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DUCHOVNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
v minulé m mě sı́ci jsme př ivı́tali ve farnosti Jablunkov
vzá cné ho hosta, kně ze, psychiatra MUDr. Maxe Kaš parů .
Bylo zajım
́ avé strá vit s nım
́ dva dny na fař e a moci se ptá t na
cokoliv, co ná s zajı́ m alo. Jeho ná zory mohou bý t
obohacenım
́ i pro kaž dé ho z Vá s č tená ř ů.
Vzpomı́nal na svá studia medicı́ny, kdy kaž dý student
lé kař stvı́ je už od prvnıh
́ o roč nık
́ u veden svý mi profesory k
tomu, aby si u kaž dé ho pacienta polož il dvě zá sadnı́ otá zky –
proč a jak. Proč má nemocný potı́ ž e? To je otá zka
diagnostická , která vede k urč enı́ choroby. Jak ji lé čit? To je
otá zka terapeutická , hledá nı́ cesty k uzdravenı.́
Je-li naš e společ nost nemocná , a ona bezesporu nemocná je,
klademe si obě otá zky vš ichni. Až na ně kolik vrcholný ch
politiků , kteř ı́ majı́ vě tš inou jiné starosti, než jaké musı́ ř eš it
prostý obč an. Ovš em co hlava, to ná zor. Jedni ze souč asné ho
stavu obviň ujı́ komunismus, jinı́ konzumismus, dalš ı́
neoliberalismus nebo hé donismus (zalıb
́ enı́ v exkluzivitě
vě cı)́. Z mé ho pohledu jmenuje otec Max tř i silně zhoubné
choroby dneš nı́ doby. Ztráta studu, rozvoj společnosti
bez respektování přirozených společenských norem a
pocit tíživé bezmoci.

proč už ıv́á termın
́ „televiznı́ kaná ly“. Kdykoliv stojım
́ jako
soudnı́ znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projedná vá
č iny mladé ho delikventa, má m skoro pokaž dé chuť na lavici
obž alovaný ch posadit systé m, který ignoruje morá lku a
etiku. Ale koho to zajım
́ á ? Dř ıv́e ve společ nosti existovalo
tzv. veřejné pohoršení. Rekně te mi dnes, co je ješ tě hanba?
Max Kaš parů navrhuje lidem implantovat stud a vybraný m
jedinců m svě domı.́
Tř etı́ chorobou je š ıŕ̌ıćı́ se pocit bezmoci. Frustrace vystř ıd
́ á
depresi, zklamá nı́ vystř ı́dá bezmoc. Pokud bezmoc trvá
dlouho, zač ne se mě nit v agresi. Ta tady už je. Dokonce i mezi
š kolnım
́ i dě tmi lze zachytit jejı́ silný ná rů st.

Člověk žije bohatě navenek a
chudě uvnitř. Pokud nezačneme
žít bohatě uvnitř a chudě
navenek, nemáme šanci.

Jeden cizinec z Asie, studujıćı́ v Ceské republice, se vyjá dř il o
naš ı́ společ nosti takto:

„Žijete v zemi, kde už nic není
hanba“.

K tomu je nutné změ nit smý šlenı,́ nazý vat vě ci pravý mi
jmé ny. Jen tak má me nadě ji na zlepš enı́ souč asné ho stavu.
Bez vnitř nı́ promě ny a bez poká nı́ a pokory to nepů jde.
Vyprávění Maxe Kašparů zachytil pan farář Alfred Volný.

Cım
́ kratš ı,́ tım
́ vý stiž ně jš ı́ bylo jeho hodnocenı.́ Má pravdu.
V naš ı́ zemi se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už
srozumitelný má lokomu. Dıt́ě se nestydı́ zesmě šnit uč itele,
muž se nestydı́ opustit ž enu a dě ti kvů li milence, potomci se
nestydı́ zvednout ruku na své rodič e. Nenı́ ž ádnou hanbou
ž ıt́ jako parazit nebo veř ejně propagovat zlo.
Velkou vinu na tomto stavu majı́ ty sdě lovacı́ prostř edky,
které z malič kosti dě lajı́ tragé dii a z tragé die malič kost.
Zijeme v době , která propaguje nosit vš echno naruby.
Celebrity zaujaly jako vzory mıśto moudrý ch lidı.́ Z poř adů
ně který ch televiznı́ch stanic, které by mě ly kultivovat
lidskou duš i a zjemň ovat smysl pro krá su, pravdu a dobro,
teč e vě tš inou krev a adrenalin. Z té to skuteč nosti chá pu,

foto archiv P. Alfred Volný
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JEDEN Z NÁS ...

LENKA KOŽDOŇOVÁ
STARÉ ŘEMESLO JE POŘÁD ŽIVÉ
Lenka je rodačka z Orlové. I když od
dětství obdivuje stará řemesla a lidové
zvyky, k předení ji přivedla teprve
tchýně. Řemeslo považuje za ten
nejkrásnější poklad a odkaz našich
předků. Ve svém volném čase se věnuje
především spolku KOLIBA, který se
zabývá historií, lidovými zvyky a řemesly
na Jablunkovsku.
Ruční zpracování vlny je jedna z nejstarších lidských
dovedností. V Beskydech byla práce s vlnou běžná snad
v každé chalupě do konce druhé světové války. Předla
Vaše maminka a babička?
Moje babič ka ani maminka nepř edly. Pochá zım
́ z Orlové ,
kde se lidová ř emesla moc nepě stovala. Př ı́st jsem se
nauč ila krá tce po vdavká ch, když jsem se př istě hovala za
manž elem na Koš ař iska.
Kdo Vás k tomu tedy přivedl?
Moje tchý ně . Poprosila jsem ji, aby mě to nauč ila, protož e
když jsem ji vidě la př ıśt, ř ık
́ ala jsem si, ž e to musım
́ umě t
také .

archiv JACKi

jsme chovat ovce. To byl mů j rá j. (smıćh) Vlastně už tehdy
jsem tak trochu „př ič ichla“ k vlně . Chtě la jsem vě dě t, jak se
zpracová vá , k č emu slouž ı,́ co vš echno se z nı́ dá vyrobit.
Když jsem se př istě hovala na Koš ař iska, dostala jsem se k
ruč nım
́ u zpracová nı́ vlny, což mě obohatilo o nové poznatky
a zkuš enosti. Pozdě ji jsem se nauč ila zpracová vat také len,
př i které m se použ ıv́á podobný technologický postup, jak u
vlny. S manž elem jsme zač ali chovat ovce, což se pro ná s
stalo společ nou zá libou. Nynı́ se už chovem ovcı́ zabý vá ná š
syn.
Vraťme se k předení. Nevíte, kolik je zhruba přadlen v
okolí?
Kdysi byla př adlena v kaž dé druhé chalupě . A teď, jestli je
jedna nebo dvě na vesnici, tak je to dobré . Neř ık
́ á m, ž e
nejsou, ale dobré č asy minuly.

Co Vás na tom tak zaujalo?
Takže toto řemeslo pomalu zaniká?
Prá vě to, ž e je to staré ř emeslo. Vž dy jsem obdivovala lidové
zvyky, tradice, zruč nost a moudrost naš ich př edků . Jsem
nesmıŕně vdě čná za to, ž e jsem dostala š anci a mohla jsem
se to nauč it. Myslım
́ si, ž e když č lově k ně co ovlá dá , poradı́ si
v ž ivotě lıp
́ .
Vzpomenete si na to, co jste v dětství měla ráda?
Odjakž iva má m rá da zvıŕ̌ata. Př edevš ım
́ pak oveč ky, koně a
psy. Zajım
́ ala jsem se o chov ovcı́ a konı́ nebo o to, jak
vycvič it psa. Mů ž u ř ıćt, ž e vš echno se toč ilo kolem zvıŕ̌at.
Neustá le jsem prosila rodič e, aby mi koupili oveč ku.
Dosá hla jsme své ho. (smıćh) Rodič e to nastartovalo a zač ali

Nevı́m, jestli ú plně zaniká . V poslednı́ch letech nastalo
urč ité obrozenı́ staré ho ř emesla. Pro mnohé se stalo novou
zá libou č i zá bavou. Ně kteř ı́ se nauč ili př ı́st tř eba na
vř etá nku, protož e kolovrá tek je inanč ně ná kladně jš ı́.
Zatı́mco vř etá nko si mů ž ete udě lat i sami. Co mě spı́š
př ekvapuje je fakt, ž e daleko vıće př adlen je v Praze, než u
ná s v Beskydech. Takž e si myslım
́ , ž e toto ř emeslo nezaniká ,
jen je po ně m aktuá lně vě tš ı́ poptá vka ve mě stech.
Co myslíte, čím to je?
Podle mé ho to bude tım
́ , ž e lidé , kteř ı́ ž ijı́ ve mě stech, hledajı́
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klid a rovnová hu. Vyhledá vajı́ př ıŕodnı́ materiá ly. Majı́ dost
ruchu velkomě sta.
Vlna je přírodní materiál. Je pevná, pružná a také
pojímá vlhkost. Za jakými účely zpracovávali vlnu naši
předkové?
Vlna patř ila kdysi k drahý m suroviná m. Byla vzá cná . Vlna
byla hlavně využ ıv́aná v odě vnictvı.́ Z kvalitnı́ vlny se dě lalo
hlavně sukno na kopytka, nogawice, brucliky, gónie (pá nský
gorolský kabá t). Z vlny se rovně ž vyrá bě ly provazy, které
slouž ily k rů zný m ú č elů m, např ık
́ lad jako odě vnı́ souč ásti,
tedy na ochranu nohou (notkóńcza), zpevně nı́ lemů na guni,
do kalhot mıśto pá sku a taky v domá cnosti. Dnes je vlna, tak
jako ř ada dalš ıćh už iteč ný ch vě cı,́ považ ová na za odpad.
Lidé si kdysi vš eho vıće vá ž ili. Př itom se dá vlna tak krá sně
zpracovat. Tř eba na vlně né př ikrý vky, polš tá ř e, deky, svetry
č i rů zné odě vnı́ doplň ky. Je to š koda, ž e v souč asnosti
použ ıv́á me č istou vlnu už má lokdy.
Vysvětlíte nám, jaký je postup ručního zpracování vlny?
Je potř eba zač ıt́ od toho, ž e musıt́e mıt́ oveč ku s vlnou.
(smıćh) I když podotý ká m, ž e lze spř ádat leccos. Nemusı́ to

JEDEN Z NÁS ...
bý t oveč ka s vlnou. (smı́ch) Mů ž e to bý t jaké koliv jiné
zvıŕ̌átko, ale zů staň me u té ovce. Nejdř ıv́ je potř eba zajistit,
aby bylo zvı́ře jakž takž č isté . Proto z ně j odstranı́me
neč istoty. Pak se vlna ostř ıh
́ á . Ná sledně se musı́ vlna ješ tě
jednou oč istit a odmastit. K odmaš tě nı́ se použ ıv́ajı́ obyč ejné
odmaš ťovacı́ prostř edky. Akorá t pozor na mý dlo, to na
odmaš ťová nı́ nepouž ıv́á me, protož e by se ná m vlna srazila a
byla na vyhozenı.́ Vlna se odmaš ťuje ve vlaž né vodě . Nesmı́
bý t ani horká , ani studená . Nechá me ji ideá lně př es noc
odstá t. Na druhý den odmaš tě nou vlnu proplá chneme, ale
pokud nenı́ ř á dně odmaš tě ná (zbavená lanolinu),
namoč ı́me ji znovu. Vš echno zá lež ı́ na tom, z jaké ho
plemene ovcı́ ta vlna je. Cı́m je vlna hrubš ı́, tı́m mé ně
obsahuje lanolinu. Pak dá me vlnu do ně jaké ho starš ıh
́ o
povleč enı́ z polš tá ř e, vlož ı́me do prač ky, zapneme na
program vlna, př idá me ně jaký pracı́ prostř edek na vlnu a
vypereme. Buď jednou č i vıćekrá t. Zase zá lež ı,́ jak je vlna
mastná . Po vyprá nı́ se vlna usuš ı́ v polostın
́ u. Pak př ichá zı́ na
ř adu č echrá nı́ – rozebıŕá nı́ vlny rukama najemno. Potom se
musı́ vyč esat speciá lnım
́ hř ebenem, tzv:. krymple, z č ehož
vznikne krá sný č esanec, který se ná sledně spř ádá na
kolovrá tku nebo vř etá nku. A pak už mů ž ou vznikat rů zné
mó dnı́ kreace. Kdo chce, mů ž e si vlnu i nabarvit. Existujı́ na
to speciá lnı́ barvy.

archiv L. Koždoňová
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JEDEN Z NÁS ...
zastř eš it, co je potř eba. Tě š ı́ mě velmi, ž e si techniku
př edenı́ snaž ı́ udrž ovat a doufá m, ž e to, co jsme je s
manž elem nauč ili, oni zase př edajı́ dá l. Samozř ejmě budu
poctě ná , když budu mıt́ mož nost nauč it svoje vnuky, vnuč ky
toto ř emeslo. Je dobré nezapomın
́ at na odkaz naš ich př edků
a zajistit mu kontinuitu.
Dokážete říct, za co jste nejvíc vděčná svým předkům?
Za to, ž e mě vš e potř ebné do ž ivota nauč ili a za to, jak mě do
ně j vybavili.

archiv L. Koždoňová

Co všechno z vlny vyrábíte?
Zamě řuji se na souč ásti lidový ch krojů , ale podotý ká m, ž e je
to pouze pro rodinu a př átele. (smıćh)
Kde Vás můžou čtenáři vidět příst?
Př e devš ı́ m na akcı́ c h, které jsou spojené s historiı́ ,
ř emeslem nebo chovem ovcı.́ Nejbliž šı́ akce, která mě č eká
je Setkání přadlen v Př ıb
́ oř e, která se uskuteč nı́ 2. 7. 2022.
Dalš ı́ akce bude Jarmark pasterski v polské m Koň akově
nebo Šancefest v Mostech u Jablunkova. Obč as dě lá me také
uká zky zpracová nı́ vlny pro dě tské tá bory, ve š kolá ch nebo
na ně jaký ch té matický ch akcıćh.
Uvažujete o kurzech pro veřejnost?
Momentá lně na to nemá m absolutně č as. Chodım
́ do prá ce.
Samozř ejmě má m svoje rodinné povinnosti a dalš ı́ zá jmy,
který m se chci vě novat.
Komu předáte řemeslo?
Jsem nesmıŕně rá da, ž e moje dě ti umı́ př ıśt. Když je potř eba
vypomoct na ně jaké akci, jsou vž dy ochotné a schopné

Jaký význam má pro Vás kolovrátek?
Nikdy jsem o tom takhle nepř emý šlela. Vž dycky se ř ık
́ alo, ž e
ž eny jsou po př e slici (smı́ c h)… Teď mě napadá , ž e
kolovrá tek je pro mě symbolem starý ch č asů . Mož ná je v
tom i ně jaká nostalgie. Když je na ně m např edeno a toč ı́ se,
tak se to dá snad považ ovat za znamenı́ lepš ıćh zıt́ř ků .
Pevně v to vě řım
́ .
Čemu se ještě ve svém volném čase věnujete?
Jsem č lenkou spolku KOLIBA, který se zabý vá starý mi
ř emesly, historiı,́ lidový mi zvyky na Jablunkovsku. Snaž ım
́ e
se dbá t na to, aby se zachovalo naš e ná ř eč ı,́ lidová hudba a
lidové pıśně . Zkouš ım
́ e rů zné staré technologie, např ık
́ lad
pá lenı́ milıŕ̌e, vyrá bě li jsme už také š kvarky k bě lenı́ prá dla.
Spolupracujeme s muzeem v Př ı́boř e, s panem PhDr.
Vá clavem Michalič kou, Ph.D., který ná s zasvě cuje do tajů
starý ch ř emesel. Jsme č leny Oddziału Górali Śląskich
Związku Podhalan. Poř ádá me rovně ž ř emeslné jarmarky,
př ehlıd
́ ky lidový ch kapel, Miyszani łowiec, Rosody, Redyki.
Dovolım
́ si pozvat č tená ř e na nejbliž šı́ akci Zpracování a
plstění vlny po domácku, která probě hne 6. 7. 2022 na
Kamenité m. Budete vš ichni milé vıt́ani.
Do spolku KOLIBA se může zapojit kdokoliv?
Kdokoliv, kdo chce s ná mi opravdu ně co poctivě dě lat.
Co byste vzkázala našim čtenářům?
Je š koda kaž dé promarně né chvıĺe. Dů lež ité je pobý t a drž et
spolu, protož e „covid“ ná m uká zal, jak jeden druhé mu
chybım
́ e. Př estat si na vš echno stě žovat a zač ıt́ ž ıt́ tak, aby
ten ž ivot byl krá sný. Je č as shodit pesimistické brý le a snaž it
se i v tě ch nejhorš ı́ch situacı́ch nalé zt alespoň troš ku
ně čeho dobré ho. A co je dů lež ité , nezapomın
́ ejte se usmıv́at
na lidi kolem sebe. To je hned svě t krá sně jš ı.́

archiv L Koždoňová

Dě kujeme za rozhovor a př ejeme vš e dobré a ať Vá s
optimismus neopouš tı!́
D. Cymerys, JACKi
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

CZY KOCHAĆ MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?
ERICHA FROMMA SZTUKA MIŁOŚCI
Problemem przeniesienia teorii miłoś ci w praktykę
dnia codziennego zajął się znany myś liciel i
psycholog Erich Fromm w swej książ ce „O sztuce
miłoś ci”, wydanej po raz pierwszy w 1956 roku. Jego
zdaniem praktykowanie miłoś ci nie jest wcale
łatwe, prawdziwa miłoś ć nie zdarza się ot, tak po
prostu jako czarujące doznanie, któ rego prawa są
nieuchwytne dla ludzkiego pojmowania. Miłoś ć
moż e stać się uczuciem dojrzałym i spełnionym
tylko wtedy, gdy będzie wspierana przez twó rczą i
kreatywną postawę człowieka wobec ż ycia, przez
umiejętnoś ć kochania samych siebie i ludzi nas
otaczających, a takż e dzięki woli praktykowania
takich niezbyt popularnych już dziś cnó t jak pokora,
odwaga, wiara i zdyscyplinowanie. W kulturze w
któ rej te cechy należ ą do rzadkoś ci, rzadki też
będzie widok osó b prawdziwie i pięknie się
kochających. I odwrotnie tam, gdzie istnieją ludzie
twó rczy, kreatywni lecz jednocześ nie pełni pokory,
wiary i umiejący dyscyplinować swoje ż ycie
normami moralnymi, większe jest
prawdopodobień stwo zaistnienia prawdziwej i
promieniującej dobrem miłoś ci.

Foto Daniel Franek

Dyscyplina, koncentracja, cierpliwość…
Fromm przyjmuje, ż e sztuki dojrzałej miłoś ci moż na się nauczyć ,
moż na ją okiełznać i poddać wymogom rozumu tak, aby z
nieokiełznanego uczucia stała się trwałą cnotą moralną, będącą
prawdziwym klejnotem zdobiącym duszę człowieka. Jeś li miłoś ć
ma być cnotą, czyli trwałą dyspozycją naszej duszy, nie moż e być
zdana na kaprysy nastrojó w. Powinna być podporządkowana
okreś lonej dyscyplinie moralnej i to dyscyplinie trwającej całe
ż ycie. Bez intelektualnej, moralnej i psychicznej dyscypliny ż ycie
staje się chaotyczne i nieuporządkowane, podatne na zranienia i
wtargnięcie zła do związku dwu osó b. Fromm podkreś la też wagę
koncentracji, cierpliwoś ci i umiejętnoś ci pełnego zaangaż owania
się w związek. Waż ne jest, by dyscypliny moralnej i psychicznej nie
postrzegać jako przykrej koniecznoś ci, lecz nauczyć się odczuwać
ją jako wyraz własnej woli, jako coś pozytywnego. Osiągając taki
stan ducha, powinniś my odczuwać wszelki brak porządku
moralnego i dyscypliny psychicznej jako rzecz nieprzyjemną, jako
upadły stan ducha.
Wiara i odwaga

Foto Daniel Franek

Fundamentem dojrzałej miłoś ci jest cnota wiary. Wiary, któ ra
zdaniem Fromma powinna mieć trzy wymiary – wiary w wartoś ć i
stałoś ć własnego ja, wiary w innych ludzi oraz wiary w rozumny i
moralny porządek całej rzeczywistoś ci, któ ry moż e (choć nie musi)
mieć odniesienie do Boga.
Zdaniem Fromma jedynie wtedy, kiedy mamy trwałą i pewną wiarę
w siebie, w stałoś ć wyznawanych wartoś ci, kiedy po prostu
wierzymy sobie – dopiero wtedy moż emy ś wiadomie dochowywać
wiernoś ci innym ludziom, moż emy pielęgnować dar dojrzałej i
mądrej miłoś ci. Tak samo jak wiara w siebie, waż ne jest
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ
Zrozumieć , jak każ de sprzeniewierzenie się wierze osłabia
człowieka. Wtedy człowiek zda sobie sprawę, ż e gdy w
ś wiadomoś ci objawia mu się, ż e nie jest kochany, to w istocie
w nim samym tkwi – zazwyczaj nieś wiadomy – lęk przed
miłoś cią. Kochać oznacza powierzyć się komuś bez ż adnych
zastrzeż eń , oddać się całkowicie w nadziei, ż e nasza miłoś ć
wywoła miłoś ć człowieka, któ rego kochamy. Miłoś ć jest
aktem wiary, każ dy kto ma mało wiary, ma mało miłoś ci”.
Społeczny wymiar miłości

Foto Daniel Franek

odczuwanie wiary w wartoś ć drugiego człowieka i wreszcie
wiary w rozumny i moralny porządek ś wiata. Jeś li nie
będziemy ufać sobie lub ufać innym ludziom, jeś li ś wiat
wyda nam się absurdalny, z gruntu zły i pozbawiony
transcendentnego sensu – nie będziemy wtedy zdolni do
prawdziwej, dojrzałej miłoś ci, któ ra oparta jest na wierze w
sens wspó lnego tworzenia dobra. Praktykowanie dojrzałej
miłoś ci wymaga też odwagi – odwagi w stawianiu czoła
przeciwnoś ciom losu, kryzysom i poraż kom, któ re przynosi
ż ycie. Odwagi i wiary w sens kultywowania najwyż szych
wartoś ci duchowych, odwagi w zawierzeniu sobie i
drugiemu człowiekowi. „Praktykowanie wiary i odwagi
zaczyna się od drobiazgó w codziennego ż ycia. Pierwszy
krok to zauważ yć , gdzie i kiedy tracimy wiarę, zanalizować
argumenty, jakie wynajdujemy dla jej utraty, zorientować
się, w jakiej sytuacji zachowujemy się tchó rzliwie.

Problematyka miłoś ci nie ogranicza się tylko do związku
dwu osó b czy więzi przyjacielskich i rodzinnych. Powinna
mieć ona przełoż enie takż e na relacje w pracy,
działalnoś ci politycznej czy ż yciu religijnym.
Wspó łczesne wyzwania jakie stawia ż yciu ludzkiemu ś wiat
pełen sprzecznoś ci, nieró wnoś ci, nędzy, choró b,
samotnoś ci, wojen i przemocy wymaga postawienia sobie
poważ nie pytania o sens postulatu praktykowania cnoty
miłoś ci w ż yciu społecznym. Waż nym propagatorem
takiego pogłębienia ż ycia społecznego o wymiar etyczny
miłoś ci jest wielu wolontariuszy, działaczy społecznych i
myś licieli propagujących dobro i wartoś ci humanistyczne w
społeczeń stwach oraz wspó lnoty religijne ró ż nych wyznań ,
a takż e wiele fundacji oraz stowarzyszeń , któ re w swych
działaniach stawiają sobie za cel pomoc ludziom
potrzebującym oraz niwelowanie zła i niesprawiedliwoś ci
w ż yciu społecznym.
Z górolskim pozdrowiynim
Andrzej Suszka z Rupiynki łod Fiedora

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
25. 7. -29. 7. 2022
Vážení čtenáři,
z důvodu revize knihovního fondu
bude knihovna uzavřena.
Knihy, které máte půjčeny, budou
automaticky prodlouženy.
Znovu otevřeme 1. 8. 2022
Děkujeme za pochopení.
www.jackijablunkov.cz
knihovna@jablunkov.cz
tel:777 975 217
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TADEUSZ CZAPLA
PARALOTNIARSTWO JE UCIECZKÓM OD CODZIYNNOŚCI
Tadek je rodak z Trzyńca – Kónski. O lotaniu jako
młody chłopiec nigdy jaksi nie marzył. To, że sie
wznoszo wysoko do chmur, zawdziynczo
szczynśliwemu zbiegu okoliczności a ochocie
wypróbować cosi nowego. Jak sóm twierdzi: „W
życiu mo wszystko swój czas.“ Na
paralotniarstwie go nejbardzi fascynuje
różnorodość każdego dnia. Uwielbio lotani ze
zachodym słóńca. Jego nejwiynkszym
marzyniym lotniczym je dolecieć do Tater.
Tadek, jako żeś se dostoł ku paralotniarstwu?
Ciekawym stwierdzynim moż e być , ż ech nigdy o lotaniu
nie marzył. Nigdy myś lym w sensie szkolnych aż
gimnazjalnych lat. Potym ale przychodzi moment, kiedy
spotykosz właś ciwych ludzi we właś ciwym czasie,
dziynki kierym zkosztujesz lotanio, a powiysz se to
chcym. (ś miych) Zaczynosz chladać sposoby, jak tego
osió ngnyć . U mie troche konkretnij był piyrszym
kontaktym samolot ultralekki, dziynki mojimu koledze
Darku Cymerysowi, z kierym my sie spotkali na wyż szej
uczelni. Było to super, ale jedynym dostympnym
wariantym do mnie (przede wszystkim inansowo)
były paralotnie. Tak ż ech wyruszył w tym kierunku.
Ni każdy czytelnik musi wiedzieć, co
paralotniarstwo dokładnie obejmuje. Mógbyś nóm
to w bardzi konkretny sposób wytłumaczyć, o co
idzie?
Lotani na paralotni je sportym, kiery je bezwarunkowo
powió nzany z przyrodó m a warunkami pogodowymi
k a ż d e g o d n i a . L o t ó my d z iy n k i w ł a ś c iw y m u
wykorzystaniu wiatru i termicznych pró ndó w, czyli bez
silnika. Do wytłumaczenia, motoparalotniorstwo je
moim zdaniym w prawdzie podobny, ale ganc inszy
sport. (ś miych) Każ dego dnia nó m pogoda wymyś li
kapke insze warunki. Nikiedy sie oczywiś cie lotać nie
do (jak padze deszcz albo moc fuko), ale jak sie lotać do,
tak je to zabawa z wiatrym, termikó m a orientacjó m w
przestrzeni i oczywiś cie już też pewnymi regułami.
Zależ y oczywiś cie też od ambicji każ dego pilota, czy
chce lotać jyny rekreacyjnie, dlo odreagowanio a troche
ucieczki od ś wiata na dole albo chce być przelotowcym,
zawodnikym, akrobatym. Moż liwoś ci je sporo.

archiv T. Czapla

Co Cie na tym tak zafascynowało, żeś podjół decyzje o
kursie paralotniarstwa?
Przede wszystkim moż liwoś ć poruszanio sie w 3D przestrzeni.
Moż noś ć wykorzystania paralotni też jako ś rodka transportu. Je
to swym sposobym oderwani sie od tego wszystkigo, co po
starcie zostaje na ziymi. Tak troche ucieczka od codziennoś ci.
Co Cie TERAZ na tym nejbardzi krynci?
Isto to, ż e każ dy dziyń je inszy. Nima dwó ch takich samych dni. A
jeś li chcesz polotać , musisz brać to, co je, a z tym sie nauczyć
pracować . Nikiedy to je łatwe a zadarmo. Nikiedy zaś ciynż ki a
nie bardzo motywujó nce. Ale właś nie to Cie moż e nauczyć
pokory a skró mnoś ci. Zdolnoś ci zanalizowanio tego, co byś
chciol, a tego z jakimi kartami grosz. Według tego musisz
dostosować kontkretny plan tak, aby był realnie osió ngalny.
Myś lim, ż e sie to godzi ni jyny w paralotniarstwie.
Porozmawiejmy na chwile o tym, jak zostać
p a ra l o t n i a r z y m . Z d ra d z i s z n ó m , j a k t a k i ku r sy
paralotniarstwa wyglóndajóm?
Aby mó c legalnie lotać na paralotni trzeba zrobić kurs
podstawowy a zyskać licencje pilota paralotni. Nic innego nie
zostowo, jak se jyny hecnyć a przigłosić sie do jakisi szkoły.
Kaj taki kursy przebiygajóm?
W Beskidach je kilka szkó ł oferujó ncych kursy podstawowe, Nie
trzeba chodzić czy jeź dzić daleko.
Jak dłógo trwajóm?
Zazwyczaj w granicach od siedmiu do dziesiynciu dni.
Co se z takigo szkolynio człowiek odniesie?
W ramach kursu podstawowego, student zyskuje potrzebnó m
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archiv T. Czapla

wiedze teoretycznó m aby był w stanie wybrać bezpieczne
warunki do realizacji lotu. Oczywiś cie otrzymuje okreś ló ny
poziom zdolnoś ci praktycznych, kiere mu pozwoló m
bezpiecznie wystartować i wyló ndować . Tak zwano výcviková
osnova dokładnie opisuje, co musi pilot-student zaliczyć , aby
dostoł licencje.
Jaki sóm nastympne kroki/możliwości rozwoju
paralotniarza?
Só m ludzie, kierzi sie zaroz po kursie podstawowym czujó m
bezpiecznie a chodzó m już lotać sami. Só m piloci, kierzi
woló m pod nadzorym instruktoró w polotać eszcze jakisi
roczek – dwa, aj deli. Uczestniczó m w ró ż nych wyjazdach albo
d o s z k o l u j ó n c y c h a k c j a c h . Z p r z i b y w a j ó n c y m i
doś wiadczyniami by mioł każ dy paralotniarz zaliczyć kurs
niestandardowych trybó w lotu – ale to je już dlo tych, kierzi to
myś ló m z lotanim na serio.
Mogymy powiedzieć, że paralotniarstwo Cie chyciło za
serce. Od 2017 roku pracujesz jako Instruktor
paralotniarstwa w Beskydské škole létání znanej też jako
El Speedo, na Jaworowym. Jako była Twoja droga do
instruktora?
Piyrszym krokym był oczywiś cie kurs podstawowy. Potym
zyskiwani doś wiadczyń a praktyki. Piyrsze wyjazdy jako
kursant do zagranicy. Potym dwa roki praktyk jako asystent w
szkole i licencja Pilota sportowego czyli kurs SIV
(niestandardowych trybó w lotu) a dalszo praktyka. Jako
uzupełniynie ż ech se dorobił kurs na Tandem pilota.

Nastympnie trziletnio praktyka jako Instruktor ve výuce a
egzaminy na Instruktora. Troche tego je. (ś miych)
Co było w tym wszystkim nejtrudniejsze?
W tej odpowiedzi moc prozaicznym nie bedym. Szczerze
mó wió nc w tym wszystkim nejtrudniejsze były pinió ndze
a czas. Kó mbinacja pracy a wolnego czasu, urlopu z roboty
a potrzebnych tygodni praktyk. Nakó niec sie wszystko
musiało podporzó ndkować jednymu celu. Troche
człowiek musioł ució ngnyć aj opasek, ale to nigdy nima na
szkode. (ś miych)
Należysz do osób, o kierych można powiedzieć, że
Twoja praca je zarówno do Ciebie Twojóm pasjóm?
Mogym sie z tym zgodzić .
Paralotniarstwo je ściśle zwiónzane z pogodóm. Jaki
warunki sóm idealne do lotanio?
Ciepło, słonecznie, niebo posiote kumulusami, kiere sie
wznoszajó m 2,5 km nad ziymió m a lekki wiaterek.
Nurtuje mnie jedno pytani. Je tyn sport na pewno
bezpieczny? (śmiych)
Czynste pytani. (ś miych) Osobiś cie rod poró wnujym do
motorki. Je jazda na motorce bezpieczno? Jak dostosujesz
sprzynt do własnych zdolnoś ci, dodosz troche rozumu a
respektu, moż e to być przepiekny, bezpieczny sport. Ani
na tej motorce nimosz nigdy 100% wszystko we
własnych rynkach.
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Nima to potrzeba, ale nikierzi se to chcó m wyzkuszać
przedtym, aby nie wychynyli pinió ndze za kurs, gdyby na
tandemu zjiś cili, ż e to nima dlo nich. Za siebie mogym
stwierdzić , ż e jak se to piyrsze oderwani od ziymi przeż yjesz
só m, tak ty wraż ynia só m naprowde niezapomniane! Tyn
tandem tymu asi kapke ubiere. (ś miych)
Zaskoczyło Cie kiedykolwiek cosi w powietrzu?
Zaskakuje mie semtam to, ż e to nima taki, jaki ż ech se
myś loł, ż e to bedzie. (ś miych) Nikiedy mile, nikiedy niemile,
ale zazwyczaj sie to odbijo jyny w długoś ci lotu. Myś lisz, ż e
polecisz dłó go, a szup hned na ziymi. (ś miych) Odwrotnie to
je o doś ć lepsze. (ś miych)

archiv T. Czapla

Podrónżmy eszcze kapke temat bezpieczeństwa. W
programie Głos Brandysa, kierego żeś był gościym w
czerwcu 2021 roku, wspóminosz o tym, że dobro
pogoda zapewnio 90% bezpieczeństwa podczas lotu.
Od czego eszcze zależy bezpieczeństwo?
Wszystko oczywiś cie zależ y od pilota, bo przecież on
podejmuje decyzje czy idzie lecieć albo ni. No, a aby był
zdolny okreś lić warunki czyli tych 90% bezpieczeń stwa,
musi o tym cosi wiedzieć . Miołby sie nieustannie rowzijać ,
uczyć , obserwować , poró wnywać i zapamiyntywać . Tych
dalszych 10 % je dobry techniczny stan paralotni,
znajomoś ci reguł, przepisó w, zdrowy rozum a respekt.
Okreś liłbych to słowym charakter pilota.
Jaki predyspozycje u kandydatów sóm mile widziane?
Zapał i determinacja, ale też cierpliwoś ć i chynć sie uczyć .
A kondycja izyczna?
Kondycja je waż no, ale nima absolutnie niezbyndno. Jeś li
gdosi izycznie nie ś cigo, holt se mu przedłuż y czas
treningu. Aj ludzie z bardzo słabó m kondycjó m mogó m
dokoń czyć kurs podstawowy. Chce to ale cierpliwoś ć,
głó wnie wzglyndym siebie.

Spotkały Cie już sytuacje awaryjne? Jak se z nimi
radzisz?
Miołech już 3 sytuacje awaryjne. We dwó ch wypadkach ż ech
ź le odgadnył dynamike zmiany warunkó w pogodowych.
Roz ż ech podcenił drobnó m usterke technicznó m.
Naszczynś ci ż ech ale nie był eszcze jak sie mó wi za hranóm.
Wszystko, co sie mi w wyniku mojich złych decyzji stało,
ż ech był w stanie wyrzeszyć . Prowdó m je, ż e je ale lepsze do
takich sytuacji nie dopuś cić . A nejważ niejsze je, wzió nś ć sie
z tego ponauczyni i nejlepi nie powtarzać ty same błyndy.
Jako je Twoja nejwiynkszo uzyskano wysokość po
starcie z Jaworowego?
Jeś li dobrze wspó minó m, tak to było 2460 m n.p.m. Idzie to
aj wiyncej. (ś miych) Legislatywno granica je 2900 m n.p.m.
Z kierych miyjsc w Beskidach, oprócz Jaworowego se
eszcze startuje?
Dalsze startowiska só m na przykład na Praszywej, na
Ondř ejnık
́ u, Velký m Javornık
́ u. Do sie startować z Łysej gó ry,
z Radhoš ťa. Na polski stró nie Mała Czantoria, Skrzyczne, Zar.
Mó my tu kupa moż liwoś ci a wiym, ż e só m dalsze projekty na
nowe startowiska.

Sóm jaksi przeciwskazania zdrowotne?
Tak to nejlepij odgadnie lekarz. Sztympel od doktora je
potrzebny już na ś wiadectwo pilota w trakcie kursu
podstawowego, zanim dojdzie do szkolenia lotniczego.
Czynś ć naziemno treningu praktycznego nie wymago
zezwolynio lekarza. Nejlepsze je sie poradzić ze swojim
doktorym esczcze przed przigłoszynim na kurs.
Mówi se, że kupa paralotniarzy zaczyno od lotu w
tandemie. Jak to było w Twoim wypadku?
Jo osobiś cie zaczynoł ganc na zielono, bez tandemu przedtym.

archiv
Czapla
archivT.JACKi
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Mosz jaksi ulubione trasy?
Nimó m. Je ż ech kapke lyniwy odlatywać precz a potym sie
kó mplikowanie wracać . Zazwyczaj na to ani nimó m czas.
Takż e każ dy lot, kiery zaczyno a kó ń czy tak, jak ż ech se
wymyś lił, je super.
Twój nejdłóższy lot?
No nima sie narazie czym chwolić . (ś miych) Niespełna 50 km
odległoś ció m. Co do czasu, tak cca 3,5 godziny.
O czym rozmyślosz w czasie lotu?
Coroz bardziej zaczynó m doceniać loty, kiedy nie muszym o
niczym myś leć . Ale takich moc nima. Przede wszystkim kaj
nó nś ć stoupak, jak potym lecieć , a jak ewentualnie
wyló ndować , jeś li se to wymyś lym ź le.

archiv T. Czapla

Kaj i jaki sóm według Ciebie nejpiekniejsze widoki?
Myś lym sie, ż e nejpiekniejsze je lotani ze zachodym słó ń ca. A
czy uż sie to słó nko schowie za alpejski wierzchołki, spieczó ne
pustynie, utopi sie w morzu albo jyny spadnie za Godule, to mi
je obojyntne.

Nie myślisz o pójściu w kierunku akrobacji albo
uczestnictwie w zawodach?
Wiym na pewno, ż e akrobat zy mnie nie beje. Ta dziedzina
mie wubec nie ció ngnie. Zawody só m fajne, ale nikiedy
ka p ke m o c n a s i ł e . Ta k ż e z o s t a ny m u swo i c h
indywidualnych pró b o XC przeloty a swoich stopniowych
celó w.

Poradzisz se wspómnieć na nejbardzi podekscytowanego
pasażera?
Isto bych nie wybiyroł jednego. Było ich uż kupe. Mó m radoś ć,
jak pasaż er nie tłumi emocje a dowo im moż liwoś ć spontannie
wyjś ć. Potym se to wiynkszoś ció m uż yjymy obo.

Zdradzisz nóm jaksióm ciekawostke zwiónzanóm z
paralotniarstwym, na kieróm se Cie mało kto spyto?
Ciynż ko mi na to odpowiedzieć . Ludzie majó m ró ż ne
pytania. Ale moż ne mogym stwierdzić , ż e w chmurze
nima fakt nic widać .

Lotosz przez cały rok?
Właś ciwie ja. W zimie sie ró wnież dajó m wychytać warunki
do lotanio. Nima ale co ukrywać , zima a wiater só m na
paralotni ekstremalnie wlazłe, moc dłó go to wydzierż eć nie
idzie. W lecie w cieplutku to je na pewno przijemniejsze. Zaś
na drugó m stró ne, w zimie sie do wyjechać do ciepłych
krajó w, a polotać tam.

Co ws z ys t ko ż e ś j u ż z e s p o r tów l o t n i c z yc h
wypróbowoł?
Opró cz paralotni, narazie jyny tyn ultralekki samolot, z
powodu kierego to właś ciwie wszystko zaczło.

Podzielisz se z czytelnikami, jaki mosz plany czy
marzenia lotnicze na przyszłość?
Lotać , lotać , dalij sie uczyć a lotać . (ś miych) Odwiedzić moż ne
jakisi nowe zagraniczne tereny. Moim marzenien je dolecieć
do Tater.

A czego byś jeszcze chcioł doznać?
Nie wykluczó m, ż ebych kiedysi wypró bowoł lotnie
(rogalo), ale jyny z ciekawoś ci na treningowej łó nczce.
Czasym moż ne doszkolyni na motoparalotnie. Uwidzymy.
Jaki słowa byś skierowoł do poczóntkujóncych
paralotniarzy?
Byjcie cierpliwi a miyjcie respekt. Ni strach, ale respekt.
Je paralotniarstwo drogo zabawa?
Oczywiś cie moż e być , ale nie musi. Z lotniczych sportó w
według mnie fó rt nejdostympniejszo warianta.
Co przekożesz naszym czytelnikóm?
Mó m nadzieje, ż ech Was moc nie nudził a do zobaczynio
na Jaworowym!
Dziynkujymy za wywiad a ż yczymy tyle przistań , co
startó w!

archiv T. Czapla

D. Cymerys, JACKi
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„CESTA POHÁDKOVÝM LESEM”
14. 5. 2022
V sobotu 14. 5. jsme u př ı́lež itosti Meziná rodnı́ho dne
rodiny př ipravili celorodinný dopolednı́ program Cesta
pohá dkový m lesem. Na zhruba tř ık
́ ilometrový okruh se
startem i cıĺem v budově Komunitnıh
́ o centra v Mostech u
Jablunkova se mezi devá tou a pů l jedená ctou vydalo celkem
30 rodinný ch tý mů . Bě hem cesty na ně č ekal pohá dkový
kvıź a veselé ú koly v rež ii zná mý ch pohá dkový ch postav –
jež ibaby, vodnık
́ a, princezny nebo č ervené Karkulky. Kdo
zdá rně proš el vš emi ná strahami trasy, na toho č ekala v cıĺi
zaslouž ená odmě na. Poč ası́ ná m př álo, ná lada byla skvě lá a
tak si den vš ichni bá ječ ně už ili a dě ti si spolu s rodič i,
prarodič i, tetič kami… odnesli spoustu zá ž itků .
Jana Foﬀová

„DEN ZEMĚ” 20. 5. 2022
V pá tek 20. 5. 2022 probě hl v jablunkovské m Mě stské m
lese Den Země . Dě kujeme mě stu Jablunkovu, odboru
ž ivotnıh
́ o prostř edı́ za pozvá nı́ na tuto velkou akci a za
vý bornou spoluprá ci. Jednotlivá stanoviš tě DDM prová zelo
té ma Všechny barvy světa. Dě ti mohly malovat prsty
barevnou louku, na stanoviš ti pokus si vyzkouš ely
barevnou lá vovou lampu. Malı́ ná vš tě vnı́ci také sá zeli
semın
́ ka a malovali na kvě tiná č e, lepili barevnou papıŕovou
duhu, proš li se senzo-motorický m chodnıć̌kem vdě čnosti,

ZE ŽIVOTA DDM

zahrá li si na netradič nı́ hudebnı́ ná stroje (koshi zvonkohra,
tibetská mıśa, dř evě ná ž abka) a malovali př ıŕodninami na
velké archy papıŕu.
Jana Suszková
PROJEKT „VÝZKUMNÁ LABORATOŘ”

Když se v DDM ř ekne souslovı́ „Vý zkumná laboratoř “, tak to v
mnoha dě tech vyvolá ú ž asný pocit a prvnı́ slova, která jim
plynou z ú st znı:́ „Co budeme dneska vyrá bě t, jak to bude
vypadat, podař ı́ se ná m to?“ Jasně , ž e se jim to podař ı.́
Vž dycky se to podař ı,́ i když kaž dé mu jinak.
V kvě tnu si dě ti už ily poslednı́ dıĺ laboratoř e, a to Vě decké
vyrá bě nı.́ Po dva pá tky jsme se společ ně seš li v domě dě tı,́
abychom si vyzkouš eli vyrobit podvodnı́ akvá rium,
antistresovou pomů cku se tř pytkami a sezná mili se s
nenewtonskou kapalinou. To bylo radosti, když se vyrá bě nı́
vš em podař ilo.
Projekt „Vý zkumná laboratoř “ byl vě decký m vyrá bě nı́m
ukonč en. S nový m š kolnı́m rokem se na dě ti tě š ı́me v
krouž ku se stejný m ná zvem, takž e neklesejte na mysli, VEDA
VAS ANI NAS neopouš tı.́
Projekt „Vý zkumná laboratoř “ probıh
́ á pod vedenım
́ Mgr.
Zdenky Szotkowské
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PO NASZYMU

W LECIE NÓM NIC NIE UCIECZE,
JEDYNIE ROBOTA
A TÓM ZROBI KOLEGA TRZABYŁO,
ALBO SAMO…
Lato sie przekulało do feryjnego czasu. Dzieckó m sie
ulewiło łod nauki a nie muszó m sie szkołó m tropić . Gdo
chodzi po tych beskidzkich gró niczkach, tak wiy kaj je co
pieknego. Je fajnie cieplutko a starczi sie łoblyc lachutko.
Niejlepszi na tym je to, ż e ani tego jedzynio nie trza brać tela,
bo w lesie só m maliny, łostrynż lice a boró wki. Na kopcach je
niejlepszi to, ż e przigody nie trza chladać , bo przigody se
nas nó ndó m. Latoś mogymy chodzić po wandrownicku na
wież e widokowe ni jynym w naszich Beskidach. Jeś li sie
nó m to podarzi a jak poszlymy do „Jackó w” jakisi fotki, tak
przi szczynś ciu cosi aji wygró my.

Pogoda je w lipcu słó neczno, lasy só m pełne boró wek, malin
a grzibó w. Zogrody só m pełne ś miychu a ś piywu. łOlza je
pełno wody, feryjnej przigody. Radujmy sie z każ dego
wolnego dnia i podziwejmy sie na ty nasze „Beskidzki
Gró niczki“, kaj sie jeszcze ponikany pasó m łowieczki. Dyć
każ dy człowiek sie potrzebuje roz za czas porzó ndnie ze
szyroka rozgló ndnyć . Jak roz napisała pani Aniela Kupiec z
Nydku. „Jacy my szczęś liwi, jak bardzo bogaci w zieló noś ci
ziymi, w błękitnoś ci nieba…“ Mili czytelnicy niech sie Wó m
darzi dali chladać cestym ku zgodzie, radoś ci a ż ywotu bez
staroś ci.

archiwum J. Michalik

Janek z Brzega
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ROBERT BORSKI
GENEALOGIE JE O OBJEVOVÁNÍ
Robert Borski vykonává funkci starosty Hrádku 13 let. Kromě starostování se zabývá rovněž
genealogií, která se mu stala velkým koníčkem a hlavním tématem našeho rozhovoru. Zajímalo by
Vás, jak si můžete sestavit rodokmen? Kde pátrat? A co skrývají v sobě rodinné ságy? O tom všem a
jiném jsme si povídali s Robertem Borskim.
Jak jste se dostal ke genealogii?
Genealogie patř ı́ k mý m konı́čků m už 20 let. Bohuž el,
momentá lně nemá m na tuto zá libu adekvá tnı́ množ stvı́ č asu.
Takže se genealogii věnujete jenom okrajově?
Reknu Vá m to takhle. Když má m chvilku, pokud mož no pozdě
več er, hned k tomu „sedá m“. Kaž dé lé to jezdım
́ e na dovolenou
do Chorvatska, kde si nejen odpoč inu, ale vě nuji se prá vě
rodokmenů m, protož e nerad lež ım
́ na plá ž i jako vyvrž ený
vorvaň . Vž dy ně co prozkoumá m, objevım
́ spoustu nový ch
vazeb, souvislostı́ a jsem nadmıŕu spokojený. Neskuteč ně mě
to bavı.́

archiv R. Borski

Co Vás na tom nejvíc baví?

Co následovalo dál?

Objevová nı́ nové ho. Uplně mě to pohltı.́ Je to fascinujıćı,́ když
se např ı́klad dva velké rodokmeny propojı́ do jednoho.
Clově k se zorientuje, ž e má najednou př ı́ l iv nový ch
př ıb
́ uzný ch. (smıćh) Rá d bych se ješ tě vrá til k otá zce, jak jsem
se k tomu dostal. Př ed 20 lety mi bratranec ř ekl, ž e zjistil, kdy
se narodil ná š pradě deč ek s prababič kou. Zaujalo mě to
natolik, ž e jsem zač al zpracová vat rodinu do hloubky. Prvně
jsem udě lal rodokmen po otcovské linii. Pak jsem zač al
zkoumat matč inu stranu. Ná sledovaly linie od obou babič ek,
atd. Vznikl krá sný generač nı́ vě jıŕ.̌ Chtě l jsem pá trat dá l, ale v
urč ité m bodu jsem se zasekl. Zač al jsem proto jezdit po
archivech, studovat matrič nı́ knihy. Podař ilo se mi dostat do
roku 1829. Pak jsem ztratil nit, (smıćh) protož e zř ejmě doš lo
k chybné mu zá pisu jmé na jednoho z mý ch př edků . V knize
narozený ch je uveden př edek Jiř ı́ Borski, ale v knize sň atků
byla ná vaznost ve jmé nu Jan Borski. Docela mě to zmá tlo a
ř adu let zdrž elo v pá traný ch po otcovské linii. (smıćh) Když
jsem to zač al zkoumat vıće dopodrobna, uká zalo se, ž e chyba
př i zá pisu jmen do matrik byla jediný m mož ný m vysvě tlenım
́
př etrž ené linie.

Pokrač oval jsem sestavová nı́ m rodokmenů pro své
kamará dy a s př ibý vajıćım
́ i zkuš enostmi jsem zpracová val
matriky, tý kajı́cı́ se mé rodné obce. Ná sledně jsem se
vrhnul na dalš ı́ obce jablunkovské ho regionu, nejprve
evangelı́ky. Mož ná se č tená ř i budou ptá t, proč prá vě
protestanty? Matriky byly v celé dostupné č asové ose
č itelně jš ı.́

Rodokmen Vaší rodiny máte tedy zhotovený?
Dejme tomu, ž e je do urč ité doby pě kně zpracovaný.

Kde všude hledáte informace? Kde pátráte?
Nejdů lež itě jš ım
́ zdrojem informacı́ byl pro mě Zemský
archiv v Opavě , protož e veš keré matrič nı́ knihy, ze který ch
jsem č erpal, a které jsou starš ı́ sto let, jsou ulož eny na
tomto mıśtě . Je tam taková studovna, ve které jsem si
postupně zpracová val materiá ly. Rık
́ al jsem si, ž e si to
vš echno nafotım
́ . Jenž e problé m byl v tom, ž e v té studovně
se mohlo fotit pouze bez blesku. Ke vš emu tam bylo
nedostateč né osvě tlenı.́ Takž e jaká koliv snaha o poř ıźenı́
fotogra ie, byla marná . Vymyslel jsem takou intu. Umıśtil
jsem foťá k na stativ a pomocı́ dá lkové ho ovlá dá nı́ k
fotoapará tu, jsem kompletně nafotil matrič nı́ knihy, které
jsem potř eboval. Fotilo to sice pomalu, ale obrá zky nebyly
rozmazané . Bylo to č itelné , což je ze vš eho nejdů lež itě jš ı.́
Dnes už hlavně pracuji s digitá lnı́ verzi matrik, které jsou
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je zdarma, avš ak vzhledem k č asové zaneprá zdně nosti,
mıv́á m př edlouhé dodacı́ lhů ty.
Zdarma?
Ano, a to z toho dů vodu, ž e jsem starostou, a prá ci pro obec
se má m vě novat s maximá lnı́ m nasazenı́ m . Nechci si
př ivydě lá vat ně čım
́ dalš ım
́ , protož e by se hned naš lo plno
kritiků , ž e jsem chudá k, který má poř ád má lo. Prioritně se
snaž ı́m bý t tady pro obč any a vě novat se jim naplno.
Kdybych chtě l mıt́ zaplaceno za č as, který jsem konkré tnım
́ u
rodokmenu vě noval, nikdo by si nic nekoupil. A tak to dě lá m
za „Jé , dık
́ y, č au“. Opravdu má lokdo tuš ı,́ kolik je za tım
́ prá ce.
Obč as se najde č lově k, který to ocenı.́ Projevı́ vdě čnost. Má z
rodokmenu skuteč nou radost a vım
́ , ž e se tım
́ to dá l zabý vá ,
což jemu i jeho blıźký m př iná š ı́ už itek. Ono vıt́e, takový
rodokmen na zaká zku je dost drahá zá lež itost. Ne kaž dý si to
mů ž e dovolit. Proto to dě lá m rá d „pro bono publico“.
Jaké podmínky potřebujete pro tvoření?
Když se už k tomu dostanu, potř ebuji hlavně klid. Nejlé pe se
mi pracuje v noci, když mě vů bec nic neruš ı.́ Mů ž u se plně
soustř edit.
Zkoumáte třeba i profese našich předků?

archiv R. Borski

dohledatelné na webový ch strá nká ch Zemské ho archivu v
Opavě . Vzpomı́ n á m si, když jsem zač ı́ n al prá ci nad
rodokmenem mé rodiny, hodně jsem se dově dě l od
př ıb
́ uzný ch č i zná mý ch. Dě lal jsem si pozná mky. Sbıŕal
jsem staré fotogra ie a vš echno si tak ně jak postupně
seř azoval. U tvoř enı́ rodinné kroniky je velmi dů lež ité
udě lat si č as a naslouchat starš ım
́ generacım
́ . Vž dyť kdo
jiný ná m povyprá vı́ dě je naš ı́ rodiny. Starš ı́ generace je pro
mě symbolem ž ivotnı́ moudrosti, které si je tř eba vá ž it.
Dobrý m zdrojem informacı́ jsou také hř bitovy, které má m
nafocené . Co stojı́ za zmın
́ ku je taková zajım
́ avost, o kterou
bych se rá d se č tená ř i podě lil. Mů j př ıt́el z Hrá dku, Stanislav
Kupiec, který se rovně ž zabý vá genealogii, př epsal vš echny
jablunkovské matriky do excelovské tabulky. Do nı́ vlož il i
registr, co se kde na jaké strá nce v matrič nı́ knize př esně
nachá zı.́ Neuvě řitelný kus prá ce. To si neumıt́e př edstavit,
jak mi to př i sestavová nı́ rů zný ch rodokmenů pomohlo.

Bohuž el, tohle nezkoumá m, protož e na to nemá m č as.
Nestıh
́ á m jednotlivé osoby zpracová vat kompletně . Hlavně
mi jde o to, abych mohl propojovat jednotlivé rody s
druhý mi. K tomu potř ebuji vě dě t pouze datum a mı́sto
narozenı.́ Nezabý vá m se už ani datem ú mrtı́ č i př ıć̌inou. Co
se tý ká ješ tě tě ch povolá nı,́ tak v 90% je uvedeno, ž e daný
č lově k byl buď to komornık
́ , chalupnık
́ , zahradnık
́ nebo
sedlá k. Nejsou to klasické profese v dneš nım
́ slova smyslu,
ale jedná se o jaké si rozdě lenı́ podle toho, kdo mě l kolik
pů dy, na které hospodař il. Kdybych se mě l kaž dé mu č lově ku
vě novat takhle dopodrobna, nevypá tral bych nikdy tolik
souvislostı́ a vazeb.

Máte velkou poptávku o rodokmeny na zakázku?
Poptá vka je v poslednı́ c h letech obrovská . Kdybych
nepracoval ve funkci starosty, doká zal bych se tım
́ už ivit.
Ale zá sadně nikdy nedě lá m rodokmeny na zaká zku, dě lá m

archiv
archivH.R.Pyszková
Borski
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Kam byste chtěl až dojít?
To je nekonč ıćı́ proces. Když dě lá m ně komu rodokmen,
považ uji za ú spě ch, když dojdu do roku 1700. Když se mi to
podař ı,́ považ uji to za splně né , protož e jsme se dostali na
zač átek toho, co je zjistitelné u obyč ejný ch (neurozený ch)
lidı.́ U panovnický ch rodů to funguje trochu jinak. Tam se
mů ž ete dostat až do roku 800. To je 33 až 35 generaci
dozadu. Když to tak vezmeme, Karel IV. je ně kde v polovině .
(smıćh) To jen tak pro zajım
́ avost.
Co myslíte, zůstává něco v našich duších z duší předků?
Na to neumı́m př esně odpově dě t. Asi bych to shrnul
ná sledujı́ c ı́ myš lenkou od nezná mé ho autora: „Tvé
neutuchajıćı́ bohatstvı́ ducha tkvı́ v bohatstvı́ č i chudobě
ducha tvé minulosti.“
Jsme na Jablunkovsku všichni „jedná velká“ rodina?
Jsme. Bez ohledu na rč enı,́ ž e: „Otec je vž dy nejistý “. Vychá zı́
to z historie naš eho regionu, který je své rá zný, ale co se naš ı́
komunity tý če, má velmi hluboko zapuš tě né koř eny.

JEDEN Z NÁS ...
Ve svém volném čase studujete rovněž význam
příjmení na Těšínském Slezsku. Odkud přišla tato
záliba?
Př i studiu matrik nachá zım
́ nejrů zně jš ı́ př ıj́menı.́ Vě tš ina je
silně svá zá na s „rodnou hroudou“ po mnoho generacı́.
Má me speci ická př ıj́menı,́ která se nerozš ıŕ̌ila ani v Cesku
ani v Polsku. Pochá zejı́ odtud, z malé ho regionu, které mu
ř ık
́ á me Tě šın
́ ské Slezsko.
Kde nebo jakým způsobem můžeme zjistit původ svého
příjmení?
Na to jsou nejlepš ı́ knihy, př ıp
́ adně internet. Např ık
́ lad
kniha NAZWISKA CIESZYŃSKIE od Władysława Milerskiego
je vý borná . Obsahuje rozbor vě tš iny tě šın
́ ský ch př ıj́menı.́ U
ně který ch př ıj́menı́ se vyskytujı́ dvě až tř i varianty, ale
č l ově k se mů ž e mnoho dově dě t. Urč i tě doporuč u ji.
Obrovské kvantum nejrů zně jš ıćh př ıj́menı́ zpracovala D.
Moldanová v knize NAŠE PŘÍJMENÍ. Jinak o ž á dný ch
kurzech nebo workshopech, kde by se uč ilo, jak zjistit
pů vod př ı́ j menı́ , nevı́ m . V hrá decké m zpravodaji je
pravidelná rubrika s pů vodem př ıj́menı,́ která se vyskytujı́ v
Hrá dku.

Archiv R. Borski

archiv H. Pyszková
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Jaký je původ Vašeho příjmení?
Existuje ně kolik variant. Př ıj́menı́ vzniklo z ná ř eč nıh
́ o slova
borski tj. dospě lý, velký, silný, mocný, variantně od slova bor,
což je les a ná vazně s lesem spjaté – např ık
́ lad lesnık
́ .

Máte v plánu nějaké přednášky nebo kurzy o
genealogii?
Pro svou č asovou zaneprá zdně nost aktivně nic nechystá m.
(smıćh) V ú noru jsem mě l př edná š ku pro hrá decké seniory,
a jestli se vyskytne dalš ı́ poptá vka, urč itě ji rá d př ijmu.
Říkáte, že máte mnoho koníčků. Čemu se ještě
věnujete?
Moji nejvě tš ı́ zá libou je př ıŕoda. Nedokonč il jsem studia
speciá lnı́ biologie na Univerzitě Palacké ho, realizuji se
tudıź̌ jako biolog samouk. Doslova „lež ım
́ “ v knihá ch o
biologii. Pá trá m a urč uji vš e ž ivé , co se vyskytuje na ú zemı́
Hrá dku.
Starostou obce Hrádek jste 13 let. Co Vám tato funkce
dává?
Pro mě je to velký konıć̌ek. Snaž ım
́ se zajım
́ at o Hrá dek ve
vš ech mož ný ch roviná ch pozná nı.́ Starostová nı́ je pro mě
služ ba lidem. Chci, aby se ná m v Hrá dku ž ilo př inejmenš ım
́

archiv R. Borski

dobř e. Abychom pě stovali dobré mezilidské vztahy.
Abychom kladli dů raz na vš echno, co ná s spojuje a
upozaďovali to, co ná s rozdě luje. Clově k se nezavdě čı́ vš em,
ale pro mě je dů lež ité , aby obec rozkvé tala. Byla zvelebová na
i v malý ch detailech.
Čeho si na lidech nejvíce ceníte?
Když jsou sami sebou. Autentič nost respektive opravdovost
je pro mě v mezilidský ch vztazıćh velmi dů lež itá vlastnost.
Nesná š ı́m situace, když vı́m, jak mě ně kdo konkré tnı́
pomlouvá za zá dy, ale př itom mě plá cá po rameni a ř ık
́ á mi,
ž e jsem skvě lý starosta. (smıćh). Ale č lově k s tım
́ musı́ ž ıt́ a
neautenticky se tvá ř it, ž e je vš echno v poř ádku. (smıćh)
Co byste vzkázal našim čtenářům?
Aby si už ıv́ali dne, protož e ž ivot rychle utık
́ á . Nenı́ dů lež ité se
poř ád za ně čım
́ honit. Vš echno ř eš it a poř ád bý t z ně čeho
nespokojen. Nic pozitivnıh
́ o to nepř iná š ı.́ Aby lidé , až budou
jednou umıŕat, byli tzv. syti dnů .
Dě kujeme za rozhovor a př ejeme Vá m vš e dobré !

archiv R. Borski

D. Cymerys, JACKi
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KAM ZA KULTUROU

LETNÍ KINO
pod kaštanem JABLUNKOV
PO ČEM MUŽI TO
UŽÍ 2

21.30h

CZE - komedie, 95 min.

15.7.

PREZIDENTKA

21.30h

CZE - komedie, romantický, 97 min.,

29.7.

do 15 let nevh.

FILMOHRÁTKY pro deti
ˇ

ˇ
kino MÍR - Mariánské námestí
1

V 10.00 hod. a 15.00 hod.

O LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI
V 10.00 hod. a 15.00 hod.

ADDAMSOVA RODINA 2
v

V 10.00 hod. a 15.00 hod.

RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK

14.7.
21.7.
28.7.

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
KONTAKT: kino@jablunkov.cz Kino Mír
Kino
Mír Jablunkov
www.kino-jablunkov.webnode.cz
kino@jablunkov.cz
Jablunkov
www.kino-jablunkov.webnode.cz
VSTUPNÉ: letní kino 80 Kč, senioři zdarma/ filmohrátky 30 Kč

