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2 DUCHOVNÍ SLOVO

Nedávno se mi stala nepřıj́emná věc – „umřel“ mi Android. 

Android, to je takový „mozek“ chytrého mobilnıh́o telefonu. 

Ten můj vůbec nespolupracoval, nešel zapnout. Nabıźel mi 

pouze jedinou možnost – celkový reset. To by znamenalo 

ztrátu všeho, co je v telefonu uloženo. Kontakty, zprávy, 

fotky – o to všechno jsem mohla přijıt́, proto jsem se ho celý 

večer snažila přemluvit ke spolupráci, ale marně. V životě by 

se ale občas nějaký ten reset, restart, nový začátek hodil. 

Tma se uložila do ulic jinak hlučného města plného lidı.́  

Postupně tmavla okna domů, utichaly rozhovory za 

kamennými zdmi.  I nebe bylo tmavé, za mraky jen občas 

probleskl srpek měsı́ce a nějaká ta hvězda. Klikatými 

uličkami spěchal muž. Zastavil se až u malého domku na 

konci ulice. V okně se ještě mihotalo světlo, jinak byla v celé 

ulici tma. Muž zaklepal na dveře. Až se ulekl hlasitosti toho 

zvuku a rozhlédl se kolem, jestli nevzbudil pozornost 

sousedů. Dveře nebyly zamčené a muž rychle vešel dovnitr.̌ 

Malou mıśtnost osvětlovala lampa postavená na nıźkém 

stole. Přıćhozıh́o s úsměvem pozdravil muž, který stál u 

okna, a vybıd́l ho, aby se posadil. Sám si sedl naproti němu. 

Host začal rozhovor tichým hlasem: „Mistře, vıḿe, že jsi 

učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta 

znamenı́, která činı́š ty, nenı́-li Bůh s nı́m.“ Ježı́š mu 

odpověděl: „Amen, amen, pravıḿ tobě, nenarodı-́li se kdo 

znovu, nemůže spatřit královstvı ́Božı.́“ Nikodém mu řekl: 

„Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece 

vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježıš́ 

odpověděl: „Amen, amen, pravıḿ tobě, nenarodı-́li se kdo z 

vody a z Ducha, nemůže vejıt́ do královstvı ́Božıh́o. Co se 

narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv 

se, že jsem ti řekl: Musıt́e se narodit znovu.“

												

Buď	pochválen	Bůh	a	Otec	našeho	Pána	Je

Roman	Raszka,	pastor	SCEAV	Návsí

Milí	spoluobčané,

Nové narozenı́, nový restart, nový začátek. V Janově 

evangeliu právě o něčem takovém čteme. Ježıš́ dokonce řıḱá, 

že se můžeme znovu narodit! “Neboť Bůh tak miloval svět, 

že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věřı,́ 

nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16. Vıŕa v Ježıš́e Krista, 

to je odevzdánı ́se do Božı ́ lásky. Nikodém byl v otázkách 

židovské vıŕy velmi vzdělaný. Znal Zákon, Proroky i všechna 

Hospodinova nařıźenı.́ Ale vědět neznamená věřit, znát 

neznamená odevzdat se. Znovu narozenı ́– znovuzrozenı ́je 

mnohem vıće. Je to rozhodnutı ́žıt́ s Bohem, důvěřovat Jeho 

Slovu. Být si vědom vlastnı ́hřıš́nosti ale zároveň věřit, že v 

Kristu jsme nové stvořenı.́ Jen v Bohu a s Bohem můžeš 

prožıt́ opravdový životnı ́restart a změnu. Jestli máš v srdci 

tu touhu znovu si přečti 3. kapitolu Janova evangelia a ve 

svém srdci odpověz na Ježı́šovo pozvánı́. Bůh neposlal 

svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze 

něj spasen. (Jan 3, 17)   

„Ach,	milý	Pane	Bože,	Otče,	
dej	nám	své	požehnání	i	v	tomto	
časném	a	tělesném	životě.	Daruj	

nám	a	dopřej	milostivě	mír,	
ochraňuj	nás	před	válkou	a	
nepokojem.	Dej	nám	příznivé	
počasí	i	hojnost	plodů	země.	

Nechť	je	do	tvých	rukou	poručen	
každý	dům,	dvůr,	muž,	žena,	i	

dítě.	Zabraňuj	ničitelům	a	všem	
andělům	zla,	kteří	nám	strojí	

škody	a	překážky.	Amen.                  
(modlitba Martina Luthera)

     

       Přeji ti, milý čtenáři, pokojné a požehnané dny.

   Katechetka	Hana	Martýnková

Portrét	Martina	Luthera	na	bukovém	dřevě	
od	Lucase	Cranacha	staršího,	1530.	

Fotogra�ie:	Ullstein	Bild/Getty
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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	
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Archiv	R.	Martynek
na	snímku	bratr	Martin

KAM ZA KULTUROU

JABLUNKOVSKÉ DVORKYJABLUNKOVSKÉ DVORKYJABLUNKOVSKÉ DVORKY
MEZINÁRODNÍ

POD KAŠTANEM

JACKi, Mariánské námestí 1, 
                            Jablunkov

27. 6. - 30. 6. 202227. 6. - 30. 6. 202227. 6. - 30. 6. 2022
ˇ

BLAF

28.6.

27.6.

28.6.

30.6.
16 -18 h

ˇ10 -16 h

VÝROBa SPERKU Z KRISTÁLOVÉ PRYSKYRICE
o

ˇ ˇ ˇ ˇ

 VÝROBa SPERKU Z KRISTÁLOVÉ PRYSKYRICEˇˇˇ
o

ˇ

10 -16 h

10 -18 h

VÝROBA PARACORDOVÝCH SANDÁLu
UkÁZKA VZNIKU UMeLECKÉ FOTOGRAFIE

ˇ

29.6.
10 -16 h

10 -18 h ˇ VÝROBa SPERKU Z KRISTÁLOVÉ PRYSKYRICEˇ
o ˇ ˇ ˇ

10 -16 h PrÁCE SE DREVEMˇ

10 -18 h

PrÁCE SE DREVEMˇ10 -16 h

PrÁCE SE DREVEM10 -16 h ˇ

PrÁCE SE DREVEM

 VÝROBa paracordových sandálu

 ukázka zpracování vlny

ˇ

ˇ
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je dobře, protože chtěl naučit. A když viděl a věděl, že to 

někomu nejde i přes snahu dotyčného žáka, vždy ho 

pochválil a snažil se ho nějak motivovat. Pan učitel Kufa 

kdysi hrával na pohřbech ve smutečnı ́sıńi, v Jablunkově. 

Jako člověk je rovněž velmi hodný. Mám na něho samé 

krásné vzpomıńky. Pane učiteli, možná to budete čıśt, tak 

Vám děkuji za všechno. 

Nepřemýšlel	jsi	nad	studiem	na	konzervatoři?	

To vıš́, že jo. Chtěl jsem jıt́ na konzervator.̌ Akorát do 

Ostravy jsem to ani nezkoušel, protože jsem si nevěřil a ke 

všemu tam byl doslova nával zájemců. Přihlásil jsem se 

proto na konzervatoř do Z� iliny, kde jsem totálně pohořel 

na intonačnı́ch cvičenı́ch. Sen o konzervatoři se tak 

rozplynul. Mělo to tak zřejmě být, protože v létě, když jsem 

doma pomáhal řezat dřevo na cirkulárce, ošklivě jsem si 

pořezal prst, což by mohl být na konzervatoři později 

problém. Nemohl bych asi tolik cvičit. 

Kde	se	tedy	Tvoje	cesta	ubírala	dál?	

S� el jsem na učiliště, obor Mechanik elektronických 

zařıźenı,́ kdysi se tomu řıḱalo radioteleviznı ́opravár.̌ Prvnı ́

rok jsem absolvoval v Bohumı́ně. Druhý a třetı́ v Lipnı́ku 

Jožko,	jak	dlouho	se	věnuješ	hudbě?		

Prakticky od mých dvanácti let. V té době jsem začal chodit do 

někdej š ı́  Osvětové	 besedy  („kulturní 	 organizace	 v	

socialistickém	Československu,	jejichž	posláním	bylo	zajišťovat	

společenský	a	kulturní	život,	udržovat	v	místě	spolkový	život	a	

vyvíjením	 osvětové	 politicko-výchovné	 činnosti	 pečovat	 o	

vzdělání	 a	 politické	 uvědomění	 obyvatel“) v Mostech u 

Jablunkova, na hru na akordeon, k panu učiteli Emilu Kufovi. 

Kdo	Tě	k	hudbě	přivedl?	

Sám. (smıćh) 

Jak	se	to	stalo?	

O hudbu jsem se zajıḿal odmalička. Mohu de facto řıćt, že k 

hudbě mě přivedla obrovská touha hrát a poznávat hudebnı ́

uměnı.́ Z toho co vıḿ, nikdo z mých předků nehrál na žádný 

hudebnı ́ nástroj. Do hudebnı ́ školy jsem se přihlásil sám. 

Rodiče nebyli nijak proti, ba naopak, byli jenom rádi, že svůj 

volný čas využıv́ám smysluplně. Když jsem začal chodit do 

hudebky, neuvěřitelně mě to chytlo. Pamatuji si, jak jsem 

cvičil dvě hodiny denně. 

Co	Tě	na	tom	tak	chytlo? 

Těžko řıćt. Možná to bylo tıḿ, že jsem v tom viděl samé 

výhody. Jako byl napřıḱlad ještě většı ́úspěch u holek. (smıćh) 

Dıḱy tomu, že jsem uměl hrát na hudebnı ́nástroj, byl jsem v 

centru pozornosti. (smıćh) Bavilo mě předvádět se před 

spolužáky. Ze školy jsem sice začal nosit trochu horšı ́známky, 

ale můžu řıćt, že i tak ty každodennı ́tréninky stály za to. S�kola 

se vždy nějakým způsobem „vsákla“. (smıćh)

Jaké	máš	vzpomínky	na	učitele	Emila	Kufu?	

Emil Kufa je bývalý obuvnıḱ z Mostů u Jablunkova. Dnes má 

92 let. Musıḿ opravdu s čistým svědomıḿ řıćt, že jako učitel 

byl skvělý. Po svých žácıćh poměrně hodně vyžadoval, ale to 

JEDEN Z NÁS ...

Foto:	Tereza	Adamčíková,	archiv		I.	Funioková	
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JOSEF	DURSTIN

K hudbě přivedla Jožka touha hrát a poznávat 
hudební umění. Ve svých dvanácti poprvé chytil 
harmoniku do ruky a už ji nikdy nepustil. Kromě 
akordeonu, hraje také na klarinet. Je členem 
Dechového orchestru Jablunkovanka, která je jeho 
součástí a srdeční záležitostí už třicet dva let. 
Poslední tři roky zastává také funkci kapelníka. O 
dechovce, Jablunkovance a životě jsme si povídali s 
Jožkem Durstinem. 

JEDEN Z NÁS ...JACKi ZPRAVODAJ
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Archiwum:	JACKi

Foto	archiv	JACKi

	DECHOVKA	MUSÍ	MÍT	ŠMRNC

archiwum		JACKi	

archiv	JACKi
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nad Bečvou. Hudbě jsem se ale neustále věnoval. Asi zhruba 

od mých třinácti let jsem začal hrávat na různých zábavách a 

tancovačkách, právě s již zmiňovaným panem učitelem 

Emilem Kufou. A v patnácti jsem byl schopný hrát už i na 

plesech. Vždy jsem tvořil kapelu se staršıḿi pány, kteřı ́mě 

vzali pod svá ochranná křıd́la.  To mě zřejmě i poté ovlivnilo, 

že jsem vıće tıh́l k poctivé a melodické dechovce. 

Které	hudební	nástroje	ovládáš?	

Teďka mi zůstal akordeon a klarinet. V mládi jsem ještě hrál 

na trubce. Kdysi jsem měl nejraději harmoniku, pak mi 

nejvıće přirostl k srdci klarinet. 

Prozradíš	nám	proč?	

Myslıḿ  si, že to bude tıḿ, že na něm hraji v Dechovém	

orchestru	Jablunkovanka a Symfonickém	dechovém	orchestru	

Májovák	Karviná. V době, když jsem pracoval v Třineckých 

železárnách, byl jsem členem Dechového	 orchestru	

Třineckých	železáren, kde jsem  pochopil, že klarinet je zcela 

jedinečný hudebnı ́ nástroj. Bohužel, po převratu se tento 

orchestr rozpadl, což byla obrovská škoda, protože kapela 

byla na velmi vysoké umělecké úrovni. Měli jsme jednou 

měsı́ čně  osmihodinové  placené  zkoušky.  Vedl  je 

profesionálnı ́dirigent, se kterým byla radost spolupracovat. 

Velmi rád na toto obdobı ́vzpomıńám. 

Kde	nabíráš	hudební	inspiraci?	

Odjakživa se mi lı́bı́ koncerty na harmoniku. To jsem 

neskute čn ě  obdivoval .  Vzpomı́n ám s i ,  jak  mě  v 

sedmdesátých letech naprosto uhranula svou hudebnı ́

preciznostı́ a melodičnostı́ kapela Moravanka.	Od té doby 

nedám na dechovku dopustit. Jen mě mrzı,́  že dechovka má 

v současné době u nás „špatné jméno“. Když řekneš někomu, 

že posloucháš dechovku, tak vypadáš jako blbeček. 

Co	 stojí	 za	 tím,	 že	 dechovka	 není	 oblíbený	 hudební	

žánr?

Na to nelze jednoznačně odpovědět. Každý má na to svůj 

názor. A jak vıḿe, náš národ má v každém odvětvı ́hromadu 

„odbornıḱů“. (smıćh) Je to až nepochopitelné jak kladně 

hodnotı ́ moravskou dechovku země od našich západnıćh 

hranic (Rakousko, Německo, Polsko, Holandsko či 

Maďarsko). Kolik jejich špičkových dechařů se snažı ́tento 

hudebnı ́styl hrát. Zarážejıćı ́je také nezájem mládeže o hru 

na dechové nástroje. C� lověk s tıḿ nic nenadělá. Jen bych rád 

podotkl a upozornil, že dechovka nenı ́ „pohřebnı“́ hudba, 

tak jak si to mnoho lidı ́ myslı ́ a pak vzniká z toho určitý  

„společenský stereotyp“. 

Jak	pozná	laik	dobrou,	poctivou	dechovku?

Poctivá, dobrá dechovka by měla mıt́ v sobě oheň, něhu, 

šmrnc. Nejdůležitějšı ́ ze všeho je to, aby to muzikantům 

ladilo a aby se to lidem lıb́ilo. V dechovce by měl být zájem 

celého kolektivu. Nenı ́to jako ve fotbale, že vynikajıćı ́hráč 

rozhoduje zápasy a zbytek hraje na něj nebo bránı.́ V kapele 

sebelepšı ́muzikant, zpěvák sám nic nesvede. V orchestru 

nemůže chybět opravdová pokora. Snažit se i ve zdánlivě 

jednoduchých skladbách nic nepodceňovat. Když to shrnu, 

tak se jedná o snahu každého muzikanta o co největšı ́

dokonalost ve hře. V malé kapele musı́ každý hráč odvést 

archiwum		W.	Czepiec	

archiv	sestry	alžbětinky

archiv	J.	Durstin

archiv	JACKi
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stoprocentnı ́ výkon. Musı ́ tam být temperament, svižné  

tempo, ale to tempo nesmı ́překročit technickou zdatnost 

jediného muzikanta. V opačném přıṕadě je z toho „guláš“ a 

to dnešnı ́ posluchači poznajı.́ Obrovský problém dnešnı ́

doby je to, že se vytrácı ́pojem melodičnosti, harmonie a 

preciznosti. Tıḿ absolutně nechci hanit modernı ́ pojetı ́

hudby. Nejsem od toho, abych někomu něco vyčıt́al nebo 

něco kritizoval. Jen řıḱám svůj názor. Rád bych ještě zmıń il 

jednu věc. Podle mého názoru je velkou chybou si myslet, že 

když dechovka změnı ́repertoár a bude hrát napřıḱlad pıśně 

od Kabátu, tak na dechovku začnou chodit houfy lidı́. 

Přinese to opačný efekt. Znechutı ́ to akorát obě skupiny 

posluchačů. Dechovka by měla zůstat u svého stylu a rock či 

pop zase u toho svého. Přece naše česká jı́dla jako je 

svı́čková nebo vepřo knedlo zelo vařı́me také podle 

způsobu našich předků. Nedovolı́me si přece v tom 

improvizovat. 

Jaká	byla	Tvoje	cesta	k	Jablunkovance?	

Zase to bylo o mé iniciativě. Já jsem takový akčnı ́člověk. 

(smıćh) R� ıḱal jsem si, že bych chtěl někde hrát, tak jsem 

se šel podıv́at na zkoušku Jablunkovanky a zůstal jsem tam 

dodnes. (smıć h) Jablunkovanka je součástı ́mého života už 

třicet dva let. 

Co	pro	Tebe	znamená	Jablunkovanka?	

Je to moje srdečnı ́záležitost a pevně věřıḿ, že se jı ́bude 

dařit udržet na vzestupné tendenci ještě dlouhou dobu. 

Jsme sice parta muzikantů od Ostravy, možná až po 

Považskou Bystrici, ale vždy to bude pouze Jablunkovanka.

Kde	si	vás	můžou	čtenáři	poslechnout	v	nejbližší	době?	

C�tenáři si nás můžou přijıt́ poslechnout na akci Den obce 

Bocanovice - 25. 6. Budeme také již tradičně hrát na pouti 

svatého Cyrila a Metoděje na Hrčavě - 5. 7. Pak nás ještě čeká 

vystoupenı́ na dožı́nkách v Návsı́ a Gutech. V zářı́ pak 

budeme hrát při slavnostnıḿ otevřenı ́tělocvičny v Návsı.́ 

Přijímá	Jablunkovanka	nové	členy	do	svých	řad?	

Samozřejmě! Budeme jenom rádi. Nedávno se k nám přidal 

velmi nadaný a šikovný klučina z Bystřice, Vojta S�piller. 

Bude to profesionál ve svém oboru, protože se dostal na 

Ostravskou konzervator.̌ Je to naše velká naděje. Snad ty 

mladé zaujmeme a neodradıḿe. (smıćh) 

Jak	trávíš	volný	čas?	

Nepotřebuji ho nijak trávit. Pro mě je hlavnı,́ abych měl 

občas „svůj klid“. Mám hodnou a krásnou manželku, se 

kterou jsem šťastný už padesát dva let. Máme šikovná a 

nádherná vnoučata. Co vıć si přát? Akorát mě štve, jedna 

věc. Posledně jsem hodně zlenivěl, a proto si už málokdy 

zajdu na pivo. (smıćh) 

Co	bys	vzkázal	čtenářům?	

Abychom zůstali všichni pokornı ́a lidštı.́ 

Děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré!

                                                                           D.	Cymerys,	JACKi	

	Repro:	kronika	města	Jablunkov

archiwum		W.	Czepiec	

archiwum		W.	Czepiec	

Rád bych také pobı́dl všechny čtenáře, kteřı́ majı́ o 

dechovku zájem a chtěli by s námi hrát či zpıv́at, stačı ́se 

přijıt́ podıv́at na naši zkoušku a pokud se Vám bude u nás 

lıb́it, budeme rádi, když zůstanete, co nejdéle. Každý nový 

člen je pro kapelu obrovským obohacenıḿ. Každého si je 

třeba vážit a ocenit jeho schopnosti. Opravdu, nenı ́se čeho 

obávat. Každý je vıt́aný. Zbytek se člověk naučı ́a vyzkoušı.́ Je 

důležité to alespoň zkusit. O nic přece nejde. Když nebudu 

stıh́at, tak to „zabalıḿ“, odejdu a nic se přece neděje. Z� ivot 

jde dál.

archiv	J.	Durstin



ŠKOLNÍ STRÍPKYJACKi ZPRAVODAJ
K U L T U R A     S P O R T

7

bychom opravdu všechno nezvládli. Dı́ky civilnı́m 
zaměstnancům se můžeme se sestrami společně sejıt́ při 
modlitbě, na rannı ́ mši svaté a také při obědě. Můžeme 
fungovat jako společenstvı.́ 

Kolik	máte	civilních	zaměstnanců?	

Musı ́to být přesně? (smıćh) U� vazků máme přes padesát a v 

tom jsou zahrnuty už i sestry. Civilnıćh zaměstnanců je tedy 

kolem třiceti. Někteřı ́ u nás pracujı ́ třeba jen na částečný 

úvazek nebo jsou právě na brigádě.

A	kolik	je	klientů	Domova	svaté	Alžběty?	

V domově máme šedesát devět klientů, kteřı ́bydlı ́ na třech 

patrech.

V	areálu	kláštera	se	nachází	také	muzeum.	Co	to	je	za	

muzeum	a	čím	se	zabývá?

Muzeum mapuje historii Konventu sester alžbětinek v 
Jablunkově. Jsou tam věci, které sestry použıv́aly v průběhu 
sto sedmdesáti let svého působenı́ zde v Jablunkově. 
Skvostem je náhrobnı ́deska, která byla ve starém klášteře a 
pod nıž́ nejspıš́ byly uloženy ostatky zakladatelky Matky 
Bonaventury Sobotkové (1800 – 1877). 

Je	muzeum	otevřeno	pro	veřejnost?	

Ano, prohlı́dku si je možné objednat třeba na e-mailu 
alzbe�nky@seznam.cz. Rádi provedeme zájemce muzeem. 
Jen se je třeba domluvit. Nemůžeme si dovolit zaměstnat 
dalšıh́o člověka, který by byl v muzeu k dispozici od pondělı ́
do neděle.

Když	přijde	na	Vás	slabá	chvilka.	Ozve	se	ve	Vás	touha	po	
mateřství	nebo	po	manželství.	Kde	shledáváte	pomoc?	

Pokud to je v tu chvıĺi možné, svěřuji to v modlitbě Ježıš́i. 
Nebojıḿ se veškeré emoce prožıv́at, protože to je naprosto 
přirozené. C� lověk by měl být před Bohem a před sebou 
samým upřıḿný a vždy stát v pravdě i s tıḿ všıḿ, co má 
uvnitr.̌ Také mi pomáhá řıćt to někomu, ke komu mám ve 
společenstvı ́blıźko. Sdıĺet to, co prožıv́ám, co mě přirozeně 
táhne. Tolik konkrétně za mě.

 

Jaké	to	je	být	Ježíšovou	nevěstou?	

Krásné. (zářıćı ́úsměv) 

Jak	se	na	Vás	dívá?	

Jeho pohled je zcela čistý. To, jakým způsobem se na mě 

dıv́á je pro mě nepochopitelné. V tom Jeho pohledu mě 

fascinuje ta Jeho úcta a důstojnost, kterou mi vyjadřuje. 

Jak	si	Boha	představujete	nyní?	

Jako milujıćıh́o Otce, který je blıźko, který mi stále ukazuje 
svou Tvář v Pánu Ježı́ š i ,  který mi projevuje své 
milosrdenstvı,́ který se mnou neztrácı ́trpělivost. Stále mi 
odpouštı ́ a přijıḿá mě v mých slabostech, tıḿ mě učı ́
milovat druhé, odpouštět, přijıḿat pravdu o sobě samém i 
o mě. Neustále mi dává podněty k obrácenı.́ Jestli Bůh je 
pro mě Ten, který z lásky ke mě poslal svého Syna, aby za 
mě zemřel na křı́ži, pak mě všechny tyto skutečnosti 
vnitřně vybıźejı ́k odpovědi, k tomu, že chci sama na sobě 
pracovat. Chci co nejkonkrétněji odpovıd́at na Jeho lásku, 
protože já vlastně celý život hledám odpověď na Božı ́
lásku. 

Jakým	úryvkem	z	Písma	Svatého	povzbudíte	čtenáře?

V	tom	se	ukázala	Boží	 láska	k	nám,	že	Bůh	poslal	na	svět	

svého	jediného	Syna,	abychom	skrze	něho	měli	život. V	tom	je	

láska:	ne	že	my	jsme	si	zamilovali	Boha,	ale	že	on	si	zamiloval	

nás	a	poslal	svého	Syna	jako	oběť	smíření	za	naše	hříchy.	

(1	Jan	4,9-10)

Jste	šťastná?	

Jsem. (rozzářená tvář) Pamatuji si, jak jsem už tolikrát 

plakala na kolenou a děkovala  Pánu Bohu za to, jak jsem 

šťastná. I přes těžké životnı ́zkoušky, bych svoje povolánı ́

neměnila. Pokoj v srdci, kterým mě obdarovává Kristus, 

bych přála celému světu! 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám i celému Konventu 

sester alžbětinek hodně BOZ� I�HO POZ� EHNA� NI�!

																																																																												

archiwum		W.	Czepiec	

archiv	sestry	alžbětinky

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

FOTO:	Daniel	Franek

Adolphe	William	Bouguereau	Braterska	miłość

babcia	z	Grónika

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

JACKi ZPRAVODAJ
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GÓROLSKO ZIYMIO,
ŁOJĆIZNO MOJA! 

TY JEŹIEŚ JAKO ZDROWI	

POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

Górolsko	Ziymio,	łOjćizno	moja!	Ty	jeźieś	jako	

zdrowi;

Wiela cie trzeja cynić, tyn jyny sie dowiy,

Gdo cie stracił. Dziśka krasym twojóm w całej łozdobie

Widzim i łopisujym, bo tesknim po tobie.

Panno S�wiynto, co Jasnej bróniś Ciynstochowy

I w łOstrej świyciś Bramie! Ty, co gród zamkowy

Cieśiński łochranioś z jego wiernym ludym!

Jako mie dziecko do zdrowio powróciłaś cudym

(Dy łod płacióncej matki pod Twojóm łopiekym

łO�iarowany, martwóm podniósłech powiekym

I zaroz mógłech pieśio do Twych świóntyń progu

Iść za wrócóne źici podziynkować Bogu),

Tak nas powróciś cudym na łOjćizny łóno.

Tymciasym przenoś mojóm duśiym utynskniónóm

Do tych grónićków leśnych, prziłogów zielónych,

S� iroko nad modróm C� iadećkóm, łOlzóm, Wisłóm 

rozcióngniónych;

Do tych pól malowanych zboźim rozmaitym,

Wyzłocanych pśiynicóm, posrebrzanych źitym;

Kany burśtynowy świyrzop, gryka jako śniyg bioło,

Kany paniyńskim rumiyńcym dziyncielina poło,

A wśiecko przeposane, jakoby splatkóm, miedzóm

Zielónóm, na nij lecy kany ciche gruśie siedzóm.

S� ród takich pól przed laty, nad brzegym ruciaju,

Na grónićku niewielkim a w lipowym gaju,

Stoł dwór górolski, z drzewa, leć podmurowany;

 
              

  

Z	górolskim	pozdrowiynim
Andrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora

WŚIECKO	MIE	TAK	CIEŚI,	CO	SWOJSKI,	CO	NAŚI…

Tu żiech się urodził,
tuch się wychowywoł,

tu mie moja Matuś
do snu kolybali.

I ućili kochać
Boga i łOjćiznym,

ućili uprawiać
nasióm łojcowiznym.

Pómnym na Ich słowa,
w pracy się nie lynim,

kochóm wioskym swojóm
i po łojcach ziymiym.

Przitoćióne tu wierśie sóm moim swobodnym tłumaćiynim oryginałów napisanych w polskim jynzyku literackim 
na mowym istebniańsko-jabłónkowskóm, jakómech zapamiyntoł łod przodków i sómsiadów.
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S�wiyciły sie z daleka smyrekowe ściany,
Tym jaśniyjśi, źie łodbite łod ćmawej zielyni

Lip, co go brónióm łod wiatrów jesiyni.
Dóm miyśkalny niewielki, leć zewśiónd chyndogi,

I stodołym mioł wielkóm, i przy nij trzy stogi
Słómy, co pod strzechóm zmiyścić sie ni moźie;

Widać, źie łokolica łob�ito we zboźi,
I widać z lićby łostrewek, co wzdłuź i wsiyrz prziłogów

S�wiycóm gynsto jako gwiozdy, widać z lićby pługów
łOrzóncych wćias rano łany forymne ugoru,

Urodliwe, zapewne naleźne do dworu,
Uprawne godnie na kśtałt łogrodowych grzóndek:

Z� ie w tym dómu dostatek bywo I porzóndek.

Brama do korzón łodewrzyto przechodnióm łogłaśio,

Z� ie gościnno i wśieckich w gościnym zapraśio...

(Je	 to	 mój	 skrómny	 przekład	 na	 mowym	 istebniańskóm	

pocióntku	 ksiyngi	 I	 "Pana	 Tadeusza"	 Adama	 Mickiewicza	 –	

Litwo,	Ojczyzno	moja!)

Na	zdjyńciu	pokolorowanym	z	roków	30.	XX	wieku	widać	

Istebniańskóm	 Dziedzinym,	 kiero	 skłodała	 sie	 kiejsi	

przed	rozdrobniynim	rodowych	dziołów	–	tak	jako	i	inksi	

dziedziny	 kole	 Jabłónkowa	 -	 z	 tzw.	 Dworów,	 kiere	

naleźiały	do	jednego	rodu	(źródło: NAC)

Z	górolskim	pozdrowiynim

Andrzej	Suszka	z	Rupiynki	łod	Fiedora

WŚIECKO	MIE	TAK	CIEŚI

Wśiecko mie tak cieśi,
Co swojski, co naśi,

I ludzie mi sóm drodzy i mili;
I nie wiym, co milśi

nad swojski poddaśi?
Nad ptośka, co w krzokach fórt furgo?

Nad matkym co w biołych śiatkach
Lyn przyndóm w biołej izbie?

Nad ziymiym, co łobiyli nóm rodzi?
Nad gwiozdkym, co w ćistej

łOdbijo sie wodzie?
Nad miesióńćiek, co z lasu wychodzi?

I nie wiym, co milśi,
Nad ludzki wejrzyni?

Co barzij ćiste, nad wodym 
przećistóm?

Co lepśi, nad dobre
U ludzi spómniyni?

Co drokśi, nad ziymiym łojćistóm?
 

Teo�il	Lenartowicz		-	Mnie	wszystko	tak	
cieszy

Istebniańsko	dziedzina

Jabłonków	
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Dovolím	 si	 začít	 tento	 rozhovor	 Vaší	 myšlenkou,	

která	 Vás	 inspirovala	 k	 založení	 kroužku	 řecko-

římského	 zápasu	 v	 Jablunkově.	 „Talentované	 děti	

jsou	 všude,	 jde	 jen	 o	 to,	 správně	 je	 podchytit	 a	

trpělivě	dál	rozvíjet.	Dát	jim	šanci“.	Prozradíte	nám,	

jak	se	taková	myšlenka	ve	Vás	zrodila?

Viděl jsem kolem sebe řadu dětı,́ které v té době neměly 

možnost sportovnıh́o vyžitı.́ Scházel kvalitnı ́ oddıĺ  a 

hlavně trenéři, kteřı ́ by je přivedli k výkonnostnıḿu 

sportu. Dobrý trenér se kromě nabytých zkušenostı ́

musı ́neustále vzdělávat a měl by mıt́ vizi, kam směřovat 

své svěřence. Samozřejmostı ́ je také trpělivost, vıŕa v 

úspěch svého počı́nánı́  a zejména organizačnı ́

schopnosti. Měl by rovněž být schopen patřičně 

využıv́at poznatky zıśkané na různých soutěžıćh, a to 

nejen znalosti o soupeřı́ch, ale hlavně o svých 

svěřencıćh.

Slova	 jste	 přerodil	 v	 čin	 v	 roce	 1977.	 Tehdy	

odstartoval	 kroužek	 řecko-římského	 zápasu	 v	

jablunkovském	DDM.	Jaké	byly	začátky?

Právě začátky, kdy vás nikdo nezná, nemáte za sebou 

žádnou historii, otestujı́ vaše odhodlánı́ překonat 

překážky a jsou prubıř́skou zkouškou. Moje prvnı ́cesta 

vedla za tehdejšıḿ předsedou Spartaku	 Jablunkov s 

nabıd́kou o začleněnı ́ začıńajıćıh́o kroužku do jejich 

sportovnı́  jednoty.  Nabı́dka  byla  odmı́ tnut á . 

Porozuměnı́ jsem našel u tehdejšı́ ředitelky DDM 

Jablunkov panı ́ Tomankové a u ředitele ZS�  Jablunkov 

pana Kozielka. Začátkem školnı́ho roku 1977 jsem 

zorganizoval exhibičnı́ ukázku techniky zápasu, 

gymnastické obratnosti a samotného zápasu.  Zájem byl 

velký. Přišlo přibližně třicet chlapců. Náročné tréninky 

však zvládli jen ti, kteřı ́měli opravdový zájem. 

Každoročnı́ nábory se opakovaly ve stejné režii. Na prvnı ́

tréninky přišla celá řada zájemců a s postupem času zůstali jen 

ti, kteřı ́byli opravdu pilnı ́a odhodlanı.́  	

Do	kolika	věkových	kategorií	byl	prvotně	kurz	rozdělen?

Začıńali jsme s chlapci ze šesté a osmé třıd́y v jedné tréninkové 

skupině staršıćh žáků. V dalšıćh letech přicházeli mladšı ́žáci a 

vzhledem k narůstajı́cı́mu počtu a speci�ikům jednotlivých 

věkových kategoriı ́ bylo potřeba vytvořit druhou tréninkovou 

skupinu. Postupně jsme trénovali ve třech tréninkových 

skupinách, v počtu čtyřiceti pěti mladšıćh a staršıćh žáků. Po 

dvou letech, jako trenér,  začal se mnou spolupracovat můj 

staršı́ bratr Jan a od 1988 roku posı́lil trenérský tým náš 

odchovanec Jiřı ́Szkandera.

V	čem	spočívají	speci�ika	řecko-římského	zápasu?	

Zápas je jednı́m z nejstaršı́ch sportů. Vycházı́ z lidské 

přirozenosti uhájit svou bezpečnost, rodinu, majetek a často 

také své postavenı ́ v tehdejšı ́ společnosti. Hlavnı ́ rozdıĺ  mezi 

zápasem ve volném stylu a řecko-řıḿským zápasem spočıv́á v 

tom, že  ve volném stylu můžete provádět  záběry na nohy či

JOSEF	BOJKO

Josef Bojko je rodák z Návsí. Ke sportu měl 
blízko už v raném dětství. Jako mladý kluk si 
vybral řecko-římský zápas, kterému se jako 
trenér věnuje dodnes. Za svoje největší sportovní 
úspěchy považuje titul vicemistra a mistra ČR ve 
váze do osmdesáti jedna kg. A za ty životní -  
vedení svých svěřenců k vytouženým cílům a 
splněným přáním. Jeho životní výzvou je 
posunout Sportovní klub Zápas Jablunkov mezi 
přední oddíly České republiky.  

JEDEN Z NÁS ...JACKi ZPRAVODAJ
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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. 

mladého chlapce formuje. Naučı ́se, že nic nenı ́zadarmo a i 

to, že úspěch si musı ́zasloužit a své sportovnı ́návyky si v 

lepšı́m přı́padě přenese i do každodennı́ho života. 

V dnešnı́ době si snad každý uvědomuje, že správná 

životospráva, vyvážená strava a sport jsou rozhodujıć ıḿi 

faktory pevného zdravı ́a dlouhého věku. Přiměřený pohyb je 

motorem plnohodnotného života a pozitivně ovlivňuje 

správné fungovánı ́pohybového aparátu, krevnıh́o oběhu a 

srdce. Většina z těch, kteřı ́ provozovali sport, majı ́ zažité  

sportovnı ́návyky a daleko rychleji se vracı ́do původnı ́formy 

po prodělaných nemocıćh či operacıćh. V médiıćh se často 

diskutoval negativnı ́dopad nedostatku pohybu a nečinnosti 

v obdobı́ „koronavirové pandemie“. Neopı́rám se sice o 

statistiky, ale trenéři všech oddıĺ ů mluvı ́stejně a jednoznacňě. 

U některých jedinců došlo k enormnıḿ u nárůstu hmotnosti 

(tuků) a obrovskému výpadku trénovanosti.

Na	co	by	neměl	dobrý	zápasník	nikdy	zapomenout?	

Nesmı ́ zapomenout na to, že talent je dar, o který je třeba 

pečovat. Neustále jej rozvıj́et a neustrnout na mıśtě. Měl by 

zůstat skromný a zápasit vždy čestně. Talent, to je přıślib do 

budoucnosti. Rozvıj́et talent, to je správné vedenı ́ a také  

nutný objem přıṕravy. Pokud začátečnıći nebudou trénovat 

minimálně dvakrát a pokročilı ́ třikrát týdně, neobstojı ́ v 

konkurenci.		

Zastavme	 se	 na	 chviličku	 a	 zavzpomínejme	 na	 Vaše	

začátky.	Jaká	byla	Vaše	cesta	k	řecko-římským	zápasům?

Po nástupu na učiliště jsme začali s bratrem Vladislavem 

chodit na zápas do oddıĺ ů TJ	Zápas	Třinec. V té době se tam 

sešla perspektivnı ́parta pod vedenıḿ trenéra Jiřıh́o Fraňka. 

Spolu s Vladislavem jsme se stali oporami dorosteneckého 

družstva a dıḱy kvalitnıḿ tréninkům jsme jako dorostenecké 

družstvo postoupili na Mistrovstvı́ československých 

družstev, kde jsme vybojovali čtvrté a v dalšıḿ roce třetı ́

mıśto. Postupně se pak každoročně dorostenci TJ	 Zápas	

Třinec zlepšovali o jedno mıśto, až se probojovali k titulu 

Mistra	Československa.	

chvaty přes nohy. Zato v zápase řecko-řı́mském jsou 

úchopy a chvaty vedeny pouze za hornı ́ část těla. R� ecko-

řıḿský zápas je někdy rovněž označovan jako klasický 

zápas, při kterém závodnı́k provádı́ chvaty přes sebe 

vysokým obloukem a nesmı ́ použıt́ útok na nohy. Je pro 

diváky velice atraktivnı.́ 

Co	je	podle	Vás	jejich	hlavním	cílem?

Jednıḿ z cıĺů může být přıṕrava na život v dospělosti. 

Určitou analogii můžeme najıt́ v živočišné řıš́i v podobě 

mini soubojů mláďat, která se v rámci své smečky 

připravujı́ „zápasnickou hrou“ na život ve smečce. V 

přıŕodopisných dokumentech to jsou často lednı ́ medvědi, 

kočkovité šelmy či štěňata, která sice nemajı ́ ruce, ale 

použıv́ajı ́ zuby, přednı ́ tlapky a hlavně svou obratnostı ́

zı́skávajı́ navrch v soubojı́ch. Děti velmi rády sledujı ́

dovádějı́cı́ koťata a často po jejich vzoru vyhledávajı ́

„kočkovánı“́, mini zápasy se svými sourozenci, kamarády, 

přıṕadně vezmou zavděk tatıńkem a snažı ́ se ho udolat. 

(smıćh)

Co	Vás	na	tom	sportu	nejvíce	baví?

Je to individuálnı ́sport. Musıš́ si utkánı ́vybojovat sám za 

sebe. Za nikoho se neschováš. Vyhrát utkánı ́můžeš za pár 

vteřin, stejně tak jako prohrát. V kolektivnıćh sportech se 

často slabý hráč schová a silný jedinec zastavı́ svůj 

progresivnı ́růst v průměrném kolektivu.

A	je	něco,	co	Vám	vadí?

Vadı ́ mi zaměňovánı ́ amerického WRESTLINGU s řecko-

řı́mským zápasem či volným stylem. V Americe majı ́

americký fotbal, který je národnıḿ sportem. Nemá nic 

společného s našıḿ fotbalem a Evropané mu nepřišli na 

chuť. Americký wrestling je podle mého názoru urážkou 

sportu. Podle mého je to dohodnutý byznys, domluvené 

výsledky. K tomu prabıd́ná zápasnická technika - divadlo. 

Kdyby se u nás provozoval v cirkusech, neměl bych nic 

proti.

Řekněte	nám,	jaké	predispozice	jsou	u	zájemců	vítány?

Dám rodičům jednu radu. Přiveďte nám na trénink „hravá 

koťata“. Právě toho „lvıč́ka“, který má neustálou potřebu se 

prát se svým staršıḿ bráchou. Toho štıŕka, který pořád leze 

po tatıńkovi a potřebuje neustálý kontakt.  

Kdo	by	se	měl	tomu	stylu	raději	vyhnout?	

Ti, kteřı ́se kontaktu stranı,́ necıt́ı ́se dobře v těsné blıźkosti 

nebo ti, kteřı ́majı ́zdravotnı ́omezenı.́

Jaké	pozitivní	účinky	má	tento	sport	na	zdraví	jedince?

Myslıḿ , že každá matka chce mıt́ zdravého a urostlého 

syna. Dıv́ka zase hledá u partnera oporu ve vztahu. Sport 

Foto	N.	Dąbkowski

archiv	JACKi



Sportoval	jste	odmalička?

Dá se to tak řıćt, protože jsem z pěti sourozenců a spolu s 

nejmladšıḿ Vladislavem jsme odmalička mezi sebou neustále 

soupeřili a „válčili“. (smı́ch) Nejstaršı́ bratr Pavel zkoušel 

„doma“ hod diskem a hod koulı.́ Skákali jsme do výšky i do 

dálky, ale o soustavný trénink nikdy nešlo. C� asto jsme 

zrychleným přesunem absolvovali cestu za babičkou na 

Filipku. Obecně vzato, tehdejšı ́ způsob života nepochybně 

poskytoval lepšı ́fyzickou kondici. Pamatuji si na náš vıt́ězný 

orientačnı ́běh na učilišti v Nýdku, který jsme tehdy s bratry 

absolvovali. Stejně jsme si vedli i v běhu na lyžıćh, tehdy na 

těžkých sjezdových lyžıćh. (smıćh)

O	čem	jste	snil	jako	chlapec?

Nepamatuji si chlapecké sny, ale přitahovala mě přı́roda. 

Chytal a pouštěl jsem malé žabky. Sledoval brouky, pavouky, 

mravence či čmeláky. Chytal jsem opatrně včelky za křidélka. 

Vı́m, že mě nebavilo „pletı́” v záhonech a kytkách, ale v 

dospělosti se pěstovánı ́růžı ́a chryzantém stalo na dvacet let 

mou splněnou výzvou. 

Podělíte	se	o	Vaše	největší	sportovní	úspěchy?

Pro mě byl velmi silný zážitek, když jsme spolu s bratrem 

Ladislavem na Mistrovstvı ́ C�R přebıŕali vedle sebe zlatou a 

střıb́rnou medaili, a to jsme byli každý v jiné váhové kategorii. 

A v roce 1971 na Mistrovstvı ́C�R jsme si to vyměnili. (smıćh) 

Vše se to odehrávalo za přıt́omnosti nejstaršıh́o bratra Pavla, 

který byl našı ́velkou sportovnı ́inspiracı.́ V témže roce jsem 

pak ještě zvıt́ězil na turnaji Olympijských	nadějí, v kategorii do 

osmnácti let. Vzpomıńám si, jak v mých devatenácti jsem s 

bratrem Ladislavem narukoval na vojenskou službu do Dukly 

Trenčıń, která byla velkou školou zápasu a zároveň předurčila 

můj konec aktivnı ́ sportovnı ́kariéry. Naopak bratr Ladislav 

pokračoval v úspěšıćh a za svou závodnı ́ kariéru vybojoval 

šest titulů mistra C�eskoslovenska a šest titulů mistra C�eské 

republiky. Vyhrál řadu Mezinárodnı́ch turnajů a na 

Mistrovstvı ́ světa vybojoval páté mıśto. Bohužel, politické 

rozhodnutı ́ ho připravilo o účast na Olympijských hrách v 

USA, v roce 1984. Právě tehdy byl na svém výkonnostnıḿ 

vrcholu. 

A	životní?

Nehrbit před nikým záda. Nelhat. Dané slovo a podaná ruka je 

vıće než smlouva.

Jaká	je	Vaše	největší	výzva?

Moje největšı ́výzva je vždy ta, která je přede mnou. Jedna z 

největšıćh výzev, které jsem byl součástı,́ byla transformace 

kroužku zápasu DDM Jablunkov na Sportovní	 klub	 Zápas	

Jablunkov.	 Našı́m cı́lem, mojı́ osobnı́ výzvou a slibem je 

posunout náš SK	Zápas	Jablunkov mezi přednı ́oddıĺ y C�eské 

republiky. Tak, jak tomu bylo v osmdesátých letech za 
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ředitelky DDM Jablunkov Libuše Mitrichové. A to vše s 

našıḿ logem na hrudi a nápisem Jablunkov na zádech. V  

zářı ́loňského roku, když jsem začıńal se skupinou žáčků 

druhých třıd́, vyslechl jsem si jejich „sny“ a dal jsem jim 

své slovo, že mezi nimi určitě je budoucı ́ mistr C�R. Po  

s e d m i  m ě s ı́ c ı́ c h  t r é n i n k ů  j s m e  s e  z ú č a s t n i l i 

Mezinárodnı́ho turnaje v Novém Jičı́ně. Chlapcům se 

podařilo vybojovat tři prvnı ́ mıśta a jedno třetı ́ mıśto. 

Kromě toho jsme vyhráli v soutěži družstev. Porazili jsme 

dokonce Prahu. Neskutečný úspěch. (smıćh) Vıt́e, ono ani 

o to samotné vıt́ězstvı ́ nejde, ale je to potvrzenı ́ dobře 

nastoupené cesty. Jsem nesmıŕně rád, že mohu vést ty 

nejmladšı,́ protože je chci naučit zápasnickému uměnı,́ 

myšlenı,́ obratnosti a správné pohybové koordinaci těla. 

Plánujeme každoročně doplňovat nejmladšı́ ročnı́ky a 

budovat náš nový úspěšný tým. 

A	co	jinak?

U mě jinak souvisı ́také se sportem. Přál bych si, aby trenér 

oddı́lu 1. Běžecký Jablunkov Kamil Lubojacki mě 

následoval a založil sportovnı́ klub, který bude hrdě 

reprezentovat město Jablunkov a celé Jablunkovsko. 

Vzpomıńám si, jak Kamil v dětstvı ́začıńal právě u nás. Byl 

to velký talent. Po nějaké době dal přednost kytaře. V 

dospělosti se dıḱy své dceři vrátil zase ke sportu a dnes 

jako trenér běžeckého oddı́lu slavı́ úspěchy se svými 

svěřenci na celostátnıćh turnajıćh.

Děkujeme za rozhovor a  p řejeme Vám mnoho 

sportovnıćh i životnıćh úspěchů!

																																																																									D.	Cymerys,	JACKi

                                                                    

archiv	JACKi
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Akademie Domečku se stala tolik očekávanou přıĺežitostı ́

také k o�iciálnı́ oslavě 70. výročı́ založenı́ Domu dětı́ a 

mládeže Jablunkov, a to i přes skutečnost, že plnohodnotným 

výročıḿ byl rok 2021, jak bylo ostatně zmıńěno v úvodnıḿ 

slovu celé čtvrtečnı ́akce. Ovšem teprve letos jsme si mohli 

naplno a bez omezenı ́ užıt́ oslavu a také představit diář 

kroužků DDM Jablunkov, který je výsledkem mravenčı ́práce 

všech tehdejšıćh pracovnıḱů v covidové době.

                                                    	foto	E.	Badová

                                              			foto	E.	Badová

                                  					foto	R.	Staszowská

Děkujeme všem, kteřı ́se na přıṕravách a průběhu Akademie 

Domečku podı́leli. Děkujeme za tak velikou účast na 

samotné akci. Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci!

                                                                         Tým	DDM	Jablunkov

JACKi ZPRAVODAJ
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AKADEMIE	DOMEČKU
„Konečně!“ Ale nenı ́to takové to konečně, jako když šplháte 
do prudkého kopce a konečně vystoupáte na vrchol. R� eč je o 
tom, jako když je dıt́ěti dlouze odepıŕáno lıźátko, které je až 
přıĺiš vábivé. A pak ho dostane! Konečně!

Tak právě toto radostné konečně nesčetněkrát prošlo ústy 
nejen týmu Domu dětı ́ a mládeže a vedoucıćh kroužků, 
nýbrž také dětı,́ jejich rodičů a přıb́uzných. Ve čtvrtek 5. 
května 2022 se sál jablunkovské radnice naplnil k 
prasknutı.́ Všichni byli zvědavı,́ co jim děti z jednotlivých 
kroužků DDM Jablunkov a z odloučeného pracoviště v 
Mostech u Jablunkova během svých představenıćh ukážou.

Ano, hádáte správně. R� eč je o tolik očekávané Akademii 

Domečku, která se mohla letos konečně uspořádat. Po 

úvodnıćh slovech se na podiu vystřıd́alo čtrnáct tanečnıćh, 

pohybových a hudebnıćh kroužků, které mohly předvést, co 

se za celý školnı ́ rok naučily. Přıŕodovědné a rukodělné 

kroužky se naopak prezentovaly formou výstavy svých 

pracı,́ kdy malby, kresby, výrobky a fotogra�ie dětı ́zdobily 

chodbu, schodiště a obřadnı ́sıň́ radnice.

	foto	E.	Badová

foto	kroužek	Lumini



GDO	ROD	CHODZYWUJE	PO	KOPCACH,	
NIE	CHODZI	TAK	CZYNSTO	PO...

Naczasie pod gróniczkami zawóniało latym a połówka roku 

je pómału już za dźwiyrzami. Dziyń sie nóm pieknie 

nacióngnył a nima lepszigo czasu na przechodzani sie w 

tych sercu miłych miyjscach. Choć ty „Beskidzki Grónie“ nie 

sóm tak łostre, jak Tatry, czi Alpy, tak nie jedna grapa do aji 

porzóndnymu turystowi pieknie pokurzić. Coroz to wiyncej 

ludzie widzóm, że sie aji ło tóm przirode trza kapke 

postarać. Nikierzi ludzie se jeszcze nie nauczili chować z 

cnotóm a miłościóm ku sebie samym a tymu jim je ciynżko 

niechać po sebie porzóndek atd. Naszczynści „tym“ kierym 

to nima jedno przibywo a rozum nad głupotóm chwała Bogu 

wygrywo. Człowiek, kiery sie z błota roz wyszkrobie, tak do 

niego po drugi roz, już mało kiedy spadnie. 

Nima to nic ciynżkigo, bo trza przebywać na słoneczku, w 

zogrodzie w lesie a cosi zdrowego pojeść, coby my też cosi z 

tej fotosyntezy pozbiyrali. 

Podle	sztudowanych	
naukowców	je	dobre	jeść	

surowe	zielóne	zieliny,	kady	sie	
jynym	do	a	w	kany	jakim	

jedzyniu!	
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Jak se tak dobrze pojodómy, tóż zielóny barwnik chloro�il

 przeniko do naszi krwie a tymu, że przez nas światło też 

przechodzo, tak fotosynteza działo aji w nas. Chloro�il je 

jedna z niejzdrowszich substancji, kiero je wszyndzi kolem 

nas ganz zadarmo! Mómy potym wiyncej siły, energie, 

radości a ku wyśmiociu wiela nie trza. 

Pómału w każdym lesie sie mogymy łognyć po cosi 

zielónego. Wszecy znómy zajónczóm kapustym Oxalis	

acetosella.	 Je to zielinka, kieróm se mogymy w miynszich 

ilościach przigryzać. Jak sie jóm pozjodo, tak zażynie chynć 

sie napić a tak mogymy dónść ku zdrzódełku, aniż by nas 

susziło. Szczowik, też nie trza wiela przipóminać. Starczi aji 

mało, choć by żuć ściebło trowy miyndzy zymbami, tak jak 

to ludzie na dziedzinie wdycki robiywali. Dajóm sie też jeść 

młode listki buku, czi lipy. Niejwiyncej takich informacji 

nóndymy prosto w przirodzie i starczi sie lechko inspirować 

jakómsi chytróm ksiónżkóm, albo jeszcze chytrzejszim 

internetym.

Móndrości je kolem nas aji w nas przełokropnie kupa, 

jynym starczi kapkym przihamować a iść po kopcach do 

sebie. Niech sie wóm kanyjynym, kany co, darzi!

		Janek	z	Brzega

Ludzie	sie	dycki	inspirowali	przirodóm.	
Gdyby	tak	nie	było,	to	by	se	człowiek	nigdy	od	ziymie	nie	odlepił.	

archiwum	J.	Michalik
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úkoly a pozice, kterých se musı́ držet. Jinak by to 

nefungovalo. I když se někdo z kolegů mezi sebou 

nemusı,́ je dobré na to po dobu práce zapomenout. 

Ojedinělému	 šarmu	 letušek	 dopomáhá	 určitě	 i	

uniforma.

Máte pravdu! (smıćh) Na stevardky či stevardy je kladen 

velký důraz, co se týká estetičnosti. Musıt́e být neustále 

upravenı,́ usměvavı ́a narovnanı.́ Bez toho ani ránu. 

Říká	 se,	 že	 povolání	 letušky	 vzniklo	 proto,	 aby	 se	

cestující	méně	báli	(smích).	Jiné	zdroje	však	uvádí,	že	

dříve	 letušky	 (kdysi	 se	 říkalo	 „dívky	 v	 nebi“)	 byly	

zdravotní	 sestry.	 Jejich	hlavním	úkolem	bylo	nejen	

poskytovat	 první	 pomoc,	 ale	 rovněž	 obsluhovat,	

komunikovat	 s	 lidmi,	 děrovat	 vstupenky,	 uklízet	

prostory	a	odbavovat	zavazadla.	Došlo	to	až	k	tomu,	

O práci letušky sní mnoho dívek. Krásné a upravené ženy, skvěle padnoucí uniformy, dobrodružství či 
nádherné výhledy z ptačí perspektivy. Prestiž a exotika. To jsou představy většiny z nás o profesi palubních 
průvodčí. Ale víte, co se ve skutečnosti za tím vším skrývá? O tom, jaké je to být letuškou, o létání a 
vystupování z komfortní zóny jsme si povídali s palubní průvodčí letecké společnosti Smartwings, Halinou 
Pyszkovou. 

HALINA		PYSZKOVÁ
LETUŠKA	SMARTWINGS

Práce	 letušky	 je	pro	mnohé	slečny	či	dámy	vytouženou	
profesí.	Snila	jste	už	jako	holčička	o	této	práci	v	nebesích?	

Ano, snila. Moji zálibou bylo vždy cestovánı́, poznávánı ́

odlišných cizıćh kultur a nestereotypnı ́práce. Když jsem jako 

malá letěla letadlem, byla jsem velmi natěšená a brala jsem to 

za výjimečnou, krásnou přıĺežitost. Dodnes se cıt́ıḿ v letadle 

jako doma. (smıćh) Vybavuji si, že i samotné letiště bylo pro 

mě neskutečným prožitkem. Nasávala jsem letištnı ́atmosféru 

plnými doušky. (smıćh) Zřejmě se mi to vyplatilo, protože 

dětský sen se stal skutečnostı.́ (smıćh) Pamatuji si, že v letadle 

jsem vždy seděla u okna. Netěšila jsem se ani tak na dovolenou, 

jak na let. (smıćh)

	A	hrála	jste	si	v	dětství	na	stevardku?	

Na letušku jsem si v dětstvı ́ nehrála. Pamatuji si, že vizáž 

letušek mi spıš́e dávala pocit, že je to něco nedosažitelného. 

Vnıḿala jsem to, že tato profese je pro slečny či dámy z většıćh 

měst a ne pro holku z Třince. (smıćh) 

Profese	 palubní	 průvodčí	 patří	 k	 nejoblíbenějším	

profesím	vůbec,	nejen	pro	ženy.	Co	myslíte,	čím	to	je?	

Myslıḿ  si, že tato práce obnášı ́určitou prestiž, ale také hodně 

zodpovědnosti. Jakmile se Vám podařı́ zı́skat vysněnou 

profesi, zamilujete se do nı ́ i do všech jejich aspektů. Toto 

zaměstnánı ́ Vám umožnı ́ poznat různé lidi, můžete potkat 

slavné osobnosti, což může přinést určité výhody, napřıḱlad 

kariérnı ́růst. Na této profesi se mi velmi lıb́ı ́to, že pracujete se 

spokojenými lidmi, co jdou za svými sny. V žádném přıṕadě se 

nejedná o stereotypnı ́práci, ba naopak, bourá stereotyp a to 

mi je sympatické. A co nesmıḿ zapomenout zmıńit, je pohled z 

letadla, který je dech beroucı.́ Možná i proto je tato profese tak 

oblıb́ená. Vidıt́ e seshora na naši krásnou Zemi. Každý den na 

palubě letadla přinášı ́nové lidi, výzvy a zajıḿavé situace. To 

mě naplňuje.

Prozradíte	nám,	v	čem	spočívá	kouzlo	letušek?	

Každá letuška by měla mıt́ charisma, empatii. Neměla by se bát 

kolektivnı ́práce, řešit krizové situace a výzvy. Přitom by měla 

zůstat nezávislá a samostatná. Vıt́e, ono na palubě posádka 

tvořı ́tým, který musı ́fungovat na sto procent. Každý má své 

archiwum	JACKi
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letectvı ́kladou důraz předevšıḿ na bezpečnost letu a proto 

přı́padná negativnı́ reakce agresivnı́ho cestujı́cı́ho může 

vyvolat nouzové přistánı ́za doprovodu policie. Co by mohlo 

čtenáře zajıḿat je fakt, že když se letı ́přes válečnou zónu, 

měla by být na palubě letadla výhradně mužská posádka. Je 

to požadavek, který vydává U� řad civilnıh́o letectvı ́a je nutné 

ho respektovat.

Vzpomínáte	možnou	agresivitu	cestujících.	Jak	si	radíte	

s	takovými	situacemi?

Na výcviku nás učili, že ti nejagresivnějšı ́ cestujıćı ́ jsou ti, 

kteřı ́se bojı ́létánı.́ Při agresivnıḿ chovánı ́pasažéra musıḿe 

postupovat následovně. Cestujı́cı́ho musı́me spoutat. 

Nejlépe když je smıš́ená posádka (muži i ženy). Muži majı ́

většı́ sı́lu. (smı́ch) Ze všeho nejdůležitějšı́ je spolupráce 

personálu. Pokud na agresivnı́ho pasažéra nic nezabı́rá, 

zahájı ́pilot nouzové přistánı,́ aby se nenarušila bezpečnost 

letu. Daný pasažér je zařazen na černou listinu se zákazem 

cestovánı ́ s dotyčnou leteckou společnostı.́ Po přistánı ́ je 

cestujı́cı́ za doprovodu policie vyveden z letadla. Musı ́

uhradit let a ztráty pro cestujıćı.́ Jsou to nevyčıślitelné sumy. 

Tıḿ to ještě nekončı.́ Hrozı ́ mu také odnětı ́ svobody za 

ohroženı ́zdravı ́a života cestujıćıćh. V letectvı ́jsou zavedené 

velmi přıśné normy a to z důvodů zachovánı ́ bezpečnosti 

všech pasažérů a personálu. 

Zajímavým	 tématem	pro	 naše	 čtenáře	může	 být	 kurz	

palubních	 průvodčí.	 Řekněte	 nám,	 jak	 takový	 výcvik	

probíhá?

Výcvik následuje po úspěšném přı́jı́macı́m pohovoru. 

Samotné výběrové řı́zenı́ je psychicky i fyzicky velmi 

náročné. Je to dlouhá cesta, ale stojı́ ji za to překonat. 

Momentálně absolvuji kurz ve zkrácené podobě, protože 

před pár lety jsem prošla řádným výcvikem u letecké 

společnosti Smartwings. Výcvik probı́há v Praze, CATC 

(Czech Aviation Training Centre). Je to přıṕrava na práci 

letušky na velmi profesionálnı ́úrovni. Vše se probıŕá do 

archiv:	L.	Ježowicz
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Repro:	kronika	města	Jablunkov

že	 během	 tankování	 pomohly	 přivézt	 palivo	 a	 po	

přistání	letadla	v	cílové	destinaci	ho	pomohly	dovézt	

do	hangáru	na	parkoviště.	Prozradíte	nám	nějaké	další	

zajímavosti	z	historie	profese	palubních	průvodčí?

Poč átky musely být  opravdu tě žké .  Mnohdy až 

nepředstavitelné. Myslıḿ  si, že dřıv́e se letušky nemohly 

vdávat. Dokonce se zavázaly k podepsánı́ smlouvy, že 

nesmı́ otěhotnět. Kdysi se bralo stevardky spı́še jako 

pomocnice na palubě letadla. Podmıńkou bylo umět jazyky, 

mı́t zdravotnı́ výcvik a zkušenosti s přesahem péče o 

cestujıćı.́ Tyto předpoklady platı ́v některých aerolinkách 

ještě dodnes. Kdysi bylo výběrové řı́zenı́ uvedeno v 

novinách a vybrané slečny musely mnohdy letět na 

konkurz do jiného státu a našetřit si na letenku. Tehdy se to 

bralo opravdu vážně. Bylo to jedno z nejprestižnějšıćh 

povolánı.́ Jednou jsem se setkala s letuškou, která létala s 

C�SA v době, kdy se odehrál teroristický útok na Světové 

obchodnı ́ centrum v New Yorku. R� ıḱala, že tehdy nikdo 

netušil, co se bude dıt́ dál. Letectvı ́se ocitlo v opravdu velmi 

těžké situaci. Tento strašlivý den změnil markantně 

veškerá pravidla pro dopravnı ́letadla a bezpečnost letu. 

Dočetla	 jsem	 se,	 že	 dámy	 v	 tomto	 povolání	 trum�ly	

pány,	protože	lidem	je	příjemnější,	když	je	obsluhuje	

roztomilá	drobná	slečna.	Je	to	pravda?	

Pravda to může být, ale napřıḱlad v muslimských zemıćh 

jsem se setkala s tıḿ, že cestujıćı ́pro obsluhu požadovali 

pány. V letecké společnosti Smartwings to funguje tak, že se 

snažı́me mı́t vždy dámsko-pánskou posádku. V C�eské 

republice se nemůže stát, že by někdo odmıt́l pohostinstvı ́

od slečny či dámy. Je třeba pamatovat na to, že pravidla v 
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detailu. Učıḿe se jak postupovat při teroristickém útoku, 

požáru, poklesu tlaku v kabině, nouzových situacı́ch. 

Nezbytnou částı ́kurzu je rovněž prvnı ́pomoc, výcvik přežitı ́

(moře, polárnı ́oblast, poušť). Musıḿe mıt́ také zvládnuté 

vědomosti o daném typu letadla a základy meteorologie. 

Z	 kurzu	 jste	 si	 odnesla	 mnoho	 cenných	 lekcí.	

Uplatňujete	tyto	zkušenosti	třeba	i	v	běžném	životě?	

Ano. Myslıḿ  si, že mi to pomohlo v mnoha ohledech. Hlavně 

v poznávánı́ sama sebe během krizových situacı́, které 

přinášı ́ život. Během výcviku, když jsme prováděli nácvik 

dekomprese, jsem totálně zamrzla, což by mě v reálu mohlo 

stát život. Naopak u simulace požáru jsem reagovala 

efektivně. C� lověk se občas zachová jinak, než plánoval. 

(smıćh) Je to dobrá průprava do života. 

Zažila	 jste	 někdy	 během	 letu	 nějakou	 nebezpečnou	

situaci?	

Byly situace, kdy jsem si myslela, že letı́m naposledy. 

Nakonec se ale naštěstı́ nic vážného nestalo. 

Údajně	se	občas	stává,	že	letušky	dostávají	od	pasažérů	

nabídky	k	sňatku.	(smích)	

Ano, to se opravdu stává. (smıćh) Já jsem zatıḿ žádost o ruku 

nedostala, ale jednou mi cestujı́cı́ na kelı́mek napsal 

telefonnı ́čıślo. (smıćh) Občas dostávám různé žádosti o 
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přátelstvı ́ na FB. (smıćh) Jednou jsem také dostala pracovnı ́

nabıd́ku překladatelky bankovnıćh transakcı ́v Dubaji nebo 

Pařıž́i. Pánovi se velmi lıb́ila moje angličtina. Dokonce jsem 

pak prošla pohovorem, ale chtěla jsem létat. (smıćh) Létánı ́

mě stálo tolik úsilı ́ a já půjdu do banky, ne? (smıćh) 

Chtěla	byste,	aby	Vás	jednou	Váš	milý	požádal	o	ruku	na	

letišti?	

Určitě! (smıćh) Myslıḿ  si, že každá letuška snı ́o zásnubách 

na letišti nebo přıḿo na palubě letadla. Letiště je pro nás 

symbolem štěstı ́a svobody. A taková žádost o ruku na letišti 

tyto pocity ještě vıć umocnı.́ Letiště pro většinu stevardek 

znamená uzemnění v domovské bázi. (smıćh)

Byli	cestující,	kteří	Vás	rozesmáli?	

Nikdy nezapomenu na to, jak jedna cestujıćı ́ odletěla z 

Kanárských ostrovů bez manžela i když měl koupenou 

letenku. (smıćh) Před vzletem a instrukcemi o manipulaci s 

nouzovými východy mi řekla: „Nějakou evakuaci bych 

klidně dala, protože manžel zůstal na letišti“. Vyděsilo mě 

to. Musela jsem se zeptat kapitána, jestli by se nenašlo ještě 

jedno mıśto pro pána a že si může sednout vedle mě na 

jumpseat (sedadlo pro letušky). Dalo by se řıćt, že vtipné 

situace zažıv́áme poměrně často. 

Byl	někdo,	kdo	Vám	poděkoval	nebo	Vám	něco	věnoval?	

Ano. Jednou přišla za mnou holčička, objala mě a dala mi 

obrázek, který namalovala. Bylo to úchvatné. Hodně se mi 
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také stávalo, když jsem jela metrem do práce, lidé na mě koukali 

a mladé holčiny se mě ptaly, jakou školu potřebujı,́ aby se mohly 

stát letuškou. Je to krásný pocit. (smıćh) 

Tleská	 se	 pořád	 na	 palubách	 letadla	 po	 úspěšném	

přistání?	

(Smıćh) Tento jev se ještě občas vyskytuje. (smıćh) Mě to 

osobně vždy potěšı,́ protože tıḿto nám pasažéři dávajı ́najevo, 

že byli v průběhu letu se všıḿ spokojeni. Teda alespoň si to tak 

myslıḿ . Pilotům to také nevadı,́ protože ti to ani v kokpitu 

neslyšı.́ (smıćh) Zkrátka to neřešı.́ 

Co	stevardky	nesnáší?	

Když je cestujıćı ́tahajı ́za sukni a mačkajı ́zvonek pro přıṕadné 

zdravotnı ́potıž́e během letu, aby nám sdělili, že chtějı ́napřıḱlad 

bagetu. (smıćh)

Čeho	chcete	jako	palubní	průvodčí	dosáhnout?

Jelikož mi je dvacet pět let, uvědomuji si, že tato práce nenı ́

navždy. Momentálně si žiju svůj splněný sen a vážıḿ si toho, že 

můžu alespoň trochu do letectvı ́nahlédnout. Létánı ́mi dává 

svobodu, odhodlánı ́a pocit naplněnı ́s motivacı,́ že člověk by si 

měl užıv́at život, protože sedmdesát pět procent našeho života 

tvořı ́práce. Letectvı ́mě inspirovalo v osobnıḿ životě k tomu, 

abych si ho vytvořila podle svých představ. Musıḿ řıćt, že mám 

krásný život. Bavı ́mě, naplňuje a neustále mě posouvá dál.

A	jako	člověk? 

Chtěla bych dosáhnout stanovených cıĺů z oboru psychologie, 

kterou studuji dálkově v New Yorku. Nechci nikdy  podlehnout 
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pohodlnému a stereotypnı́mu životu bez překážek. 

Chtěla bych být nadále šťastná, zdravá a dokázat, že 

všechno se dá zvládnout dıḱ y tvrdé práci a pıĺ i. Můj sen 

je stát se rovněž úspěšnou psycholožkou a jednou mıt́ 

zdravou a spokojenou rodinu.

Co	byste	dělala,	kdyby	 jednou	za	Vámi	přišla	Vaše	

dcera	a	řekla	Vám,	že	se	chce	stát	letuškou?

Určitě bych ji podpořila ve všem, o čem by snila a snažila 

bych se být nápomocná. Pomohla bych jı ́s přıṕravou na 

pohovor, protože s výcvikem to je ta nejtěžšı ́část. Kdysi 

jsem byla pozvána na pohovor pro Qatar	Airways, Etihad	

Airlines a Emirates. Nikde Vám neřeknou jak projı́t 

pohovorem. Zkoušela jsem to několikrát, než jsem 

zjistila, co skutečně chtějı ́a hledajı.́ Pokud se napřıḱlad 

do Emirates nedostanete napoprvé, můžete zkusit dalšı ́

pokus až za šest měsıćů. 

Co	 byste	 vzkázala	 slečnám	 nebo	 dámám,	 které	

uvažují	o	práci	letušky? 

Holky, držı́m Vám palce! Upřı́mně Vám řeknu, že je to

velmi náročná práce. Je potřeba mıt́ k tomu vztah. Musıt́e 

počıt́at s tıḿ, že s rodinou se nebudete vıd́at moc často. 
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9 KAM ZA KULTUROU

´

V 10. 6. 2022                       NOC KOSTELU
O

v evangelickém sboru Návsí

od 16.00 O KARKULCE TROCHU JINAK
                              Divadelní představení pro dě�, 
                              obecní kulturní areál

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpus�l vám.” Efezským 4,32

od 17.00 PROHLÍDKA KOSTELA
                              Od oltáře až ke zvonům 
                              - možnost prohlídky kostela

od 19.00 MILOSRDENSTVÍ   
                      - večer Chval, Slova a Motliteb
                              Ekumenické setkání v kostele

od 21.00  POJĎTE K NÁM NA FARU
                               Vzájemné sdílení, diskuse

WWW.NOCKOSTELU.CZ
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Budete se řıd́it podle pravidel dané letecké společnosti, 
plánů letů. Váš osobnı́ život bude omezený. Jakmile to 
překousnete, pochopıt́e, že je to jedno z nejkrásnějšıćh 
zaměstnánı́, které Vám otevře obrovskou škálu nových 
možnostı,́ nejen v zahraničı.́ Pokud Vás to neodradilo, běžte 
za svým cıĺem. 

Viděla	jste	�ilm	Letuška	první	třídy? 
Ano! (smıćh) Miluji �ilmy o letectvı,́ a pokud je krásny,́ tak o to

vıć! (smıćh) Film Letuška	 první	 třídy by měla shlédnout 

každá budoucı ́palubnı ́průvodčı.́  

V	blízké	 budoucnosti	 plánujete	 vydat	 knihu	 o	Vašich	

zkušenostech	 s	 letectvím.	Na	 jaký	příběh	 se	můžeme	

těšit?	

Těšit se můžete na cestu do oblak. (smıćh) Krok po kroku. 

Kniha bude obsahovat přıb́ěhy z paluby letadla. Zmiňujı ́se o 

mých zkušenostech s létánıḿ nebo třeba jak jsem se k této 

práci dostala. Pıš́i o dobrodružstvı,́ cestách a lidech. 

Kdy	bude	kniha	k	dispozici?

Kniha by měla pravděpodobně vyjıt́ v zářı ́letošnıh́o roku. 

Na knize musıḿ  ještě pořádně zapracovat. Chtěla bych v nı ́

zachytit i letošnı ́leteckou sezónu, která mě za chvıĺi čeká. 

Moc se na to těšıḿ. (smıćh) 

Co	byste	vzkázala	našim	čtenářům? 

Ať si jdou za svými sny. Nebojte se „vstoupit“ do 

nekomfortnı ́ zóny. Je jedno, odkud jste. Důležité je jıt́ za 

svým vysněným cıĺem a tvrdě na tom pracovat. 

Děkujeme za rozhovor, přejeme Vám krásné vzlety a hladká 

přistánı!́

                                                                             D.	Cymerys,	JACKi	

archiv	H.	Pyszková



S	čím	mají	majitelé	největší	problém?

Je toho vıć, ale pořád vede neposlušnost, přivolánı,́ okusovánı ́

věcı ́a kousánı.́ 

Poradíte	čtenářům,	kteří	možná	přemýšlí	nad	pořízením	

pejska,	podle	čeho	by	se	měli	při	výběru	řídit?

Pamatujte hlavně na to, že když si pořıd́ıt́e psa, je	to závazek a 

je potřeba se mu věnovat naplno. Důležité je zohlednit 

fyzickou zdatnost majitele nebo toho kdo bude s tıḿ psem 

cvičit, aby nakonec ten pes necvičil s Vámi. (smıćh) Je dobré 

nezapomı́nat, že temperament pejska by měl být blı́zký 

povaze člověka. 

Jaké	jsou	oblíbené	rasy?	

Teď je to různé a každému se lıb́ı ́ něco jiného. Dřıv́e ale 

kraloval německý ovčák. 

Jaký	byl	Váš	první	pes?	

Křıž́enec německého ovčáka. Poslednı ́ pes, kterého jsem měl, 

byl jezevčıḱ, který byl šikovný, chytrý a neskutečný kamarád 

dětı!́ (smıćh) Teďka nemám pejska, ale pomáhám s výcvikem 

psa mojı ́manželce, která má německého ovčáka. 

Zabýváte	se	i	psychologii	psů?
Ne, nezabývám.

JACKi ZPRAVODAJ
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Dokážete	pejsky	naučit	mnoha	dovednostem,	ale	co	

pes	učí	Vás?	

Přemýšlet jak využıt́ toho, co mi nabıd́ne k výcviku.

Chtěl	byste	něco	vzkázat	čtenářům-pejskařům?	

Vycvičit psa je běh na dlouhou trať. Dejte svému pejskovi 

čas na pochopenı,́ co po něm chcete, protože jeden emočnı ́

zkrat na straně psovoda může zničit měsıće výcviku a 

potom je třeba začıt́ úplně znova. Pamatujte rovněž na to, 
že když už něco pejsek provede, tak trest by neměl být 
nikdy většı ́než je vina. 

																																																																								D.	Cymerys,	JACKi	

archiv		M.	Farník	
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 akce@jablunkov.cz 

~ ~ 6 VÝHERCŮ BUDE
VYLOSOVÁNO A ODMĚNĚNO 

NEJPOZDĚJI DO 12.9.2022
KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ MEDAILI 

v

v
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rozhledna

ŠTRAMBERSKÁ	TRÚBA

rozhledna

KABÁTICE rozhledna

PIASTOVSKÁ	VĚŽ
(Cieszyn)

rozhledna

TETŘEV

rozhledna

SÚKENICKÁ

Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií na facebooku JACKi



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, 

VSTUPNÉ: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, senioři zdarma

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

ATLAS PTÁKŮ

Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi 
vyvádí peníze, nastává konfrontace s novou realitou, 
na níž nebyl nikdo připraven.Nový film proplétá 
rodinné vztahy se světem moderních  technologií. 

CZE, SVN, SVK - drama,  mládeži do 12 let  nevh.,
90 min.

Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby 
žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se 
proto sestavit speciální tulení jednotku, která tyto 
žraločí teroristy vyžene z jejich území nadobro! 
ZAF- animovaný, rodinný, 98 min.

Máte železný oblek, jste zelený vzteky, kousnul vás 
pavouk, hrajete si na netopýra nebo jste jinak 
super? Připravte se na to, že komedie Super-Blb si 
z vás bude  dělat nelítostnou legraci.  
FRA - komedie, akční, mládeži do 12 let  nevh., 

82  min.

SUPER - BLB
Úterý 12. dubna v 18.00 hod.

ZÁTOPEK

Výpravný film věnovaný nejen sportovnímu, ale i 
životnímu příběhu jednoho z největších světových 
atletů všech dob, čtyřnásobnému olympijskému 
vítězi. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu
CZE - drama, životopisný  130 min.,

Úterý 5. dubna v 17:00 hod. - SENIOR KINO; 19:30 hod. - VEŘEJNOST

Přes 30 let víme o problémech s klimatem, 
publikujeme data a nic zásadního se neděje. V 
posledních letech se díky klimatickým hnutím a 
aktivistům  najednou věci daly do pohybu.
CZE - dokument, mládeži do 12 let  nevh.,  92 min.

ŽAL ŽEN

ouchá. Pozoruje slavnost 
u k r y t a  z a  k e ř i ,  j e  v š a k 
p r o z r a z e n a  a  h l a v n í 
čarodějka, baba Bimbula jí 
uloží, že se do roka musí stát 
dobrou čarodějkou. 

CZE,DEU- animovaný, 95 min.

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ

Pátek 1. dubna v 17:00 hod.

Pátek 8. dubna v 17.00 hod.                  

Děj černé komedie se odehrává jedné noci v 
zakouřeném baru, kde charaktery vlají jako oblaka 
cigaretového dýmu. Večírek naruší nezvaný host a 
večer nabere naprosto nečekaný směr. 
CZE - komedie,drama, mládeži do 15 let nevh., 

98 min.

OKUPACE

Úterý 19. dubna v 18.00 hod.

Pátek 22. dubna v 18.00 hod.

Mariánské náměstí 1, JACKi
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ŽAL ŽEN
Úterý 19. dubna v 18.00 hod.

ouchá. Pozoruje slavnost 
u k r y t a  z a  k e ř i ,  j e  v š a k 
p r o z r a z e n a  a  h l a v n í 
čarodějka, baba Bimbula jí 
uloží, že se do roka musí stát 
dobrou čarodějkou. 

CZE,DEU- animovaný, 95 min.

ŽAL ŽEN
Úterý 19. dubna v 18.00 hod.

ouchá. Pozoruje slavnost 
u k r y t a  z a  k e ř i ,  j e  v š a k 
p r o z r a z e n a  a  h l a v n í 
čarodějka, baba Bimbula jí 
uloží, že se do roka musí stát 
dobrou čarodějkou. 

CZE,DEU- animovaný, 95 min.

ŽAL ŽEN
Úterý 19. dubna v 18.00 hod.

VSTUPNÉ: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, senioři zdarma

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

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Titulní mimořádnou událost způsobí strojvedoucí 
lokálky, který neplánovaně zastaví mezi poli a 
vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný technický 
problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu a 
vlak mu ujede. 
CZE - komedie, , 102 min.mládeži do 12 let  nevh.

Bolek a Lolek se jednoho dne vypraví na Divoký 
západ. A jak se zdá, dostanou se přímo do centra 
dění, když jejich vlak přepadne obávaný bandita 
Jimmy Pif-Paf.
POL - animovaný, pohádka, 69 min. 

Skupina Tři tygři teď vyráží do kin s prvním 
opravdickým filmem a Jackpotem. Zběsilá akční 
komedie nabídne  humor, ale také akci.
CZE - komedie, akční, mládeži do 12 let  nevh. 110 ,
min.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Úterý 14. června v 19.30 hod.

SRDCE NA DLANI

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy 
nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat 
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a 
kdekoliv.  
CZE - komedie  95 min.,

Úterý 7. června v 17:00 hod. - SENIOR KINO; 19:30 hod. - VEŘEJNOST

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při 
nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Film v 
rychlém tempu rekonstruuje události 15.4. 2019, 
kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny a 
celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem.
FRA - drama, české titulky, 110 min.

NOTRE-DAME V PLAMENECH

BOLEK A LOLEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ

Pátek 3. června v 19:30 hod.

Pátek 10. června v 18.00 hod.                  

Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a 
světové horolezce současnosti. Na ty nejvyšší hory 
těsně pod nebem leze bez kyslíku náročným 
alpským stylem. Jeho extrémní přístup k horám i 
životu mu přináší úspěchy a také problémy
CZE - dokument, mládeži do 12 let  nevh., 80 min. 

MÁRA JDE DO NEBE

Pátek 17. června v 19.30 hod.

Úterý 21. června v 19.30 hod.

Mariánské náměstí 1, JACKi
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UPOZORŇUJEME NA  ZMĚNU ČASU PROJEKCÍ

PROMĚNA
Úterý  28. června v 18.00 hod. 

Pátek  24. června v 19.30 hod.

PROMLČENO

Filmový thriller, ve kterém 
Karel Roden v hlavní roli 
o d k r ý v á  d á v n ý  a  t é m ě ř 
zapomenutý zločin. Hlavní 
hrdina se vydává za pomstou a 
každého, koho se jeho příběh 
d o t k n e ,  č e k á  š o k u j í c í 
odhalení. Film otevírá téma 
promlčených zločinů a ještě 
před českou premiérou získal 
n ě k o l i k  o c e n ě n í  n a 
zahraničních festivalech.  
CZE -  thr i l ler,  kr iminální ,  
mládeži do 12 let  nevh., 95 
min.

Příběh filmu pojednává o 
t ř i n á c t i l e t é  d í v c e  M e i 
Leeové, která se samovolně 
proměňuje v obří červenou 
pandu, ale jen když je příliš 
rozrušená, což je bohužel 
prakticky neustále. Dívku 
Mei navíc silně znervózňuje 
její  až příl iš starostlivá 
maminka Ming, která se od 
s v é  d c e r y  t é m ě ř  n i k d y 
nevzdálí.
U S A  -  a n i m o v a n ý , 
dobrodružný, komedie, 100 
min.


