili totiž obec Velkou nad Veličkou a 

tam v každém domě se narodil nějaký známý folklorista, zpěvák, 

primáš nebo hráč na cimbál. Vystoupenı ́probıh́alo standardně až 

do chvı́le, kdy Andrea	 Szotkowská sólově zazpıv́ala pı́seň 

Synečku,	 synečku,	 ty	 švarny	 gvoździčku. Zazněl ohromný 

potlesk na otevřené scéně, což jak nám pak řekli, tam nebývá 

zvykem. A zároveň jsem tam potkal moje dávné kamarády, celou 

muziku Technik s Jankem Rokytou v čele, s primášem Hlostou a 

ostatnıḿ i. Vzpomıń ali jsme do rána. Moc mě hřála u srdce 

pochvala od Janka Rokyty, kterou pronesl k mým úpravám 

lidových pıśnı.́

Ze zájezdů z Moravy jsme se Františkem Tichým jen těžko vraceli, 

nedivıḿ se mu, Morava je krásná, zpěvná, ale náš domov je 

Těšıńské Slezsko.

Na spolupráci s Renátou Klusovou budu vzpomıńat zase v přıš́tıḿ 

čıśle.

Vzpomínal	Leon	Ježowicz,	zapsala	Libuše	Ježowiczová

Nikola	Ježowicz

Muzika	u	Lišky	Bystroušky	v	Hukvaldech

Festival	v	Polsku
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MONIKA	KADLUBCOVÁ

Moniko,	 v	 červenci	 2021	 jsi	 reprezentovala	 ČR	 na	Mistrovství	
Evropy	v	Sochi,	 v	breakingu,	kde	 jsi	 získala	nádherné	 třinácté	
místo.	Nabízí	se	mi	otázka,	jak	dlouho	se	věnuješ	tanci?	
Tančit jsem začala teprve ve čtrnácti letech. V té době byly velmi 
populárnı́  modernı́ tance, které byly i úspěšné mezi mými 
kamarádkami, a tak jsem si řekla, že se také přihlásıḿ na tento kroužek 
do DDM Jablunkov, protože chci být samozřejmě „cool“. (smıćh) Ale co 
se nestalo? Bylo plno. Přihlásila jsem se proto na kurz break dance, což 
mělo být údajně podobné těm modernıḿ  tancům. A tak jsem začala 
breakovat. 

Zamilovala	sis	tento	taneční	styl	od	samého	začátku?	
Ne. Prvnı ́rok mě to vůbec nebavilo, protože nás bylo v tom kroužku 
hodně a dělali jsme hlavně breakové tanečnı ́sestavy, což jsem neměla 
ráda. Převážně jsem celou hodinu seděla v koutě, a když jsem musela 
už něco udělat, vstala jsem a zkusila jsem si to. Spıš́ jsem tam chodila, 
protože mi to mamka zaplatila a nějaký kroužek jsem musela 
navštěvovat. (smıćh) Zlom nastal ve chvıĺi, když mě kluci z tanečnı ́
breakové skupiny BEZ	CU	CREW pozvali na vıḱendový trénink. Tam mě 
to začalo bavit, protože mi kluci ukázali jiný pohled na tento druh 
tance a věnovali mi mnoho času. Naučili mě základnı ́kroky, nějaké 
„freezes“, což jsou všelijaké pozice, ve kterých se člověk zastavı ́a dalšı ́
zajı́mavé tanečnı́ prvky. Cı́tila jsem najednou v tom neskutečnou 
volnost. Mohla jsem si to udělat tak, jak jsem chtěla. Breaking je 
personálnı ́tanec a každý tanečnıḱ se může projevovat jinak. Pro mě je 
to neskutečná svoboda. Začalo mě to bavit do té mıŕy, že jsem začala s 
kluky trénovat i třikrát týdně. Zcela jsem tomu propadla. Poslednı ́ rok 
v C�esku, jsem poznala Vladka, bboye (tanečnıḱ breakingu), který je 
původem ze Slovenska, ale už pár let bydlı ́v Třinci. Pamatuji si, když mi 
jednou řekl, že by chtěl trénovat malé děti. Nezaváhala jsem a zeptala 
jsem se ho, jestli by mě nechtěl trénovat, i když malé dıt́ě jsem už 
rozhodně nebyla. (smıćh) Vladko souhlasil. Začal mě trénovat a já jsem 
mohla na sobě pořádně makat. Trénovali jsme pětkrát týdně, 
dvoufázově. Obětoval mi hodně času. Tréninky s Vladkem trvaly sice 
jenom rok, ale za tu dobu jsem se hodně zlepšila. Pak jsem 
odmaturovala a musela jsem se rozhodnout, co dál. 

Monika pochází z Mostů u Jablunkova, ale nyní žije v 

Kodani. Vystudovala obor Multimedia Design and 

Communication na škole Zealand Institute of Business 

and Technology (škola vznikla spojením 9 univerzit a je 5 

největší univerzitou v Dánsku). Ve čtrnácti letech začala 

breakovat a už nepřestala. Breaking považuje za svůj 

životní styl. Před nedávnem získala třinácté místo za ČR 

na . Mistrovství Evropy v breakingu, v ruském Sochi

Pokud jí forma vydrží, zúčastní se pravděpodobně 

Letních olympijských her 2024, v Paříži. 

BREAKING je predevším o svobode

Foto	W.	Przeczek/ZWROT

Když	jsi	nastoupila	na	školu	do	zahraničí,	co	
bylo	na	začátku	pro	Tebe	nejtěžší?	

Na začátku to bylo hodně složité. Myslıḿ si, že 
C� eši jsou otevřenějšı́ než Dánové. Dokonce i 
Angličané dokážı́ rychleji přijmout druhého. 
R� ı́kám to, protože jsem bydlela pár měsı́ců v 
Londýně. Dánové jsou opatrnı ́ a trvá jim velmi 
dlouho, než se s někým spřátelı.́ Hrozně jsem se 
tıḿ trápila, protože jsem velmi společenská. Na 
druhou stranu jsou Danové milı ́a jednajı ́„fér“, ale 
upřednostňujı ́přátelstvı,́ které navázali v dětstvı.́ 
To jsou pro nich ti pravı ́ přátelé a s nimi jsou 
šťastnı́. Nemajı́ potřebu poznávat nové lidi. 
Chvilku mi to trvalo, než jsem se tam s někým 
vůbec skamarádila. Naštěstı ́ jsem tam potkala 
jednu C�ešku, se kterou jsem potom začala bydlet a 
prožıv́aly jsme všechno spolu. Byly jsme na to dvě. 
Pomáhaly jsme si a stala se z nás taková  
nerozlučná dvojka. (smıćh) Tıḿto zdravıḿ Terku 
Kohoutkovou do Prostějova. Myslı́m si, že 
kdybych Terku nepoznala, nevydržela bych to, a 
kdo vı,́ jestli bych se nevrátila do Londýna nebo do 
C�eska. Na škole jsem se cıt́ila dobře dıḱy tomu, že 
jsem byla v mezinárodnı ́třıd́ě, kde byli studenti z 
celého světa. Trávila jsem s nimi spoustu času, 

ˇ ˇ



protože jsem potřebovala být obklopená lidmi. Navıć, 
neustále jsem se zdokonalovala v angličtině, což je 
vždycky velkým přı́nosem. Když se na to dıv́ám s 
odstupem času, uvědomuji si, že mi právě break pomohl 
navázat přátelstvı ́a najıt́ si velmi blıźké dánské přátele. 

A	dánštinu	ovládáš?	

No…(smıć h) chodila jsem na kurzy dánštiny, ale pak 
jsem měla chvilku pauzu. Před nedávnem jsem kurz 
obnovila. Něco umıḿ. Rozumıḿ konverzaci, ale detaily 
už nechytám. Je to hrozný jazyk. (smı́ch) Osobě si 
myslıḿ, že dánština je totálnı ́ úlet. (smıćh) Rozčiluje 
mě, že Dánové nevyslovujı ́ důkladně. Navıć je rozdıĺ 
mezi psaným a mluveným slovem. 

Četla	 jsem	 na	 internetu	 takovou	 zajímavost,	 že	 v	
dánštině	údajně	neexistuje	slovíčko	PROSÍM.	

To je pravda. Nepoužıv́á se. S tıḿ jsem měla na začátku 
rovněž problém. Nemohla jsem si na to zvyknout a 
Danové se smáli a řıḱali mi, že jsem moc zdvořilá. No, je 
to úplně jiná mentalita. „Jiný kraj, jiný mrav“. 

Neuvažuješ	o	návratu	do	ČR?	

Nedávno se mi podařilo ukončit bakalářské studium, 
tak teď si chci dát ročnı́ pauzu a popřemýšlet nad 
životem. (smıćh) Jediné co vıḿ, je to, že se chci věnovat 
tanci, co to jde. To je pro mě priorita. Zbytek zatıḿ 
neřešıḿ. O trvalém návratu do C�R zatıḿ neuvažuji, 
protože v zahraničı ́ mám většı ́ možnosti, co se týká 
uplatněnı ́a seberozvoje. 

Podívejme	se	blíže	na	Tvé	breakování.	Co	je	vlastně	
základním	principem	tohoto	tanečního	stylu?	

Breaking je původnı ́ tanec z hiphopové kultury. Je to 
bezkontaktnı,́ akrobatický druh tance. Vyvinul se mezi 
afroamerickou mládežı ́v jižnıḿ Bronxu v New Yorku,  

na začátku 70. let 20. stoletı.́ Tanečnıḱům breaku voláme b-boys	
/	b-girls. Breaking je tanec, který je doprovázen hip hopovou 
hudbou, funkovou hudbou, beaty a některou modernı ́ hudbou s 
těmi správnými beaty. Flavour (přıćhuť) je název jakým se 
označuje to, jak tanečnıḱ prociťuje svůj pohyb a hudbu, jeho 
celkové provedenı ́ pohybu na parketu. Prvky breakingu jsou 
toprocks,	footworks,	freezes	a	powermoves. 

Co	tě	na	tom	nejvíce	baví?		
Určitě volnost. Nikdo mi neřıḱá, jak má co přesně vypadat. 
Nemusıḿ propıńat špičky nebo mıt́ napnutá kolena. Bavı ́mě i to, 
že se to člověk nenaučı ́za rok. Jsou to léta dřiny. Nemůže se to jen 
tak obejıt́. S každým dalšıḿ rokem se z Tebe stává lepšı ́tanečnıḱ. 
Nejvı́ce mě na tom fascinuje, že tanec je vlastně nekončı́cı ́
proces. Vždycky se najde něco, v čem se můžeš zlepšit. Neustále 
Tě to posouvá dál. 

A	naopak	co	je	nejtěžší?
Pro mě je to těžké v tom, že mi to bere spoustu času. Můžu řıćt, že 
jsem proto svým způsobem obětovala život. Všechna má 
rozhodnutı ́se odvıj́ı ́od jediné otázky, jestli budu moct kdekoliv 
breakovat. Nenı ́ to už konıč́ek, ale je to pro mě životnı ́ styl. 
Kromě toho, mám občas pořádné modřiny, ale to mě také bavı,́ 
protože je to výzva. (smıćh) Bohužel, když chce být člověk 
opravdu v něčem dobrý, musı ́ zatnout zuby a něco vydržet. Bez 
toho to nejde.

Nikdy	Tě	nelákal	jiný	taneční	styl?	
No lákal. Zkoušela jsem hip hop a house dance, ale moc mi to 
nešlo, protože jsem se v tom nedokázala pořádně uvolnit. Začalo 
mě to stresovat, a tak jsem si řekla, že budu radši investovat sto 
procent do breakingu než být průměrná ve vıće věcech. 

Pomáhá	Ti	tanec	psychicky?	
Ano. Když tančıḿ, ocitnu se v určité situaci. Nemyslıḿ na nic 
jiného. Prostě jenom jsem. Přestávám vnı́mat okolnı́ svět. 
Zůstávám sama se sebou v prostoru.

Tančíš	pod	přezdívkou	MIIMO.	Jak	jsi	k	tomu	přišla?	
Když jsem se účastnila mého prvnıh́o battlu (breaková	soutěž)	
Filip Sikora (Hyper) z Bez Cu Crew mi oznámil, že bych se měla 
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rozhodnout, pod jakým jménem se chci na battlech 
prezentovat. Můj plán byl použıv́at mé jméno, ale Filipovi se to 
nelıb́ilo a začal mi vymýšlet různé přezdıv́ky. Jedna z nich byla 
Miimo. Já jsem s tıḿ vyloženě nesouhlasila, ale všichni kluci mi 
tak začali řıḱat, aby mě naštvali. Jednou z tréninku jsme čekali 
na zastávce a kluci objevili dopravnı ́značku “Mimo dopravnı ́
obsluhu a C�SAD” a začali se smát, že mé jmeno je všude. Od té 
doby mi to zůstalo a všichni mi začali řıḱat Miimo.

Jak	často	trénuješ?	

Trénuji pětkrát týdně plus �itness. Způsob tréninku hodně 
záležı ́na tom, jestli se připravujı ́na nějaký battle. Momentálně 
mám za sebou velmi náročnou přıṕravu na WDSF v Sochi a na 
OUTBREAK v Bánské Bystrici. 

Uvidíme	Tě	za	tři	roky	na	olympiádě?	

To právě úplně nevıḿ. (smıćh) Uvidıḿe jak to půde. Pořád se 
řešı ́ „systém porotcovánı“́. Tıḿ, že je breaking speci�ický a 
nejsou přesně pro něj určená pravidla, o�iciálnı ́porotcovacı ́
systém na olympiádu je stále v procesu. Neřıḱám, že nejsou 
žádné faktory, podle kterých se hodnotı,́ ale pak záležı ́ na 
porotcovi, čemu přikládá většı ́ hodnotu. A s olympiádou se 
uvidı́, pravděpodobně to bude záležet na preselekčnı́ch 
battlech jako bylo napřıḱlad Mistovstvı ́Evropy v Rusku. Dalšı ́
na řadě je mistrovstvı ́Světa v C� ıńě. Musıḿ si ale nejdřıv́ sehnat 
sponzora. Jestli by mě chtěl nějaký čtenář sponzorovat, jsem 
otevřená. (smıćh) 

Jakými	dalšími	úspěchy	se	nám	pochlubíš?	

Mistrovstvı ́Evropy 2021 top 16 Sochi (Rusko), Outbreak 
Europe 2021 bgirl battle top 8 (Slovensko), IBE 2019 top 
16 girl battle a top 8 Break the house (Holandsko), Finale 
Queen of the �loor (Dánsko), 1. mıśto Jam Space Odense 
(Dánsko), 1. mı́sto Clash cps (Dánsko), 1. mı́sto HC 
Andersen (Dánsko), Finále Battle Cancun (Mexiko). 

Když	se	objeví	volná	chvilka,	co	ráda	děláš?		

Tıḿ, že mám vystudovaný design, ráda dělám gra�iku a 
zajıḿám se celkově o design. Věnuji se fotografovánı.́ 
Jezdıḿ  hodně na kole, protože v Dánsku je kolo jako 
hlavnı ́dopravnı ́prostředek. Ze všeho ale nejraději trávıḿ 
volný čas s přáteli. 

Co	by	si	vzkázala	našim	čtenářům?	

Aby se nebáli v životě zkoušet nové věci a občas i 
zariskovat. Nezoufejte, když se Vám zrovna moc nedařı.́ 
Všechno co se Vám děje, se děje z nějakého důvodu. 
Všechno je tak, jak má být. C�asem určitě pochopıt́e, že i to 
špatné bylo k něčemu dobré. 

Děkujeme	za	rozhovor,	přejeme	mnoho	úspěchů	a	
budeme	se	těšit	na	olympijské	zlato!	:)	

D.	Cymerys,	JACKi
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ZDENKA	ŠPILLEROVÁ
Flamenco sluší každé žene
Zdeňka je rodačka z Ostravy, ale již řadu let bydlí v 
Bystřici. Tanci se věnuje od dětství. Dodnes 
vzpomíná s úsměvem na chvíle, když jako malá 
holka tančila před televizí. Nejdříve ji pohltil moderní 
tanec flamenco a pak , které tančí doposud a má v 
plánu tančit, dokud to půjde. Flamenco si zamilovala 
hlavně z důvodu, že je osobité, umí být radostné i 
smutné jako život. Nejkrásnější je na flamencu to, že 
v něm každá žena vypadá nádherně. 

choreograf uchopı ́do nějakého představenı.́ Scénický 
tanec mě bavil proto, že jsem se mohla jako tanečnıḱ 
účastnit tvorby choreogra�ie a mohla jsem hledat různé 
pohybové možnosti.

Začínala	 jsi	 u	 moderního	 tance,	 skončila	 jsi	 u	
�lamenca.	 Jsou	to	dva	úplně	odlišné	taneční	styly.	
Jak	ses	ke	�lamencu	dostala?

To bylo tak, že právě ta tanečnı ́ skupina modernıh́ o 
tance, ve které jsem tančila, dostala nabıd́ku podıĺet se 
tanečně na představenı́ Krvavá svatba (Frederico	
García	Lorca) v divadle Jiřıh́o Myrona. Podotknu, že v té 
době nebyly v Ostravě žádné kurzy, kde by se vyučovalo 
�lamenco. Nebylo to tak známé a dostupné jako dnes. 
Nezbývalo nic jiného než se zúčastnit kurzu v Praze. 
 

Zdeni,	kdy	jsi	začala	s	tancem?

Tančit jsem začala ve dvanácti letech, dıḱy televiznıḿu pořadu 
Cvičme v rytme, který se vysıĺal před večernıč́kem za minulého 
režimu. Pamatuji si, jak jsem skákala před televizı ́deset minut 
skoro každý den a byla jsem nadšená. (smıćh) Později jsem se 
přihlásila s mojı ́kamarádkou na tanečnı ́kroužek společenských 
tanců. Byly tam samé holky, ale totálně nás to chytlo. Chvıĺi jsme 
chodily do tanečnıh́o kroužku v DDM a pak jsme se přihlásily na 
konkurz do tanečnı ́skupiny modernıh́ o tance. Bylo to hned po 
revoluci, což znamenalo, že najednou jsme měli vıće možnostı,́ 
jak trávit volný čas. Mluvıḿ teď o Ostravě, protože tam jsem 
vyrůstala. Do tanečnı ́skupiny nás přijali. Tančila jsem tam vıće 
jak deset let. Bylo to Studio modernı́ho tance VS� B Lenky 
Dřı́malové (dnes šé�ky baletu NDM). Později vzniklo také 
Tanečnı ́divadlo ZO� NA, které mělo několik vlastnıćh tanečnıćh 
představenı.́ Hostovali jsme jako tanečnıći v divadlech, ale pak 
jsem se musela rozhodnout, co dál.

O	jaké	rozhodnutí	šlo?

Musela jsem se rozhodnout, jestli budu tančit nebo si najdu 
práci v oboru, který jsem studovala a tanec bude mým konıč́kem. 
I když jsem tanec milovala, rozhodla jsem se, že zůstane jako 
konıč́ek. V té době to nebylo ani tak úplně jednoduché uživit se 
jen tancem, vlastně to nenı ́ lehké ani teď a také jsem si tolik 
nevěřila, že bych byla tak dobrá. Chtěla jsem a chci neustále 
tančit hlavně pro radost, a to můžu i při jiné práci. Vystudovala 
jsem geoinformatiku a nelituji toho, protože mě moje práce bavı.́

Jak	bys	přiblížila	pojem	moderní	tanec	čtenářům?

Modernı ́ tanec vycházı ́z přirozených pohybů těla, nejsou v něm 
tak důležité fyzické dispozice jako napr.̌ v baletu a nejsou přesně 
předem dané všechny kroky. Každý v modernıḿ  tanci může být 
tvůrcem nového pohybu. Je vıće stylů modernıh́ o tance. Pro mě 
je to předevšıḿ scénický tanec, ve kterém se pohybem vyjadřuje 
nějaký děj nebo pocity z nějaké prožité situace nebo hudebnı ́
vjemy. Využıv́á se kontaktnı́ improvizace, práce se zemı́, s 
prostorem, s partnerem, s rekvizitou. Pohyb nenı ́úplně předem 
daný, ale vyplyne z navozené atmosféry, z tématu a pak ho teprve 

ˇ



Na tanečnı ́workshop jela tenkrát naše vedoucı ́Lenka Dřıḿalová 
a tanečnice Andrejka Opavská, která dnes patřı́ k českým 
tanečnıḿ špičkám. Prošly velmi intenzivnıḿ kurzem �lamenca a 
pak se ho snažily naučit zbytek skupiny. Měli jsme na to asi tři 
měsı́ce a během té krátké doby jsme museli vymyslet 
choreogra�ii, která by do té hry krásně zapadla. Byla to sice 
náročná přı́prava, ale nějakým způsobem mi bylo �lamenco 
najednou hodně blıźké, bavilo mě, i když to byl úplně jiný styl 
tance. Podobnost je ale možná v tom, že je osobité jako modernı ́
tanec. Můžete dát do něho vlastnı ́pocity a emoce. Netrvalo to 
dlouho a oslovila mě kamarádka Leonka Banková, která vede 
Tanečnı ́studio Ostrava s nabıd́kou vedenı ́�lamencového kurzu 
pro ženy. Nabıd́ku jsem přijala a začala s výukou. Nejdřıv́ jsem 
učila malou skupinku žen, kterým se to lıb́ilo. Pamatuji si, jak ten 
zájem o �lamenco rychle rostl. Mezitıḿ jsem absolvovala týdennı ́
kurz v Praze, a ještě nějaké menšı ́workshopy. Bohužel, neměla 
jsem tenkrát možnost jet do S�panělska. Učila jsem tři dny v týdnu 
po práci, což bylo docela náročné, ale bavilo mě to. Pak jsem se 
vdala, přestěhovala do Bystřice, otěhotněla jsem a tıḿ pro tu 
chvı́li �lamenco v tanečnı́m studiu skončilo. Později kurzy 
převzala má kamarádka a kolegyně Martina Chamrádová. 

Tıḿ, že jsem bydlela v Bystřici, našla jsem odvahu zajıt́ do 
mıśtnıh́o DDM s nabıd́kou �lamencových kurzů. Pamatuji, jak se 
tehdy na mě dıv́ali, jako bych spadla z višně. (smıćh) Moc tomu 
nevěřili, ale byli rádi za iniciativu, protože se otevıŕala nová 
budova při základnı ́škole a potřebovali osvěžit nabıd́ku kroužků 
a kurzů. Prvnı ́kurz se nečekaně naplnil. Byly tam samé skvělé 
ženy. Některé z nich tančı ́doposud. Rozjelo se to, a tak se tančı ́
�lamenco v bystřickém DDM už téměř patnáct let.

O	čem	je	�lamenco?

Flamenco si asi většina lidı ́ představı ́hlavně jako tanec 
s kastanětami. Ano, ale �lamenco je projevem širšı ́
španělské kultury, zahrnuje nejen speci�ický tanec, ale i 
speci�ický zpěv a speci�ickou (náročnou) hru na kytaru, 
na cajon, speci�ický oděv atd. Flamenco se vyznačuje 
různorodými rytmy (napr.̌ 4dobé, 6dobé, 12dobé), 
střıd́ánıḿ dynamiky. Pro samotný tanec jsou typické 
rytmické podupy (zapateado) pomocı ́speciálnıćh bot 
podbitých na špičce a na podpatku hřebıč́ky. Dalšıḿ 
charakteristickým rysem jsou plynulé pohyby pažı ́ a 
prstů (braceo). Tanec bývá doprovázen potlesky 
(palmas) a pokřiky (jaleo). Doplňkem bývajı ́kastaněty 
(castaňuelas), malé a velké vějıř́e (abanicos) a vyšıv́ané 
šátky (mantones).

Flamencový tanec mě fascinuje svou pestrostı́, 
střıd́ánıḿ nálad a pocitů, kdy tančıt́e jednou s radostı ́
ve skupině a podruhé každá sama za sebe ve svém 
nitru.  

Z� eny z mého kurzu na otázku, co je pro ně �lamenco, 
odpověděly, že srdečnı ́záležitost, sdıĺená radost z tance 
s přáteli, tanec v milé společnosti krásných dam, skvělá 
atmosféra �lamenca a nádherné šaty.

Kdyby se někdo chtěl naučit pravé �lamenco, je nejlepšı ́
odjet do S�panělska. S�panělé ho majı ́ v krvi snad od 
narozenı ́a tančı ́ho všechny generace. (smıćh) Já mám 
neustále co dohánět. Mohu předat jen základy a radost 
z učenı ́ se a sdıĺenı ́ �lamenca. Nejsem profesionál. Ve 
S�panělsku jsem byla pouze jednou a teprve nedávno. 
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A	kdy	to	bylo?

Bylo to v roce 2019. Zajistily jsme si s holkami z Bystřice a 
Ostravy kurz přıḿo pro nás u �lamencové tanečnice Mercedes de 
Cordoba. Bylo to neskutečné. Je to jiné, když Vás učı ́S�panělka, 
která tančı ́ �lamenco od svých dvou let. Do toho mluvı ́ jenom 
španělsky, protože žádnou jinou řečı́ nemluvı́ a ani to 
nepotřebuje. R� ıḱala, že tanečnice se domluvı ́skrz pohyby těla. 
(smıćh) Navıć, jsme měly živý hudebnı ́doprovod, a to byl velký 
zážitek pro nás, protože běžně na trénincı́ch tančı́me na 
reprodukovanou hudbu. Byla to úžasná atmosféra. Vıt́e, je hezké 
tančit tady, ale tančit v krásném městě Sevilla, v kolébce 
�lamenca je…nepopsatelné. 

Dá	se	vůbec	naučit	�lamenco	v	ČR	na	profesionální	úrovni?

Myslı́m si, že se už to dá. V C�eské republice jsou famóznı ́
tanečnice, jako napřıḱlad Jana Drdácká. Rozhodla se �lamencu 
věnovat profesionálně, jezdı ́pravidelně na kurzy do S�panělska a 
zve lektory i do Prahy, má svoji tanečnı́ skupinu Flamenco	
Element, pořádá představenı ́a vede kurzy na vysoké úrovni. U 
nás je vıće skupin na profesionálnı ́ úrovni jako Aires	del	Sur z 
Olomouce nebo Compania	Danza,	Flamenca	Virginia	Delgado z 
Prahy, což je skupina španělské tanečnice žijıćı ́u nás. Je možné si 
tedy zajıt́ i u nás na kurz s profesionálnıḿ lektorem. Pokud by 
někdo chtěl něco vědět obecně o španělské kultuře nebo o 
�lamencové teorii, lze u nás najıt́ i takové kurzy a workshopy. 
Každoročně se pořádajı ́festivaly, kde jsou kurzy se španělskými 
lektory.

Jaká	 je	 spolupráce	 s	 Češkami,	 které	 nejsou	 asi	 až	 tak	
temperamentní,	jako	Španělky.	Nebo	se	pletu?

No, to jsem si myslela na začátku také, ale vůbec to tak nenı.́ 
Přijde mi, že temperament a vášeň má v sobě každá žena, a ve 
�lamencu se projevı ́ třeba právě dıḱy temperamentnı ́ hudbě a 
rytmům. Flamenco umožnı ́ otevřıt́ se, najıt́ v sobě emoce a 
projevit je navenek přes tanec. Nesetkala jsem se s tıḿ, že by to 
vyloženě někomu nešlo. Navıć každá dıv́ka nebo žena vypadá při 
�lamencu krásně, i když každá tančı ́tak trochu po svém. Nezáležı ́
vůbec na postavě, na věku… A všem to slušı.́ To je asi také důvod, 
proč jsem se do �lamenca zamilovala. Mám pocit, že ve �lamencu 
jsou si všechny ženy rovné. Je to velmi ženský tanec. Určitě k 
tomu napomáhajı ́ i ty dlouhé krásné sukně, kytky ve vlasech, 
náušnice, účes a všelijaké doplňky (vějıŕ,̌ šátek). Osobně se v 
tanci cıt́ıḿ svobodně a krásně. Jsem přesvědčená, že C�ešky majı ́
ke �lamencu blıźko, nevıḿ, čıḿ to je, ale tak to vnıḿám.

A	rytmus	nám	nedělá	problémy?	Je	tak	odlišný…

To je individuálnı.́ Rytmus je odlišný od našich tanců a 
může dělat problém, ale na to pomáhá časté, 
opakované poslouchánı́ hudby a trénink podupů v 
daném rytmu. 

V kurzech se začıńá od jednoduššıćh rytmů, takže se 
nenı ́ čeho obávat. Všechno se učı ́ postupně. To samé 
platı ́pro koordinaci celého těla. Snažıḿ se to dávkovat, 
aby se ženy z toho nezbláznily. (smıćh) Všechno chce 
svůj čas, ale vždy se to nakonec poddá. Hlavně je 
důležité se tıḿ netrápit a nestresovat… Tanec je radost 
a já chci předávat čistou radost z pohybu.

Souhlasíš	s	tvrzením,	že	�lamenco	patří	k	nejtěžším	
tanečním	stylům?

Každý styl tance může být pro někoho těžký (napadá 
mě třeba breakdance) a pro jiného méně. Ale �lamenco 
možná patřı ́ k těm těžšıḿ, dıḱy odlišným rytmům a 
různorodým prvkům, ale pro S�paněly nejtěžšı ́nebude 
(smıćh). 

Flamenco	 je	 oslavný	 tanec.	 Co	 všechno	 se	 v	 něm	
oslavuje?

Všechno. Oslavujı ́krásu S�panělska! Každý region nebo 
město má nějaký svůj tanec, napřı́klad: Tango de 
Malaga, Sevillanas, Fandango de Huelva. Oslavuje se 
rodina, přıŕoda, život, události. Pořádajı ́se často �iesty,	
kde se tančı ́až do rána. 
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Ke	�lamencu	patří	sukně	i	šaty.	Kde	se	dají	pořídit?

U nás existujı ́obchody kamenné a internetové s �lamencovým 
oblečenıḿ, buď dovezeným ze S�panělska nebo i ušitým u nás. I 
naše skupina si koupila takto několik kostýmů, ale máme velkou 
výhodu, že jsou mezi námi v kurzu šikovné švadlenky, které 
sukně dokázaly samy navrhnout a ušıt́, to je k nezaplacenı.́

Jsi	raději	tanečnice,	pedagožka	nebo	choreogra�ka?

Všechny tři. Mám ráda, když jsem tanečnice, která se učı ́a tančı,́ 
ale ve skupině. Myslıḿ tıḿ to, že už nerada vystupuji sama. 
Vždycky je pro mě přıj́emnějšı,́ když je na jevišti vıće tanečnic, 
jsme jako skupina. Role choreografa mě posouvá dál. Je to 
kreativnı ́práce, bavı ́mě. Já potřebuji neustále tvořit. A učit druhé 
je přıj́emné, protože můžu snad někoho obohatit a předat nějaké 
informace a radost z tance dál. A zpětně mě to nabıj́ı,́ když to 
druhé bavı ́a těšı ́mě, když jim to jde. V dětstvı ́jsem chtěla být 
učitelkou. (smıćh) Asi mi z toho něco zůstalo. Na holkách si 
vážıḿ, že mi dajı ́na hodinách upřıḿnou zpětnou vazbu. Jsme 
skvělá parta a je nám spolu dobře.

Učí	Tě	�lamenco	trpělivosti	a	pokory?

To vıš́, že jo a jak… Jsem pořád v procesu. Učıḿ se stále nové 
kroky, tance. Když si řeknu, že už něco fakt umıḿ, ukáže se, že 
tomu tak nenı ́a mám se v čem zlepšovat. (smıćh) Když jste mě 
oslovili s nabıd́kou tohoto rozhovoru, řıḱala jsem si, že byste měli 
raději pozvat napr.̌ Janu Drdáckou a s nı ́se bavit o �lamencu nebo 
Anetu Burianovou (Suchomelovou) z Ostravy, která přednášı ́o 
�lamencu a španělské kultuře. V tanci obecně mám zkušenosti, 
ale ve �lamencu zase nemám toho tolik za sebou. Stále se učıḿ. 
Takže i k tomuto rozhovoru přistupuji s pokorou. A trpělivosti se 
také učıḿ neustále.

Co	ráda	děláš	ve	svém	volném	čase?

Ráda trávıḿ čas se svou rodinou, svými syny. Snažıḿ se 
věnovat francouzštině, kterou mám ráda od základnı ́
školy, poslouchám podcasty, čtu. Ráda chodıḿ se psem 
na procházky nebo na hory. 

Kdyby	 někdo	 z	 čtenářů	 chtěl	 vidět	 autentické	
�lamenco,	kam	bys	ho	poslala?

Samozřejmě je nejlépe zajet do Andalousie. Ale vlastně 
i u nás lze vidět autentické �lamenco, napr.̌ na konci 
srpna probı́há festival IBE� RICA v Praze a Brně, s 
workshopy se španělskými tanečnı́ky a lektory. Je 
možno ochutnat španělskou gastronomii. Každoročně 
se také koná v létě v Olomouci Mezinárodnı ́ festival 
�lamenca Colores �lamenco, kde se představujı ́známı ́
�lamencovı ́ muzikanti (kdysi napr.̌ i Paco de Lucia) a 
tanečnıći.

Pozveš	čtenářky	na	kurzy	�lamenca	do	bystřického	
DDM?

Samozřejmě. Jestli vás �lamenco oslovilo, láká vás si ho 
vyzkoušet, přijďte na kurz do DDM Bystřice. Obvykle 
začıńajı ́kurzy �lamenca poslednı ́ týden v zářı,́ ale vše 
bude přesně uvedeno na stránkách DDM. Kurz má 12 
lekcı ́a 1 lekce pro začátečnıḱy trvá 1 hodinu. Můžete 
přijıt́ na úvodnı ́hodinu a zjistit, zda by vás kurz oslovil. 
Nenı́ třeba hned kupovat speciálnı́ boty, postačı ́
obyčejné boty na nižšıḿ podpatku, nejlépe s uzavřenou 
špičkou a patou s páskem přes nárt. Sukně máme k 
zapůjčenı.́ Na kurzu se vždy naučıḿe postupně nějaký 
tanec. 

Kurz pro pokročilé je pak už delšı́, a kromě učenı ́
nových tanců, opakujeme všechny již naučené, 
abychom si je užily a také abychom mohly i přıṕadně 
vystupovat jako amatérská skupina PATA BONITA, 
napřıḱlad na oslavách nebo plesech. 

Jinak jsme pořádaly dvakrát vlastnı ́večer s �lamencem 
v Třinci, a pokud to situace dovolı ́a najdeme vhodný 
prostor, zkusı́me trochu Andalousie přinést k Vám 
pomocı ́ �lamencové hudby, tance a třeba i španělské 
sangrie. 

Děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	krásně	
protančený	život!

D.	Cymerys,	JACKi
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ZÁVODY V PUMPTRACKU

v 15:00 hodin

Streda 15.9.2021ˇ

KATEGORIE:
- odrážedla

- od 4 do 7 let

- od 8 do 12 let

- od 13 do 15 let

REGISTRACE: jacki@jablunkov.cz do 10.9.2021

Účast v závodu je možná pouze s prilbou!ˇ

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY v Jablunkově

Mestský les Jablunkov, Amatérský závod pro širokou verejnost o hodnotné cenyˇ ˇ

CYKLOVÝLET

ve 14:30 hodin

Čtvrtek 16.9.2021

ZÁJEMCI O CYKLOVÝLET SE HLASTE: jacki@jablunkov.cz do 14.9.2021

CYKLOVÝLET:

- Hrádek „U Belka”

- sraz ve 14.30 hod.

u Mestského úradu

v Jablunkove

ˇ

ˇ

ˇ

CYKLOSTEZKA:

- slavnostní otevrení cyklostezky v 13.00 hod.,

Alej Míru, Jablunkov

JABLUNKOVSKÁ KOLOVANÁ

ˇ

v 16:00 hodin

Pátek 17.9.2021

PRIHLÁŠKY: jacki@jablunkov.cz do 15.9.2021ˇ

KOLOVANÁ:

- pro deti materských škol

- kola, odrážedla

ˇˇ

Dopravní hriste u ZŠ ˇ ˇ

Občerstvení zajištenoˇ

Účast pouze s prilbouˇ

Účast pouze s prilbouˇ
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BACA

Pierwszym takim przywódcą, wręcz hetmanem w 
dawnych Karpatach był baca, który organizował i 
przeprowadzał wypas owiec na halach i od którego 
zależało w dużej mierze przetrwanie mieszkańców 
wsi należącej do danego sałaszu. Bacowie  nie tylko 
zajmowali się wypasem, ale i wytwarzali sery, 
wełnę i mięso tak potrzebne dla przetrwania w 
surowych górskich warunkach. Dodatkową ich 
funkcją w dawnych czasach było poświadczone w 
l icznych źródłach zadanie obrony granic 
państwowych przed zagrożeniem tureckim, 
słowackim czy różnymi bandami. Bacowie pełnili 
więc rolę dowódców pospolitego ruszenia 
składającego się z załogi danego sałaszu i 
współpracujących z nim gazdów, którzy mieli 
obowiązek stawić się na wezwanie bacy do obrony. 
Bacowie, juhasi i dawni gazdowie byli więc 
uprawnieni do posiadania broni i byli wolnymi 
poddanymi króla lub księcia. Przy zawiązywaniu 
sałaszu na wiosnę, bacowie nie spisywali jak dzisaj  

Tradycja	góralska	 zawiera	kilka	 toposów	 ludzi,	 którzy	odcisnęli	 na	niej	niezatarte	piętno.	 Istnieje	
w	 niej	 kilka	 typów	postaci,	 które	 sprawowały	w	niej	 hetmańską	władzę	 i	 przewodnictwo.	 Bez	 ich	
przywoływania	 i	 uświadomienia	 sobie	 ich	 fundamentalnej	 roli	 dla	 ukształtowania	 się	 kultury	
góralskiej,	nie	zrozumiemy	w	pełni	specy�iki	duszy	i	charakteru	Górali.

pisemnej umowy z juhasami i współudziałowcami, lecz zwierali 
umowę ustną i na znak jej wagi wbijali w ziemię bojowe topory czy 
ciupagi. Oszukiwanie wspólników czy niewywiązywanie się z 
umowy wiązało się zatem z groźbą kary śmierci.

WOJEWODA	WAŁASKI

W dawniejszych jeszcze czasach hetmańską władzę nad 
kilkunastoma wsiami i bacami sprawował wojewoda wałaski, który 
pośredniczył pomiędzy całym regionem a władzą księcia czy 
magnata. W późniejszych czasach możnowładcy ograniczali władzę 
wojewodów wołoskich na rzecz sołtysów i innych przedstawicieli 
administracji państwowej. Jednak tradycja przekazywania laski 
wołoskiej najbardziej zasłużonym dla kultywowania tradycji 
góralskich osobom przetrwała i współcześnie mamy kilkunastu 
wojewodów wołoskich w Polsce, w tym w samej Trójwsi Beskidzkiej 
trzech, których warto tu wymienić: Zbigniewa Wałacha, Piotra 
Kohuta i Józefa Michałka, którzy organizują różne regionalne 
spotkania, redyki, konferencje, koncerty, wydają publikacje o 
Karpatach, płyty, uczestniczą w nagrywaniu �ilmów edukacyjnych a 
także organizują życie baców w całej południowej Polsce od Zaolzia 
po Bieszczady. Współpracują też z bacami i potomkami Wołochów od 
północnej Grecji, przez całe Bałkany w tym zwłaszcza Rumunię i 
Huculszczyznę na Ukrainie, aż po Zaolzie i Czechy. Są takimi 
nieformalnymi strażnikami tradycji i kultury góralskiej.

Baca	kóniokowski	Piotr	Kohut	z	juhasami

Górole	śląscy
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Hetmańską władzę sprawowało też wiele matek, góralskich gaździn 
zarządzających pewną ręką całym domem z licznym potomstwem i 
gospodarstwem podczas długich czasem nieobecności męża lub w 
przypadku jego przedwczesnej śmierci. Niektóre z nich zajmowały 
wyróżnioną rolę w danej społeczności, jak np. w przypadku 
Koniakowa, na którego obliczu wycisnęła niezatarte piętno Maria 
Gwarkowa zwana Rabinką, która stała się taką hetmanką 
koniakowskich koronczarek i zapisała się wraz z tysiącami innych 
tutejszych „heklowaczek” na zawsze w jego historii. Taką hetmanką 
istebniańską, która wywarła i ciągle wywiera wielki wpływ na 
świadomość historyczną tutejszych górali i ratuje ciągłość tradycji 
duchowej i kulturowej w całej Trójwsi jest niewątpliwie wybitna 
etnogra�ka, autorka licznych monogra�ii o poszczególnych wsiach 
Trójwsi i ich kulturze, jurorka wielu konkursów regionalnych, 
dyrektorka Muzeum Beskidzkiego - Małgorzata Kiereś.

Z	górolskim	pozdrowiynim,	
Andrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora

SYMBOLICZNE	POSTACI	GÓROLSKIJ	SWOBODY

GAZDA

Hetmanem na swoją skalę był też każdy karpacki 
gazda, właściciel gospodarstwa, licznego czasem 
dobytku, którego władzy poddani byli liczni 
potomkowie, a niekiedy i służba, składająca się z 
komorników i mniej lub bardziej rozległe obszary 
ziemi i lasów. Na Terenie Trójwsi istniał podział 
ziemi na tzw. dwory, np. Suszki, Haratyki, Burowie, 
Szarce itd. których właściciele przed podziałem 
tych działów na mniejsze części dysponowali 
pasem ziemi np. od Olzy przez cały Złoty Groń aż 
p o  B e s k i d .  T a k i  „ d w ó r ”  b y ł  p r a w i e 
samowystarczalny. Gazda istebniański miał 
wszystko co do życia potrzeba, las na drewno, 
owce na wełnę z której wyrabiano odzież i sery, 
krowy, konie i inne zwierzęta, uprawy zboża i 
innych roślin w tym zwłaszcza lnu z którego po 
obróbce tkano na krosnach płótno.  Jeś l i 
potrzebował czegoś dokupić czy sprzedać to mógł 
to uczynić u przejeżdżających od czasu do czasu 
kupców, lub posłać kogoś ze służby czy rodziny na 
jarmark. Istnieje podanie, iż byli gazdowie, którzy 
przez całe życie nie mieli potrzeby wykroczyć 
poza granice swojego dworu.  Byli  jakby 
udzielnymi władcami na swoim terenie.

Górole	i	Jackowie	Jabłónkowscy

Maria	Suszka	i	Elżbieta	Legierska-Niewiadomska
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Předprodej vstupenek v Jablunkovském centru kultury a informací,Mariánské náměs� 1

CENA VSTUPNÉHO: 200 Kč, senioři 150 Kč



W	JABŁONKOWIE	LUDZIE	PO	RYNKU	CHODZYWUJÓM	
WYŚMIOCI	A	PEŁNI	DOBROCI

JACKi ZPRAVODAJ
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Feryje nóm odleciały, tak jak Ci 
czorni obywatele jabłokowskich 

bloków, kierych każdy isto zno. 
Wrzeszczóm a piskajóm od rana do 
wieczora, ale je z nich kupa użytku. Je 
m o wa o j u r z yk a c h i  ro r ys a c h . 
G n i e ż d ż ó m p o we n t yl a c y j nyc h 
szachtach w ścianach a robióm kupa 
radości ludzióm, kierzi majóm radzi 
ptoszki a wszecko co żyje. Dziynki 
n i m  j e  w  J a b ł o n k o w i e  b a r d z i 
wiesioło. W czasach, w kierych se po 
Jabłonkowie chodziło przeważnie 
boso a za każdym rogym to wóniało 
sianym a szło czuć gnojym. Kanyjyny 
rżały kónie, buczały krowy, rozlygało 
se śpiywani ni jynym kohótów, ale 
wieczorym pachołków, co se ze 
śpiywkóm wracali ku chałpóm. Rano 
se też każdy rod zapiskoł a ludzie se 

p r z i  s w o j i  r o b o c i e  r a d z i 
pośpiywowali.  Z każdej stróny se 
jakosi melodyja niysła . W tych 
czasach było w Jabłonkowie 15 
g o s p ó d  a  w  k a ż d e j  s e  l u d z i e 
schodzali, cosi wypili a jak jynym 
mógli tóż se aji zaśpiywali. Jedyn ku 
drugimu, sómsiad ku sómsiadowi 
byl i  bl i ż i ,  bo wiedziel i ,  że bez 
wzajemnej pómocy by nie obstoli. 
E l e k t r y k a  n ó m  k u p a  w s z e c k o 
ulechczyła, ale też nóm szwarnie 
obyczejnej ludzkości ukradła.   

Kultura kieróm se ludzie kiejsi robili 
była od serca, choć była prosto, tak 
była bardzi autentyczno niż je teraz. 
Je prowdóm, że już ludzie sóm 
wszystkim przesycóni a tak je jich 
ciynżko czymsi ugościć, coby jich 
zasycić. 

W dzisiejszych czasach dostatku 
jedzynio a bogatego żywota, o kierym 
se tu ludzióm kiejsi isto ani nie śniło, 
by se trzeba było wiyncej radować z 
tego co mómy. Ludzióm kierzi jeszcze 
fórt żyjóm w kolejach wiecznego 
narzykanio a mamranio pod nosym, 
t r z e b a  u k o z a ć  c e s t y m  k u 
prawdziwymu szczynściu. Mocne 
źdródło szczynścio je w każdym z nas 
a je go dość do każdego. Ludzie, co 
chladajóm szczynści poza swojim 
sercym a duszóm, tak go możne 
nóndóm kajsi indzi, ale nigdy se jim 
n i e n a syc ó m ,  f ó r t  b e d ó m c z u ć 
niedosyt. 

Radujmy se, niczego se nie bójmy a 
p ó j my c h o d n i c z k a m i j e dy n ku 
drugimu!

Janek	z	Brzega
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IVONA	DAVIDOVÁ
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Jablunkovská keramika

pročıt́ala noviny, narazila jsem na inzerát jedné keramické dıĺny, 
která sháněla „točıř́e“. Podotknu, že v té době jsem za kruhem 
seděla párkrát a točit jsem neuměla vůbec. Na ten inzerát jsem 
ale odpověděla, a dopadlo to tak, že mě vzali. Dodnes si nedokážu 
vysvětlit svou odvahu. No a tak to začalo. Atmosféra v dıĺně byla 
úžasná. Naučila jsem se pracovat s kruhem a nejen to. Stále na to 
vzpomıńám s láskou, ty dva roky v dıĺně v Podolı,́  byly tou 
nejlepšı ́školou života. Trávila jsem tam spoustu času, třeba i po 
pracovnı ́době. Udělala jsem si rekvali�ikačnı ́kurz a začala jsem 
snıt́ o vlastnı ́dıĺně, doma, v Jablunkově. Návrat domů byl již s pecı ́
a tunou hlıńy. (smıćh) Do pár měsıćů jsem si pořıd́ila i kruh, který 
jsem však musela dát do obýváku, protože dıĺnu jsem ještě 
neměla. Pec stála v garáži. Tenkrát mi garáž přišla jako super 
mıśto pro dıĺnu, proto jsem ji postupně vyklidila a sen o vlastnı ́
keramické dıĺně se stal skutečnostı.́

Dílna	v	garáži	zní	zajímavě.	Jaké	to	ale	ve	skutečnosti	je	mít	
dílnu	v	garáži?	Jak	na	to	vzpomínáš	s	odstupem	času?
Podmıńky byly šıĺené, protože ta garáž byla perfektně izolovaná. 
I v létě tam byla zima. Teplotnı ́ rekord byl patnáct stupňů, 
přestože venku byly tropy. (smıćh) Musela jsem si pořıd́it kamna 
a přitápět dřevem. Mělo to ale svoje kouzlo.

Ivonko,	 souvisí	 u	 Tebe	 hrnčířství	 s	 rodinnou	
tradicí?
Ne úplně, ale dá se řıćt, že výtvarné schopnosti mám po 
babičce, která malovala a také po mamce. Ta pracovala 
celý život v oblasti propagace v kulturnıḿ domě, v 
Jablunkově. Staršı́ generace si určitě vzpomene na 
„poutače“ pod kostelem, které byly mnohdy až 
umělecká dıĺa. Jeden si dokonce po koncertu vyžádala 
Helena Vondráčková, když viděla, jak ji mamka 
dokonale zpodobnila .

Věnuješ	se	keramice	už	řadu	 let.	 Jaká	byla	Tvoje	
cesta	k	tomuto	řemeslu?
No, cesta k tomuto řemeslu byla trochu klikatějšı́. 
Studovala jsem S�kolu uměleckých řemesel v Brně, 
obor propagačnı ́ gra�ika. Vybrala jsem si tento obor, 
protože kreslenı ́ a malovánı ́mě bavilo odjakživa, ale 
pořád jsem se nemohla zbavit pocitu, že mi něco chybı.́ 
A vıt́e, co mi chybělo? Vůně hlıńy. Pamatuji si, že už jako 
dıt́ě jsem s kamarády plácala nádobky, �igurky z hlıńy 
krtinců, které jsme vypalovali v ohni. K hlıńě jsem měla 
opravdu vždy velmi blıźko, ale šla jsem cestou kreslenı ́
a gra�iky.  

Gra�ice	 se	 ale	nakonec	nevěnuješ.	 Co	 rozhodlo	o	
tom,	že	jsi	přesedlala	na	keramiku?
I když se mi práce gra�ičky lıb́ila, chvıĺi po maturitě 
jsem si tuto profesi vyzkoušela, ale už méně mě lákala 
práce v reklamnıćh agenturách. Našla jsem si tehdy 
brigádu v jedné z brněnských keramických dıĺen, kde 
jsem gra�iku uplatňovala, protože jsem keramiku 
dekorovala. Zamilovala jsem si to. Jednou, když jsem si 

Ivona zasvětila život keramice. I když její cesta k 
tomuto řemeslu byla klikatější, nakonec si ji 
našla. Jak sama tvrdí, hlína ji voněla a 
přitahovala už od dětství. Nejraději vyrábí 
jablunkovské džbány, různé mísy a formy na 
bábovky. Fascinuje ji doba našich babiček, 
kterou odráží ve své tvorbě. Ze všeho nejvíce si 
přeje, aby ji řemeslo nikdy nepřestalo bavit. 
Největší obavu má z toho, že jablunkovská 
keramika jednou zanikne. Když má volnou 
chvilku, vyrazí do lesa, kde si „dobijí baterky”. 
Snaží se řídit životním mottem: „Nejkrásnější je 
život v prosté jednoduchosti“. A to také všem 
čtenářům z celého srdce přeje.
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Kdy	nastal	čas	na	změnu,	na	novou	dílnu?
Bydlıḿ v C�erném, což se postupem času stalo trochu 
překážkou. Zákaznı́ci to měli do dı́lny z ruky a 
domlouvánı ́po telefonu často nebylo to pravé. A tak se 
mi v hlavě pomaličku rodil sen dalšı,́ mıt́ dıĺnu někde v 
centru Jablunkova. Podařilo se. Městu se uvolnil 
podkrovnı ́prostor v budově na Dukelské ulici a já se, 
po téměř 18 letech, mohla stěhovat do nového 
ateliéru.

Co	bylo	na	začátku	nejtěžší?
Mně v té době nepřipadalo těžké nic. (smıćh) Ono to 
jelo ráz na ráz. Všechno tak nějak pěkně zapadalo do 
sebe. Vzpomıńám si na svou prvnı ́výstavu v třinecké 
TRISII, kterou mi pomohl uskutečnit kamarád Petr 
Sagitarius, který v té době pracoval jako novinář v 
Hutnı́ku. Expozice se jmenovala JABLUNKOVSKA�  
KERAMIKA, a ten název zůstal dodnes. Letos na 
podzim to bude už 25 let.

Proč	zrovna	Jablunkovská?
Od samého začátku jsem věděla, že chci dělat lidovou 
keramiku, protože mám k tomu velmi blıźko. Myslıḿ 
si, že i můj životnı ́styl je propojený s přıŕodou a úctou 
k tradicıḿ. Doba našich babiček je pro mě jedinečná. 
Byla to jasná volba. Okouzlila mě užitková keramika, a 
proto j i  vyrábı́m dodnes.  Nejkrásněj š ı́  jsou 
jablunkovské džbány. Jsou takové „baculaté“ a to mělo 
i praktickou stránku, tekutiny si dlouho udržely svou 
teplotu. Lidé přesně věděli, jak co majı ́udělat, aby to 
bylo praktické. Co se týče názvu, přišel tak nějak 
přirozeně. Tıḿ, že jsem z Jablunkova, mám ráda hory a 
tradice, JABLUNKOVSKA�  keramika se proto nemohla 
jmenovat jinak. Velmi pozitivně mě poznamenalo 
setkánı́ s Tonı́kem Szpyrcem, který jablunkovskou 
keramiku sbı́ral a celkově se o zdejšı́ hrnčı́řstvı ́
zajı́mal .  Seznámenı́  s  Tonı́kem bylo pro mě 
potvrzenıḿ, že jsem zvolila správnou cestu. 

Jakým	způsobem	ses	tenkrát	propagovala?	Byly	to	
přece	úplně	jiné	časy.
Ano, to je pravda. Jezdila jsem s kruhem na všechny 
možné akce v okolı,́ hlavně tedy Slezské dny. I když to 
byl problém, protože kruh vážil 100 kg. Akce měly 
velký úspěch. Lidem se předváděčky na kruhu moc 

lıb́ily. Kromě toho jsem tvořila v dıĺně různé výrobky. Snažila jsem 
se neustále něco nového vymýšlet.

Pamatuješ	si	svůj	první	výrobek?
Pamatuji si. Byl to hrnıč́ek z červené hlıńy ozdobený „engobami“, 
což je obarvená hlıńa. Patřı ́to k indiánské kultuře, která se mi lıb́ı.́ 
Dělala jsem takové různé barevné indiánské sady hrnků.

To	už	bylo	prodejní?
Ne, to byly moje pokusy. Prvnı ́prodejnı ́výrobek si nepamatuji, 
ale předpokládám, že to mohl být nějaký džbánek nebo miska.

Hrnčířství	 má	 v	 Jablunkově	 velmi	 bohatou	 historii.	
Prozradíš	čtenářům	nějaké	zajímavosti	o	zdejší	keramice?
O historii hrnčıř́stvı ́v Jablunkově jsem se začala vıće zajıḿat po 
setkánı́ s Tonı́kem. Byl to takový jablunkovský poklad. 
Neskutečný zdroj informacı́ a hodný člověk. Co se týká té 
historie… Možná některé čtenáře překvapı,́ že bylo v Jablunkově 
až třináct hrnčı́řských dı́len. Po tkalcovstvı́ to bylo dalšı ́
nejrozšıř́enějšı ́řemeslo s věhlasem v našem městečku.  Jednou ze 
zajıḿavostı ́ je, že dıĺny vznikaly v centrech, kde byl kvalitnı ́
výrobnı ́materiál. V Jablunkově se těžila hlıńa u „Bachraté“, pod 
Gıŕovou a cestou na Lıśky. Naše hlıńa je speci�ická v tom, že když 
se vykope, je šedá, ale po vypálenı ́ zıśká červenou barvu. Má 
takový cihlový střep. Podle barvy střepu se rozlišoval původ 
keramiky. V jablunkovských domácnostech se objevovala velmi 
často keramika z Tošanovic, která měla střep světlý. Světlá hlıńa 
dovážená z C�ech byla totiž méně náchylná na otlučenı.́ Také já už 
nevyrábıḿ výrobky z červené hlıńy, protože jsem nesehnala 
takovou červenou hlıńu, která by vydržela vyššı ́teploty výpalu a 
nepropouštěla by vodu, proto pracuji se světlou hlıńou. Dalšı ́věc 
je, že i v keramice se neustále měnı ́ legislativa, kterou musıḿ 
dodržovat a prokazovat, že splňuji hygienické požadavky o 
nezávadnosti produktů. Moje výrobky vypadajı ́ staře, ale jdou 
zároveň s dnešnı ́ dobou, co se týká legislativy. A to je můj cıĺ. 
Všechny glazury na mých výrobcıćh majı ́ atest o nezávadnosti 
produktu se stykem potravin. No, ale vraťme se ještě k historii 
jablunkovské keramiky. Zajıḿavá je historie Kopeckich. Byly to 
vlastně dvě hrnčıř́ské rodiny. Jedna se zaměřila na užitkovou 
keramiku a druhá dělala hlavně kachle na kamna. Známý hrnčıř́ 
Izydor Kopecki se vyučil řemeslu u svého táty, Václava 
Kopeckého. Pak se začal specializovat na kamnové kachle, které 
se naučil vyrábět ve �irmě Hartmuth, ve Vıd́ni. Vlastnil ve svém 
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domě výrobnu kachlıḱů a obchůdek s hrnčıř́skými 
výrobky, mimo jiné právě i z Tošanovic. Po prvnı ́
světové válce postupně hrnčı́řstvı́ v Jablunkově 
zanikalo.

Kdo	 je	 pro	 Tebe	 ze	 starých	 hrnčířů	 největší	
inspirací?
To takhle nedokážu řıćt. Nejvıće výrobků mám v dıĺně 
od pana Kopeckého, inspirativnı ́je však každý kousek 
starých hrnčıř́ů. Sympaticky na mě z fotogra�iı ́působı ́
hrnčıř́ S�niegóń, který tvořil na Bělé v části zvané Kaluž. 
Takový milý dědeček. Podle pamětnıḱů, jablunkovštı ́
hrnčıř́i údajně vozili a sypali rozbité a nepovedené 
výrobky do Lomňanky, pod faru. Když v létě klesne v 
řece voda, je možné v těchto mıśtech najıt́ střıṕky 
jablunkovské keramiky. Stále se tam chystám, ale voda 
je pořád vysoko…

Odkud	dovážíš	hlínu,	barvy	a	další	komponenty?
Hlıń u si dovážıḿ z Doubravice nad Svitavou. Glazury 
mám z Roudnice nad Labem nebo si mıćhám vlastnı.́ V 
dnešnı́ době nemám problém sehnat cokoliv, co 
potřebuji. Možná stojı ́ za zmıńku, že jablunkovskou 
hlıńu občas použiji, jako glazuru. Je nıźkotavná, při 
vyššıćh teplotách v peci se tavı,́ až zesklovatı.́ Stane se 
z nı ́glazura. Těmto polevám se řıḱá „šlemové“ glazury. 
S� lemy jsou velmi odolné a trvanlivé, dajı ́ se různě 
přibarvovat, dı́ky tomu můžu zı́skat různé zemité 
tóny, které se mi lıb́ı.́

Jaké	to	je	být	jediná,	která	se	věnuje	jablunkovské	
keramice?
Je to přıj́emný pocit, ale svým způsobem závazek a 
zodpovědnost, abych dělala svou práci opravdu dobře.

Čeho	si	nejvíce	na	své	práci	vážíš?
Na své práci si nejvıće vážıḿ svobody. Také toho, že má 
práce je zároveň mým nejmilejšıḿ konıč́kem. I když to 
pro některé může znıt́ jako patos, já to tak mám. 
Nebojıḿ se řıćt, že práce je pro mě balzámem na duši.

Co	nejraději	vyrábíš?
Mojı ́srdcovkou jsou určitě džbány. Velké a „bachraté“. 
Pak mıśy, bábovkové formy… Když jsem začıńala s 
keramikou, navštıv́ila jsem muzeum v Těšıńě, kde mě 
okouzlil cechovnı ́džbán jablunkovských hrnčıř́ů. Byl 

krásně a bohatě zdobený. Cechovnı́ džbány byly vždycky to 
nejlepšı,́ co daný cech měl.
Od toho se odvı́jı́ mé rostlinné dekory, ale hodně inspirace 
čerpám z přıŕody. Samozřejmě, škála výrobků je pestrá. Nově 
dělám třeba nádoby na kvašenı ́zeleniny, petrolejové lampičky, 
klıč́idla na semıńka, různé cednıḱy… Velký zájem je o formy na 
bábovky nebo zapékacı ́mıśy.

Netypická	zakázka?
Byl to „S�panělský ptáček“. Kompletnı ́porce jıd́la - ptáček, knedlıḱ, 
zelı́, vše keramické na keramickém talı́ři. Vzpomı́nám si, že 
vymodelovat zelı ́byl trochu problém. (smıćh) Ale pak jedna pro 
mě významná a milá zakázka. Před dvěma lety jsem dělala repliky 
velkých džbánů a zásobnic pro Třinecké muzeum. Byla to řada 
jablunkovské lidové keramiky.

Jak	vypadá	proces	výroby	hrnku?
Málokdo vı́, že než je hrnek úplně hotový, projde mi rukama 
minimálně 5x a každému kusu věnuji něco kolem 30 až čtyřicet 
minut. Nejdřıv́e z hroudy vytočı́m základnı ́tvar, který sušı́m do 
druhého dne. Pak obtáčenı́m v polosuchém stavu upravı́m 
podednı ́ a přilepı́m ouško. Dalšı́m krokem je zdobenı́. Sušenı ́
okolo týdne a pak prvnı ́ výpal – přežah na devět set stupňů. 
Následuje glazovánı ́a dalšı ́výpal - ostrý. Každý výrobek se v peci 
vypaluje dvakrát. Protože vyrábı́m odolnou keramiku, zvanou 
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kamenina, výpal v peci dosahuje teploty až tisıć dvě 
stě padesát stupňů a trvá kolem sedmi hodin.

Tvoje	oblíbená	technika?
Nemohu řıćt jednoznačně, všechno mě těšı.́ Nejvıće 
naplněnı ́ cıt́ıḿ v samotném točenı ́ na kruhu, kdy se 
nádoba „rodı“́ a pak asi v nalepovaném zdobenı,́ kdy 
modeluji každý lıśteček a květinku ručně a u toho se 
mi hlavou honı ́různé myšlenky. Svým způsobem je to 
velmi odpočinkové.

V	čem	spočívá	patinace	keramiky?
Patinou dosahuji starobylého vzhledu. Spočıv́á v 
zatı́ránı́ oxidů kovů do přežahlého, zdobeného 
výrobku a následném smývánı.́  Je to hodně pracné a 
zdlouhavé.
Komu	bys	chtěla	předat	řemeslo?
Samozřejmě, že bych chtěla předat řemeslo svým 
dětem. U dcery vidıḿ, že má výtvarné nadánı.́ Staršı ́
syn mi kdysi chodil pomáhat. Mám tři děti, tak doufám, 
že se to alespoň v jednom probudı.́ Když uvidıḿ, že to 
nejde, začnu se poohlı́žet po nějakém učednı́kovi, 
protože byla by velká škoda, kdyby řemeslo zaniklo. 
Snad k tomu nikdy nedojde.

Plánuješ	 do	 budoucna	 nějaké	 kurzy	 pro	
veřejnost?
Něco se chystá, nechte se překvapit…

Máš	nějaký	hrnčířský	sen?
Přeji si, aby mi vydržela záda. A taková dı́lna s 
obchůdkem, přıḿo na náměstı,́ taky neznı ́ špatně. 
(smıćh)

Jak	trávíš	volný	čas?
Jak už jsem zmıńila, miluji les, přıŕodu a časy našich 
babiček. Volného času moc nemám, ale pokud je, vyrážıḿ

s dětmi a psem do lesa, na naše krásné kopce. Sbı́rám a 
zpracovávám bylinky, to mě moc bavı.́ Zakládám si herbár,̌ který 
doplňuji kresbami, občas peču kváskový chléb. Aktuálně se mi 
plnı ́dalšı ́z mých velkých snů a tıḿ jsou včelky.  

Chceš	něco	vzkázat	čtenářům?
Aby v sobě našli úctu a pokoru nejen k sobě, ale i ke druhému 
člověku. Pečujte jeden o druhého a nezapomıńejte na své kořeny. 
Nejkrásnějšı́ je život v prosté jednoduchosti. A to se týká i 
řemesla.

Co	pro	Tebe	znamená	Trojmezí?
Milovaný domov.

Děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	krásný	život	v	prosté	
jednoduchosti!

D.	Cymerys,	JACKi

KAM ZA KULTUROUJACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T
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ZLOBA: Královna všeho zlého

Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš je třicetiletý 

pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste 

ve vztah, lásku a společné bydlení...

ČR - romantický,  mládeži do 15 let nevhodný, 99 minut

Hlavním hrdinou je siouxský chlapec jménem Yakari. Zatímco se jeho kmen vydá sledovat nebezpečného 

bizona, Yakari se vypraví po stopách nezkrotitelného Malého Bleska, divokého mustanga. Na této cestě se 

Yakari poprvé o samotě setká se svým totemovým zvířetem, Velkým Orlem...

FRA, DEU, BEL - animovaný, mládeži přístupný, 75 minut 

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

25 let strávil Tomáš Hisem pod zemí jako horník na Ostravsku. Trh práce se ale prudce mění, doly zavírají, 

havíři rekvalifikují. Tomáš si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která má k jeho 

původní profesi opravdu na hony daleko. Hodlá vyměnit šachtu za digitální prostor a stát se 

programátorem.

ČR - dokument, komedie, drama, mládeži do 12 let nevhodný, 91 minut

NOVÁ ŠICHTA Středa 22. září v 18.00 hod.

NIGHTLIFE: NA TAHU Pátek 10. září v 18.00 hod. 

Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro 

všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na tahu” Elyas M´Barek 

známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství.

DEU - komedie, 111 minut

XVIII. MEZINÁRODNÍ OUTDOOROVÝ FESTIVAL
Pátek 24. září až neděle 26. září 2021 , vstupné 50 Kč

Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáfka v možná nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. Když 

svlečený jen v tílku a trenkách, ohořelý a dobitý sedí spoutaný na židli v připravené mučírně, a snaží se 

vzpomenout, co ho do této situace přivedlo. Byl to snad jeho samotný příchod do Vyšehradu? Došla s ním 

šéfovi trpělivost a rozhodl se ho zbavit? 

ČR - komedie, mládeži do 15 let nevhodný, 83 minut

VYŠEHRAD: SERYJÁL Středa 29. září v 18.00 h.

Časosběrný dokument Anny zachycuje příběh stárnoucí prostitutky. Anny žije na společenském dně, film ji od 

konce syrových devadesátých let sleduje v kulisách nočních pražských ulic a veřejných záchodků, ona sama 

přesto nikdy neztrácí svou lidskou důstojnost, humor nebo víru ve štěstí. 

ČR - dokument, ml. do 15 let nevh., 67 min.

YAKARI - Velké dobrodružství Pátek 17. září v 17.00 h.
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VSTUPNÉ: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, senioři zdarma

ANNY Středa 15. září v 18.00 h.

Středa 8. září v 17.00 hod. - Senior kino, v 19.30 hod. - veřejnost
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