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Chléb náš vezdejší, dej nám dnes
Milí čtenáři,
prosba o „vezdejší chléb“ je součástí Modlitby Páně a je 
umístěna po prosbách, které se týkaly Boha - prosba o po-
svěcení Božího jména, příchod Božího království a prosa-
zení Boží vůle, tedy zkrátka po prosbách, kterým domino-
valo „ty, Bože“, následuje prosba, kde dominuje „my“, „dej 
nám.“ „Chléb náš vezdejší, dej nám dnes“. 

A stejně tak jako předchozí prosby nebyly prosbami o to, 
aby Bůh zázračně zasáhl a my nemuseli nic dělat, jistě nás 
nepřekvapí, že ani v těch následujících, tak říkajíc „po-
zemských“ prosbách se nevyhneme tomu, že modlitba 
klade nároky i na nás samotné. Co by nás ale překvapit 
mohlo, je zařazení této prosby. Po vznešených prosbách je 
tu najednou prosba o chleba. Proč tam nenásledují témata 
tak říkajíc „náboženská“?!  Odpuštění, překonání pokuše-
ní, záchrana od zlého - ale je tady něco tak až primitivně 
přímočarého - dej nám Bože najíst?!Na druhé straně zase, 
proč ne. V souvislosti s prosbou „chléb náš vezdejší, dej 
nám dnes“ zdůrazněme, že Ježíš hladovějícím lidem nikdy 
nezacpával ústa medovými řečmi, že jednou se najedí do-
syta, ale hned jim dal jídlo. Bůh se stará a pečuje o nás. Je-
žíš velice dobře poznal, jaké jsou potřeby každého z nás, 
a při uspokojování těchto potřeb nám chce pomoci také 
dnes. Nehraje si na „duchovního velmistra“, který už ani 
nevnímá tak malicherné věci, jako žízeň a hlad, nemít kde 
spát, nebo být nemocný. 

Co však dělá je to, že k naplnění potřeb druhých deleguje 
nás. Ani v Modlitbě Páně se slovo „chléb“ neredukuje jen 
na stravu, nýbrž jsou to naše časné, tělesné potřeby. Jídlo, 
ošacení, střecha nad hlavou, dobří lidé, existenční zajiště-
ní. O tyto potřeby prosíme. Je to chléb pro „dnešek“ a pro-
to ho chceme dnes. Ježíš zakazuje starosti o zítřek, proto-
že dnešek jich má sám dost. Tak, jako mana na poušti byla 
sesílána jen na jeden den a nešlo si ji nasbírat dopředu, 
taktéž i dnes ve víře můžeme očekávat, že nebudeme mít 
hlad ani zítra.

Navíc, v této prosbě prosíme o uspokojení potřeb, které 
máme my všichni. Je něco nezdravého v tom našem světě, 
že si chce každý hrabat na svém a jen pro sebe. Líbí se mi 
proto myšlenka, že „chléb náš vezdejší, dej nám dnes“ ne-
může být měněna na „chléb můj vezdejší dej mi dnes“ a že 
je-li naše prosba o chléb vyslyšena dokonce tak, že máme 
přebytek, což letos při velké úrodě mnozí určitě s vděč-
ností uvítali, měli bychom také dát těm, kdo mají méně 
či dokonce vůbec nic. Jedna latinskoamerická modlitba 
to vyjádřila slovy: „Ó Pane, dej těm, kdo mají hlad, chléb; 
a nám, kdo chléb máme, dej hlad po spravedlnosti.“ Ano, 
prosba o hmotné zabezpečení nás také přinejmenším vy-
zývá, ne-li že přímo zavazuje k solidaritě s těmi, kteří trpí 
nouzí. Buďme proto těmi, kteří se radují z toho, co mají 
a věří, že to, co dají jiným, jim Bůh bohatě vynahradí.

Roman Raszka, pastor SCEAV Návsí
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Ćwiczenia duchowe
„Matką wszelkiego dobra jest mą-
drość, od której umiłowania wzię-
ła w greckim języku nazwę filozofia. 
Hojniejszego, wspanialszego i dosko-
nalszego daru ponad nią nie dali bogo-
wie nieśmiertelni życiu ludzkiemu. Bo 
kto sam siebie pozna, odczuje przede 
wszystkim, że ma w sobie coś boskie-
go, i będzie uważał, że rozum jego jest 
niejako podobizną Bogu poświęconą; 
toteż czynić i myśleć będzie to tylko, 
co godne jest tak wielkiego daru bo-
gów; kiedy zaś zgłębi i zbada sam sie-
bie, zrozumie, jak hojnie wyposażony 
wszedł w życie i jak wspaniałe posia-
da narzędzia do zdobycia i zgłębienia 
mądrości”. (Marek Tuliusz Cyceron)

By osiągnąć mądrość życiową nie wystarczy zdaniem sta-
rożytnych myślicieli tylko poznawać czy nawet tworzyć 
różne koncepcje filozoficzne i teorie naukowe, nie wystar-
cza sama praca intelektualna – a taki, redukcjonistyczny 
pogląd, pokutuje jeszcze do dzisiaj we współczesnym po-
strzeganiu nauki i filozofii. Praca intelektualna, pozna-
wanie porządku kosmosu, społeczeństwa i wartości mo-
ralnych musi bowiem iść w parze z codzienną, nieustanną 
pracą duchową nad sobą. Praca ta nazywana często „ćwi-
czeniami duchowymi” to jednoczesna z przekształcaniem 
widzenia świata metamorfoza całej osobowości człowie-
ka. Poznanie filozoficzne nie polega, w opinii starożytnych, 
jedynie na pracy intelektualnej, lecz angażować winno całą 
osobowość człowieka, tak by zmieniał się on na lepsze oraz 
osiągał wewnętrzny spokój, poczucie duchowej wolności 
i radość płynącą ze świadomości dobrze zrealizowanego 
życia. Filozofowie starożytni zalecali tu takie metody pra-
cy nad sobą, które później zostały przyjęte w życiu klasz-
tornym średniowiecza i które w pewnym stopniu zmody-
fikowane, znamy współcześnie jako właściwe głównie for-
macji duchowej życia konsekrowanego, natomiast w staro-
żytności były one zalecane wszystkim ludziom, niezależ-
nie od ich profesji czy stanu.

Spośród starożytnych ćwiczeń duchowych wymienić 
można: 
Uwagę, medytacje, rachunek sumienia, wspominanie 
„tego co dobre”, lekturę, słuchanie, poszukiwanie, bada-
nie pogłębione, panowanie nad sobą, spełnianie obowiąz-
ków, obojętność na rzeczy niekonieczne do dobrego życia.

Główną postawą duchową człowieka dążącego do mą-
drości powinna być uwaga czyli ciągła czujność i rozbu-
dzona samoświadomość duchowa, która pozwala rozum-
nie i „bogobojnie” kształtować codzienne życie. Medyta-
cja nad trudnościami przed którymi postawić nas może 

los uodparniać ma nas na trudy żywo-
ta. Medytacja zaś nad celami i zasada-
mi, którymi mamy się kierować po-
zwala na rozumne planowanie przy-
szłości i zapobiega zagubieniu radości 
czy sensu życia nawet w najtrudniej-
szych chwilach. Rachunek sumienia 
umożliwia naprawianie błędów i do-
strzeżenie poczynionych postępów.  
Ćwiczenia te mają na celu całościo-
we przekształcanie naszego widze-
nia rzeczywistości, naszej kondycji 
duchowej, a przez to i naszego postę-
powania oraz roli pełnionej w społe-
czeństwie. Jako ćwiczenie wspomaga-
jące przemianę duchową, zalecają sta-
rożytni mędrcy lekturę, czyli czyta-

nie dzieł poetów i filozofów (nie znali jeszcze Pisma św.), 
sentencji moralnych, a dalej „pogłębione badanie” całych 
teorii naukowych czy filozoficznych, by nabrać nawyku 
postrzegania poszczególnych przedmiotów, ludzi czy zja-
wisk w perspektywie kosmicznej, rozumnej Całości. Jako 
zwieńczenie tych duchowych zmagań postulują ćwicze-
nia w panowaniu nad namiętnościami (gniewem, niena-
wiścią, żądzą), rzetelne wypełnianie własnych obowiąz-
ków wobec rodziny, bliźnich i społeczeństwa, a wreszcie 
uzyskanie poczucia wewnętrznej wolności wobec pokus 
i zagrożeń, które niesie świat zewnętrzny. Jak pisze Pier-
re Hadot – „Filozofowanie jest więc ćwiczeniem się w „ży-
ciu”, tj. życiu świadomym i swobodnym: żyć świadomie to 
przekraczać granice jednostkowości, by móc się uznać za 
część kosmosu ożywioną przez (boski) rozum; żyć swo-
bodnie to wyrzec się pragnienia tego, co od nas nie za-
leży i co nam się wymyka, po to by przywiązywać się do 
tego tylko, co od nas zależy. Oto zgodne z rozumem pra-
we działanie”.

Z górolskim pozdrowiynim

Andrzej Suszka z Rupiynki łod Fiedor
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VÍTĚZ SOUTĚŽE  
V ROTTERDAMU
Jaroslav Hanzel 
patří k těm, kteří díky svému zaměstnání pomáhají lidem a jsou ne-
postradatelní. Hasič z Písečné se věnuje své profesi už 17. let. Začí-
nal na Karvinské profesionální stanici, teď je jeho základnou Český 
Těšín. Patří k těm nejlepším, v tomto roce se stal dokonce vítězem 
světových policejních a hasičských her v Rotterdamu.

Už 17. let děláte tuto profesi, baví Vás pořád stejně jak 
na začátku?
Hasičem jsem chtěl být od mala. A čím jsem byl starší, tím 
víc mě to táhlo stát se profesionálním hasičem. Nakonec 
se mi to povedlo, a i když dělám tuto práci už 17 let, baví 
mě pořád stejně. O to víc, když se potkávám s vděčností 
a poděkováním. 

Jakou školu jste musel absolvovat, abyste se mohl stát 
profesionálním hasičem?
Škola přímo to není, je to kurs. Pokud přijímají nového 
příslušníka, tak buď kurs absolvuje v rámci školy v rám-
ci požární ochrany, anebo po absolvování střední školy 
s maturitou automaticky jde na 4měsíční základní kurs, 
kde se naučí to, co je pro přijetí nutné. Já jsem dělal střed-
ní školu strojní, pak jsem absolvoval základní kurz. Po zá-
kladním kurzu už může zájemce nastoupit jako profesi-
onální hasič, ale nemá odbornost, takže hned nastupuje 
na další kurzy: kurz strojníka, na žebříky, jeřáby, ke ka-
ždému kurzu se pak opakuje každý rok školení.  Dobro-
volný hasič má výhodu, pokud chce pokračovat jako pro-
fesionál. Už u přijímacího řízení je to plus, ale i tak musí 
absolvovat všechny zdravotní, fyzické i psychologické 
testy. V dnešní době je to docela problém, většina pohoří 
na psychotestech. Mladým klukům chybí základní vojen-
ská služba, takže pokud jdou někde, kde je nastavený řád, 
psycholog zjistí, že adept na hasiče není ještě dostatečně 
vyzrálý a dál ho nepustí. Kdyby pak měl jet například ha-
sičským autem, tak v tom stresu, v tom napětí musí jet 
v klidu a nenechat se strhnout adrenalinem.  Je to 20 ti tu-
nové auto a on zodpovídá za auto za posádku. Tohle je jen 
příklad, jeden z mnoha.

Jaký je rozdíl mezi dobrovolným a profesionálním ha-
sičem? Jak funguje spolupráce, jste na místě dříve?
Záleží kde. Když jsou větší města blízko sebe, tak profe-
sionální hasiči jsou tam dřív. V některých vesnicích jako 
třeba v Mostech u Jablunkova nebo v menších městech, 
jako je Jablunkov. Tam jsou už poloprofesionálové. Ti 
slouží i v pohotovosti na hasičárnách. Platí je obec i kraj 

a mají rozpis služeb. Vybavení mají totožné. Některá auta 
jsou vybavena úplně stejně. Než přijedou profesionál-
ní hasiči z Třince, uplyne nějaká doba, a když se stane 
někde havárie, třeba na rychlostní silnici, tak musí být 
schopni začít dělat to stejné, co by dělali profesionální 
hasiči. Chodí na stejné kurzy, stejná školení, ale podmín-
ky pro přijetí nejsou tak přísné. Úroveň dobrovolných ha-
sičů roste a je někdy srovnatelná s profesionální. Hierar-
chie je následující. Když jsou na místě první dobrovolní 
hasiči, tak mají svého velitele, který to tam řídí. Když do-
razí profesionální jednotka, velitel profesionální jednot-
ky si přebírá velení. Pak už je za všechno zodpovědný on. 
Vesměs se mezi sebou známe, takže víme, co můžeme od 
jednotky očekávat a naší velitelé už vědí, které práce jim 
svěřit. Vesměs jsou to kluci, co jsou zapálení pro věc, hod-
ně umí a jsou šikovní. 

Jaká je kapacita cisterny a jak je to s vodou na horách, 
když hoří třeba turistická chata?
Každé auto je jiné. Některé má 2 000 l, některé 3 000 l, jsou 
i velkokapacitní, mají i 9 000 l. Vesměs se hasí tak, aby se 
vody spotřebovalo co nejméně, a hlavně, aby ten majitel 
měl jak nejméně škod kvůli vodě. Na horách na některá 
místa těžká technika nedojede. Proto mají hasiči terénní 
auta s přenosným čerpadlem, to pak dají do nádrže, a tím 
čerpadlem jsou schopni hasit do doby, než ostatní hasiči 
udělají dálkovou dopravu vody. To pak přijedou všechny 
dobrovolné jednotky, které mohou, dovezou všechny ha-
dice a udělají se přečerpávací stanoviště s čerpadly. Od 
řeky dokážou natáhnout hadice až do 1. kilometru. Jestli 
ovšem ta chata na horách je ze dřeva a nemá poblíž nádrž, 
je těžké něco zachránit. Oheň je prostě rychlejší.

Došlo v poslední době ke zlepšení v technice a bez-
pečnosti a kde všude pomáháte?
Technika se hodně zlepšila, tam je změna hlavně v tom, 
co se týče bezpečnosti jak pro zásahové jednotky, tak pro 
postižené požárem. Pomáháme kromě požárů u popada-
ných stromů, záplav, havárií. Někdy řešíme také útěk zví-
řat z kamionu nebo kočky na stromě, sršní hnízda atd. 
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Když někdo volá třeba kvůli sršnímu hnízdu, je k tomu 
přesně určená jednotka.  Všude profesionálové prostě 
nejezdí. Ale menší stanice zas třeba nemají tu výškovou 
techniku, anebo když někdo volá, že má třeba doma aler-
gika a naletěli jim tam sršni, tak automaticky jedou pro-
fesionálové. 

Jak reagují lidé na pomoc při zásahu, vnímáte to, že 
jsou vám hasičům vděční?
Samozřejmě, že se stává, že vám někdo ve stresu i vynadá. 
Ale lidé spíše reagují pozitivně. Je to pro nás velmi příjem-
né, když máme zpětnou vazbu, a to se týče nejen nás, ale 
všech záchranářů, záchranné služby, policistů. Stává se, že 
po nějakém čase přijdou a řeknou: „Děkuji“, nebo „Vážím si 
toho, že jste mi pomohli“. Slovní poděkování je pro nás nej-
větší odměnou.

Motivací pro ještě lepší výkon jsou soutěže hasičských 
družstev. Vy sám jste se stal vítězem šampionátu v Ro-

tterdamu. Jak to všechno probíhalo a jak vypadala Vaše 
příprava? Kolik musíte dát do tréninku?
Trénink je součástí směny a povinností každého hasiče. 
Trénuji každý třetí den v rámci fyzické přípravy na smě-
ně. Někteří jdou běhat, někdo jde do posilovny, já si tře-
ba postavím před hasičárnou takovou dráhu a tam trénu-
ji různé druhy zátěže, je to takový kruhový trénink a je 
pokaždé jiný. Ale hlavně běhám, to je základ, udýchat pak 
závod. Je důležité jezdit na menší soutěže, aby pak hasič 
nebyl nervózní na těch velkých. Čím víc soutěží objede, 
tím víc je myšlenkově v klidu a soustředěný taky při zá-
sahu. Kategorie v soutěžích jsou věkové, do 30. let, 30 – 
35 let atd. Ale disciplíny jsou pro všechny stejné, jak pro 
ženy, tak pro muže, pro ženy neplatí žádné výjimky. Ten-
to rok jsem získal zlato na Světových policejních a hasič-
ských hrách v Rotterdamu, které se uskutečnily v červen-
ci, zároveň jsme zvítězili jako družstvo v kategorii štafet. 
Zážitek to byl obrovský, soutěžilo se ve více disciplínách 
a připomínalo to olympiádu. Šampionát  TFA(Toughest Fi-
refighter Alive) – „nejtvrdší hasič přežije“ probíhá v rámci 
celé České republiky. V Ostravě se závodí v Dolní oblasti 
Vítkovice, tam jsem byl letos druhý. Pro závodníka je to ta 
nejnáročnější ze všech soutěží. Soutěže převážně obsahují 
disciplíny, jako běh s kompletní zásahovou výbavou, včet-
ně těžké tlakové láhve a přilby, běh s požárními hadicemi, 
60 až 100 úderů dvouručním kladivem do hammer boxu, 
to imituje zásah třeba ze sekerou nebo s kladivem, když je 
třeba rozbíjet dveře, nebo vysekávat z auta, pak je tunel 
a běh s figurínou přes bariéry apod. Každá soutěž profesi-
onálního i dobrovolného hasiče vyburcuje, povzbudí a po-
máhá mu pak při zásahu.

Jak dobíjíte baterky a je Vám rodina oporou?
Tento rok byl pro mě složitější. Před rokem jsem měl úraz 
nohy, který se mi stal paradoxně v době dovolené a bylo 
nutno dát i šrouby. Musel jsem jít na nemocenskou. S ka-
ždým úrazem je to tak, že člověk to pocítí i po letech, ale 
měl jsem štěstí. Když se to stalo, na příjmu v nemocnici 
byl zrovna ortopéd, a řešilo se to hned a hned jsem měl 
operaci. Byl tam zrovna MUDr. Oldřich Volný z Písku a ten 
mě operoval. Tímto bych chtěl panu doktorovi poděkovat 
a celému personálu ortopedie Třinec Sosna za super péči, 
a hlavně za to, že díky ním mohu dál dělat svou profesi.

Baterky dobíjím s rodinou a u včel, mám 15 včelstev. Ro-
dina mě podporuje v mé profesi a pomáhá i u včel. Chtěl 
bych proto touto cestou poděkovat mojí ženě za její pod-
poru. Má se mnou velkou trpělivost, bez ní by i výsledky 
v soutěžích nebyly takové, jaké jsou. Velmi hezké bylo pře-
kvapení, které mi připravila při návratu z Rotterdamu 
domů. Obvolala známé, sousedy a starostu a přivítali mě 
s velkou parádou. Bylo to tak dojemné, že i já musel zatla-
čit slzu.

Děkujeme za rozhovor, přejeme pevné zdraví a mnoho 
dalších úspěchů v osobním i pracovním životě.

Irena Jurgová
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Ziymnioczków sie latoś dość szwarnie 
wykopało a miechów pochybiało

Każdym rokym to je z tymi plónami a darami ziymie 
taki wszelijaki…no nigdy to nima jednaki, ale jak sie pra-
wi: Bier Michale, co Bóg daje! Mieli by my być wdycki 
wdziynczni za to co mómy. Niejwiyncej se ludzie ce-
nióm w żiwocie to, co odeszło, co stracili, albo pozby-
li. Je to smutne, ale prawdziwe. Naprowdym by trza było 
wiyncej dzynkować ludzióm kierzi sóm kolem nas, bo 
uprzimne podziynkowani mo naisto wiynkszóm siłe miy-
nić świat, jako zbyteczne krytykowani. Dziynkować trza 
wdycki a wszyckim, tak nas ku tymu łod maluśka kludzili. 
Dziynkować trza za pogodym, za każdziutki dziyń, kieryś 
nóm tu je dany żić. Urodzaje ziymski sóm błogosławiyń-
stwim za ciynżkóm robotym na polu. Nie dziwota, że do-
żynki sóm niejpiekniejszim świyntym z roku obrzóndo-
wego naszich przodków, ale aji nas ludzi 21. wieku. Moż-
ne to w dzisiejszich czasach nima, aż tak widzieć, bo na 
polach teraz robi jynm 2% ludzi, kierzi żijóm w Czeski 
Republice. Kiejsi to było na łopacznie, bo sie robiło prze-
ważnie rynkami, albo kóniami a ludzko robota z czołym 
zpocónym była solóm każdego dnia. W tych niedownych 
czasach se ludzie cenili każdego kłoska, co urosło a mógło 
być skludzóne. Mieli uctym ku przirodzie, wodzie w stu-
dziyńce, czi potóczku a wożili se wzajymnej wypómocy. 
Jak skibka chleba na ziym spadła, tóż sie jóm całowało, 
jak sie piyrwszi roz na wiosnym na polu robiło, tóż sie zaś 
ziymie żegnało a całowało… 
Choć ty starodowne czasy znóm jynym z łopowiadań 
a z ksióżek, tóż se myślim, że by my se mieli aji podzi-
wać za sebie, jeśli je wszystko w porzóndku, albo jeśli to 
z tóm rozeżranościóm kapke nie przeganiómy. Kiela razy 

by starcziło sie bardzi dziwać na świat sercym, niż przez 
zmazane łoczi zowiścióm a chciwościóm. 

Dyć na Świecie je naprodwym pieknie. W Beskidach 
mómy szumne lasy, głymboki doliny, kaj ciecze czisto 
woda a chybi sygnał do mobilu. Pómału u każdej cesty 
w lesie je jakisi zdrzódeło a lza sie tam napić zdrowej 
wody. Grzibów ludzie do chałpy koszami smykajóm. Śliw-
ki kiej zarodzóm tóż powidłami, tak jyny wónio. Poni-
kierzi jich majóm telownych nasadzónych, że jich majóm 
na specialnóm marmeladym, co sie jóm do beczek dowo 
a potym rułkami przeganio. Gdo sie roboty na polu nie 
boji, toć sie mu to wdycki zdwoji.

Janek z Brzega

pO naSzyMU                                  
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ŚPiEwEM i TAńcEM, 
ciAłEM i DUSZą NA ZAOlZiU

Marcin Filipczyk 
znany miłośnik folkloru, przyrody,  propagator nie 
tylko tutejszej kultury, Beskidów, ale i sportu. współ-
założyciel zespołów Zaolzi i Zaolzioczek, które pre-
zentują tańce góralskie, ale i tańce innych regionów 
i państw.  

wiemy, że tańczył pan 15 lat w zespole Olza. Jak wpadł 
pan na pomysł, by stworzyć własną grupę taneczną 
z prezentacją tańców ludowych?
Nie był to mój pomysł, ale mego najlepszego kolegi z cza-
sów Olzy, by założyć zespół złożony z byłych członków 
Olzy. Zrobiliśmy zebranie u mojego taty ,w ogrodzie w bu-
dzie, zaprosiliśmy byłych tancerzy zespołu Olza i na ze-
braniu  zaproponowałem, by grupa pracowała przy MK 
PZKO w Jablonkowie. W tym czasie już prowadziłem Go-
rolskie Święta i informowałem się, czy podobało by się 
miejscowemu kołu, by powstał tam zespół taneczny.  To 
był  roku 2001. Próby prowadziłem ja razem z żoną Doro-
tą. Byłem kierownikiem organizacyjnym i artystycznym. 
Kierownikiem organizacyjnym jestem do dzisiaj a kie-
rownikiem artystycznym został Tomek Cienciała 5 lat 
temu. W międzyczasie założyliśmy zespół Zaolzioczek. 
W końcu kolega, który przyszedł z myślą założenia zespo-
łu dziecięcego, odszedł i wszystko zostało na mnie. Jed-
nak wielkim wsparciem jest dla mnie pomoc naszej cho-
reografki Lucki Peter-Tomkové.

Jak powstała nazwa?
Nazwa powstała u Stańka. Była od początku dwuznacz-
na. Zaolzi jako ci, co powstali z byłych członków grupy ta-
necznej Olza i kontynuują pracę w nowym zespole, ale też 
to, że jesteśmy  Zaolzianie, mieszkańcy regionu za rzeką 
Olzą. Ta myśl tam była od początku, że będziemy repre-
zentować nasz region i dziś widać, że godnie reprezentu-
jemy, bo zespół Zaolzioczek był wyróżniony między 6. naj-
lepszymi zespołami na przeglądzie całopaństwowym. 

Był to 27. całopaństwowy przegląd zespołów folklo-
rystycznych v Jihlavě. Zaolzioczek zyskał  specjalną 
nagrodę za naturalny język Zaolzia. Jakie to miało dla 
pana znaczenie?
Ogromne. Nigdy nie chcieliśmy startować w konkursach. 
Dla nas zawsze priorytetem były występy dla publiczno-
ści, dla zwykłych ludzi, dla odbiorców, którzy wchłaniają 
ten folklor wprost ze sceny. Pragniemy  zainteresować jak 

największą ilość ludzi. Nasze występy nie były zupełnie 
autentyczne, co jest warunkiem w konkursach, ale były 
bardziej widowiskowe, żeby się podobały ludziom. Kiedy 
nastąpił okres covidu, pozostawało dużo czasu na przygo-
towania i zaczęliśmy ćwiczyć na konkursy. Najpierw był 
przegląd okręgowy. Zakwalifikowaliśmy się, ale awanso-
wały tylko 1. miejsca, my byliśmy drudzy. Ministerstwo 
kultury wybrało dwa zespoły z drugich miejsc, a jednym 
z nich byliśmy my. Ciekawostką było, że zespół Úsměv 
z Opavy, który kwalifikował się na 1. miejscu, w końcu nie 
był wyróżniony. Pogląd komisji jest bardzo subjektywny. 
W Jihlavě konkurencja była już naprawdę ogromna. Było 
tam 12 najlepszych zespołów z całego państwa, wszyst-
kie były naprawdę wspaniałe. Moje oczekiwania na po-
czątku nie były wcale wielkie. Ale kiedy rozpoczął się 
nasz program, to wyczułem tę atmosferę, aż mroziło. Był 
to chyba nasz najlepszy występ, co pamiętam. Wszystko 
złożyło się super, wszystko było dopięte na ostatni gu-
zik i podporządkowane konkursowi. Była też sytuacja, 
że dzwonili z konkursu tydzień przed występem, że by-
łoby fajnie zaprezentować na finał, kiedy już będą rozda-
wać się nagrody, coś specjalnego z naszego regionu, co nas 
wyznacza. Wpadłem wtedy na myśl zaprezentować helo-
kaczki(nawoływania pasterek na górach, ewokacja echa, 
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na 3. glosy), które zawsze miały miejsce w naszym zespo-
le. Również dzięki super akustyce wszystko się niesamo-
wicie powiodło. W Zaolzioczku nazbierało się tyle talen-
tów śpiewaczych, że mogliśmy zaprezentować helokaczki 
i może właśnie to zaważyło w całej prezentacji na zyska-
nie wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymaliśmy za „zvuko-
malebnost“  i również za „prezentaci nářečí na scéně“. Za-
siadła komisja, byli zaproszeni wszyscy kierownicy i cho-
reografowie, trwało to 2 godziny. Komisja zanalizowała 
występ do ostatniego szczegółu, wytykała chyba wszyst-
ko i nie było to przyjemne. Ale w końcu uzyskanie wyróż-
nienia było dla mnie wielkim zadośćuczynieniem. Choć 
już na przykład w Zebrzydowicach zyskaliśmy w 2013 
roku 2. miejsce wśród zespołów prezentujących zwycza-
je ludowe a w 2016 roku 1. miejsce  w kategorii zespołów 
z programem artystycznie opracowanym, to jednak Jihla-
va znaczy dla mnie najwięcej.

To znaczy, że w końcu Zaolzioczek ma większe wyni-
ki niż Zaolzi?
Chyba tak. I wszyscy o tym wiedzą, jest to jeden z najlep-
szych zespołów dziecięcych. Ale bez Zaolzia nie byłoby 
Zaolzioczka, Zaolzi było na początku wlaściwie zespołem 
wielogeneracyjnym. Tańczą rodzice, ich dzieci i miłość do 
tańca sie dziedziczy z generacji na generację. Zaozioczek 
powstał, gdy już dzieci było tyle, że nie dało się prowadzić 
wspólnych prób. Najpierw prowadziła je koleżanka Beata 
Kraina. Dziś prowadzę go ja,  W dziedzinie folklorystycz-
nej jest to teraz dla mnie to najważniejsze. 

Zespoły występowały nawet za granicami państwa. 
Jakie miejsca zwiedziliście i gdzie najbardziej się ze-
spół podobał? 
Najczęstsze występy są w Polsce i na Słowacji, np: Podro-
hačské folklórne slavnosti Zuberec, Dubnica nad Váhom, 
Kołobrzeg Interfolk, Chełno, Tydzień kultury Beskidzkiej, 
Szczyrk, Wisła, Maków podhalański. Ale największa przy-
goda z tańcem były festiwale Yennimahalle w Ankarze 
w Turcji, gdzie mamy zaprzyjaźniony zespół Tubil, zespół 
reprezentacyjny miasta Ankary. Do dziś mamy tam dużo 
przyjaciół. Byli i u nas, na Gorolu występowali 2 razy, my 
też byliśmy już 2 razy w Ankarze. Jest to zupełnie inny 
świat a te przeżycia są niesamowite. Jest różnica kultural-
na, ale zespół Tubil jeździ po całym świecie i są już trochę 

inni. Oczywiście trzeba respektować miejscowe zwycza-
je, kulturę i podporządkować się.  Występy musiały prze-
biegać późnym wieczorem, bo przez dzień było naprzy-
kład 48°C w cieniu. Nawet tańczyliśmy przez dzień z pre-
zentacją, by zachęcić ludzi do przyjścia na występ wie-
czorny. Miałem oparzone ręce z przedstawienia, bo robi-
łem „trakacz“ a w strojach w tym upale to było bardzo wy-
czerpujące. Ale przeżycia były wspaniałe. 

Zespoły prezentują również tańce innych regionów. 
Dlaczego nie tylko nasze, żeby ludziom się nie nudzi-
lo?
Ludziom i tancerzom. Ja twierdzę, że ile regionów czło-
wiek tańczy, tyle razy jest człowiekiem. Za te lata tań-
czyliśmy tańce z regionów: Podhale, Těrchová, Zamu-
tov, Kysuce i tańce cygańskie. Czujemy to tak, że te tań-
ce się podobają. Potem trzeba dotrzymywać strój, który 
jest w tym regionie. Większością nam szyją stroje zawsze 
właśnie w tym regionie – miejscowi. Regiony wybieramy 
też w zależności od choreografów. Widzieliśmy np. cy-
gańske tańce w zespole Oravan, Lubo Jarolin, jeden z naj-
większych ekspertów, przygotowywał nam tańce zamu-
towskie, podhalańskie, cygańskie, jest kierownikiem tego 
zespołu. Podhalańskie były chyba najtrudniejsze. Wszę-
dzie te ruchy są zupełnie inne, diametralnie się te kroki 
różnią, choć to nawet tak nie wygląda. Trzeba się dosto-
sować do tego regionu i tanecznie a nawet mentalnie. To 
musi się wyczuć, i trzeba być na chwilę innym czlowie-
kiem. W konkursach musi zespół prezentować tylko swój 
region. Zawsze woleliśmy występować dla ludzi, nie dla 
komisji. Dla mnie jest obojętne, jeśli we widowni siedzi  
8 000 ludzi albo jeden czlowiek. Zawsze chcę zatańczyć 
na 1000%.  Dla mnie widz jest numer jeden, dopiero po-
tem cała reszta. 

Czy miłość do folkloru, muzyki i tańców górali była czę-
ścią pana życia od zawsze, czy coś pana popchnęlo w tę 
stronę? Jaką rolę odegrał w tym kierunku pana dom ro-
dzinny, była muzyka, śpiew, dawne zwyczaje w codzien-
nym pana życiu od dzieciństwa?

Na to miała wpływ przeprowadzka do Nawsia. Wtedy 
tata zaczął się angażować w chórze Gorol i w Gorolskim 
Święcie, i to był chyba złom w pojęciu życia kulturalnego 
naszej rodziny. Ale już od dzieciństwa musiałem wystę-
pować. Nie zawsze byłem z tego zadowolony, bo musiałem 
recytować nawet na pogrzebach. Miłość do folkloru po-
czułem aż w Olzie. Początki były trudne. Dopiero po 2. la-
tach treningów i wysiłku, kiedy były i załamania, zaczą-
łem występować. Wtedy widziałem, że miało to sens, za-
czął mnie interesować folklor, prezentacja rodzinnej kul-
tury. W międzyczasie zacząłem się angażować w Gorol-
skim Święcie, duże znaczenie miało również odwiedzenie 
zespołu profesjonalnego Śląsk. Teraz już  to nie jest nawet 
fascynacja, ale część mnie samego. Chociaż z biegiem lat 
człowiek musi szukać nowych impulsów, to Jihlava dała 
mi do zrozumienia, ze moja praca nie wyszła na marne.
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czy pana rodzina, żona, dzieci również angażują się 
w pracy ze zespołem? 
Moja żona pomaga mi we wszystkim i jest energią zepołu, 
wciąga wszystkich do działania, była i kierownikiem ar-
tystycznym, decydowała, kto i gdzie będzie tańczył, pro-
wadziła próby, ciągle jest zaangażowana i troszczy się 
o szatnię, co też jest bardzo pracochłonne. I tym, że jest 
moją żoną, nie można inaczej, bo to są wolne dni ofiaro-
wane pasji. Kiedy jest rodzina, zawsze albo obaj się po-
święcają, albo muszą zrezygnować. Również swoje dzieci 
prowadzę do pokochania naszej kultury i folkloru, w ze-
spole zaczęły tańczyć już w 3. latach.

Jest pan kierownikiem Zaolzioczka, jest pan kierowni-
kiem organizacyjnym Zaolzio. To są próby każdy pią-
tek, weekendy, zgrupowania, załatwianie sali, spo-
tkań, występów, stroje, granty, sponzorzy. Oprócz tego 
jest pan w komitecie organizacyjnym Gorolskiego 
Świeta. wygląda na to, że już panu nie pozostaje żaden 
czas na cokolwiek innego. Albo jest jeszcze jakaś pasja?
Największą moją pasją od dziecka był ruch. Było to to 
podstawowe, a potem dopiero wszystko inne, jak profe-
sja, folklor. Wszysko to kocham, ale ruch nade wszystko. 
Chociaż była moją wielką pasją piłka nożna, teraz już na 
piłkę czasu nie pozostaje. Ale sport był dla mnie zawsze 
podstawą. Każdego dnia chodzę biegać, miesięcznie na-
biegam minimalnie 100 km, w pracy jeżdżę na rowerze, 
w zimie na biegówkach a na narty chodzę z dziećmi, by 
je prowadzić również do sportu. Bardzo lubimy również 
pieszą turystykę, bo kochamy nasze piękne góry.

czyli góry to następna pana pasja. według tego wy-
brał pan swój zawód? Albo pociągały pana szkoły ar-
tystyczne?
Było tak, ze zawsze chciałem studiować na AWF(Akade-
mia wychowania fizycznego) i to mi zostało nawet w pro-
wadzeniu prób. Zawsze na początku mamy rozgrzewkę 
minimalnie 20 – 25 minut, jogę, medytację. Dzieci mu-
szą się uspokoić, żeby mogły w ogóle zacząć próbę, naj-
pierw śpiewaczą, dopiero potem z tańcem. Później chcia-
łem robić trenera, albo uczyć gimnastyki. Ale to u taty 
w ogóle nie przeszło. Więc pomyślałem, że może medy-
cyna? A tata powiedział: „Ni, bo to zaś bedziesz niewol-
nikiem czasu, bedziesz całe weekendy siedzioł w robo-
cie, na gojnego pudziesz, tam bedziesz panym swego cza-
su“. Poszedłem więc na studia leśnego inżyniera. Ale i tam 
znalazłem ruch. I znów okazało się, że tak jak z tańcem 
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i folklorem, las i przyroda wciągła 
mnie. Czuję nawet to wielkie powią-
zanie lasu, gór z tym folklorem.  Z gór 
zawsze czerpałem energię, jak przed 
akcją, tez i po niej, by zyskać zpowro-
tem równowagę. Rozmawiam z góra-
mi, z drzewami, to mi zawsze pomaga 
i tam naczerpię nową energię, jest to 
to, co zawsze mnie trzyma.

co pan myśli o młodej generacji, jest 
już leniwa, by tańczyć w zespole? Za-
interesowanie jest już mniejsze?
Mi sie wydaje, że za te lata nic się nie 
zmieniło. Jest to dziedzictwo, które 
przenosi się z generacji na generację. 
Młodzi są tak samo zapaleni do spra-
wy, zmieniła się tylko technika, co jest 
pomocne, uczą się przez widea. Folk-
lor się nie zmienia, pociąg do folklo-
ru jest zupełnie ten sam, jak w latach 
mojej młodości. Przychodzi silna ge-
neracja do zespołu, potem jest okres, 
ze ludzie odchodzą, potem znów 
przyjdzie impuls i zespół odradza się 
na nowo.  Ważna jest i ta wiara, że ze-
spół się odrodzi. Teraz jest nas w ze-
spole około 50 członków Zaolzia i Za-
olzioczka, a muzykantów mamy oko-
ło 10. Teraz jest dobry okres.

Planujecie jako zespół coś specjal-
nego i co sprawia panu największą 
radość w związku z prowadzeniem 
zespołów? 
W tym roku czeka nas wielkie przed-
sięwzięcie, ponieważ w zeszłym roku 
mieliśmy 20.lecie powstania zespo-
łu, ale nie było możliwe nic organizo-
wać, przesunęliśmy obchody na maj 
2023. Teraz możemy stworzyć wido-
wisko taneczne dla szerokiej publicz-
ności, w którym przedstawią się oby-
dwa zespoły i wszystkie kapele, któ-
re z nami grały od założenia zespołu. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Największą radością napełnia mnie 
to, że zespoły przetrwały do dziś. 
A także to, że możemy następnym ge-
neracjom przekazać dziedzictwo na-
szych przodków. 

Dziękujemy za wywiad i życzymy 
dużo sukcesów w życiu zawodo-
wym i prywatnym.

Irena Jurgová
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ANTONÍN TOMICA 
VÝSTAVA PLASTOVÝCH MODELŮ TANKŮ 

Vernisáž výstavy 10. října 2022 v 17:00 hod. v JACKi 

 

Výstava potrvá do 4. listopadu 2022 

Otevřeno po-pá 7:30 – 16:00 hod. 

. 

NOVý DĚTSKý KOUTEK V 
JABlUNKOVSKé KNiHOVNĚ!!

V jablunkovské knihovně myslíme také na ty nejmenší 
čtenáře, a proto jsme vytvořili nový dětský koutek, 
prostřednictvím kterého chceme poskytnout rodičům 
a jejim dětem příjemné zázemí, na něž budou mít vždy 
hezké vzpomínky. 

Projekt koutku byl financován z rozpočtu Města Jablun-
kov z dotace na projekty a aktivity v sociální oblasti. Na-
koupili jsme barevný koberec, dětský nábytek a vyzdobili 
celou stěnu barevnými obrázky a magnetickou popisovací 
tabulí. Koutek nám krásně vyzdobily žačky ZŠ Písek Len-
ka a Viktorie a moc se jim to povedlo. Touto cestou moc 
děkujeme.

Děti si zde mohou hrát, prohlížet knížky nebo hrát hry. 
Uvítáme děti všech věkových kategorií od školáků po ba-
tolata. Nezapomínejme, že  "Knihy jsou pro děti tím, čím 
jsou pro ptáky křídla." Přijďte sami posoudit, jak se nám 
náš projekt vydařil. Srdečně zveme!

Mgr. H.Himlar,JACKi
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SENIOŘI NA SÍTI
chytré telefony, tablety, sociální

sítě, internet...
vždy ve čtvrtek od 9:00 do 10:00 hodin

v knihovně 
 13.10.     20.10.     27.10.

Přihlášky pouze telefonicky na čísle 777 975 217

 Akce je finacována z grantu Města Jablunkov
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      JACKi  

(Jablunkovské centrum kultury a informací) 
 

 
 
 

- dopolední program pro školy 
- v 15:00 hod. výstup na KOSTELNÍ VĚŽ 
- ochutnávka regionální pochoutky - PLACKI  

 
 



DUcHOVnÍ SlOVO                                  

22. 9. 2022 – 22. 10. 2022

ŠTĚTcEM A JEHlOU   
- výstava obrazů a vyšívaných ubrusů
Dřevěnka na fojtství v Mostech u Jablunkova
Pořadatel: Milada Hlawiczková -  Hadidová

1. 10. 2022 

PODZiMNÍ JARMARK
XIV. Euroregionální jarmark v Dolní Lomné 
Pořadatel: Obec Dolní Lomná, ZŠ a MŠ Dolní Lomná

8. 10. 2022 od 14 hod. 

GÍROVÁ ŽiJE HUDBOU
90 Let a OPENING chaty Gírové 
Pořadatel: Horská chata Gírová

10. 10. 2022  - 4. 11. 2022

VýSTAVA PlASTOVýcH MODElŮ A TANKŮ
v budově Jablunkovského centra kultury a informací 
Pořadatel: Antonín Tomica

12. 10. 2022 v 16:00 hod.

BÍlÁ PASTElKA - Koncert
v budově Jablunkovského centra kultury a informací 
Pořadatel: SONS a JACKi

13. 10. 2022   

GASTRONOMicKÁ SHOw
Co se jídávalo na podzim, vaření tradičních i jiných jídel
Pořadatel: Bystřice, MUZ-IC

15. 10. 2022  - 16. 10. 2022   

POUŤ SVATé HEDViKY 
Centrum obce Mosty u Jablunkova
Pořadatel: obec Mosty u Jablunkova

20. 10. 2022 

Adolf Dudek – ilustrace a vystoupení pro děti 
sál radnice Jablunkov
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

20. 10. 2022 v 17:00 hod. 

lukáš Pavlásek – STAND-UP SPEciAl 
(PlANETA SlEPic)
sál radnice Jablunkov 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

25. 10. 2022 

TýDEN TURiSTicKýcH iNFORMAČNÍcH 
cENTER 
v budově Jablunkovského centra kultury a informací 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

JAcKi ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku, města Jablunkov. Adresa vydavatele: Jablunkovské centrum 
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2100 ks. Místo vydání JACKi Jablunkov. Odpovědná osoba: Gabriela Niedoba, ředitelka JACKi.
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