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nacházıḿe se v pohnuté době, na konci postnıh́o obdobı.́ 

Situace poslednıć h dnů, týdnů eskalovala napětı ́ a pocity 

nejistoty u mnohých, včetně křesťanů. Jak si s tıḿ poradit? Za 

kým zajıt́? Kde hledat pomoc?

V minul ém roce  jsme urč i t ě  zaznamenal i  v ý jev 
Staroměstského náměstı́, které bylo celé pokryté křı́ži. 
Celkem 25 tisıć křıž́ů, ke kterým lidé nosili svıč́ky, kladli 
květiny a křıd́ou připisovali konkrétnı ́jména svých blıźkých, 
těch kteřı ́kvůli nemoci covid-19 zemřeli. Každý jeden z nich 
představoval konkrétnı ́přıb́ěh, konkrétnıh́o člověka.  

Na Golgotě také stály 3 křıž́e. Křıž́e, na kterých můžeme vidět 

konkrétnı ́životnı ́přıb́ěhy, postoje, které nesmyl déšť staletı,́ 

ale stojı ́tam do dnešnıh́o dne. 

Tři křıž́e s Ježıš́em uprostřed. Tři křıž́e, ale jak odlišné. 

Zatıḿco ten prvnı ́bychom mohli označit jako křıž́ záchrany, 

ten druhý jako křıž́ vzpoury a nakonec třetı ́jako křıž́ pokánı.́ 

Podıv́ejme se blıž́e na každý jeden z nich, přemýšlejme čemu 

nás můžou naučit. 

1.		Kříž	vzpoury

Hlasitý, obviňujı́cı́, plný vzdoru, nespoutaného hněvu a 
hořkosti. To je prvnı ́ hlas, který je slyšet: „To	 jsi	 Mesiáš?	
Zachraň	sebe	i	nás!“ Hlas zločince, který všechnu svou zlobu 
vylil na ty kolem. Obvinil druhé, obvinil Boha, jen na sebe 
nepohlédl.

Kdyby byl Bůh, existovaly by války? Kdyby byl Bůh, 

onemocnělo by moje dıt́ě? Kdyby byl nějaký Bůh, copak by 

přihlıź ̌ el tomu, jak lidé hladovı?́ Kdyby byl Bůh…

Křıž́ vzpoury představuje právě takový pohled na svět. V 

tomto rouhánı ́však vidıḿe obrovské nedorozuměnı,́ chybu, 

minutı ́ se cıĺe. Tento člověk obvinil všechny, jen ne sebe. 

Copak visel na křı́ ž i  nevinně? Copak byl obviněn 

nespravedlivě? Bůh byl na vině tomu, co udělal? 

Došlo k trestnému činu a proto zde byl trest. Bůh nebyl 

vinen, vinen byl zločinec. Vinen je člověk, protože ačkoli: 

„Poznali	 Boha,	 nevzdali	 mu	 čest	 jako	 Bohu	 ani	 mu	 nebyli	

vděčni,	 nýbrž	 jejich	myšlení	 je	 zavedlo	do	marnosti	 a	 jejich	

scestná	mysl	se	ocitla	ve	tmě.“	

Zločinec visıćı ́na křıž́i si dodává odvahu svou hlasitostı.́ Co je 

hlasité, to se přece počıt́á! A jak to bylo dál? „Přišli	vojáci	a	

zlámali	kosti	prvnímu	i	druhému,	kteří	byli	ukřižovaní	spolu	s	

ním.“ Konec naděje. Kde byl Bůh? Vedle tohoto člověka, na 

dosah ruky. 

Drazı,́ takto nechci prožıt́ svůj život. Ale tato slova jsou pro 

mě varovánıḿ, že takto se dá prožıt́ i skončit celý život. Bez 

odpuštěnı,́ bez spasenı,́ bez záchrany. Se slovy – kdybys byl…

Na druhé straně Krista však vidıḿe druhý křıž́:

DUCHOVNÍ SLOVO

2.	Kříž	pokání

Druhý zločinec se dıv́al na Boha i na sebe zcela jinak: „My	
jsme	 odsouzeni	 spravedlivě,	 dostáváme	 zaslouženou	
odplatu…“. Poznal, že je vinen! Rozeznal svůj hřıćh! Nevıḿe 
přesně kdy a jak došlo ke změně myšlenı́ a nenı́ to 
nejdůležitějšı.́ Ale je důležité si uvědomit, že k tomu došlo a 
že v době kdy umıŕal, žil v pokánı.́ Jako marnotratný syn: 
„Šel	do	sebe	a	řekl:	Otče,	zhřešil	jsem	proti	nebi	i	vůči	tobě.“
A nejen to. Uznal, že je vinen, ale také uvěřil, že ten, který 
visı́ vedle něj, nic zlého neučinil. A proto řekl: „Ježíši,	
pamatuj	na	mne,	až	přijdeš	do	svého	království.“ Zcela zjevné 
vyznánı ́vıŕy. Jeho dny byly sečteny. I on za chvıĺi umıŕá. A 
přesto vidı ́ Ježıš́e, který má před sebou poslednı ́ minuty 
života. Vidı ́ muže tak zbitého, že ho téměř nelze poznat. Vidı ́
muže zkrvaveného, blouznıćıh́o v horečce a ve smrtelné 
agonii, bojujıćıh́o o každý nádech. V tomto člověku vidı ́
nesmrtelného Boha: „Ježíši	pamatuj	na	mne.“ A tato slova 
jsou vıće než jenom prosba, aby mu Pán Ježıš́ poslal z nebe 
pohlednici. Toto je pokorná prosba o milost.

I když tento člověk tragicky promrhal svůj život, jeho smrt 

byla vıt́ězstvıḿ. Z tohoto světa odcházel s důvěrou v Božı ́

slovo, se zaslıb́ enıḿ ráje, se zaslıb́ enıḿ blıźkého a čestného 

společenstvı ́s Bohem. 

A to vše, protože tam byl i třetı ́křıž́:

3.	Kříž		záchrany

Křıž́, na kterém visı ́Ježıš́ Kristus. 

Přišel jako člověk „Ne	proto	aby	svět	soudil,	ale	aby	skrze	něj	

byl	svět	zachráněn.“	Přišel, aby každý, kdo v něj uvěřı ́měl 

život věčný. Křıž́ záchrany, křıž́ stojıćı ́uprostřed. Křıž́, který 

rozděluje. Rozděluje na ty, kteřı ́se postavı ́proti němu a na 

ty, kteřı ́ v pokánı ́ k němu přicházejı.́ Tato milost se nám 

nabıźı.́ Na tento křıž́ můžeme i my upnout svůj zrak. V této 

pohnuté době. Křıž́ spásy a záchrany. 

A tak se Ježıš́ na křıž́i stává symbolickým rozcestnıḱem 

všech lidı.́  To, co se odehrálo na oněch třech křıž́ıćh se 

odehrává i dál a bude až do konce časů. Jedni se Ježıš́i budou 

posmıv́at, rouhat, či k němu budou lhostejnı ́a druzı ́ k němu 

přijdou s vıŕou, pokorou a pokánıḿ. Tato diskuse „třı ́křıž́ů“ 

přetrvává. 

Přijměme dnešnı ́zastavenı ́u třı ́křıž́ů i pro sebe. Protože 

nenı ́ lotra pod sluncem, který by nemohl být zachráněn, 

pokud přicházı ́ s pokánıḿ a vıŕou k Ježıš́i. Věřıḿ tomu? 

Pokud ano, pak nás čekajı ́nejen radostné Velikonoce, ale 

radostná věčnost. 

																																																																													

Buď	pochválen	Bůh	a	Otec	našeho	Pána	Je

Roman	Raszka,	pastor	SCEAV	Návsí

																	DISKUSE	TŘÍ	KŘÍŽŮ

Drazí	přátelé,

	pastor	Jan	Fojcik
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Někteří	kominíci	rozdávají	lidem	kno�líčky	pro	štěstí.	Co	

rozdáváte	Vy?	

Frčky s bratrem nerozdáváme, protože nemáme s Třineckými 

železárnami podepsanou smlouvu na jejich výrobu. (smıćh) 

Mı́sto kno�lı́ků dáváme kalendáře s motivem kominického 

cechu a svatým Floriánem, což je patron nejen hasičů, ale také 

kominıḱů. 

Kominický	mundúr	je	stále	aktuální?	

Jasně! Bez mundúru ani ránu. (smıćh) 

Bílá	čepka	s	kno�líkem?	

Bıĺou čepku s kno�lıḱem mám rád, ale v zimě ji nepoužıv́ám, 

protože by mi omrzly uši. (smıćh)

A	štětku	přes	rameno	nosíte?	

Ano, nosıḿ, ale pěšky docházıḿ jenom ke klientům, kteřı ́bydlı ́

blıźko sıd́la našı ́ �irmy, což je na Bělé. Kdysi jsem k lidem 

jezdıv́al na kole, ale tıḿ, že je taková doba, jaká je, tak jezdıḿ k 

zakázkám autem. Ale když vylezu z auta, hodıḿ si štětku přes 

rameno, k tomu kominický strojek, tašku a jde se. 

Dočetla	jsem	se	takovou	zajímavost,	že	kdysi	si	kominíci	

vodili	 sebou	 pecáka,	 pecivála	 neboli	 prskaře,	 což	 byli	

převážně	učni	menšího	vzrůstu,	kteří	 se	vešli	do	otvoru	

komína	či	pece	a	vymetali	metličkou	saze	i	popel.	

Ano, kdysi to tak skutečně bylo, ale dnes to všechno dělá 

kominıḱ. Samozřejmě, když má kominıḱ malého učně, může ho 

tam vstrčit. (smıćh) 

Má	Jablunkov	a	okolí	dostatek	kominíků?	

Myslı́m si, že v Jablunkově jsou ještě nějacı́ kominı́ci, ale 

základnu tvořı́me s Martinem. O konkurenci se moc 

nezajıḿáme. Každý si dělá svoji práci. Zakázek máme vıć než 

dost, takže si nenı ́na co stěžovat. 

Jak	by	měl	vypadat	komín,	aby	fungoval	správně?	

Měl by být správně nadimenzovaný, aby dokázal odvést spaliny 

z daného spotřebiče bezpečně ven, do volného ovzdušı.́ O 

komıń je povinnostı ́ se dobře starat. C� istý komıń je pravidlo 

čıślo jedna. 

Na	jakém	nejvyšším	komíně	jste	pracoval?

Jejda, tak takhle rychle si to nevzpomenu… V paměti mi utkvěl 

komıń při autobusovém stanovišti v Třinci, který je vysoký cca 

dvacet metrů. Tam, jsme měli s Martinem i obavy a velký 

respekt. I když se nějakým způsobem jistıḿe, člověk nikdy nevı,́ 

co se může přihodit.  

O	adrenalin	nemáte	nouzi…	

To rozhodně! Někdy si opravdu pořádně oddechnu, když z 

komıńa slezu a stojıḿ pevně nohami na zemi. Při sestupu se 

řıd́ıḿ heslem „NEDI�VEJ SE DOLU� “. 

Podle	čeho	nebo	jakým	způsobem	se	komíny	člení?	

Komıńy můžeme dělit na jednovrstvé, které jsou bez 

komı́nové vložky, vı́cevrstvé s komı́novou vložkou, 

systémové a třıśložkové . 

Mají	kominíci	nějaký	slang?

Tak napřıḱlad „daszora“ je žebřıḱ s háky, který se zakotvı ́

o střechu. Malá štětka je „čimprlıḱ“, kominickému strojku 

se řı́ká „kominická koule“ nebo „kule“ (smı́ch) a 

kominickému kartáči „štosák“.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nejkrásnější	výhled?	

Nejkrásnějšı́  výhled jsem zažil ze střechy chaty 

Kozubová. Na to nikdy nezapomenu. Tehdy byly vidět 

Nıźké Tatry, dokonce ještě zasněžené. 

Komu	chcete	předat	řemeslo?	

Mám tři dcery, takže tudy cesta asi nevede. (smı́ch) 

Možná to zachránı ́některý ze synovců.  

Co	pro	Vás	znamená	domov?	

Rodina a teplo domova.  

Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby Vás kominické 

štěstı ́nikdy neopustilo a abyste ho také rozdával dál!  

																																																																								D.	Cymerys,	JACKi	

JACKi ZPRAVODAJ
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Archiv	R.	Martynek
na	snímku	bratr	Martin

KAM ZA KULTUROU

3.4. 2o22

VELIKONOCNI

Program Mariánské náměstí, Jablunkov

JARMARK
ˇ ´

10.00       
       Úvodní slovo starosty města10.10 

         Vystoupení žáků ZŠ Jablunkov                  10.15
        Władysław Czepiec (účastník The Voice Senior PL)    10.45
         Vystoupení žáků ZUŠ Jablunkov        11.00
        Vystoupení žáků PZŠ Jablunkov      11.30 

    Komedianti Na Káře-kramářské písně12.00    
         Sbor Idared Jablunkov12.30
        Komedianti Na Káře-furiantská pohádka13.00
         Cimbálovka Grunt13.30
        Komedianti Na Káře-žonglérské představení14.00
         Cimbálovka Grunt14.30
        Hudebník Pavel Helan15.00

Władysław Czepiec (účastník The Voice Senior PL)
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Udało	 się	 Panu	 nawet	 być	 na	 jego	 koncercie	 w	

Wędryni.	Jakie	wyniósł	Pan	stamtąd	wrażenia?	

Byłem prawie na wszystkich jego koncertach, nie tylko w 

Wędryni. Po koncertach Niemena byłem zawsze wzruszony 

i wypełniony pozytywną energią. Rozemocjonowany na 

całego. 

A	o	czym	marzył	Pan	jako	dziecko?	

Chciałem grać na saksofonie. 

W	bieżącym	roku	wziął	Pan	udział	w	polskiej	edycji	

programu	 telewizyjnego	 The	 Voice	 Senior.	 Jakie	

odniósł	Pan	wrażenia	i	jakie	pozostały	wspomnienia?

Pod względem organizacyjnym program był na bardzo 

wysokim poziomie. Wspomnienia z The	Voice	Senior mam 

pozytywne i bardzo miłe. Te wszystkie spotkania z 

organizatorami, kierownikami różnych działów, 

współuczestnikami, odbywały się zawsze w pięknej i 

życzliwej atmosferze. 

Skąd	Pan	się	dowiedział	o	konkursie?	

Poprzednie dwie edycje oglądałem w telewizji. A o 

niniejszej trzeciej dowiedziałem się z internetu. O 

terminie zgłoszenia do udziału w castingu dowiedziałem 

się dzień przed jego rozpoczęciem i to jeszcze przez 

przypadek. Musiałem się sprężyć. Oprócz różnych 

dokumentów, które były wymagane przez organizatorów 

Śpiewaniem	 pasjonuje	 się	 Pan	 od	 dziecka.	 Kto	 Pana	
zaraził	śpiewaniem?		
S� piewaniem prawdopodobnie zaraziłem się od starszej 

siostry, która śpiewała w mosteckim tercecie szkolnym.

Pana	talent	muzyczny	został	odkryty	przez	nauczyciela	

w	mosteckiej	szkole	podstawowej.	

Tak, to jest prawda. Podczas lekcji wychowania muzycznego 

nauczyciel robił przesłuchania i mój głos mu się spodobał. Od 

tego momentu zacząłem śpiewać duety i solówki. 

I	 od	 tej	 chwili	 zaczął	 się	 Pan	 również	 kształcić	 w	

dziedzinie	śpiewu?  

Nie. Dopiero po trzydziestu latach. 

Dlaczego	dopiero	po	trzydziestu	latach?

Tak jakoś wyszło. W latach sześćdziesiątych śpiew nie był 

postrzegany jako sposób na pracę zawodową, przede 

wszystkim na wsi. Sami rodzice doradzali mi inną życiową 

drogę. Studia wybrałem w Z� ylinie, kierunek Transport 

kolejowy, a po tych studiach już nawet nie myślałem o innym 

zawodzie, bo miałem już rodzinę i dom, czyli musiałem 

zarabiać na życie. Po paru latach pragnienie rozwoju w 

dziedzinie śpiewu do mnie wróciło. Moje kroki więc 

pokierowałem do Lidové	 konzervatoře w Ostrawie. Pod 

koniec lat osiemdziesiątych szkoliłem się u śpiewaka 

operowego Oswalda Bugla w Z� ukowie (później został  

księdzem). ępnie natra�iłem na wspaniałą panią Nast

pedagog Vierę Schausch, słowacką sopranistkę, która 

pomogła mi opanować podstawy śpiewu. W roku 1985 

zostałem członkiem mosteckiego chóru Przełęcz.	Mój głos 

został  zauważony przez dyrygenta i zostałem solistą. Później 

śpiewałem gościnnie w takich chórach jak Hutnik z Trzyńca, 

Przyjaźń z Karwiny czy chór żeński Melodia	z	Nawsia. 

W	 jednym	 wywiadzie	 wspomina	 Pan,	 że	 pierwszym	

pańskim	idolem	śpiewaczym	był	Czesław	Niemen.	Czym	

urzekł	Pana	Niemen?	

Swym nietuzinkowym, ponadprzeciętnym, wrażliwym 

głosem. Awangardowym podejściem do muzyki oraz 

wyborem tekstów i autorów.  

JEDEN Z NÁS ...

Foto:	Tereza	Adamčíková,	archiv		I.	Funioková	

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

WŁADYSŁAW	CZEPIEC

Mostecki rodak Władysław Czepiec pasjonuje się śpiewem od dziecka. Jednak w pełni zaczął mu się 
poświęcać po trzydziestym roku życia. Na Zaolziu przez wszystkich znany jako piękny i doceniany 
tenor. W bieżącym roku wziął udział w polskiej edycji programu The Voice Senior, gdzie podbił swym 
śpiewem serca jurorów i widzów. O śpiewie, muzyce i Voice  [Wojsie]  opowiada emerytowany 
inżynier transportu kolejowego z duszą artysty.

JEDEN Z NÁS ...JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

Archiwum:	JACKi

Foto	N.Dąbkowski
archiv	L.	Ježowiczová

Foto	archiv	JACKi

TENOR	Z	MOSTÓW

archiwum		JACKi	
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programu, musiałem przygotować dwa nagrania wideo, 

dwadzieścia utworów w języku polskim oraz pięć pieśni w 

języku obcym. 

W	 jaki	 sposób	 przygotowywał	 się	 Pan	 do	 udziału	 w	

programie?	

W wysłanych dokumentach do TVP była lista utworów, które 

zgłosiłem do śpiewania. Szlifowałem teksty i podkłady 

muzyczne. 

Jak	wyglądał	przebieg	konkursu	The	Voice	Senior?	

Najpierw był przedcasting (miesiąc przed przesłuchaniami w 

ciemno). Dzień przed przesłuchaniem w ciemno były próby, 

udzielanie wywiadów do mediów, sesje zdjęciowe i próby 

kamerowe. To była taka próba generalna. W dzień występu 

obawiałem się, czy struny głosowe dają radę, ponieważ nie za 

bardzo czułem śpiewną pozycję w czaszce. Ciągłe rozmowy i 

wywiady mi tę pozycję obniżały i w ten sposób przesuwały mi 

punkt odczucia tworzenia głosu coraz niżej aż do gardła, a tak 

być nie może. Potem nadszedł moment długo oczekiwany przez 

wszystkich uczestników, czyli pierwszy występ – przesłuchania 

w ciemno.  

Oj	działo	się…	

Wszyscy trenerzy czekali niemalże do samego końca, gdy w 

pewnym momencie odwrócili się jak jeden mąż, z wyjątkiem 

ostatniego, już niestety nieżyjącego coacha, Witolda 

Paszta. Pamiętam, że jako pierwsza przycisk nacisnęła 

Maryla Rodowicz, a od razu po niej Alicja Majewska. 

Natomiast Piotr Cugowski czekał do ostatniego 

momentu z komentarzem, iż czekał właśnie na ten 

szczytowy, najwyższy ton.

Podczas	 przesłuchania	 w	 ciemno	 zaśpiewał	 Pan	

utwór	Adagio	Tomaso	Albinoniego.	Czy	 to	Pański	

ulubiony	utwór?	

Tak, to jest  ulubiony utwór i dodam, że wybrała mi go 

redakcja.

Pański	 głos	 podbił	 serca	 nie	 tylko	 jurorów,	 ale	

również	widzów.	Jak	udało	się	to	Panu	zrobić?	

Głos śpiewaków operowych, tak samo jak u innych 

śpiewaków, powinien być tworzony bez nacisku na 

struny głosowe i powinien być oparty w punkcie w 

czaszce tak, żeby poprawnie rezonował. W ten sposób 

staram się śpiewać i ja. Kiedy jestem na jakimś 

koncercie oczekuję momentów wzruszeń i doznań 

emocjonalnych. A kiedy ich nie było, jeśli nie odczułem 

choć raz, że dreszcze przeszły mi po plecach, mówię, że 

nie byłem na koncercie. Więc bardzo się cieszę, że 

podczas mojego występu widowni i jurorom dreszcze 

przeszły choć raz po plecach.

archiv	L.	Ježowiczová

archiwum		W.	Czepiec	
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Wybrał	Pan	drużynę	Alicji	Majewskiej.	Dlaczego?	

Jako trenera chciałem kobietę, dlatego bez zastanowienia 

wybrałem Alicję Majewską.

Najbardziej	zaskakujący	moment	w	The	Voice?	

Rzeczywistość… to nie jest program, gdzie wygrywają najlepsi 

śpiewacy. 

The	Voice	Senior	nie	był	pierwszym	konkursem,	w	którym	

brał	Pan	udział.	W	roku	2012	uczestniczył	Pan	w	czeskim	

wydaniu	 programu	X	 Factor.	 Zaś	 w	 2013	 roku	w	 audycji	

Československo	má	talent.	

Tak, to prawda. W X	Factorze po castingu twórcy powiedzieli mi, 

że śpiewam pięknie, ale szukają innego głosu. Z odstępem czasu 

cieszę się, że nie zostałem wybrany, bo w tym programie trzeba 

było co tydzień uczyć się nowego utworu, a ja z doświadczenia 

wiem, że nie podołałbym takiemu wyzwaniu.  

Na	czym	polega	technika	śpiewania	bel	canto?	

W terminologii śpiewaczej nie stosowałbym słowa „technika“ 

lecz „natura“. Cały proces tworzenia dźwięku ma być wyłącznie 

naturalny. A więc na czym polega piękny śpiew? Przede 

wszystkim mieć dane „z góry”trzeba , następnie chodzi o 

tworzenie dźwięku ze szczególnym naciskiem na poprawne 

włączenie całego ciała w ten proces, stosowanie prawidłowego 

oddechu, wykorzystanie odpowiednich mięśni, właściwego 

przeprowadzania ćwiczeń głosowych oraz wyraźnej artykulacji.

Słowacki	 tenor	 Peter	 Dvorský	 miał	 w	 zwyczaju	 nie	

rozmawiać	 trzy	 dni	 przed	 występem,	 by	 nie	 przesuwać	

rezonansu	głosu	z	czaszki	w	stronę	gardła.	W	jaki	sposób	

dba	Pan	o	głos?	

Przyznam się w tajemnicy, że nie wykonuję regularnie ćwiczeń 

głosowych. Kiedy mam przed występem, ćwiczę znacznie 

więcej. Z kolei kiedy mam problemy z gardłem, to wtedy nie 

śpiewam, nie ćwiczę i unikam zbyt ciepłych czy zanadto zimnych  

potraw.

Najpiękniejszy	moment	podczas	śpiewania?	

Kiedy wszystko idzie po mojej myśli i kiedy nie 

kurtuazja lecz wzruszenia kierują słuchaczy ku 

oklaskom.

Planuje	Pan	w	najbliższym	czasie	jakieś	występy?	

Mam zaplanowany występ na Jarmarku Wielkanocnym 

w Jabłonkowie, 3. 4. 2022. Potem czeka mnie jeszcze 

koncert z chórem żeńskim Melodia w Nawsiu, również 

3. 4. 2022 po południu. 

Chce	Pan	coś	przekazać	czytelnikom?	

By Was zdrowie stale mocno się trzymało, by od 

marzeń głowa ciągle Was bolała, byście optymizmem 

wszystkich zarażali i z uśmiechem na twarzy 

przeszkody życia  podołal i .  Wszystkim Wam 

składającym mi słowa uznania oraz za Wasze 

pozytywne reakcje z mego występu w The	Voice	Senior 

bardzo serdecznie dziękuję. 

Dziękujemy za wywiad i życzymy nieustającej 

inspiracji muzycznej i życiowej! Wszystkiego dobrego!

                                                                  		D.	Cymerys,	JACKi	

	Repro:	kronika	města	Jablunkov

archiwum		W.	Czepiec	

archiwum		W.	Czepiec	
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Veselá zimní pohádka o vlivu vitamínů na naše zdraví

MYŠKA KLÁRKA, VEVERKA TERKA 
A SNEHULÁK MRKVICKA

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na
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Gołymbiorstwo	 se	 kiejsi	 głównie	 dziedziczyło	 z	
generacji	 na	 generacje.	 Jak	 to	 było	 we	 Waszym	
przypadku?	

Gołymbiami mnie isto nejwiyncej nakazili moji dwo 

ujcowie, bracio moji mamy. Jak żech jich widzioł z jakim 

zamiłowanim se o ty gołymbki starajóm, tak żech se 

powiedzioł, że jich też chcym mieć. (śmiych) Do se 

powiedzieć, że gołymbiorzim od ośmiu roków. A w 

dziesiynciu rokach żech po piyrsze zyskoł trzeci miyjsce 

w zawodach O	 titul	mistra	młodych	 gołymbi	 Svazarm	

Nowsi. 

Pamiyntóm, że na tych zawodach było 54 gołymbiorzi. Fest 

mnie to zagrzoło u serca i w tym momencie było jasne, że 

gołymbie bedóm uż dycki mojóm sprawóm sercowóm. 

Proponujym	se	na	chwile	zatrzymać	a	wrócić	do	Waszych	

gołymbiorskich	poczóntków.	Na	co	nigdy	nie	zapómnicie?	

Poczóntki były strasznie ciynżki. Tata z mamóm byli 

szkolnikami. We szkole my aj bywali a tam żech mioł piyrszi 

gołymbnik. Tym, że wtedy pyniyz moc nie było, musioł żech se 

aj kapke sóm postarać. Jak mi było dziesiynć roków, zaczón żech 

chodzić starszim babkóm pomogać skludzać wyngli, a une mi za 

to dały jaksi tyn grejcar. Były na mnie przeszikowne. Nigdy nie 

zapómnym na to, jak mi pomogoł mój starszi brat Janek. Chodził 

uż do roboty a ze swoji wypłaty mi fest pomogoł. Jak se na to 

dziwóm z odstympym czasu, tak żech je z tego ganc na miynko. 

Musim, powiedzieć, że w żiwocie móm szczynści na dobrych 

ludzi. Kupa wspominóm na Jurka Tacine. To był złoty człowiek. 

Też dobry a poczciwy gołymbiorz. Odwiedzali a pomogali my se 

każdy dziyń. Zustanie mi na dycki w pamiynci a sercu. Za 

wszecki dobre dusze żech je niezmiyrnie wdziynczny. Nie 

zapómnym na to, jak żech w 1967 roku zaczón bywać z 

rodzinóm w nowym dómie SBD, kiery my se postawili z 

patnoście sómsiadami. Miyszkóm tu do dzisio. Tu żech se 

postawił drugi gołymbnik, kiery tu był cztyrycet roków. Jyny 

potym se zacieplała góra, dowoł se nowy dach, tak żech musioł 

gołymbnik rozebrać. Nie wiym, co by było, kaj bych ty gołymbie 

chowoł, gdyby ni ziynć, kiery mi pozwolił mieć gołymbnik na 

jego zogrodzie w Łómnej. A eszcze ku wszeckimu mi go pomóg 

postawić. Zachrónił mnie. Tymu mu chcym aj tóm cestóm 

eszcze roz podziynkować.

JOSEF	CIEŚLAR

Josef Cieślar je gołymbiorz z wielkigo zamiłowanio. 
Chodź uż gołymbki nie chowie, sercym je cióngle przi 
nich. Ku gołymbiorstwu go przikludzili jego dwo 
ujcowie, jako ośmiletnigo chłapca. I od tej pory 
twierdzi, że gołymbie mu były zesłane z wrchu. A jako 
se trzeba o ty ptosziczki starać? Bez czego se nie 
obyndóm? Jak zrobić z gołymbia dobrego 
zawodnika? O tym wszeckim a aj inszym my se 
w y k ł o d a l i  z  z a p a l ó n y m  j a b ł ó n k o w s k i m 
gołymbiorzym.  
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Věděli jste o tom, že i v Jablunkově jsou lední medvědi? Nemusíte se však obávat, protože když je potkáte, nic 
vám neudělají. Jedná se totiž o jablunkovské otužilce! Mário a Roman propadli otužování až do morku kosti. O 
tom, co je při otužování důležité, o významu dýchání, a o vodě jsme si povídali s Ledními medvědy z 
Jablunkova. 

żech to same kółeczko co dopołednia. Wiycie jak mi uż było 

kiela razy gupie, że żech se ganc na pełno nie wienowoł 

rodzinie, ale ptoszkóm. Dóma żech był skoro gościym. Tymu 

dziynkujym całej moji rodzinie, kiero mnie wspiyrała a 

pomogała po cały czas. Je żech za to naprowde wdziynczny. 

Na	co	by	gołymbiorz	nimioł	zapóminać? 

Na to, że gołymb potrzebuje dobre futro. Minimalnie roz w 

tydniu by mioł dostać takóm porzóndnóm fułe czili takóm 

miyszanke futra z pokrziwami, marekwióm, aby tam było 

kupa zielónego, coby se na gołymbie nie chytały pasożity. Je 

worto też pamiyntać na to, że jak se gołymb piyrzi, je dobre 

do żarcio przidać półke albo aj wiyncej rzepkowego czi 

słónecznicowego oleja, aby se dobrze przepelichoł. To je 

podstawa pieknego a dobrego piyrzo, bo jeśli nie docie 

gołymbiowi dobry kabot, co je to piyrzi, tak se możecie być 

jiści, że jak beje padać, a nie dej Boże beje na zawodach, tak 

nie beje we szpicy, bo un przemoknie a to go osłabi. Dobry 

gołymbiorz by nimioł zapóminać na to, coby był gołybmnik 

dycki czisty. Do nich to je strasznie ważne. Gołymbie by se też 

miało roz za jakisi czas okómpać. Jo ty moje „miláčky“ 

kómpoł roz do tydnia. Dycki tak kolem strzody. 

Jak	tako	kómpiel	wyglóndo? 

Przed gołymbnikym żech mioł  takóm miynszóm 

waniynkym, kaj żech naloł odstotej, zgrzotej wody. Sypnył 

żech hypermanganu na dezynfekcje, zawołoł żech nejprzód 

samiczki, kiere se pieknie oszpluchały, potym odleciały, a 

przilecioł drugi „manschaft“. Dokupy żech ich nimóg dać, bo 

Co	Was	na	tym	gołymbiarstwie	tak	zauroczyło?

Wiycie czym wiyncej nad tym przemyślóm, tym żech je o 

tym wiyncej przekonany, że gołymbie mi były dane z 

wrchu. Gołymbiarstwo je o taki opiyce nad żiwym 

stworzynim dziyń co dziyń. Co se mi na tym od poczóntku 

podobo, to je system jakim zawodzóm pocztowe gołymbie. 

Mówim teraz o starych. Sóm trzi trasy zawodowe: Piyrszo 

je od 100 do 300 km, to je krótko trasa. Drugo je od 300 do 

500 km, to je strzednio. A trzecio je od 500 do 1100 km, to je 

dłógo trasa. Za sezone je 22 zawodów. Na to je trzeba ty 

gołymbie narychtować a trzeba rachować ze stratami. Zaś 

młode gołymbki majóm za sezone dwie trasy ćwiczne. 

Jedna mo 60 a drugo 80 km + sześć tras zawodowych od 

130 do 300 km.

 

Jak	wyglóndo	dziyń	gołymbiorza?	

Dziyń gołymbiorza je głównie o poświyncyniu wolnego 

czasu do gołymbi. Jeśli chcecie mieć z pocztowych gołymbi 

dobrych zawodników, musicie jim dać to, co potrzebujóm. 

Gołymbiorz je do swoich „złoteczek“ trener, doktór a 

nejlepszi przyjaciel. Mój dziyń żech zaczinoł dobrym 

śniodanim a potym zaroz wio do Łómnej. Piyrsze co, tak 

żech puszczoł z gołymbnika samiczki, a w czasie jak lotały, 

czyścił żech im gołymbnik. Potym jak przileciały zpatki, tak 

żech ich zawrził a puścił żech samców. Jak lotali syncy, 

skludzoł żech za nimi, aby to mieli cziste a wyrychtowane 

jak przilecóm zpatki. Kolem połednia żech jechoł do chałpy 

na obiod. Potym żech se na chwile zdrzymnył albo cosi 

pomajstrowoł,  a przed 16.00 żech uż był zaś w Łómnej i robił 

Foto	N.	Dąbkowski

archiwum	J.	Cieślar	



to były wdowy a wdowcy, a gdybych ich doł dokupy, tak to by 

był wielki dziw. (śmiych)

Poczkejcie,	tak	to	nóm	musicie	konkretnieji	wyświetlić.	

Specjalizowoł	 ście	 se	 na	 chowani	 gołymbi	 wdowskóm	

metodóm.	Na	czym	dokładnie	polego?	

Wdowski sposób je założóny głównie na seksualnym 

popyndu, a na tym, że gołymbie tworzóm stałe pary. 

Przeważnie je to tak, że se młode ptoszki niecho odsiedzieć 

piyrszóm snoszke. Potym se robi powolne odłónczani 

samiczek od samców, kiere przebiego na różnych stopniach. 

Dycki jedyn z rodziców zustowo dóma a drugi se staro jak 

nejrychli wrócić ku niymu. Ta metoda je coroz to wiyncej 

poużywano. Przedbiygła aj metode gniazdowóm. Ptoki 

dosióngajóm tak stabilniejszych a lepszych wyników.  To je we 

wielkim skrócie. Możne to je taki kapke jako se mówi „kruté“, 

ale trzeba to brać, tak jak to je. Myślim se, że to je ta nejlepszo 

metoda, pokiyl chce gołymbiorz ekscelować na zawodach. 

A	jaki	sóm	dalsze	metody? 

Wspómnym o tych nejbardzi podstawowych a znómych.

Wolno – je do gołymbi nejbardzi naturalno. Ptoszki majóm 

cióngły dostymp do gołymbnika, ale mogóm se kiedykolwiek 

przelecieć. Mo to swoje niewygody. Je trzeba rachować z tym, 

że gołymbie bedóm czynsto o�iarami drapieżników. Mogóm 

też nastać problemy ze sómsiadami, bo gołymbie jim mogóm 

siadać na strzechi a zniecziszczować ich swoimi odchodami.  

Wolierowo	– ta je nejbardzi wygodno do ciynżkich a mało 

lotajóncych plemión. Niegodzi se do lehkich gołymbi, kierzi 

potrzebujóm ruch. Czim je woliera wiynkszo, tym je to lepsze
do gołymbi. Przi takim sposobie chowanio nie sóm wielki 
ztraty a dobrze se kóntroluje jejich parzyni. 

Czynściowo	wolno – przi takim chowie żijóm gołymbie we 

wolierze a krótko przed zaćmiynim se jich wypuszczo, aby se 

przeleciały. Taki chow preferujóm gołymbiorze, kierzi 

chowajóm rasowe gołymbie na wystawy. 

JEDEN Z NÁS ...JACKi ZPRAVODAJ
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Kiela	wynosiło	numero	Waszigo	gołymbigo	stada?	

Rekord był sto piyndziesiónt. To żech jich mioł w Łómnej, 

bo tam było dość miyjsca. 

Od	kogo	a	z	kiyl	ście	ich	nakupowoł?	

Mioł żech w tym nakupowaniu wielki szczynści. Znoł żech 

takigo jednego szpiczkowego gołymbiorza z Ostrawy, 

kiery robił na szachcie, a od niego żech kupowoł 

regularnie. Potym eszcze od kolegi Antaly z Javornıḱa, z 

kierym my byli jako bracio. Dobrze my se rozumieli a 

gołymbki mioł szumne. Nejlepszi gołymbie żech ale dycki 

zyskoł od pana Kropáčka z Klatov. Od niego żech mioł aj 

samiczke 115, kiero wygrała dwa razy zawod na dłógóm 

trase.  

Kiela	u	nas	taki	zawodni	gołymb	stoji?	

U nas se to sprzeduje tak po 200 Kč. To je tako cena „po 

naszimu“. (śmiych) Ty lepszi gołymbie potym tak za 1000 

Kč. Jej, ale to gdybyście była w państwach, kaj se płaci 

eurami, to byście se nie starciła dziwić za kiela idzie 

sprzedać gołymbia. Wszak był taki przipadek, że kajsi we 

świecie se zawodni gołymb sprzedoł za 1 250 000 euro.

Od	czego	zależy,	jako	beje	dany	gołymb	zawodzić?	

Kupa zależi od jego pochodzynio a od tego, jak se o niego 

gołymbiorz staro a jak czynsto go trenuje. Człowiek jeśli 

                                                                    

archiwum		J.	Cieślar	

archiwum		J.	Cieślar	



chce cosi w żiwocie dokozać, tak też musi trenować. Uno de 

facto gołymb funguje podobnie jako człowiek. (śmiych) 

Jaki	emocje	se	we	Was	odgrywały,	jak	se	jakisi	gołymbek	

ze	zawodów	nie	wrócił?	

To było czynste a broł żech to, że aj to ku tymu patrzi. Nauczył 

żech se z tym żić. Je dobre, jak gołymbiorz kapke wachuje 

zdrowotny stan swoich „złoteczek“, aby ograniczył ztraty. 
Musi se jim sym tam doprzoć cosi fajnego a głównie jich fakt 

porzóndnie luftować. To je podstawa dobrego zawodnika. 

Ciekawe	je	to,	że	gołymbie	se	ze	zawodów	zawsze	wrócóm	

do	swojigo	gołymbnika.	Według	czego	se	orientujóm?	

To se narazie eszcze żodnymu nie podarziło stwierdzić. Je 

tako teoria, chodź jo ji moc nie wierzim, że pono se sóm 

schopni zapamiyntać zawodnióm trase, po kierej se potym 

wracajóm do chałpy. Nie wiym kiela je na tym prowdy. 

Mówiom też, że se orientujóm według słóneczka, pola 

magnetycznego, wynchu. Robili na to całoświatowe badania, 

ale i tak na nic ekstra nie prziszli. Jedno je jasne, że na pewno 

cosi ty gołymbie bedóm mieć. Można to bedóm mieć skryte 

kajsi w dziubie. (śmiych) 

Na	 jaki	 niebezpieczeństwa	 mogóm	 podczas	 lotu	

(zawodu)	gołymbie	natre�ić?	

Głównie to sóm ptoki drapieżne, kaj króluje sokół a jastrzómb. 

Sokołowi nie uciecze nic. Poradzi wywinyć aj 300km/h 

rychłość. Dalsze niebezpieczyństwo sóm dróty wysokigo 

napiyncia, eroplany a człowiek. Jak gołymb potrzebuje 

spocznyć, tak siado na cudzy gołymbnik, a gołymbiorz se o 

danym gołymbiowi ziści potrzebne informacje i uż se go może 

zawrzić do swoji woliery. Zaś ponikierzi gołymbiorze takigo 

gołymbia nakormióm, niechajóm spoczónć, a jak nabiere na 

siłach, odleci za swojim panym. Też se mi uż stało, że gołymb 

mi przilecioł aż za pore tydni po zawodach. 

Gołymb	równo	sie?

Oj gołymbki znaczóm do mnie strasznie kupa. Niestety, w roku 

2019 prziszły zdrowotne problemy a jo musioł  z 

gołymbiorstwym skónczić. Wszecki swoje „miláčky“ żech 

sprzedoł albo żech aj cosi porozdowoł inszim gołymbiorzóm - 

kolegóm, bo żech wiedzioł, że bedóm w dobrych rynkach. Do 

mnie to była ale wielko boleść. Dokóńca ani operacja nyrki 

mnie tak nie bolała, jako ukóńczyni gołymbiorstwa. Z rodziny 

nigdo nie był tym zainteresowany, tak nic innego mi też nie 

zbywało. Rod bych doł takóm jednóm rade gołymbiorzóm, 

kierzi bedóm kiejsi też musieć skónczić, aby se niechali aspóń 

pore gołymbi, bo inaczi Wóm może z tego żalu serce puknyć.

Tu bych se rod podzielił z czitelnikami z mojimi wynikami za 

rok 2019. 

Mistr	oblastní	soutěže	(dále	OS)	Třinec,	mistr	krátké	tratě	OS,	

v icemistr 	 střední 	 tratě 	 OS, 	 mistr 	 dlouhé	 tratě 	 OS, 	

Intermistroství	1.	místo,	celostátní	mistr	generální	1.	místo,	

dlouhé	tratě	1.	místo,	výkon	holubice	za	rok	1.	a	3.	místo,	výkon	
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holubice	za	dva	roky	3.	místo,	výkon	holub	za	rok	2.	místo,	

MKST	1.	místo,	ESO	MKST	1.	místo,	ESO	OS	holubice	1.	a	2.	

místo,	ESO	časopisu	PH	1.	místo,	Super	ESO	OS	1.	a	2.	místo,	

Olymp.	kategorie	B	2.	a	3.	místo,	kategorie	D	1.	a	3.	místo,	

kategorie	H	1.	a	2.	místo,	kategorie	I	2.	a	3.	místo,	Super	

mistrovství	 pásma	 Sever	 1.	 místo,	 Mistrovství	 dlouhých	

tratí	 pásma	 Sever	 2.	 místo,	 ESO	 krátkých	 tratí	 Sever	 1.	

místo.	

Dne	13.	7.	2019	holub	16-0239-944H	zvítězil	na	Severu	ze	

závodu	Duisburg,	na	celé	Moravě	obsadil	5.	místo.	

Jaki	 byście	 przekozoł	 słowa	 powzbudzynio	 do	

młodych,	zaczinajóncych	gołymbiorzi?	

Dejcie na rade starszich. Miyjcie miyndzy sebóm 

zdrowóm rywalite a jedyn drugigo podziyrżcie. Syncy, nie 

byjcie lynie, a dowejcie gołymbióm to, co se patrzi.

Aktualnie	 żijymy	 w	 nielehkich	 czasach.	 Powiydzce	

nóm,	 jako	 se	 starocie	 o	 zdrowie	 psychiczne	 a	

duchowe?	

Staróm se nie tracić ducha, co znaczi, że nie tracim 

nadzieji a wierzim, że pokiyl bedóm ludzie drżeć razym, 

nima możne, że to zło nie przekonómy! Dziynkujym JACKi 

za to, że żech se móg wypowiadać „po naszimu“. 

Dziynkujymy za wywiad a życzymy nieustajóncej nadzieji 

na lepsze jutro! 

																																																																									D.	Cymerys,	JACKi	
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Ve dnech 15. a 16. 2. ve výtvarném oboru na děti čekalo velké 

překvapenı.́

Zcela poprvé do ZUS�  Jablunkov zavıt́aly lektorky z ostravské 

galerie Plato se vzdělávacıḿ a zábavným programem. Prvnı ́

projekt s názvem „ Vstup zakázán“ se uskutečnil v úterý a 

následně program „Franta, tuška, Mančuška“ proběhl hned 

následujıć ı ́den. 

Děti si vyzkoušely akčnı ́uměnı ́na vlastnı ́kůži nebo třeba taky 

pár zábavných technik současných umělců. Pekly jablečné 

štrůdly, kreslily s různými překážkami, ale taky úplně mimo 

plochu papıŕu. Zkusily jaké to je kreslit s tužkou v loketnı ́

jamce a dozvěděly se, jak se stává kresba akcı.́ 

Užily si touto formou spousta zábavy a poznaly, že samotné 

tvořenı́ nenı́ jen o nejlépe vypracovaném výsledku, ale 

předevšıḿ o samotném procesu a radosti z něj. 

Děkujeme tedy lektorkám, že za námi byly ochotné přijet z 

takové dálky a nabı́dnout dětem zase jiný, zajı́mavý a 

předevšıḿ zábavný pohled na uměnı.́

NÁVŠTĚVA	Z	GALERIE	
SOUČASNÉHO	UMĚNÍ			

7.4.2022
v 17.00 hod.

ZANZIBAR
očima K(k)antoru

JACKi
Mariánské nám. 1

Jablunkov

Zveme vás na miniinteraktivní přednášku o ostrově
 aneb jak odletět na dovolenou napoprvé.
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Cudzy	i	Stela	
	

POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

Kaźdy je cudzy, zanim stanie sie bliski. 
(Ewa Nowak)

Szkoła	Ateńska	Rafaela	Santi

Adolphe	William	Bouguereau	Braterska	miłość

Cudzy,	 łobcy,	 werbus,	 przybysz,	 nie	 stela	 – takimi 
łokreślyniami niekiedy siafujymy na lewo i prawo, jakoby 
udowodniajónc tym swojóm własnóm w odróżnyniu łod 
tych „cudzych” rodzimość, zakorzyniyni, zwiónzek z 
tradycyjóm przodków. Je to zjawisko wystympujónce nie 
jyny w nasim terynie, ale w inkśich znanych mi rejonach. 

Taki podejści do „Innego” wydowo mi się uś w dzisiyjśich 
ćiasach po prostu nieprawdziwe, nieautyntyćne i 
przinośiónce wiyncel strat niś poźitku. Traktujónc drugigo 
jako „cudzego”, łodrzucajónc moźliwość współpracy ći 
autyntyćnej wspólnoty ś nim - sóm stowóm się „cudzym” 
dlo niego, sóm pozbawióm sie możliwości współpracy i 
przijaźni z drugim ćłowiekym.

Jeśi jo bedym nazywał „cudzym” moigo bliźnigo, kiery 
dejmy na to pochodzi z inkśigo rejonu naśigo kraju, ci aji 
świata, tóś tym samym stówom sie „cudzym” dlo niego. 
Budujym miyndzy nami bariery skazujónc „Inksigo” na 
obcość, nawet jesi, co teś je popularne, sóm to delikatne 
docinki, przytyki, śpasy wypowiadane niby dlo źiartu w 
towarzyskim przekomarzaniu sie. Ty sformułowania miały 
wiynksi uzasadniyni w downiyjsich ciasach, kiedy kaźdo 
grupa społećno, kaźdy región, ci aji kaźdo dziedzina 
stanowiła autónómićnóm całość, kiero była w wielkij 
mierze samowystarćialno, kiero miała własne źródła 
dochodu, łopiyrała sie na silnej współpracy w łobrymbie 
własnego środowiska i dbała o jego zwartość i spójność. A i 
w tamtych ciasach byli ludzie - arystokracyja, kupcy, ucióni, 
studynci, duchowni, wyndrowni artyści i pastyrze, 
sezónowi robotnicy aji zbójnicy, ci po prostu móndrzi 
ludzie - kierzi przełamywali ty granice, hladali płaścizny do 
realizacji swoigo źiciowego powołanio i porozumiynio z 
inksimi ludziami ponad granicami.

Dziśio nasio sytuacyja społećno, gospodarcio i kulturowo je 
uś inksio. Dziśio mało je takich pomiyndzy nami, kierzi 
swojóm egzystyncyjym w całości zawdziyńciajóm rodzinie, 
wiosce, ci nejbliźśimu regiónowi. Wiynkszość z nas coroz 
wiyncej zawdziyńćio ideóm, pomysłóm, �irmóm, ludzióm 
kierzi źijóm nie jyny w "naśim" rejónie, ale w rejónie 
sómsiednim, kany w inkśim mieście, ćiasym aji w inkśim 
kraju ci na inkśim kóntynyncie. Kupa teś zawdziynczómy 
tym, kierzy tu do nas przibyli z inksich regiónów kraju ci 
świata i tu na naśij ziymi prógujóm nóńść swoje szczyńści, 
prógujóm sie zakorzynić, poczuć sie „stela”. Tak samo „naśi” 
ludzie z Istebnej, Jabłónkowa i łokolićnych górolskich 
dziedzin porozchodzili się po całym regiónie, po 
sómsiednich krajach, po całej Europie i aji dotarli za łocean 
do hAmeryki za robotóm i godnym źicim. Teraz i uni naśli 

																																									                                     

Cecylia	Suszka

tam swoje miyjsce na ziymi, swoje „stela”, kiere ćiynsto mo 
fórt swój specy�ićny górolski koloryt i poczuci rozdarcio 
miyndzy dwie łojcowizny. Jeśi inkśi ludzie łod nas i my łod 
tych "inksich" ludzi bierymy cosi dobrego, tóś ta wzajymno 
wymiana dobra stwarzo i pomnażo naśie wspólne 
środowisko życiowe. Czyni go piekniyjsim i lepśim. łOd nas 
Gospodarzi tych krasnych, beskidzkich dziedzin i gróni 
zoleźi, ci bedymy dbać ło to naśie Górolski Dziedzictwo 
łotrzimane po przodkach w sposób móndry, ci bedymy to 
dziedzictwo poznować, ci bedymy go dalij rozwijać i 
przekazować nastympnym pokolynióm i inkśim ludzióm. 
Bo nejgorśi sposób na „postymp”, to zapóminani ło swoich 
korzyniach, gańbiyni się swoich korzyni i wiónżónce się z 
tym wykorzyniyni. C� łowiek pozbawióny korzyni, a zwłaścia 
młody ćłowiek, kierymu nie przekozano źiodnych 
sprawdzónych wartości i ideałów łatwo może się zagubić w 
tym łogrómnym świecie. Ale taki przekazowani wartości i 
idei beje miało perspektywy na prziśłość jyny wtedy jeśi nie 
zamiyni się w skansyn tradycyji, jeśi beje tak jako i za naśich 
pradziadów było – źiwe, twórci, ciekawe świata i 
nieznajónce granic ludzkich, narodowych ci jynzykowych. 
Łod nas zoleźi ci bedymy łotwarci na dobre idee i ciekawi 
inkśich ludzi, ci teś sie zamknymy w swoich małych 
środowiskach, łodcinajónc się tym samym łod głównego 
nurtu źicio regiónu, kraju, Europy I świata.
Delśi	cióng	łopowiadanio	ukoźie	sie	w	nastympnym	numerze.

              

  

babcia	z	Grónika

Kaźdy je cudzy, zanim stanie sie bliski. 
(Ewa Nowak)

Władysław	Niedoba	-	Jura	spod	Grónia	
i	fojt	Stanisław	Probosz	z	Istebnej

Z	górolskim	pozdrowiynim
Andrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora
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„POLOLETNÍ VÍKENDOVKA KRÁLOVSTÍ LEDU 
A SNĚHU“  3. – 5. 2. 2022

Jak vypadala pololetnı ́vıḱendovka Královstvı ́ledu a sněhu? 
Užili jsme si spoustu zábavy, společných her a tvořenı.́ Děti 
vytáhly lopaty, kbelı́ky a s chutı́ se pustily do stavěnı ́
ledového královstvı́ ze sněhu. Tuto aktivitu vystřı́dalo 
malovánı́ na snı́h. Po venkovnı́ch radovánkách jsme se 
zahřáli teplým čajem a děti se „zapotily“ u AZ kvı́zu. 
Nechybělo kino a večernı ́stezka odvahy. Druhý večer si děti 
ozdobily sál a připravily občerstvenı ́na večernı ́vernisáž, 
přiťukly si dětským šampusem a plně se ponořily do 
prohlı́dky a hodnocenı́ vystavených obrazů. Večer jsme 
uzavřeli závěrečnou tanečnı ́party. Děkuji všem za účast.
Jana	Suszková

„SLADKÝ VALENTÝN“ 11. 2. 2022

V pátek 11. 2. to v komunitnı́m centru v Mostech u 
Jablunkova vonělo čokoládou. Na akci nazvané přıźnačně 
„Sladký Valentýn“ jsme vlastnoručně vyráběli valentýnské 
bonboniérky. Nejdřı́v si děti připravily tři  druhy 
čokoládových bonbonů, a zatıḿco dobroty tuhnuly v chladu 
půdy, pustili jsme se do výroby dárkových krabiček z vlnité 
lepenky, které jsme doplnili jednoduchým přánıč́kem. Bylo 
to veselé odpoledne a prsty od čokolády měly nejen děti, ale 
i lektorka Jana	Foffová. 

PROJEKT „VÝZKUMNÁ LABORATOŘ“ 17. 2. 2022

Ve čtvrtek 17. 2. 2022 jsme se se sedmnácti dětmi sešli v 

DDM na 3. dıĺe projektu „Výzkumná laboratoř“, tentokráte 

na téma kapalina. Povykládali jsme si, co všechno se s 

kapalinou dá udělat, co všechno kapaliny dokážı ́a která je v 

našich životech nejdůležitějšı.́ Těšili jsme se na pokusy, a tak 

jsme se do nich hned pustili. Děti si nakreslily barevný 

obrázek, zvlášť pak i jeho černobıĺý obrys. Při ponořenı ́

obou obrázků do vody, se černobıĺý obrázek barevně zbarvil. 

Poté se snažily s použitı́m jaru zrychlit rychlost ryby 

vystřižené z kartonu, která plavala na hladině velké nádoby. 

Za hlasité podpory všech dětı,́ ryby doplavaly do cıĺe a děti 

dostaly malou sladkou odměnu. V poslednıḿ  pokuse jsme si 

vyzkoušeli, co udělá mouka, sůl, tempera a voda, když se 

smı́chajı́, nanesou na obrázek, který si děti předem 

nakreslily a dajı́ ho na chvilku do mikrovlnky. Vznikajı ́

nádherné 3D barevné obrázky. Prostě jsme si akci s dětmi 

užili naplno a těšıḿe se 11. 3. 2022 na dalšı ́dıĺ „Výzkumné 

laboratoře“ s tématem magnet.

Zdenka	Szotkowská

„GIRLS NIGHT“ 25. – 26. 2. 2022

Z pátku na sobotu probı́hala v DDM akce „Girls night“ 

takzvaná „holčičı ́přespávačka“, na téma módnı ́návrhářky. 

Tuto akci jsme začali seznamovacı́mi hrami a výrobou 

„buttonku“ se svými jmény. Po večeři jsme se pustily do 

výroby malé kabelky z recyklovaného materiálu. Pomocı ́

střı́hánı́, lepenı́, krčenı́ papı́ru, zdobenı́ či dokonce 

sprejovánı ́ jsme si vyrobily kabelku dle svých představ a 

fantazie. Holky byly moc šikovné a kabelky se povedly „co 

kus, to originál“. Večer jsme si zatančily na „just dance“, poté 

následovalo kino s popcornem. 

JACKi ZPRAVODAJ
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Foto:	Tereza	Adamčíková,	archiv		I.	Funioková	

Archiwum	JACKi

ZE ŽIVOTA DDM14

Ráno po snı́dani  jsme s i 

vytvářely model šatů přı́mo

na papı́rovou manekýnku. 

Holky se kreativně vyřádily. 

Tato akce probı́hala  pod  

vedenı́m Simony	 Macečkové.	
	



Nale,	jak	nóm	tu	je	dobrze?	
Toć,	że	aż	przedobrze!

Wszyndzi to zawóniało piyrwszymi kwiotkami, co se po zimie 

ze ziymie cisnóm. Prziroda kolem nas se obudziła do wiosny. 

Ptoszki z dalekich krajów zaś naszły ceste ponad beskidzki 

gróniczki a głoszóm se swojim śpiywanim o miejsce na S�wiecie.

Każdy ptoszek se inaczy ozywo a to ni skyrz tego, coby nóm 

swojim śpiywanim czas umilić. Ptoszyczki potrzebujóm 

swojim śpyiwanim obrónić a udziyrżeć terytorium, czym 

głośnieji, tym lepi.  Zasada je tako, że zazwyczaj pan ptok, se 

musi porzóndnie piyrzi do ślubnego ancugu nasztrajchować. 

Jak se uż cały blyszci a porzóndnie popiskuje, że sie 

rozglóndajóm aji paniczki po gałynziach, co czakajóm na 

autobus, tak potym taki ptoszek może zyskać serce, aji tej 

opiyrzónej ptoszkuli. Nima to taki lechki, tak jak piszym, ale 

etologia ptoków je naprowdym wyjóntkowo, ani se nie chce 

wierzić, jak sóm ty ptoszki bystre a chytre. Ptoszki nie czujóm 

zapachu, tak jak my saki, ale za to pierónsko dobrze słyszóm a 

jeszcze lepi widzóm. Jak bedziecie mieć kiedy wolnieji, tóż 

pozdrzijcie na tych naszych przyjacielów hore ku niebu. 

Ludzie	sie	dycki	inspirowali	
przirodóm.	

Gdyby	tak	nie	było,	to	by	se	człowiek	
nigdy	od	ziymie	nie	odlepił.	

JACKi ZPRAVODAJ
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Każdy ogrodnik, już mo latoś naplanowane, kany a co do 

ziymie zasieje. Zogónku idzie wdycki prziryć a pola 

prziorać. Ty wysoki, co sóm pozbijane z desek, sóm 

dobre dlo mini ogrodników, albo dlo ludzi starszych, 

kierzi se już zgibać nie poradzóm. Papryki a paradajki 

sóm w ko�liczkach za oknami już dość szwarne. Groszek 

a bób na zogónach wschodzi, bo czym wczasi groch, czy 

boby zasiejymy, tym bedóm szumniejsze a mróz jich też 

nie spoli. W przisadzie by miała mieć sprawno gaździna, 

czy gazda już zasiote keleruby, kapustym, aji tóm 

rużiczkowóm, kwaki, jarmuż a jakisi sałoty. Ryjmy, 

siejmy, prziorujmy, bo w tym dzisiajszym świecie już 

naprowdym nie wiedno, co nas czako. 

Póki by my mieli mieć problem ze ślimokami, tóż trzeba 

jałowca ususzyć a pieknie se tym zogónki a miyjsca kaj 

bedymy sioć cukinie, czy dynie ograniczyć. Nikiedy 

starczy obrócić trzi litrowóm szklónkym, coby nóm ty 

ślimoczyska nie zeżrały jakisi małe �lancki. Dobre sóm 

też ty kaczki z dłógimi gagoczami „hindycki góniory“ nie 

pogardzóm ślimokami, ani jejich wajcami. Trza mieć, ale 

rozłożóne po zogrodzie miski z wodóm, coby sie nie 

przidusiły, jak ty hrómski ślimoki żeróm. Nasze starości 

ze ślimokami sóm naprowdym malutki...

Dej	Boże,	coby	se	mógli	dali	bawić	
na	wojne	jynym	ze	ślimokami...

																																																																								

																																																																									
		Janek	z	Brzega



JEDEN Z NÁS ...JACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

16

uznánı.́ Jedno z hlavnıćh oceněnı ́bylo přiznánı ́ statutu 

svobodného umělce ministrem kultury ve Varšavě. 

Opravdu můžu s čistým svědomıḿ řıćt, že studium mi 

daleko vıće dalo, než vzalo. 

Na	svém	kontě	máte	řadu	významných	uměleckých	

výstav.	Kde	všude	jste	vystavovala?	

Moji prvnı ́ kolekci skla jsem poprvé veřejně předvedla v 

tehdejšı ́C�eskoslovenské republice na všeobecné výstavě 

v Praze. Tam si mě poprvé všimli zástupci obchodnı ́

komory a dali mi přednost před C�eskými tradičnıḿi 

výrobci skla při reprezentaci státu. Tıḿto jsem zahájila 

řadu o�iciálnı́ch pozvánı́ k zahraničnı́ reprezentaci. 

Pozvala mě italská obchodnı́ komora mezi přednı ́

výrobce skla do Benátek. Vystavovala jsem ve Francii, 

napřıḱlad na prestižnı ́výstavě 700	let	Bordeaux. Nikdy 

nezapomenu na nádhernou expozici v japonském Tokiu,

Magdalena Dworoková je sklářská designérka z  Jablunkova. Vystudovala sklářskou školu v 
Novém Boru. Na svém kontě má řadu prestižních uměleckých výstav, kde získala nespočet 
ocenění a uznání. Sklo považuje za zázrak. Snaží se žít tak, aby nelitovala toho, co mohla 
udělat a neudělala. Nejdůležitější ze všeho je pro ni vstřícnost a lidskost. 

archiv	M.	Dworoková

Foto:	Michal	Bocek,	archiv		I.	Funioková	

MAGDALENA	DWOROKOVÁ
SKLÁŘSKÁ	DESIGNÉRKA

archiv	M.	Dworoková

Kdo	nebo	co	Vás	přivedlo	k	podnikání	se	sklem?	

Byla to rozhodně láska ke sklu, kterou jsem postupem času ve 

svém životě objevovala. Jako dıt́ě jsem velmi ráda malovala. 

Navštěvovala jsem různé výtvarné kroužky. U� častnila jsem se 

malıř́ských soutěžı ́po celé C�eské republice a tak jsem se asi 

dostala do podvědomı ́sklářské školy v Novém Boru, která mě 

oslovila s nabıd́kou studia. Dodnes nevıḿ, jakým způsobem se 

o mě dověděli. (smıćh) Považuji to za takový malý zázrak, 

protože kdysi právě tato škola přijıḿala pouze uchazeče z 

blıźkého okolı ́Nového Boru. A oni si mě našli v Jablunkově. 

(smıćh) Než jsem nastoupila na školu, absolvovala jsem mini 

školenı ́o skle jako materiálu. Všechno jsem si musela pečlivě 

nastudovat, a tıḿ pádem se u mě zrodila láska ke sklu. Zcela 

mě to pohltilo. S�kolu jsem úspěšně absolvovala pod vedenıḿ 

prof. Jankovce, který vyučoval historickou malbu skla. Na toto 

obdobı ́mám krásné vzpomıńky, protože jsem zıśkala pevné 

základy, které jsem využila v dalšıḿ rozvoji. 

Co	Vám	toto	studium	vzalo? 

Vzalo mi možnost prožit mládı́ v rodném městě, spoustu 

kamarádstvı ́a přátelstvı.́  I přes to svého rozhodnutı ́nelituji, 

protože tato škola mi dala neskutečný rozhled a výjimečné 

přıĺežitosti. Otevřela mi  bránu do celého světa. Po škole jsem 

působila pět let v zahraničı,́ kde jsem se účastnila řady výstav 

uměleckého směru, na kterých jsem zıśkala četná oceněnı ́a 
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O	co	mají	Jablunkované	největší	zájem	?

Jablunkované kupujı ́ převážně skleničky na vıńo. Většina 

zákaznıḱů je mužského pohlavı.́ Udivuje mě to a zároveň 

velmi těšı́. Pánové rádi nakupujı́ čisté, ne moc zdobené 

skleničky na vıńo či aperitivy. Dámy pro změnu šáhnou 

raději po vıće zdobeném skle. Sklo, které může působit už 

jako kýč, je pak určeno předevšı́m pro zákaznı́ky ze 

Spojených arabských emirátů. Mile mě překvapujı ́

jablunkovské rodiny, které si dělajı ́opravdu velké kolekce 

skla. Myslela jsem si, že tento trend se nosı́ pouze ve  

městech. Vıt́e, žijeme přece jen v malém městě, kde lidé moc 

nevydělávajı.́ Většina z nás si raději koupı ́levné sklo, než aby 

investovala do něčeho, co je sice o dost dražšı,́ ale za to 

originálnı,́ krásné, troufám si řıćt unikátnı.́ 

Máte	svůj	oblíbený	skleněný	poklad?	

Zpočátku se mi lı́bilo všechno, protože jinak bych to 

nedělala. (smıćh) I když musıḿ přiznat, že některé věci se mi 

tehdy nelıb́ily, ale zákaznıḱ je vyžadoval. Tak jsem je dělala. 

Osobně se mi lıb́ı ́čisté sklo s hranami. Nevadı ́mi ani zlatý 

proužek nahoře, protože to je opravdu čisté zlato. Je to 

ušlechtilý kov, navıć působı ́velmi elegantně. Pıt́ drahé vıńo z 

takové skleničky je pro mě zážitek. Za největšı ́ zprzněnı ́

považuji pıt́ luxusnı ́vıńo z „laciných“ skleniček. 

A	životní?

Mıt́ radost ze života a dělat to, co člověka bavı,́ pokud mu to 

přinášı ́radost. Pak pro to udělat vše. Aby si člověk mohl řıći s 

čistým svědomıḿ: „Nelituji toho, co jsem udělal, lituji jen 

toho, co jsem mohl udělat a neudělal“. 

Můžete	čtenářům	prozradit	tajemství	procesu	broušení	

skla?		

Broušenı ́skla je velmi náročné. Každý tah již zbroušeného 

skla se u nás leštı ́ručně a ne kyselinou, jak je zvykem po celé 

C�eské republice. Použıv́áme technologii �irmy Moser, která 

se právě na ručnı ́leštěnı ́skla zaměřuje. Proces broušenı ́skla 

probıh́á tak, že si vezmete kotouč, na kterém vybrousıt́e tah 

a jezdı́te po něm tak dlouho, dokud jej nevyleštı́te do leskla.

kde shlédl kolekci i syn japonského cıśaře. Několikrát jsem 

měla přıĺežitost zastupovat C�eskou republiku na výstavách 

v Tchajwanu a na Filipıń ách. V roce 2001 jsem se účastnila 

expozice u přıĺežitosti otevřenı ́nové kanceláře Czech	Trade 

v Miami. Zmıńıḿ ještě pozvánı ́ z Bruselu, kde jsem byla 

požádána o výrobu prestižnı́ch cen pro vojenskou 

organizaci NATO. 

V	 rámci	 reprezentace	 České	 republiky	 ve	 sklářském	

designu	jste	rovněž	navštívila	Spojené	arabské	emiráty.	

Ano, to byly dalšı́ kroky.	 V letech 2002 – 2003 jsem 

vystavovala v Dubaji na výstavě The	Global	Village. Mezitıḿ  

v roce 2002 jsem koupila část dıĺen od �irmy Moser v 

Bystřici nad Olšı.́ V roce 2007 jsem se účastnila výstavy v 

hlavnıḿ městě Malajsie Kuala Lumpur, kde jsme představili 

novou kolekci, o kterou byl obrovský zájem. Měla jsem 

přı́ležitost vystavovat napřı́klad ve státech Irán, Irák, 

Kuvajt, Katar, Rusko, Mexiko. 

V	roce	1986	jste	založila	�irmu	Niké,	pojmenovanou	po	

řecké	 bohyni	 vítězství.	 Jaké	 byly	 Vaše	 začátky	 v	

podnikání? 
(smıćh) Pro rozjezd podnikánı ́ jsem si vybrala Těšıń po 

polské straně, kde to bylo tehdy jednoduššı.́ Rok po založenı ́

�irmy jsem si zaregistrovala na patentnıḿ úřadě ve Varšavě 

ochrannou známku, pod kterou prodávám výrobky s 

vlastnıḿ designem. Když jsem se v roce 1990 vrátila zpátky 

do C�eské republiky, otevřela jsem �irmu na design a zdobenı ́

skla pod stejnou obchodnı́ značkou. Následně jsem 

zaregistrovala značku Niké na patentnıḿ úřadě v Praze s 

dovětkem Bohemia	 Glass .  Stala jsem se tak prvnı ́

registrovanou majitelkou této značky. Než se mi podařilo 

otevřıt́ sıd́lo �irmy Niké na náměstı ́v Jablunkově, měla jsem 

malou dıĺničku v Návsı.́ Byla to taková dřevěná budka. 

(smı́ch) Začátky byly opravdu krásné. (smı́ch) Když je 

člověk mladý, má plnou hlavu nápadů, ze kterých postupně 

vystřıźlivı ́ a zjistı,́ že vše nenı ́ tak růžové, jak to vypadá. 

(smı́ch) Ale na druhou stranu, zı́skává člověk mnoho 

cenných zkušenostı,́ které může potom v životě využıt́. 

Myslıḿ si, že podnikánı ́ bylo kdysi jednoduššı,́ protože 

byrokracie nebyla na prvnı́m mı́stě. Dnes je to přesně 

naopak, což je smutné. 

Vaše	�irma	se	zabývá	především	broušením	a	zdobením	

skla	zlatem.	Jaké	skvosty	lze	ve	Vašem	obchodě	najít?	 

Jedna z nejvzácnějšıćh kolekcı ́je Egermann.

Tuto technologii  vymyslel  před 300 lety Friedrich	

Egermann. Skládá  se z červené lazury,  která je 3x vypálená  

v peci na teplotu 600°C a následně odbroušena do 

obdélnıḱu a poté  vyzlacena. Tyto obdélnıḱy jsou zdobené 

ručnı ́rytinou s motivem rostlin nebo ptáků. Bohužel, lidé 

kteřı ́  uměli a použıv́ali tuto metodu, začıńajı ́ vymıŕat a 

proto máme v obchodě jen pár těchto vzácných  kusů. 

archiv:	L.	Ježowicz

archiv:	L.	Ježowicz

Repro:	kronika	města	Jablunkov

archiv	M.	Dworoková
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 Co	ráda	děláte	ve	svém	volném	čase?	

Nejraději ze všeho cestuji, dıḱy čemu, můžu poznávat 

nové lidi, jejich tradice, zvyky a kulturu. To mě hrozně 

fascinuje. Ráda také čtu knihy o psychologii. Snažıḿ se 

alespoň trochu času trávit na horách, v přıŕodě. Myslıḿ 

si, že vedu takový akčnı ́život. (smıćh)

Co	 byste	 poradila	 začínajícím	 sklářským	
designérům?	
Rozhodně se vydat na nějakou dobu do zahraničı,́ 
kde člověk zıśká neuvěřitelně cenné zkušenosti. To 
ale platı ́pro všechna řemesla. Neodsuzovat žádnou 
zemi, protože nevı́te, která země Vás nejvı́ce 
oborově i životně obohatı.́ Jsem názoru, že pokud 
budeme žı́t pod pokličkou, nikdy toho moc 
nedokážeme. 

Aktuálně	žijeme	v	nelehké	době.	Jak	si	udržujete	
duševní	zdraví?	
Podle mého názoru je nesmıŕně důležité, snažit se 
zůstat lidský. Mıt́ rád lidi kolem sebe a nebát se jich. 
Všimla jsem si, že někteřı ́z nás se bojı ́toho, že lidé 
jsou „jinı́“, než oni, a to je nějakým způsobem 
rozčiluje. Prosı́m, neodsuzujme člověka jenom 
proto, že má jiné hodnoty a názory na život než my. 
Každý z nás je svým způsobem „jiný“. Když budeme k 
sobě vstřıćnı ́a lidštı,́ bude se nám žıt́ lépe! 

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

Během jednoho tahu můžete vyměnit pět až šest kotoučů. Je to 

opravdu náročné a lidé si toto často vůbec nedokážou ani 

představit. Sklo, které je použito k výrobě je vysoce kvalitnı.́ Ke 

zdobenı ́použıv́áme čisté zlato. 

Kam	všude	zboží	vyvážíte? 

Menšı ́ vývozy jsme dělali do USA, Japonska, Tchajwanu nebo 

C� ıńy. Velká distribuce byla hlavně do Dubaje, kde jsme dokonce 

zásobovali rodinu šejka, ale to jsme se dověděli až později, 

bohužel. (smıćh) Stálým a zároveň největšıḿ zákaznıḱem je 

Rusko. Tam to lidé nakupujı ́ve velkém. Velmi si toho vážı ́a cenı.́ 

Je to pro ně poklad. 

Má	pro	Vás	sklo	skrytou	symboliku?	

Určitě. Když se podıv́áme na naši konzumnı ́společnost, ve které 

se dá pıt́ z papıŕových, plastových kelıḿků či jiných paskvilů, tak 

si už málokdo uvědomı,́ že sklo je čistý přıŕodnı ́materiál, který je 

zdravotně nezávadný. Ráda bych podotkla, že sklo vzniká pomocı ́

přetaveného křemıḱu v naprosto čirou hmotu.

Sklo	rovná	se?

Zázrak. 

Komu	předáte	řemeslo?	

Bohužel, asi nikomu. Mám sice dvě děti, ale jsou zaměřené na 

něco úplně jiného.  

Staršı ́dcera Dominika je velmi umělecky nadaná. Vystudovala 

Akademii výtvarných uměnı ́v Praze, obor Restaurovánı ́malby a 

polychromované plastiky. Myslıḿ si, že se v tomto oboru našla. 

Bavı ́ji to. 

Mladšı́  dcera Kateřina ráda povı́dá, proto vystudovala 

žurnalistiku a částečně se tıḿ živı.́ Vıt́e jak se to řıḱá,  matka je 

šťastná tehdy, když jsou děti šťastné. Tak to platı ́i pro mne. Ať si 

jdou vlastnı ́cestou. 

archiv:	L.	Ježowicz

Repro:	kronika	města	Jablunkov

archiv	M.	Dworoková
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Může mezi malou myškou a 
velkým l išákem vzniknout  
přátelství? Myška Šupito ráda 
všechny přesvědčuje o tom, že 
je nejodvážnější myší na celém 
světě a vůbec ničeho se nebojí.  

CZE,FR,POL,SVK -animovaný, 


