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Chléb náš vezdejší, dej nám dnes
Milí spoluobčané, 

v těchto dnech více než kdy jindy pa-
matujeme na své blízké,  známé, přá-
telé,  kteří  už  byli  odvoláni  z  tohoto 
světa. Zdobíme jejich hroby, zapaluje-
me svíce, modlíme se za ně, obětuje-
me mši svatou.

To vše  svědčí  o  tom,  že Vám  tito  ze-
mřelí nebyli  lhostejní. Mnozí byli Va-
šimi rodiči, prarodiči, manžely, man-
želkami, sourozenci a někdy  i dětmi. 
Člověk se v  těchto dnech, kdy pama-
tujeme na zemřelé, musí ptát: Je smrt 
konec všeho, temnota hrobu nebo nás 
něco čeká po smrti?

Všechna  světová  náboženství  věří 
v  nějakou  formu posmrtného  života, 
jen materialisté  před  nás  kladou  ni-
cotu.  I my si každý sám zodpovězme 
otázku. Věřím opravdu v život věčný? 
Jestli ne, pak jsou naše modlitby za ně 
zbytečné.  Jestli  není  ani  Bůh  ani  ži-
vot po smrti, pak je náš kostel posta-
ven zbytečně a zbytečné jsou všechny 
chrámy na celém světě. 

My křesťané víme, že člověk má nejen 
tělo z masa a kostí, ale i nesmrtelnou 
duši.

Lidská  duše  je  nehmotná,  duchov-
ní  a  proto  nemůže  nikdy  zaniknout 
a žije věčně. 

Lidská duše je i rozumová, to zname-
ná, že my i po smrti budeme schopni 
poznávat. Co je ze všeho nejdůležitěj-
ší?  Lidská  duše  je  schopna  milovat, 
proto máme zde na zemi  jediný úkol 
– naučit se lásce. Lásce k Bohu a k li-
dem, protože Bůh je láska a přebývat 
s Ním na věčnosti může  jen  ten, kdo 
se zde na zemi v té škole života lásce 
naučil.

Jednou mě  lidé  prosili,  abych  napsal 
to, co bylo řečeno v kostele v den pa-
mátky andělů strážných. Andělé jsou 
pouzí duchové bez těla, obdaření ro-
zumem  a  svobodnou  vůlí.  Jejich  po-
znání  daleko  přesahuje  naše  lid-
ské poznání. Poznávají velmi snadno 

a mnohem dokonaleji, než my. Všech-
no  ovšem  nepoznávají.  Neznají  Boží 
tajemství. Nejsou  jim ani  známy  taje 
lidského srdce, o těch ví jen Bůh. Ne-
dovedou  ani  předvídat  naše  budoucí 
rozhodování.  Nejsou  také  všudepří-
tomni, i když nejsou omezeni prosto-
rem jako my.  Jsou přítomni  tam, kde 
mohou uplatnit svou působnost. Pro-
to může být na jednom místě přítom-
no  i víc andělů a naopak, není-li  čin-
nost anděla v jednom místě zcela vy-
užita, může působit, čili být přítomen 
ještě i  jinde. Závisí to na vůli anděla. 
Proto mohlo být v  jednom posedlém 
více zlých duchů. 

Proč Bůh anděly stvořil? Aby se podí-
leli na jeho lásce. Proto i andělé Boha 
milují,  jsou mu vděční  a pomáhají  li-
dem.  Byli  stvořeni  dobří  a  blažení, 
obdařeni  mnohými  dokonalostmi, 
schopnostmi  a  dary.  Tím  se  vzájem-
ně  od  sebe  liší.  Chybělo  jim  jen  pa-
tření na Boha a  to  si měli  teprve za-
sloužit. Proto byli vystaveni zkoušce. 
V čem spočívala  ta zkouška, nevíme. 
Víme jen, že mnozí ve zkoušce neob-
stáli,  Bohu  se  vzepřeli,  chtěli  být  na 
něm nezávislí, rovni Bohu a tím si za-
sloužili věčné tresty. Od té doby exis-
tuje peklo. Tím,  že  se  anděl  rozhodl: 
„Nebudu sloužit jako chce Bůh, ale po 

svém,” dopustil se hříchu pýchy. Z pý-
chy pak vyrostla nenávist. Odvrácení 
od Boha  zůstávájí  ve  své  zatvrzelos-
ti věčně. Přilnuli ke zlu tak pevně, že 
už je od něho nikdo neodtrhne. Budou 
věčně nenávidět Boha i lidi, lidem zá-
vidět Boží přízeň a  jim škodit. Proto 
budou také věčně trpět. Tak jako oni 
nemohou už nikdy vystoupit k Bohu, 
protože od něho dobrovolně odpadli, 
tak zase dobří andělé se nemohou ni-
kdy od Boha odvrátit. Ti jsou utvrze-
ni v dobru, patří na Boha a nemohou 
už nikdy chtít nic jiného, protože větší 
dobro než Bůh už neexistuje. Bůh dal 
každému  jako  průvodce  na  cestu  ži-
votem svého anděla. Slouží Bohu, plní 
jeho vůli, pomáhají lidem a chrání je, 
aby každý dosáhl věčné slávy u Boha. 
Doprovázejí nás od narození do smr-
ti.  Povzbuzují  nás  k  dobrému,  přivá-
dějí nás na dobré myšlenky, ochraňu-
jí  nás  na  těle  i  duši.  Přednášejí  naše 
modlitby  Bohu  a  přimlouvají  se  za 
nás.  Teprve  na  věčnosti,  až  uvidíme 
celou svou životní cestu se všemi vze-
stupy i pády, poznáme, kolik dobrého 
pro nás andělé vykonali. Mohli by vy-
konat mnohem více, kdybychom o je-
jich  pomoc  stáli.  Učme  se  ještě  větší 
vděčnosti. 

P. Alfred Volný, Váš farář 

DUCHovnÍ SLovo                                  
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Značkování turistických 
tras je moje hobby
stanislav Duchek
z karviné
každý turista je moc dobře zná. Pomáhají nám s orientací v kra-
jině a ukazují nám cestu. víte, o čem je řeč? samozřejmě o turis-
tických značkách. v moravskoslezském kraji řídí veškeré znače-
ní pan stanislav Duchek, který je předseda krajské komise. jsme 
potěšeni, že pan stanislav Duchek nás seznámí s tím, co všechno 
znamená být značkařem.

jak jste se k značkám dostal?
Ke značkování turistických tras jsem se dostal zcela ná-
hodou. Vždy jsem rád chodil po horách a přírodě, no a jed-
nou jsem při svých toulkách potkal značkaře. A protože 
se  schylovalo k bouřce,  spolu  jsme usedli do  restaurace 
Salajka  v Horní  Lomné.  Slovo dalo  slovo  a  byl  jsem při-
zván do řad značkařů. To bylo v roce 2004. Takže znače-
ní se věnuji již 18 let. Začínal jsem jako obyčejný značkař, 
poté  jsem pracoval  jako krajský mapař, následovala po-
zice předsedy ZO Karviná, a nyní jsem na pozici předse-
dy krajské komise značení. To znamená, že řídím veške-
ré značení v Moravskoslezském kraji. Samozřejmě i nyní 
vždy rád vezmu do ruky štětec a barvu a jdu značit do te-
rénu. Je to ta nejkrásnější činnost.

čím se živíte? je malování značek placené?
Značením se v naší republice bohužel neuživíte, a to ani 
na mé pozici. Takže mám normální civilní zaměstnání. Co 
se týče odměn a náhrad ve značení tak samozřejmě něja-
ké jsou. Značkaři při své činnosti mají nárok na proplace-
ní jízdného, dostávají tzv. diety (částku na stravu) a také 
náhradu za značení cca 200 Kč na den/osobu. Ve většině 

případů tato částka nepokryje skutečné náklady a lopot-
nou práci, kterou značení vyžaduje. Pro většinu těchto lidí 
to je obrovský koníček a nedělají to pro peníze, ale pro po-
cit smysluplně vykonané práce a lásku k přírodě.

kdy mohli turisté vyrazit po své první značce v bes-
kydech?
Území Česka a Slovenska patří mezi země s nejdokonalej-
ší a nejhustší sítí turistického značení pro pěší turistiku. 
První slovenská trasa byla vyznačena roku 1874 Sitnian-
ským klubem, první  české  trasy byly  vyznačeny Pohor-
skou  jednotou Radhošť kolem roku 1884 a Klubem čes-
kých turistů roku 1889. Kromě pěších tras jsou v posled-
ní době značeny též trasy pro cyklisty, běžkaře, vozíčkáře 
a jezdce na koních. Také značíme naučné stezky a místní 
okruhy (třeba  lázeňské v okolí Priessnitzových  lázní  Je-
seník). Toto je prakticky v celé republice stejné. Značení 
provádějí již od počátku bezplatně dobrovolníci vyškole-
ní a organizování v klubech turistů – značkaři.

Proč turistická značka vypadá, jak vypadá, barevný 
pruh a kolem něho 2 bílé pruhy?
Turistické  značky  pro  pěší mají mít  velikost  10x10  cm. 
Barevné  pruhy  uprostřed  (červená,  modrá,  zelená,  žlu-
tá) jsou vedoucí barvy přesunu. Turista se řídí a směřu-
je vždy na tuto jednu barvu. Spodní a horní pruh je vždy 
u pěšího přesunu bílý a je to takzvaná upozorňovací bar-
va. Tak aby vedoucí barva nezanikla na podkladu, na kte-
rý je namalována.

Žlutá, zelená, modrá, červená…jak se rozhoduje, kte-
rou barvu použijete?
První  barvou,  která  se  používala  v  našich  zemích,  byla 
červená. Všechny trasy kdysi byly červené. Teprve až síť 
tras  zhoustla,  vynořila  se  potřeba  začít  používat  i  jiné 
barvy. Přidala se modrá, a posléze i zelená a žlutá. Z toho-
to vyplývá, že červeně značené trasy jsou ty páteřní – ty 
důležitější, hřebenovky atd. Pokud nebylo možné kreslit 
červenou, protože už byla, použila se modrá.
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Zelená  či  žlutá  slouží  jako  trasy  propojovací,  přístupové 
atd. Nutno podotknout, že v dnešní době, kdy síť turistic-
kých tras je velmi hustá, toto pravidlo nemusí nutně platit.

jak probíhá malování samostatné značky? v jaké 
vzdálenosti mají značky následovat?
Co se  týče malování značek,  tak před samotným kresle-
ním značek je třeba připravit povrch, na který se maluje. 
To znamená u nových značek oškrábat jemně kůru stro-
mu, okartáčovat betonový sloup, odmastit ocelové sloupy. 
U stávajících značek musí značku jemně očistit, okartáčo-
vat, či otřít. Pak mohou malovat. U nových značek se po-
užívá šablona. Značky „tam“ by měly být ve směru vždy 
po 250 metrech. Značky „zpět“ mají být uprostřed přesu-
nu tam. To znamená, že značka by měla být každých 125 
m buď ve směru tam, či zpět. Ne vždy se to daří, protože 
velmi záleží na terénu a porostech, či vhodných objektech, 
na které se dá malovat. Velice často se musí také ostříhat 
náletové křoviny, stromky, přesahující větve tak, aby pří-
chozí turista na značku viděl.

jak často se turistické značky kontrolují, popř. obno-
vují? každý značkař má svůj rajón?
Značky se obnovují každé tři roky. To platí pro celou re-
publiku.  Znamená  to,  že  značkaři  fyzicky  skutečně pro-
jdou každou  trasu  v  zemi,  a  obnoví  a  opraví  značení  na 
dané trase. Pak je tu ještě údržba turistického vybavení. 
To  je  oprava,  natření,  výměna  rozcestníků,  turistických 
map, značkářských kolíků apod. Toto se děje v pravidel-
ných  pětiletých  cyklech.  Kvalitu  značení  kontrolují  vyš-
ší složky značkařů v republice, a to formou revizí v dané 
oblasti. Republika  je  rozdělena na značkářské kraje, po-
čet je stejný jako správních krajů. Každý kraj se poté dělí 
na značkářské obvody, tam již nemusí být hranice obvodu 
stejná jako hranice správní. Každý značkářský obvod má 
předsedu. V MS kraji máme šest obvodů. Bruntál, Frýdek
-Místek, Karviná, Ostrava, Opava, Nový Jičín. Takže znač-
kaři značí vždy ve svém obvodu, ke kterému patří.

strom je nejčastější místo značky, jde třeba značkovat 
na některé stromy lépe než jiné?
Co se týče stromů, tak nejlépe se značí na stromy s hlad-
kou kůrou tedy buky, duby, obecně listnaté stromy. Hůře 
jsou na tom stromy jehličnaté. Jejich kůra je obecně drs-
nější, popraskanější, a proto vyžaduje důkladnější přípra-
vu povrchu. Velmi neoblíbený strom pro značení je bříza.

když turistická trasa vede přes louku a není kam ma-
lovat, jak se značí v této situaci?
Pokud není kde značku malovat (rozsáhlé louky), pak po-
užíváme značkářské kolíky, nebo na takové místo umis-
ťujeme navíc rozcestník. Často se používá značka lidově 
zvaná  volavka,  která má  předimenzované  rozměry  tak, 
aby byla vidět z jedné strany louky na druhou.

chodíte malovat značky sám?
Ano chodím, je to ta nejkrásnější značkářská činnost. Vel-
ký relax a zcela jiný pohled na hory a přírodu.

kolik kilometrů tras za den zvládnete namalovat?
Značkářské příkazy, podle kterých značkaři obnovují da-
nou trasu, se pohybují v délkách 3–7 km na den. Základní 
pravidlo zní, že každý kilometr obnovy trasy trvá cca ho-
dinu. A to v závislosti na obtížnosti terénu. Musíme pře-
malovávat, vyřezávat, obměňovat značky, což je zpožďu-
je. K tomu příjezd a odjezd z místa značení, nástup na tra-
su. Prostě celodenní práce. Takže maximální výkony jsou 
kolem 6–7 km.

Proč jste si vybral pro značkování náš region? (beskydy)
Region Beskyd  jsem si vlastně nevybral, ale  jak vyplývá 
z výše uvedeného, značíte převážně tam, kde bydlíte nebo 
se nejčastěji pohybujete.

stala se vám nějaká veselá příhoda s turisty?
Stal se nám velký omyl při značení. Jako značkaři jsme si 
nevšimli odbočky a značíme vesele dál nesprávnou cestu. 
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Nakreslili jsme mnoho nových značek, než jsme si uvědo-
mili, že značíme špatně. Nebyl by to takový problém, kdy-
by v našich patách nešla skupina asi 15 turistů, kteří nás 
sledovali  a  neustále  se  vyptávali.  Když  jsme  si  ten  pro-
blém uvědomili, tak jsme se všichni společně vraceli k té 
správné odbočce. Všichni  to vzali  s úsměvem, ba  co víc, 
z této skupiny se nám do značení přihlásili tři dobrovolní-
ci. Holt i mistr tesař se někdy utne.

jsou značkaři z našeho regionu něčím specifičtí?
Nemyslím  si,  že  by byli  něčím výjimeční  oproti  ostatním 
značkařům v republice. Vždy se v celém Česku jedná o lidi 
se vztahem k přírodě a horám.

je některá turistická trasa v beskydech pro vás srdeč-
ní záležitostí? nebo naopak?
Samozřejmě, že existují trasy, které mám raději a naopak, 
ale jedna trasa je mou srdcovkou. A to z toho důvodu, že 
jsem se podílel na  její  realizaci  jako na nové  trase.  Je  to 
červeně značená trasa od restaurace Nýdečanka přes vr-
chol Polední, na Loučku a dále na chatu Filipka.

můžete srovnat práci značkařů v česku a okolních 
zemí? 
Co se týče porovnání úrovně značení u nás a v okolních 
státech,  tak  jsme  stále  ti  nejlepší.  Nutno,  ale  podotk-
nout, že třeba úroveň značení v Polsku šla rapidně naho-
ru. Řekl bych, že v mnoha ohledech nás již dohnali. Jejich 
značení má sice dost odlišnou metodiku, ale podle jejich 
značek  se  také neztratíte.  Je  to dáno vyššími dotacemi 
do rozvoje turistického ruchu, které polský stát na toto 
vynakládá. Samostatná kapitola je Slovensko. To vychá-
zí ze stejného základu jako my. V době společného státu 
bylo značení na území Československa stejné. Změnil se 
sice způsob financování značení, ale značení u našich vý-
chodních sousedů je na vysoké úrovni. Pokud se budeme 
bavit o Německu a Rakousku,  tam to pojali  zcela  jinak, 

takže hodnotit  to  z našeho pohledu či  z pohledu meto-
diky dost dobře nejde. Ale  z  vlastní  zkušenosti  vím,  že 
ztratit se tam je o mnoho snazší než u nás.

kolik je dobrovolných značkařů v našem regionu? je 
dost mladých zájemců, kteří to chtějí dělat?
Značkařů máme v současné době opravdu nadbytek. V MS 
kraji  máme  evidováno  přes  200  zaškolených  značkařů, 
kteří se podílejí na obnově cca 3200 km turistických tras 
všech přesunů. Situace je tak dobrá, že musíme nové zá-
jemce, a není jich málo, odmítat. Také nás velmi těší, že se 
do našich řad zapojilo mnoho mladých lidí a že stoupá zá-
jem o přírodu a turistiku jako takovou. 

co byste vzkázal našim čtenářům?
Prosím, chovejme se k přírodě s úctou a pokorou. Všich-
ni si určitě přejeme, aby krásné zážitky, úžasné vyhlídky, 
bohaté, krásné a zdravé lesy mohly obdivovat i naše děti, 
vnuci. Pokud se budete pohybovat po značených trasách, 
neničte a chraňte naše značení, nepoškozujte rozcestníky, 
tabulky či směrovky,  turistické mapy. Vždyť ty Vás mají 
spolehlivě dovést k cíli. Uvědomme si, že značení je tu pro 
Vás a dělají to dobrovolníci ve svém volném čase a praktic-
ky zadarmo. Obrazem společnosti je také to, jak se dokáže 
starat o přírodu a své životní prostředí.

Děkujeme za rozhovor
Andrea Brózdová

Nejmladší značkářka v ČR
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krzica – historia łod siocio po młócyni
Właściwości krzice
Ludzie se jóm cenili tymu, bo była 
wytrzymało  a  rosła  byle  kany 
aji  miyndzy  kamiyniami.  Darzi-
ło  sie  ji  tam,  kaj  inszi  zboża  już 
nie  wyrosły.  Zorneczka  krzice 
sóm drobniejszi, jesĺi jich porow-
nómy z klasycznym żytym. Món-
ka je ćmawszo, słodszo a wiyncej 
łodżywczo. Użiwo sie  jóm też na 
zielóno, suszi sie na siano dlo by-
dła,  ale  przi  biydzie  sie  dowała 
do  jedzynio  przi  warzyniu.  Wy-
soko w gróniach żili przeważnie 
chudobni  ludzie  i  tymu  zachwa-
li  starodowne  zposoby  jodanio. 
Krzica sie rzodko sioła, tymu nie 
trzabyło wiela nasiynia na zasio-
ci. Wymłócóno słóma była dobro 
na  porwiónsła.  Posłóżiła  też  na 
przikrywani dachów, była dobro 
do  strużoków,  aji  na  słómiónki. 
Siekała sie kónióm. Niewygodóm 
krzice  je,  że  sie  wysypuje,  kiej 
dozdrze,  tymu  jóm  trzeba  sklu-
dzać  kapkym  wczasi  a  niechać 
jóm  dozdrzeć  w  sómsieku.  Go-
dzi sie też do lasów na wielki wy-
róbane  polany,  jak  grozi  erozja, 
bo  mo  gynste  korzynie  a  bog-
ty  wzrost.  Z  jednego  zorneczka 
może  przez  rok  wyróść  wiyncej 
jak 20 kłosów. Lza jóm posioć też 
na poletka myśliwski. 

Mónka mo kupe błónnika,  je bo-
gato  na  aminokwasy,  witaminy 
a minerały. Jedzynia z mónki żit-
niej  sóm  ogólnie  dobre  na  zdro-
we zymby a kości. Je dobro na po-
silniyni  siły  życiowej  a  stawiani 
masy  swałowej.  Mónka  z  krzice 
sie  nielepi  godzi  do  dómowego 
pieczynio chleba a inszigo pieczi-
wa całoziarnistego. 

jako my sie ku krzicy dostali
Moja  przigoda  z  krzicóm  sie  za-
czóna  po  sómsiedzku. Mómy  ta-
kigo fajnego sómsiada Karola Ku-
rzysza,  kirymu  powiadóm  ujcu, 
bo  mi  je  bliski  sercu.  Interesuje 
sie  ło  tradycje, gwarym a  je gły-
bokóm  studnióm  wiedzy.  Jeden-

go  dnia  słyszoł  łod  swoji mamy, 
jak prawiła, że kiejsi  ludzie krzi-
cym w lesie sioli. Jesiynióm w 70. 
rokach szeł ón pod Stożek do osa-
dy u Halamy. Widzioł tam zielóne 
poletko.  Pracowoł  w  rolnictwie, 
tóż  go  naturalnie  interesowa-
ło, cóż tam rośnie. Właściciel był 
starszy  pan,  Polok  sie  nazywoł, 
prawił,  że  to  je  krzica.  Zacieka-
wiło go to, bo na szkole ło takim 
zbożu  nigdy  nie  mówili.  Wtedy 
se też wspómnioł na słowa swoji 
mamulki. Łod tej pory kupa wody  
Łolzóm  uciykło.  Dwa  roki  tymu 
ujec  Kurzysz  założili  klub  miło-
śników  historii  w  kierym  jech 
też  poszyrził  szeregi.  Zganiali 
my krzicym kany  jyny,  zapozna-
li  my  sie  z  panym  Janym  Sztef-
kym  z  Ustrónia,  kiery  łorgani-
zowoł pore roków Święto Krzice 
w Ustróniu. Pan Sztefek dwa roki 
tymu  umrził,  tak  my  se  powie-
dzieli,  że  tóm  imprezym  bejymy 
dali  łorganizować,  coby  nie  za-
nikła. Tóż tymu w Piosku kónsek 
łod Jabłónkowa miyndzy Bagiyń-
cym a Girowóm na kopieczku Ja-
worzi w Rzypiu krzicym siejymy. 
Zaintersowani sie mógóm podzi-
waci  do  interentu  na  i-vysílání 
České  televize,  kaj  w  bloku  do-
kumentarnym Folklorika mogóm 
nónść  odcinek  Svatojánské  žito. 
Możecie  sie  podziwać,  jako  nas 
do 25 minut nastrzigali. Latoś my 
krzicym  sioli  w  pore  miyjscach 
w  lesie  miyndzy  wypolónymi 
pniami, ale aji na pole,  jak  je do-
bro glina. Wszecko my se na wła-
snóm  piynść  wyprugowali.  Przi 
robocie my sie we własnym potu 
kómpali, jak my kosili a do toczek 
toczali.

 Ło tradycjach sie fajnie czito, ale 
jeszcze lepszi przeżyci je jich chy-
cić za rynce. Z krzicóm sie z wami 
radzi podzielimy.

Autor: Jan Michalik  
z Brzega z Piosku,

Fotografie: archív Jana Michalika

Po naSZYmU                                  
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trojkŘest  
se skuPinou bLaF
Dovoluji si pozvat všechny příznivce nářečí " Po naszimu“,

dobrého humoru s hvězdičkou a hudby kapely BLAF na trojkřest:
cestopisné knížky „W nogi“,   

audio kroužků: „Szufloda“ a „Brzidocy U Kosa“.

akce se bude konat v budově jacki dne 16. 11. 2022 v 17.00 h.
se speciálními hosty se těšíme na vaší účast.

Tomáš Tomanek
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svĚtLo a stín  
v obraZech i v ŽivotĚ

Lenka bromková 
narodila se ve vlašimi, teď bydlí v mostech u jablun-
kova. i když není naší rodačkou, tento kraj si zamilo-
vala a bydlet v horách blízko přírody bylo vždy jejím 
snem. kvůli mozkové obrně od narození žije s těles-
ným postižením. je odkázána nejen na invalidní vo-
zík, ale i na neustálou péči druhé osoby. není to pro 
ni však překážkou, aby vytěžila ze života tolik, kolik 
dokáže. v době, kdy pobývala v Domově svaté rodiny 
v Praze, se naučila malovat ústy. je to její jediná tvůr-
čí činnost, kterou může dělat. časem se stala členkou 
sdružení umÚn (umělci malující ústy a nohama). od 
té doby nepřestala nikdy malovat, a se sdružením 
vystavovala už v několika evropských zemích.

Zajímalo by mě, jestli malování bylo vaším koníčkem 
už od dětství, anebo vás v průběhu života něco inspi-
rovalo?
Lákalo mě to už od dětství.  Jako malá holka jsem zkouše-
la malovat pastelkami a vodovkami, v té době ještě rukou, 
to jsem měla ruce trošku víc pohyblivé. Od malička ráda 
kombinuji různé barvy a dalo by se říct, že jsem si ze za-
čátku spíše hrála s barvami, jen jsem si čmárala.  Ale po-
tom už to nebylo možné, ruce přestaly poslouchat. Když 
jsem měla 18 let, rozhodla jsem se na vlastní žádost udě-
lat základní školu. Nikoho to dříve ani nenapadlo, brali mě 
jako postiženou, která vzdělání nepotřebuje. A  tehdy mi 
jedna z učitelek řekla, že bych mohla zkusit malovat ústy. 
Tohle mě nikdy nenapadlo. Začala jsem to zkoušet, a cel-
kem se to dařilo.

jak dlouho už malujete ústy? a jak dlouho vám trvalo, 
než jste namalovala první obraz?
Maluji  asi  tak 25  let. Nějakou dobu  jsem si malovala  jen 
tak. Pak  jsem potkala kamarádku, která mi začala dělat 
asistentku i v malování, a já musela o tom, co maluji, více 
přemýšlet. Zpočátku to bylo hodně těžké. Ale když mi lidé 
kolem začali říkat, že mám nějaký talent, získala jsem mo-

JeDen Z náS / UmenÍ
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tivaci.  Trvalo  to  asi  čtyři  roky,  než 
jsem začala malovat obrazy. Pak jsme 
s asistentkou poslali nějaké obrazy do 
UMÚNu a byla jsem přijata. V organi-
zaci jsem 21 let. Tam je potřeba splnit 
určité  podmínky.  Každý  rok  musím 
odevzdat organizaci 5 obrazů a musí 
mít už nějakou kvalitu. Dělají  se pak 
z toho třeba pohledy, kalendáře a ro-
zesílá se to do celého světa. Vždy je na 
těch věcech uvedeno: originál nama-
loval ústy a jméno autora. Všechno je 
to ve smlouvě. Smlouvu mám vždy na 
3 roky a pořád se musí obnovovat.

takže tam je nějaký odborník, kte-
rý posuzuje, jestli budete přijata 
anebo dokonce jestli v umÚnu mů-
žete zůstat?
Ano, tak to probíhá.  Na základě jeho 
posudku pak dostávám stipendium. To se může i zvyšovat 
podle mých výsledků. Tím jsem zas motivována, abych se 
ve své práci zlepšovala a viděla v ní smysl. Každý člověk 
chce něco dokázat a já vlastně nemohu dělat nic jiného. To 
stipendium pak slouží  i k nákupu materiálu potřebného 
k malování.

měla jste nějakého učitele, který by vám pomohl v za-
čátcích s malováním.
Potkala jsem spíše více lidí a každý z nich mě naučil něco 
jiného. Malovala jsem třeba obraz Ježíše s jedním studen-
tem, který mi dělal asistenta. On nalepoval na plátno kous-
ky papíru, a já jsem na to malovala, pak se papírky odle-
pily a výsledkem byl obraz.  Jenže pak  to byla práce spí-
še toho studenta, ne čistě moje. Několik let jsem malova-
la se svojí švagrovou. Ona byla úplný laik, ale měla v sobě 
to cítění, a proto vznikaly pěkné obrazy. Asistent nemůže 
jen nabrat barvu a podat mi štětec do úst. Je důležité, aby 
chápal, jak chci, aby můj obraz vypadal a konzultoval ho 
se mnou, protože do obrazu nemůže protlačit vlastní vize. 
Aby vycítil,  jak namíchat barvy,  kde  chci,  aby bylo  svět-
lo, kde stín. Je lepší, když asistent má vrozený talent, a to 
moje švagrová měla.  Díky ní jsem se taky hodně naučila.

Používáte nějaké speciální pomůcky pro malující 
ústy, například nástavec pro tužky, které si sama vy-
měňujete?
Nic  takového nemám.  Já maluji  jen  akrylovými barvami 
na sololit připevněný na stojanu. Tužky jsou pro mě pří-
liš těžké a tvrdé. Zkoušela jsem to, ale v mém případě to 
fyzicky  není možné. Mám neustálé  spazmatické  pohyby 
v  celém  těle, proto mohu malovat  jen barvami. Štětec  je 
měkký a já dělám jen tečky anebo malé čárky. Každý ob-
raz potřebuje svoje, a proto hledám další možnosti. Solo-
lit je dostatečně pevný, aby přede mnou neutíkal (smích). 
Plátno se deformovalo, nešlo to. Prostě nemám velký vý-
běr a hledám nové způsoby, abych obraz namalovala pod-
le své vize. Pomůcky, které by hodně usnadňovaly malo-

vání ústy nebo nohama nejsou ani pro 
sdružené v UMÚNu povoleny. Mojí po-
můckou je jen vnímavý asistent.

jak dlouho dokážete malovat 
v kuse a odkud berete trpělivost?
Vzpomínám si na jednu učitelku, kte-
rá mě nutila malovat tuší. Ona chtě-
la,  abych  dělala malinké  tečky,  a  to 
zkrátka  nebylo  pro  mě  jednoduché. 
Musela  jsem  od  ní  odejít,  abych  vů-
bec neztratila chuť malovat. Ona vů-
bec nepochopila, co potřebuji a taky, 
že  tohle  nemohu  ani  fyzicky  doká-
zat.  Jak dlouho maluji v kuse,  záleží 
taky  na možnostech  asistentů,  pro-
tože bez nich malovat nedokážu. Teď 
maluji  jednou  za  týden  od  12:00  do 
16:00h  a  pak  pokračuji  od  17:00 do 
20:00h,  tak,  jak  to mám  domluvené 

s asistentkou. Obrazy se malují podle náročnosti od 25 
do 45 hodin i více.

kde berete inspiraci pro své obrazy, co nejraději ma-
lujete?
Mám asi nejraději přírodu. Z ní čerpám největší inspiraci 
a tam vzniká i nápad. Pomůckou je mi fotografie, ale je to 
pro mě jen nástin toho, co chci malovat. Přizpůsobím si to 
sobě, potřebuji se jen něčeho chytit, a taky si všímám, kde 
je třeba udělat světlo a kde stín, jaké má co proporce a jak 
je to rozvržené v prostoru. Občas se mi podaří namalovat 
i něco podle fantazie, podle pocitů.

Dáváte obrazům nějaké názvy?
Musím. V UMÚNu je to povinné, ale někdy ani nemám ná-
pad, jak by se to mělo jmenovat. Obzvlášť, když je to pří-
roda na více způsobů.

je pro vás při malování důležitější ten motiv nebo 
barvy?
Asi  obojí,  ale  základ  je  spíš  to  téma.  V UMÚNu dokonce 
máme  daná  témata,  například  vánoční  nebo  velikonoč-
ní. Pak se z toho dělají užitkové věci, například pohledy, 
skládací ozdoby na stromeček, přáníčka atd. Ale mě neba-
ví malovat komerční obrázky. Jsem silně věřící a kýčovité 
věci mi nedávají smysl, ve svátcích vidím něco jiného. Le-
tos jsem si jako vánoční téma vybrala „Cestu na Půlnoční“. 
Tohle mě víc táhne, to budu malovat ráda – kostel, krajinu, 
přírodu. Také si vybírám témata podle pocitů anebo ma-
luji v barvách, které mě zrovna zaujaly.

setkáváte se s lidmi, kteří malují jako vy? a předáváte 
si vzájemně své zkušenosti?
Sídlo  UMÚNu  je  v  Lichtenštejnsku,  v  Česku  je  pobočka. 
Většinou  je  jedno setkání za rok pokaždé v  jiném městě 
v republice. Setkání trvá 3 dny. Vždy máme nejdřív spo-
lečnou  vernisáž,  pak  výlety  a  vzájemné  povídání,  aby-

JeDen Z náS / UmenÍ
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chom měli společné zážitky a udrželi  si kontakty. Nikdy 
neprobíhá žádné vzájemné hodnocení obrazů. Každý ma-
luje podle míry postižení, nejde si ani moc žádné zkuše-
nosti předávat. Někdo o ruce přijde v průběhu života, tak-
že může pohybovat trupem a maluje se mu lépe, někdo má 
vážnější postižení.

je ještě něco dalšího, co by vás bavilo, co máte ráda?
Moc mě baví objevovat nové věci. Teď zrovna objevuji oko-
lí. Bydlím tady sice už 5 let, ale když se o mě staral manžel, 
neměl moc chuť chodit se mnou ven. Takže jsem se dosta-
la z domu jen v případech, kdy to bylo nutné. Po rozvodu 
jsem musela najít někoho, kdo by mi pomohl, abych nemu-
sela jít zase zpátky do ústavu. Naštěstí mám více pečova-
telů, kteří mi umožnili žít tady v domku dál. Moc si cením 
pomoci mé kamarádky Ivany Di-Giustové, která se stará 
o běžný chod domácnosti, pomáhá mi v organizaci každo-
denní péče a sama doplňuje chybějící péči. S ní jezdím na 
výlety po okolí i na vzdálenější místa a objevujeme krásy 
přírody. S dalšími pečovatelkami z Charity „chodíme“ na 
procházky, dokonce z vozíku hledám houby (smích). Pří-
rodu mám moc ráda, a někdy mi stačí, že mě někam do-
praví a  já koukám na kytky, a tak odpočívám. Z mojí te-
rasy je taky nádherný výhled na okolí. Mám s tím spoje-
ný i velmi krásný zážitek. Vždy jsem koukala z terasy na 
jednu louku na horizontu a říkala jsem si: „Jaké by to tam 
asi bylo? No tam se v životě nedostanu.“ Nakonec se letos 
našla cesta, jak by se tam dalo dojet. Už dvakrát jsem se 
mohla podívat na to místo a taky na můj domeček a užít si 
ten pohled zase z druhé strany. Vážím si každého krásné-
ho zážitku, pro většinu z vás běžného, pro mě vzácného. 
Obzvlášť když jsem byla od 4 let do téměř 31 let v ústa-
vu. Tam nebylo tolik možností jít ven, neuměli se tam vcí-
tit do naší duše a udělat něco navíc. Dokonce mě, protože 
se mi špatně mluví, zařazovali k mentálně retardovaným. 
Trvalo léta, než někdo přišel na to, že jsem mentálně v po-
řádku. Jediné zpestření pro mě bylo v té době rádio. Díky 
rádiu jsem měla kontakt se světem, jedině tam jsem zís-
kávala jakékoliv informace. Pak jsem měla ještě babičku, 
která mi hodně pomáhala. Navštěvovala mě,  teprve ona 
mě učila abecedu. Naučila mě hodiny do 12, a  já,  jelikož 
jsem neměla co dělat, doučila jsem se je do 24 díky posle-
chu rádia. Pak jsem ji tím překvapila (smích).
Lenka mi ukazuje fotky babičky, „adoptivních rodi-
čů“, jak začala říkat svým známým, kteří si ji oblíbi-

li a dosud ji navštěvují, pak své bývalé asistentky, ka-
marádky a taky fotku kde je spolu s manželem.

Přátelství  s  adoptivními  rodiči  vzniklo  díky  náhodě,  ale 
i mým přičiněním. Když jsem se chtěla přihlásit do UMÚNu, 
musela  jsem  mít  nějaký  životopis.  Asistentka  mě  vzala 
domů ke  svým rodičům,  abychom  to napsali. Rodiče byli 
u toho, se zájmem poslouchali, a přitom jsme se spřátelili. 
Jednou jsem jela s asistentkou tramvají a někdo se jí zeptal: 
„To  je tvůj brácha?“(smích),  tak  jsme si začaly říkat ségra 
a brácha. Když jsem poznala pak její rodiče, říkám: „Když je 
to moje ségra, tak vy jste moji táta a máma“. A oni to přijali 
(velký smích). Byla jsem i na svatbě mé asistentky, kde její 
otec  prohlásil, že má ještě jednu dceru a myslel mě.

v listopadu budete mít u nás v jacki výstavu. bude 
mít výstava nějaký název anebo chtěla byste tou vý-
stavou něco lidem říct?
 Vždycky jsem měla název výstavy „Útěk do přírody“. My-
slím si, že je čas to změnit. Taky proto, že se mi splnil sen, 
a  bydlím  teď  vlastně  blízko  přírody.  Chtěla  bych  svým 
uměním vzkázat lidem, že si nemají stěžovat na svůj život, 
že  všechna  omezení  jsou  jen  v  našich  hlavách.  Se  svým 
handicapem  jsem  se  vdala,  i  když manželství  nedopad-
lo dobře,  žiju v domku se zahradou,  což bylo vždy mým 
snem.  Zůstala  jsem  sama,  ale  vše  jsem  s  pomocí  přátel 
a asistentů vyřešila, a mohla zde bydlet dál. Chtěla bych 
lidem vzkázat, že ač se zdá jakákoliv situace těžká, s vírou 
se dá zvládnout vše, ale člověk sám musí chtít a jít tomu 
naproti, ne pasivně čekat. Každý by měl přijmout realitu 
takovou, jaká je. Potkaly mě i hodně těžké věci, ale vždy 
jsem chtěla žít svůj život po svém a najít i s takovým vel-
kým  omezením  jeho  smysl.  Přeju  všem,  ať  nepromarní 
svůj život a prožijí ho opravdu naplno.

Lenka bromková je obdivuhodný člověk. během naše-
ho rozhovoru se často smála a během malování jsem 
obdivovala neskutečnou trpělivost, jak pomaličku 
vznikal její obraz. Zastyděla jsem se za nás všechny, 
kteří chceme mít všechno hned.

moc vám děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí 
a mnoho dobrých lidí kolem sebe.

Irena Jurgová
Fotografie: soukromý archiv Lenky Bromkové

JeDen Z náS / UmenÍ
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„rybáŘskÉ ZávoDy „roZLoučení s LÉtem“
V neděli 25. 9. 2022 se konaly tra-
diční rybářské závody. Akce se zú-
častnilo 34 dětí. Mezi  úlovky bylo 
24 ks kaprů a děti byly za své vý-
kony odměněny. Děkujeme MO ČRS 
za  skvělou  přípravu  a  spolupráci, 
městu Jablunkovu za finanční pod-
poru. Velké díky patří také vedou-
cím  kroužku  Rybáři  panu Ondřeji 
Hrkalovi a Liboru Sikorovi, za jejich 
obětavou  práci  a  předávání  svých 
rybářských zkušeností dětem.

Jana Suszková, DiS.

„PoZnáváme a tvoŘíme s DĚtmi  
se ZDravotním PostiŽením“
V pondělí 26. 9. 2022  jsme se s dětmi ze speciálních tříd ZŠ 
Jablunkov  vydali  na  výlet  do  „Valašského muzea  v  přírodě“ 
v Rožnově pod Radhoštěm. Prošli jsme si nádhernou lidovou 
kulturu a  to  „Valašskou dědinu“ a  „Dřevěné městečko“. Děti 
měly možnost nahlédnout do každodenního života lidí v ob-
dobí od konce 18. století. Výlet se nám moc líbil.

Bc. Simona Sikorová
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akce a uDáLosti v ZuŠ jabLunkov
Od začátku prázdnin se toho v ZUŠ Jablunkov dost změni-
lo, a ačkoliv máme teprve říjen, už se uskutečnilo pár udá-
lostí, které stojí za to zmínit. V rámci naší školní výbavy 
nám například přibyl nový klavír a koncertní křídlo. Díky 
těmto  velkým  darům,  za  které  moc  vděčíme  SRPŠ  ZUŠ 
Jablunkov a Moravskoslezskému kraji, se můžou naši žáci 
učit na těchto nových hudebních nástrojích. Během léta na 
škole došlo taky k rekonstrukci, a to k výměně podlahy, za 
kterou velmi vděčíme městu Jablunkov.

tvoŘivý WorkshoP ProPojený s objevováním 
historie jabLunkova
Dále bychom chtěli zmínit  jednu velkou a důležitou akci 
a  tím byl  „Tvořivý workshop“,  který  se uskutečnil 30. 9. 
-  1.  10.  Na  pomoc  jsme  si  přizvali manželé  Ježowiczovi. 
Vzhledem k tomu, že paní Libuše byla dlouholetou měst-
skou kronikářkou, věděli jsme, že se o Jablunkově dozví-
me spoustu zajímavostí.

Celý  program  byl  zahájen  návštěvou  v  našem místním 
muzeu Trojmezí. V sobotu ráno  jsme  již byli připraveni 

na exkurzi celého města. Řekli jsme si pár slov u bývalé 
budovy „czytelni – čítárny “ a také pár poznatků v koste-
le. Cestou z kostela jsme navázali rovnou na jablunkov-
ské informační centrum s číslem popisným „1“ a zavzpo-
mínali  na  tehdejší  uměleckou  školu,  která  sídlila  právě 
v této budově.

Celá skupinka pokračovala pak na samotné náměstí, poslé-
ze jsme se přesunuli směrem k poliklinice a navštívili vilu 
dr.Fischgrunda. Návštěvě této funkcionalistické vily vdě-
číme právě paní majitelce Nadje Křížové, která nás trpělivě 
provedla celým domem a přiblížila osudy životů židů žijí-
cích v minulosti právě v této vile. Poté jsme navštívili ještě 
židovský hřbitov a pomalu se vraceli zpět do školy.

Odpolední  program  jsme  zahájili  ukázkou  zdejších  tra-
dičních krojů. Paní Libuše a pan Leon nám důkladně vy-
světlili  významy  barev  a  látek  jednotlivých  šatů,  ať  už 
pánských či dámských. Po této  jedinečné přednášce nás 
čekalo  již  tvoření. Děti měli poznatků,  inspirace a nápa-
dů opravdu plnou hlavu.  I přes připravené náměty  jsme 
jim rádi dali prostor si ztvárnit výtvarně cokoliv, co  jim 
utkvělo v hlavě. 

Následně jsme se při tvor-
bě  inspirovali  rostlin-
nými  vzory,  které  si  děti 
malovaly  na  modré  taš-
ky  bílými  textilními  bar-
vami.  Pomalované  tašky 
měly  připomínat  tradiční 
modrotisk,  který byl  sou-
částí tehdejších krojů. Na-
konec jsme stihly pomalo-
vat  i  kameny,  které  měly 
pro  změnu  symbolizovat 
uctění památky zesnulých 
židů na Jablunkovsku. 
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Chtěli  bychom  tímto  poděkovat  všem 
zúčastněným podílejících  se  na  organi-
zaci  celé  akce.  Zejména  manželům  Li-
bušce a Leonovi Ježowiczovým, bez kte-
rých by se celý workshop nemohl vůbec 
uskutečnit. Nejenže  jsme hluboce vděč-
ní za jejich cenné vědomosti, ale i za pří-
stup, skvělou náladu a neutuchající opti-
mismus významně ovlivňující celý chod 
akce.  A  také  nesmíme  zapomenout  na 
houslové vsuvky pana Leona, které nás 
ještě  více  ponořili  do  výjimečné  atmo-
sféry každého prostoru, do kterého jsme 
mohli vstoupit.

na jakÉ akce se mŮŽete tĚŠit DáL?
Rádi  bychom  vás  také  pozvali  2.11.  na 
velmi lákavou exkurzi s názvem „Po sto-
pách česko-polských vztahů“, kde si bu-
dete moct pro příklad prohlédnout his-
torické památky města Těšína nebo šikmý kostel sv.Petra 
z Alkantary a zámek Fryštát. Součástí programu je i jedi-
nečné divadelní představení v polském jazyce s fragmen-
ty nářečí a češtiny. 

Dále se můžeme těšit 15. 11. na mimořádný koncert a be-
sedu na téma židovské hudby. Účinkujícími budou manže-

lé Grygarovi, kteří se zajímají o židovskou hudbu a to pře-
vážně o hudbu z koncentračních táborů.

Veškeré bližší informace o následujících akcích se můžete 
dozvědět buď z webových stránek naší školy  nebo sociál-
ních sítích. Jste srdečně zváni. Těšíme se na vás.

 ZUŠ Jablunkov
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