
více na str. 6

12/2022

Když je práce KonícKem



2

Cesta do Betléma
Drazí přátelé, 

„Pospíchejme k Betlému, místu svaté-
mu, k Dítěti nebeskému Pánu věčné-
mu!“ K tomu nás vzývá adventní ob-
dobí, takto to vyjádřil i Jakub Jan 
Ryba ve známé České mši vánoční 
v roce 1796. 

Jenomže kde ten Betlém je? Kde je to 
místo, na kterém se Ježíš narodil? Ně-
kdo by řekl – Betlém je přece v Betlé-
mě. Stačí otevřít mapy, a ty nám uká-
žou, že se tam jde dostat docela snad-
no. Z Jablunkova by to bylo přes Slo-
vensko, Maďarsko, Srbsko, Bulhar-
sko, Turecko, Sýrii a Jordánsko – kou-
sek pod Jeruzalémem. Nějakých 3 626 
km, na jeden zátah autem asi trochu 
moc . Proto mnozí volí cestu leta-
dlem, z Boží milosti jsem se před pár 
týdny také mohl ocitnout v Izraeli, 
chodit po stopách Ježíše.  

Ale i kdybychom dorazili do Betléma, 
na náměstí Manger Square, tedy „jes-
ličkové náměstí“, na něm stojí staro-
křesťanská bazilika Narození Páně, 
a v ní krypta, a v kryptě čtrnácticí-
pá stříbrná hvězda, a v té hvězdě ot-
vor, a pod ním kámen, na němž tehdy 
údajně Marie Panna porodila. I kdy-
bychom do této mezery strčili ruku 
a dotkli se kamene, jak je to běžné, 
skutečně bychom byli na místě Ježí-
šova narození? Tam, kde se před onou 
hvězdou táhne dlouhatánská fronta? 
Tam, kde lidé v té frontě natáčejí na 
mobily, dělají „selfíčka“? Tam, kde se 
snaží během pár okamžiků dosáh-
nout hlubokého náboženského zážit-
ku, vytržení, mystického prožitku? 
Tam, kde se kolem fronty hemží sa-
mozvaní místní průvodci a nabíze-
jí, že vám za příslušný bakšiš umožní 

frontu předběhnout? Ne, a ještě jed-
nou ne! 

Pokud má skutečně advent projít 
námi, a ne pouze my adventem – pak 
pryč z fronty, pryč z tržnice, pryč 
z Betléma plného hluku a pozlátek! 

Tak jako Josef s Marií, kterým ces-
ta vzala nějakých 9 až 10 dní, mož-
ná i déle, když jedna z cestujících byla 
v 9-tém měsíci těhotenství. Tak jako 
oni si položme 3 zcela konkrétní otáz-
ky. Ta první?

1.	Proč	jít	do	Betléma?

Apoštol Lukáš nám sděluje důvod 
cesty Josefa s Marií: „Stalo se v oněch 
dnech, že vyšlo nařízení od císaře Au-
gusta, aby byl po celém světě proveden 
soupis lidu. Všichni se šli dát zapsat, ka-
ždý do svého města.“

DUCHOVNÍ SLOVO                                  
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Zní to velmi věcně, jednoduše, ale 
takto jednoduché to pro Josefa s Ma-
rií nebylo. 

Pro Marii a Josefa to byl další příklad 
římského útlaku, který zhatil všech-
ny jejich plány. Marie měla pravdě-
podobně porodní bábu, kterou znala 
v Nazaretě. Určitě doufala, že porodí 
v kruhu rodiny a přátel. Teď je nuce-
na podniknout výlet, který byl nebez-
pečný, nákladný a krajně nepohodlný.

A tak možná přemýšlela, jak se zacho-
vat. Co se to tu děje? Všechno je špat-
ně. V nejhorší možnou dobu musím 
podniknout takto nebezpečný výlet! 

Cítili jste někdy totéž vůči Pánu Bohu? 
Bože, já ti nerozumím. Byli jste někdy 
tak zmateni vývojem situace, že vás 
ovládla myšlenka: "Pane Bože, proč?" 
Doufali jste v povýšení, ale místo toho 
přišlo propuštění. Teď, když se to to-
lik nehodí, ceny vystřelily nahoru. 
Modlili jste se za uzdravení, ale ne-
moc se zhoršila. Mysleli jste si, že jste 
našli vztah na celý život, a najednou 
jste zůstali sami.

Když se podíváme na okolnosti živo-
ta, občas se ptáme: „Co to má zname-
nat?“ Problémem je, že vidíme jen ty 
okolnosti. Vidíme to, co můžeme VI-
DĚT svým fyzickým zrakem. Pravdou 
však je, že realita je mnohem víc než 
to, co je viditelné. To, co NEVIDÍME, 
je ve skutečnosti mnohdy důležitější 
než to, co je na první pohled patrné.

Proto apoštol Pavel zvěstoval: „Žije-
me přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 
A takto šla Marie s Josefem do Betlé-
ma. Šli podle víry, ne podle toho, co 
viděli. Dokáži se takto dívat na věci 
kolem sebe? Zrakem plným víry? Vy-
dali jsme se na cestu víry?

Pokud ano, pak na to navazuje další 
otázka na naší cestě do Betléma:

2.	Kudy	se	dát?

Nejpřímější cesta, kterou se Marie s Jo-
sefem vydali, vedla přes Samaří... po 
cestě, která se nazývá „Cestou patri-
archů“. Cestou, na které se odehrávala 
velká část historie Starého zákona.

Po této „cestě patriarchů“ putoval 
Bůh, který vzal na sebe podobu člově-

ka. Většina lidí viděla unavený, plaho-
čící se pár. Zázrakem bylo to, co bylo 
neviditelné. Dítě v lůně Marie. Dítě, 
a přesto Boží Syn.

Drazí, už nemusíme cestovat do Je-
ruzaléma, do Betléma, abychom se 
spojili s Bohem. Bůh přišel! Přišel 
i do Jablunkova! Přišel, aby přebý-
val uprostřed svého lidu. Přišel, aby 
s námi prožíval radosti i starosti. 
Betlém má být v nás. V našich srd-
cích! A tehdy si můžeme položit i onu 
3 otázku:

3.	Jaký	bude	výsledek	té	cesty

„Když tam byli, naplnily se dny a přišla 
její hodina. I porodila svého prvoroze-
ného syna, zavinula jej do plenek a po-
ložila do jeslí, protože se pro ně nenašlo 
místo pod střechou.“

Tu noc, kdy se Ježíš narodil, Marie 
a Josef neslyšeli zpívat anděly. Ne-
mohli vidět mudrce, kteří již byli na 
cestě. Tu noc, zatímco zavinovali mi-
minko, za scénou pracoval Bůh.

I později, když se vrátili do Nazareta 
a dalších téměř 30 let se nic zvláštní-
ho nedělo. Marie věřila. I tehdy, když 

jejího syna – Mesiáše – přibíjeli na 
kříž! Marie věřila. Ne všemu rozumě-
la, ale důvěřovala. 

Milovaní, Pán Bůh za scénou pracu-
je! My vidíme to, co vidíme. Ani za roh 
nemůžeme dohlédnout. Ale Pán Bůh 
pracuje. Možná nevidíme hned výsle-
dek našich modliteb. Ale Pán Bůh pra-
cuje. Důvěřujme mu – jako Marie, jako 
Josef, který toho chápal ještě míň. Dů-
věřujme mu!

Na začátku jsem zmínil fenomenální-
ho hudebníka Jakuba Jana Rybu a jeho 
Mši vánoční. Z dokumentů, které se 
dochovaly víme, že navenek rozdá-
val radost – ale uvnitř stále hůř sná-
šel tlak svého okolí. A nakonec se roz-
hodl spáchat sebevraždu. 

Proto pojďme do Betléma, ale ne nao-
ko, ne formálně, ne pomocí nábožen-
ských frází – ale opravdově. Vydejme 
se na cestu do Betléma, aby se i pro 
nás staly vánoce vítězstvím svět-
la nad temnotou. V něm nacházejme 
smysl našeho života. 

Dej nám to Pane! Amen.

pastor Jan Fojcik
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Wszechświat - istota myśląca?

Naukowcy badający naturę kosmo-
su wraz z stopniowym wydziera-
niem Naturze jej kolejnych tajem-
nic zaczęli łączyć pozornie odległe 
od siebie fakty i tworzyć coraz bar-
dziej spójny i wzajemnie powiązany 
model kosmosu, poczynając od ska-
li subatomowej, poprzez pierwiastki 
chemiczne, molekuły, komórki, całe 
organizmy - aż po biosferę ziemską, 
układy planetarne i galaktyczne, na 
modelach matematycznych całego 
wszechświata kończąc. Porównując 
otrzymane wyniki badań, zaczęto odkrywać zdumiewa-
jącą ilość współzależności między różnymi wartościami 
fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Takie wartości 
jak wiek wszechświata, wiek planet i Ziemi, proporcje od-
powiednich pierwiastków, własności wody i jej rozmiesz-
czenie w przyrodzie oraz tysiące innych parametrów od-
słoniły tak skomplikowaną i delikatną siatkę wzajemnych 
dostrojeń ich wartości, iż zaczęto od niejakiego czasu pa-
trzeć trochę inaczej na Księgę Natury. Dawny, oświece-
niowy obraz Natury jako bezdusznego mechanizmu oka-
zał się wobec wymowy tysięcy faktów i ich harmonijne-
go zestrojenia coraz bardziej przestarzały i naiwny. Spod 
bezładu tysięcy faktów naukowych i teorii zaczął się od-
słaniać subtelny wzór i głębszy sens.

Precyzyjne zestrojenie wartości fizycznych Wszechświata
Aby życie zaistniało na przynajmniej jednej planecie 
musi być jednocześnie spełnione  tak wiele warunków fi-
zycznych, iż ich wzajemne zharmonizowanie wydaje się 
czymś nieprawdopodobnym. W sumie wyliczono około 
30 takich „zestrojeń” samych tylko wartości kosmologicz-
nych i fizycznych, dla większości z nich zmiana wartości 
tylko o 1% mogłaby doprowadzić do rozpadu „antropicz-
nych” cech naszego wszechświata i uniemożliwić powsta-
nie życia na Ziemi.

A	oto	przykłady	„precyzyjnych”	zestrojeń:	Odpowied-
nia wartość fluktuacji mikrofalowego promieniowa-
nia tła, które jest pozostałością po pierwszych chwilach 
Wielkiego Wybuchu, a które umożliwia powstanie galak-
tyk i gwiazd. Odpowiednio długi wiek wszechświata, któ-
ry umożliwia powstanie w reakcjach termojądrowych, 
we wnętrzach gwiazd, pierwiastków umożliwiających 
życie. Odpowiednia wielkość sił wewnątrz atomu, która 
umożliwia powstanie pierwiastków chemicznych w od-
powiedniej proporcji. Odpowiednia odległość planety od 
źródła energii gwiezdnej. Odpowiednia wielkość planety 
umożliwiająca zatrzymanie atmosfery planetarnej dzię-
ki sile grawitacji. Odpowiednia wielkość siły grawitacji, 

która umożliwia spalanie się gwiazd 
w czasie odpowiednio długim i o od-
powiedniej mocy. Odpowiednia pro-
porcja mas cząsteczek wewnątrz ato-
mów (neutrina, protonu, elektronu, 
neutronu), która umożliwia powsta-
wanie stabilnych pierwiastków che-
micznych.

Obserwując kolejno odkrywane pre-
cyzyjne zestrojenia różnych stałych 
fizycznych i kosmologicznych do-
szli niektórzy fizycy do wniosku, iż 
tak precyzyjne „zestrojenie” wszech-

świata, które jest przyjazne dla życia biologicznego 
i stwarza warunki zaistnienia świadomych istot, pozwa-
la sformułować ogólne prawo kosmologiczne, które zosta-
ło nazwane „zasadą antropiczną”. Zasada ta posiada kilka 
różnych sformułowań, lecz najbardziej popularne są dwie 
(cytuję je za Polską Encyklopedią Filozoficzną): 

• Słaba zasada antropiczna głosi, iż: „Własności 
wszechświata, pokazują, że we wszechświecie ist-
nieją pewne subtelne dostrojenia, bez których życie 
w ogóle nie mogłoby zaistnieć i rozwijać się. Dostro-
jenia te jawią się jako warunki konieczne do zaist-
nienia tego życia. Zgodnie z fizycznymi i biochemicz-
nymi prawami, życie wymaga do swojego istnienia 
i rozwoju ściśle określonych warunków. Nie może się 
więc pojawić w dowolnym, nie przygotowanym do 
jego przyjęcia wszechświecie”. 

• Mocna zasada antropiczna stwierdza, że celem ist-
nienia i rozwoju wszechświata jest wytworzenie 
życia i wykreowanie inteligentnego obserwatora. 
Wszechświat jest poznawalny i jednocześnie dzia-
łający celowo, a człowiek jest jednym z przejawów 
świadomości wszechświata”.

Przyjęcie tych zasad pozwala na stwierdzenie, że po-
nieważ	świadomość	 ludzka	 jest	 celowym	wytworem	
i	 częścią	 Wszechświata,	 można	 więc	 powiedzieć,	 iż	
Wszechświat	myśli	-	i	to	co	najmniej	na	dwóch	pozio-
mach	–	na	poziomie	fizykalnych	tysięcy	parametrów	
i	praw	kosmosu	oraz	przyrody,	które	są	w	sposób	cu-
downy	zestrojone	ze	sobą,	oraz	na	poziomie	świado-
mości	 ludzkiej.	 Dokąd	 nas	 to	myślenie	Wszechświa-
ta,	którego	jesteśmy	świadomą	częścią,	zaprowadzi?	
Tego	na	 razie	nie	wiemy,	 choć	 już	dużo	o	naszej	ko-
smicznej	ojczyźnie	się	dowiedzieliśmy…

Z górolskim pozdrowiynim
Andrzej Suszka z Rupiynki łod Fiedora
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Biolutko	pierzina	 
przikryła	lasy,	góry	a	dziedziny

W zimie by miało być zima a kupa śniega. W lesie zaś cie-
pło a fórt by miało świycić słónko. Każdy z nas mo jakisi 
taki swoje prowdy. Jynymże kaźdźutki dzyiń nóm żiwot 
pokazuje, że co płaciło wczora, już nie płaci dzisio. Świat 
sie miyni a nie pyto sie nas, jeśli sie nóm to podobo… 

Tego roku ludzie zaś wykłodajóm jeśli bedzie zima tyn-
go, albo ciepło. Żołyndzi było dość szwarnie, tak by miała 
być zima twardo. Jedni zaś rachujóm, kiela mo cebula szu-
pek. Choć sóm wszelijaki prognozy aji od meteorologów, 
tak jedno je jiste, latośnio zima, choć beje, jako beje, tak 
nikierym ludzióm wlezie pierónsko głymboko do kapsy. 
Gdo mo piec na drzewo a przi stodole wysoki sztós po-
rzódnie wyschłych półmetrówek, tak je wyśmioty za 
swojim piecym atmosym. W ponikierych starszich cha-
ułpach sóm aji kachloki, czi w izbie piec z balchóm, albo 
w niej starszich chaułpach só w siyni piekarszczoki. Po-
tym idzie aji przi jednym hajcowaniu obiod uwarzić a za-
roz je jakosi koróna uszporowano. Jednako ludzie kiedy-
si wiedzieli, jak wyżić skrómnie, ale w dostatku. Na zime 
był każdej chałpie w piwnicy sóndek kisłej kapusty a co-
rek pełny ziymnioków a cosi kwaków. Na górce wisiała 
wyndzónka a w kumorze było wdycki sadło a wszecko, co 
sie podarziło zawarzić, czi ususzić. Choć sie jodało fórt to 
same do łokoła, tak wszeckim szmakowało, bo dyć było 
przeważnie wszecko dómowe. Jeszcze teraz w tym prze-
globalizowanym świecie je ponikany jeszcze jakosi go-

spodarka a ludzie majóm swoje ziymnioczki. Sóm aji tacy, 
co se na tym zakłodajóm, bo chcóm żić zdrowo, a tak sie 
starajóm mieć tego dómowego, co niejwiyncej. Myślim se, 
że je dobre mieć wdycki cosi na gorszi czasy. Człowiek ni-
gdy nie wiy, kaj sie diobeł wy*…! 

W tych super marketach latoś wszycko drognie! Isto nóm 
nie zostanie na wiosnym nic inszigo, niż sie chytnyć płu-
gu a zaś jakómsi skibym prziłogu nawiyncej prziłorać. Ni-
kierzi, co sie przekludzili na dziedzinym z miasta, tak be-
dóm sztudować, jak sie ryje grzóndki. Co to je przegnity 
gnój. Z kil sie bieróm na świecie wajca a czi trza mieć na 
kury kurnik, ale to je wszecko szkoła życia. Nikierzi be-
jóm targać darymne tuje, bo bedóm sadzić śliwki a jabłó-
nie. Wierzim, że bedóm też tacy, kierzi dajóm zbogym 
trowniczku, po kierym letownych roków procnie w kóło 
z koszarkóm gónili. Trzeba mieć nadziejym, że na świecie 
zaś bedzie lepi. 

Dyć sie prawi, że nima nic złego, co by sie na dobre nie ło-
bróciło. Choć sie nóm to zdo wszecko czorne, tak wdycki 
mogymy chladać aji cosi dobrego. Przichodzajóm Godni 
Świynta, tak se jich latoś mogymy zrobić bardzi skrómne 
na wzór naszich przodków, kierzi to tu sto roków tymu 
też nimieli lachki. Powspóminejmy na tych kierzi tu już 
niesóm, bo na nas przenyśli dar, że tu zaś mogymy być 
my! Niech sie darzi, bo zaś jakosi bedzie…

Janek z Brzega

PO NASZYMU                                  

Fotografie: archív Jana Michalika
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MAlOvAná	POCHOuTKA,	 
uPEčEná	KRáSA.
Dagmar	lachmanová	 
z	Bystřice 
O	vánočních	Svátcích	rádi	zdobíme	naše	domovy,	kupujeme	dár-
ky,	pečeme	cukroví.	Obdivujeme	vše	krásné,	co	k	svátkům	patří.	
nedílnou	součástí	našich	tradic	je	pečení	a	zdobení	perníčků.	Jsou	
mezi	námi	i	ti,	pro	které	je	tato	činnost	největším	koníčkem.	Paní	
Dagmar	lachmanová	z	Bystřice	dovedla	své	umění	k	dokonalosti.	

Jak	 začal	 váš	 příběh	 s	 perníčky?	
Bylo	to	nejdřív	pomáhání	mamin-
ce	s	pečením	cukroví	na	vánoce?
S perníčky jsem se setkala už jako 
dítě. Spolu se sestrou jsme pomá-
haly mamince, která je ráda pekla 
a malovala. Tohle její nadšení jsem 
asi zdědila. Maminku, vystudova-
nou výtvarnici, to bavilo natolik, že 
se již dva roky před revolucí rozhod-
la opustit místo v propagaci jednoho 
státního podniku, a věnovat se tomu, 
co jí baví, naplno. V té době, byl to 
rok 1987, musela vstoupit do druž-
stva Včela. Nejprve pekla sama, ale 
pro velký zájem si časem našla pro-

story v pekárně, jejíž majitel byl pro 
věc zapálený. Maminka rozhodova-
la o celém sortimentu, dělala návrhy 
všech typů a druhů perníčků.  Nako-
nec se svým společníkem zaměstná-
vala sedm maléreček. Bylo to oprav-
du ve velkém. Kolem roku 2000 jsme 
se sestrou začaly pracovat s mamin-
kou. Bohužel v době, kdy odešla do 
důchodu, a perníkářství nám předa-
la, boom řemesla začal pomalu upa-
dat a prodeje váznout. Pokud jsme 
chtěly řemeslo udržet, musely jsme 
se sestrou udělat těžké rozhodnu-
tí a změnit způsob práce. Dál jsme 
pokračovaly již bez zaměstnanců.  
Perníčky jsme vyráběly a prodávaly 
samy, tak jako maminka ve svých za-
čátcích. Sestra se o několik let poz-
ději rozhodla věnovat jiné činnosti, 
ve které je dodnes velice úspěšná.  
Já u perníkářského řemesla zůstala. 
A tahle krásná a voňavá práce je pro 
mne obživou i koníčkem už víc než 
dvacet let.

To	 znamená,	 že	 to	 není	 jen	 koní-
ček,	ale	každodenní	práce?
Odjakživa mě bavilo něco tvořit. 
Byla jsem zaměstnána jako kultur-
ní pracovník, ale po čase práce ru-
kama zvítězila. Mám hodně přátel 
mezi řemeslníky a pozoruji, že jsou 
to lidé různých profesí, často třeba 
učitelé, kteří měli řemeslo jako ko-
níčka, a po revoluci se rozhodli tím, 
co je baví, živit. Málokdo z nich má 
přímo vystudované právě to řemes-
lo. Když jsem začínala pracovat sa-
mostatně, mohla jsem zpočátku per-

níky prodávat jen jako dekorativní 
předměty.  Velmi rychle jsem si ale 
zařídila dílničku, schválenou pro vý-
robu perníku jako potraviny. Pravi-
delně ji kontroluje Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce. Díky 
tomu jsem získala více možností pro 
svou práci.

Je	hodně	těžké	uživit	se	řemeslem?	
Přece	jenom	ty	hodiny	na	tom	strá-
vené	nemohou	být	zaplaceny?
Když Vás práce baví, tak to těžké 
není. V době, kdy se ji učíte, hodiny 
opravdu zaplacené nejsou. Později je 
už nutné si vybalancovat pracnost 
a tržní hodnotu výrobku. Je třeba 
hodně přemýšlet, aby se do ceny pro-
mítly opravdu všechny náklady a ře-
meslo člověka uživilo. Zároveň mu-
síte vymyslet a vyrábět takové vý-
robky, o kterých víte, že se lidem líbí. 
Takže mám portfólio tvarů o které 
mají lidé zájem neustále. Ty dělám ve 
větším množství na všechny prode-
je. Nejvíc mě ale baví, když mám ně-
jakou individuální zakázku, na které 
se mohu „vyřádit“. Prostě něco nové-
ho krásného vymyslet. 

Jaké	motivy	perníčků	děláte	nejra-
ději,	 a	kolik	druhů	motivů	 jste	 za	
ten	čas	už	dělala?
Kolik druhů? Nikdy jsem to nepočíta-
la. Asi osm nebo deset různých zvířá-
tek, možná dvanáct druhů drobností, 
které se můžou věšet na stromeček, 
zdobené kraslice, několik velikostí 
a variant srdcí, koně, hračky. Přibliž-
ně dvě třetiny jsou všeobecné moti-

6
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vy, jedna třetina je tematická pro trhy 
vánoční nebo velikonoční. 

Vyrábím perníky i na zakázku, v po-
slední době například pro Regionál-
ní radu rozvoje a spolupráce v Třin-
ci s motivy Těšínského Slezska, nebo 
pro návštěvnické centrum Velké Šan-
ce perníčky ve tvaru opevnění. Před 
několika lety jsem dělala i propagační 
perníčky pro město Jablunkov -  srdce 
s motivem jablíčka. Časté jsou objed-
návky na svatby, různá výročí a po-
dobně.

Nejvíc mě ovšem baví něco, co si mys-
lím, že nedělá žádná perníkářka v re-
publice. Stylizované krojované figury. 
Řekla bych, že je to takový můj pod-
pis. Kdysi hodně dávno jsem v Ostra-
vě tančila v souboru, který se zabývá 
valašským folklórem. Vedl nás nadše-
nec, který z Valašska pocházel. V pod-
statě z nás nadělal dislokované Vala-
chy. Takže mám k valašskému folk-
lóru vytvořený vztah na celý život. 
Když jsem se přestěhovala sem, už je 
to patnáct let, došlo mi, že místní go-
rolský folklór je hodně podobný tomu 
valašskému, a gorolský kroj taky. Jak 
materiálově, tak siluetou, vzorem 
i barvami. Oba jsou doma v Besky-
dech. Proto se obě stylizované vari-
anty krojů na mých pernících moc ne-
liší. Maluji vlastně jen tyto dva druhy 
krojů, protože je dobře znám. Navíc 
se dají šikovně zjednodušit pro práci 
se zdobičkou. 

Jaké	 suroviny	 na	 perníkové	 těsto	
používáte?
Běžné suroviny z obchodu, kromě 
medu, který kupuji od včelaře. Velmi 
kvalitní med je ta nejdůležitější ingre-
dience. Pokud se ho dá do těsta dosta-
tečné množství, je to ten nejlepší kon-
zervant, a mohu zaručit trvanlivost 
nejméně rok. Pokud peču perníčky jen 
k jídlu, třeba pro návštěvy, upravím 
pečení tak, abych je z trouby vytáhla 
měkké. Je to otázka dostatečné vlhkos-
ti při pečení. Pro malování ale musím 
mít perníky pevné, aby se nedeformo-
valy a aby glazura dobře přilnula. Zase 
proto čaruji s vlhkostí při pečení, ale 
opačně. Snažím se, aby jí bylo co nej-
méně. Takže perníky jsou pak křehké 

a suché, můžu na ně malovat a záro-
veň se dají dobře ukousnout, podobně 
jako sušenky nebo dětské piškoty. Mo-
hou ale opět vlhkost natáhnout a být 
měkké a vláčné, pokud je například 
přes noc zavřete do plastového sáčku 
s rozkrojeným jablkem. 

Tohle	 jste	 odkoukala	 už	 od	 ma-
minky,	 anebo	 jste	k	 tomu	dospěla	
v	průběhu	let	zkušenosti?
Od maminky byla receptura už po-
měrně dokonalá, recept byl dokonce 
úplně bez tuku. Těsto se ale zpraco-
vávalo v pekárně na profesionálních 
strojích, bylo hodně tuhé a ručně by 
se s ním pracovalo obtížně. Se sestrou 
jsme proto musely přidat tuk a malič-
ko upravit poměr ostatních surovin. 

čím	zdobíte,	jaký	materiál	a	barvy	
k	tomu	používáte?
Do glazury patří bílek, cukr a troška 
octa, aby se hmota krásně táhla. Ma-
luji jen bílou a jemně růžovou. K bar-
vení používám červenou řepu. Tak-
že moje perníčky opravdu neobsahují 
vůbec žádnou chemii.

Co	 člověk	 potřebuje	 k	 tomu,	 aby	
tuhle	práci	mohl	dělat?
Jediné, co člověk potřebuje, je cit pro 
prostor.  A pak trpělivost, aby si vy-
tvořil „spojnici mezi hlavou a rukou“.  
V podstatě zapomenout na kreslení 
tužkou. Zdobičku držím jinak a zpo-
čátku dost dlouho trvalo, než jsem 
tuhle řemeslnou stránku zvládla. 
Proto tužkou ani nekreslím návr-
hy nových motivů nijak podrobně. 
Jen v hrubém obrysu, abych si moh-
la udělat papírovou šablonu. Pak si 
upeču několik kousků žádaného tva-
ru a zkouším, dokud nejsem s výsled-
kem spokojená. Nepovedené perníč-
ky ještě před zaschnutím glazury set-
řu, nechám oschnout a můžu malovat 
znovu.  Když mám zakázku na jeden, 
nebo jen několik málo kousků, papí-
rová šablona mi postačí. Korpusy se 
dají podle ní z těsta vykrojit rádlem. 
U většího množství se vyplatí pořídit 
si vykrajovátko. Mám jich velké záso-
by po mamince. Podle jejích návrhů je 
vyráběl tatínek. Dnes, pokud nějaké 
nové potřebuji, nechám si je vyrobit 
z plastu na 3D tiskárně.
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Bolí	 vás	 ruce	 nebo	 záda	 po	 tolika	
letech	vyrábění	perníků?
Víte, že ne? Když máte dobrou žid-
li, ruku opřenou o područku a správ-
ně sedíte, záda nebolí. Dlouho vybí-
rám židli, než ji koupím. Radila jsem 
se i s fyzioterapeutkou, jak správně 
u práce sedět.

A pro kompenzaci toho částečně se-
davého zaměstnání mám pejska. Je to 
můj „osobní trenér“. Na procházkách 
odpočívám a zároveň dělám něco pro 
zdraví.

Co	vám	vaše	práce	dává?
Lidové řemeslo, umělecké řemeslo… 
Kreativní voňavá práce, která mě 
baví a naplňuje.  Ohromně si na ní ce-
ním svobody, kterou mi dává. Toho, že 
nemám zaměstnavatele, ani zaměst-
nance. Také je pro mě důležitý doko-
nalý poměr mezi tichou prací o samo-
tě a setkáváním se s lidmi při prode-
ji perníčků. A ještě něco. Moje práce 
mě naučila, že problémy jsou vlastně 
převlečené možnosti. Každá komp-
likace nebo nesnáz mě někam posu-
nula. Když budu konkrétní a zůstanu 
u perníčků, každá vada na upečeném 
korpusu mě přinutí vymyslet a nama-
lovat nový vzor.

Máte	i	jiné	koníčky?
Přesto, že nejraději tvořím ruka-
ma, a s chutí si třeba pro sebe šiju, 
mám i nehmotného koníčka. Ba-
vím se psaním povídek. A proto-
že mám kamarádky se stejným zá-
jmem, jezdíme každoročně společ-
ně na dovolenou, kde píšeme, naše 
výtvory si hodnotíme a upravuje-
me. Před pár lety nás jednou večer 
u vínka napadlo, že napíšeme něco 
společně. Rovnou celou knihu.  
Takže jsme my, čtyři autorky na-
psaly jeden lehce humorný příběh 
čtyř žen, které se jednoho léta ocit-
ly bez mužů na jihočeském statku. 
Knížku s názvem Statek je rodu 
ženského, nám nakladatelství 
k naší velké radosti přijalo, a le-
tos v létě nám dokonce vyšlo vol-
né pokračování, Statek v ohrožení.  
Psaní je krásný koníček a společné 
psaní má kouzlo sdíleného zážitku. 
Ohromně nás to baví. 

Právě	 mě	 napadá,	 jestli	 nejsou	
ty	 perníčky	 za	 těch	 dvacet	 let	 už	
únavné?
Ani trošku. Když vytvářím něco no-
vého, je to zábava. A pokud maluji ta-
kový ten běžný sortiment, poslou-
chám audioknihy. Dokážu jich takto 
při práci „přečíst“ opravdu dost.

Rodina	vás	podporuje	ve	vaši	prá-
ci	a	máte	třeba	nějakého	pokračo-
vatele?
Partner mě v mé práci podporoval 
vždy. Na jeho pomoc jsem se mohla 
spolehnout, kdykoli jsem potřebova-
la.  Ale pokračovatel bohužel žádný 
nebude. Mám syna a dva vnuky, a pro 
chlapy tohle řemeslo nejspíš není. 
Sestru tahle práce tak jako mne ne-
naplňovala. Je úspěšná v úplně jiném 
oboru.

Účastnila	jste	se	nějakých	soutěží,	
co	se	perníčků	týká?	Anebo	výsta-
vy?
Soutěží se neúčastním.  Jsem tako-
vá nesoutěživá (smích).  A výsta-
vy? Samostatná žádná nebyla. Před 
pár lety jsem vyráběla betlém pro 
výstavu v Třineckém muzeu. A dal-
ší nabídky na nejrůznější adventní 
nebo čistě perníkové výstavy jsem 

v posledních letech musela odmítat.  
V čase, kdy se konají, jsem nic speci-
álního vyrábět nedokázala. Pro per-
níkářku je doba od října do prosince 
pracovně nejvytíženější.  Protože už 
ale od letošního roku nebudu trávit 
pracovně celý advent v Brně na ře-
meslných trzích, můžu nejen popr-
vé přijet na Vánoční jarmark sem do 
Jablunkova, ale kdyby přišla nějaká 
nabídka na výstavu, konečně bych ji 
nemusela odmítat.

	 Patříte	 do	 organizace	 Górolsko	
swoboda,	 co	musíte	 splnit	pro	 to,	
abyste	byla	přijata?
Podmínky Asociace regionálních 
značek a Górolské Swobody jsou pev-
ně dané. Je třeba mít sídlo podnikání 
anebo trvalé bydliště v dané oblasti 
a získat určitý počet bodů za splně-
ní několika kritérií. Výroba musí být 
ekologická, suroviny by měly být po-
kud možno z místních zdrojů, musí 
zde být velké procento ruční práce. 
Certifikované výrobky by měly být 
tradiční a mít vztah k regionu. 

Co	 považujete	 za	 největší	 úspěch	
ve	svém	umění?
Nepovažovala bych svou práci za 
umění.  Lidové umělecké řemeslo je 

přesnější. A úspěch? Už jsem říka-
la, že nejsem soutěživá. U mě pla-
tí, že ta perníková cesta je záro-
veň cíl. Za úspěch považuji to, že 
je to cesta, která se mi líbí, kterou 
mám ráda a na které jsem se do-
kázala po mnoho let uživit. A dou-
fám, že po ní ještě hodně dlouho 
půjdu. A největší úspěch? Tak ten 
pocit zažívám pokaždé, když ně-
kde, třeba na  Gorolskim Święcie 
sedím, maluji perníčky, lidé se za-
stavují, a to, co vidí, mi pochválí.  
A pak mi řeknou, že ke mně cho-
dí každý rok, protože můj perník 
je jeden z nejhezčích dárků, které 
mohou někomu z lásky dát.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
nových inspirací.

Irena Jurgová

fotografie – Archív   
Dagmar Lachmanové
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GOCZAŁKOWICE 
OCEnění	v	OBlASTI	PICTORIální	fOTOGRAfIE
V sobotu 6. 11. 2022 bylo předá-
no ocenění Imienia Mieczysła-
wa Wielomskiego Jiřímu Jurzy-
kowskému a Jozefu Frydrychovi 
(Pictorial Foto Beskyd). Je to nej-
vyšší ocenění v oblasti pictoriál-
ní fotografie. Předání se uskuteč-
nilo v krásném prostředí lázní 
Goczałkowice Zdrój, kde zároveň 
proběhla vernisáž jejich výstavy. 
Toto ocenění bylo uděleno tepr-
ve podruhé a poprvé zahraničním 
fotografům, na což jsou oba pat-
řičně hrdí.

UMENÍ
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lAMPIOnOvÝ	PRŮvOD	 
A		lAMPIOnOvá	DílnA	11. 11. 2022

Přesně na svátek sv. Martina nám 
letos vyšel termín lampionové-
ho průvodu. A tak jsme v pátek 
11. 11. společně s dětmi i dospělý-
mi z Mostů u Jablunkova i z okol-
ních obcí slavili. Průvodu před-
cházela lampionová dílna, kde si 
zájemci mohli vyrobit originál-
ní lampion nebo lucernu, s nimiž 

následně vyrazili na procházku 
potemnělým středem obce. Poča-
sí nám vyšlo krásné, pestrobarev-
ných lampionů se sešla spousta, 
a tak jsem si zhruba kilometr a půl 
dlouhou trasu moc užili. V cíli pak 
na všechny děti čekal jako odmě-
na perníkový lampionek. Zahřát 
se malí i velcí účastníci mohli tep-
lým čajem, dětským punčem nebo 
voňavou kávou a mlsné jazýč-
ky měly možnost pochutnat si na 
výborných domácích sušenkách 
nebo svatomartinských konících 
z perníku. Moc děkuji všem zú-
častněným za báječnou atmosfé-
ru a těším se zase za rok.

Jana Foffová

„vánoční	dílny“	z	DDM	Jablunkov
V sobotu 19. 11. 2022 se konal již 9. 
ročník oblíbené akce „Vánoční díl-
ny“, který probíhal v jablunkovské 
radnici ve společenském sále. 
K vidění toho bylo opravdu hodně. 
Tvoření z papíru jako jsou vánoč-
ní přání, ozdoby z lepenky ve tva-
ru vánočních symbolů dotvořené 
špejlí jako zápich, malí a velcí an-
dělé z papírových sáčků, svícny ze 
skleniček na víno a svícny ze smr-
kových a jedlových větví se svíč-
kou a ozdobami s vánoční témati-
kou až ke tvoření dřevěných ozdob 
se zvířátky, které si děti vymalo-
valy akrylovými fixy. Jako stálice 

dílen pak bylo místečko, kde pro-
bíhalo navlékání náramků z mine-
rálních korálků. Tento výčet tvo-
ření pokryli pracovníci DDM Jab-
lunkov. Pozvaní hosté pak lákali 
na výrobu andělů z macramé, ma-
lovaná sklíčka, baňky ze skořápek 
vlašských ořechů a nově skládání 
dekorací z dřevěných výřezů, kte-
ré lze i domalovat.  
Co dodat? Vánoční dílny si užilo 
mnoho spokojených dětí s rodiči 
i prarodiči. Poseděli si v naší malé 
cukrárně „Le caffe“, kde si mohli 
koupit dětský punč, kávu nebo do-
mácí zákusek. Za doprovodu vá-
noční hudby jsme si všichni užili 
kousek předvánoční atmosféry.  
Děkujeme velmi příznivcům DDM 
Jablunkov za sponzorské dary 
ve formě zákusků, městu Jablun-
kov za finanční podporu celé akce 
a pracovníkům DDM Jablunkov 
za týmovou spolupráci. Těšíme se 
na Vás opět na jaře, kdy proběhne 
akce „Velikonoční inspirace“.

Mgr. Zdenka Szotkowská

DDM
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„GIRlS	nIGHT“	4.	–	5.	11.	2022
Z pátku na sobotu probíhala 
v DDM akce „Girls night“, takzva-
ná „holčičí přespávačka“, tento-
krát na téma „malířky“. Tuto akci 
jsme začaly seznamovacími hra-
mi. Poté jsme se pustily do výroby 
„vílí“ lucerny, kterou jsme využi-
ly při večerní procházce. Po veče-
ři jsme navrhovaly obrázky, které 
jsme poté malovaly na plátno. Ka-

ždé plátno bylo originální a fan-
tazii se meze nekladly. Obrazy se 
dětem velmi vydařily, téma bylo 
volné, a tak tvorba byla krásně 
pestrá a barevná. Během tvoření 
jsme si povídaly o známých uměl-
cích a jejich dílech. Večer jsme se 
vydaly na procházku nadýchat 
se čerstvého vzduchu a provětrat 
nové lucerny se světýlky.  Po pro-

cházce na nás čekalo kino a zavr-
tání se do pelíšků. Ráno po snída-
ni jsme se protáhly u „just dance“ 
a připravily si vernisáž. Tu jsme 
odstartovaly dětským šampusem 
a každý měl prostor vyjádřit se ke 
svému dílu. Akce byla zakončena 
tradičně hrou „čokoláda“. „Girls 
night“ probíhala pod vedením Si-
mony Sikorové
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w sobotę 17. 12. 2022 od 8.00 do 18.00

w niedzielę 18. 12. 2022 od 8.00 do 18.00

wernisaż wystawy: w sobotę o godz. 10.00

Klub Kobiet MK  PZKO w Jabłonkowie

serdecznie zaprasza

sympatyków i przyjacioł, z bliska i daleka

na wystawę p.t.

Magia Świąt Bożego Narodzenia

Pokaz praktyczny niektórych technik...

Kuchnia i kołacze domowe, wypieki świąteczne,

ciekawa loteria

w dniach: 

w sobotę 17. 12. 2022 od 8.00 do 18.00

w niedzielę 18. 12. 2022 od 8.00 do 18.00

wernisaż wystawy: w sobotę o godz. 10.00

P ĚV E C K Ý  S B O R  I D A R E D  

11.12. 2022 V 17:00 
V PZKO JABLUNKOV 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ



MOJE	PRáCE	JE	I	MÝM	KOníčKEM	

lesník	a	myslivec	 
Ing.	františek	lipowski	 
z	Jablunkova
Jaký	 je	 rozdíl	 mezi	 myslivcem	
a	hajným?
Bohužel si to spousta lidí plete a slu-
čuje, když vidí hajného tak je to au-
tomaticky myslivec, a když vidí mys-
livce, je to automaticky hajný. Dneska 
by se mělo spíše používat slovo les-
ník a myslivec. Lesník je ten, který se 
stará primárně o les a myslivec je ten, 
který dělá zájmovou činnost, a to je 
myslivost. Kdybych to měl ještě dopl-
nit, tak si myslím já osobně, že je ide-
ální, aby každý lesník byl i myslivec, 
protože zvěř žije především v lese.

Co	vás	k	této	práci	vedlo?
Jsem vystudovaný lesník a co mne 
k tomu vedlo? Já si myslím, že za prvé 
jsem vyrůstal v prostředí u lesa na 
dědině, takže v lese jsem byl v pod-
statě každý den, a to mne ovlivnilo. 
Pravděpodobně každý z nás má od 

malička přání v dospělosti dělat něco, 
co se mu líbí a mě se líbilo, řeknu to 
na rovinu, pracovat s lesem a zároveň 
se starat o lesní zvěř.  Tudíž mým je-
diným velkým přáním vždy bylo vy-
studovat lesnictví. To se mi povedlo, 
splnil se mi vlastně sen, moje práce je 
i mým koníčkem a tak to je…

Co	obnáší	práce	lesníka?
V dnešní době jsou lesy kolem Jablun-
kova ve dvojím vlastnictví. V první 
řadě jsou to státní lesy a pak lesy sou-
kromé. Těch soukromých je přibližně 
jedna třetina. Pro tyto soukromé lesy 
vykonává funkci lesníka osoba s od-
povídajícím vzděláním a jmenovaná 
státem. Tito vykonávají funkci tzv. 
odborného lesního hospodáře. Vlast-
níkům lesa odborně radí, nicméně 
vlastník je zodpovědný za stav svého 
lesa. Lesní zákon platí stejně pro sou-

kromé vlastníky, tak i pro lesy spravo-
vané státem. Co se týká „státních les-
níků“, kteří se starají o lesy ve vlast-
nictví státu, pak náplní jejich práce je 
všestranná péče a starostlivost o les. 
A co si pod tím představit? Všechno 
od sběru semene po pěstování strom-
ků v lesních školkách, výsadbu nové-
ho lesa, řízení pěstebních prací (nátěr 
stromků, vyžínání…), prořezávky, ale 
také vyznačování těžby a prodej dře-
va. Takto stručně vypadá pracovní 
náplň lesníka, je to široký pojem, ne-
jde to takhle do pár vět shrnout, je to 
především „starost o les“.

Jaké	jsou	klady	a	zápory	vaší	práce?
Pokud má člověk rád své zaměstnání, 
tak vidí hodně kladů. Nic samozřej-
mě není černobílé.  Myslím si, že kdo 
je schopen vidět dopředu, a vnímá po-
třebu přeměny zdejších lesů, které by 
měly být v budoucnu druhově pest-
řejší, pak již dnes výsledky naší prá-
ce jsou vidět. Opravdu dnes v nově za-
ložených porostech vidíte fůru listná-
čů, jedlí a ostatních dřevin, a toto sku-
tečně před 20-30 lety nebylo tak znát. 
To je to veliké plus do budoucna. Po-
kud budou lesy takhle bohatě struk-
turované a bohatě druhově zastoupe-
né, pak plní ekologickou funkci dale-
ko lépe, než kdyby byly do budoucna 
pěstovány jen smrkové monokultury. 
A zápory?  Kvůli klimatickým změ-
nám, ať už za to může činnost člověka 
nebo ne, jehličnaté lesy, hlavně smrk, 
odchází. Je to škoda, člověk si pamatu-
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je krásné smrkové porosty, které byly 
naší chloubou, ale také ekonomickým 
přínosem. Dnes buď mizí před očima, 
nebo už zmizely. Příčinou je působení 
kůrovce a václavky. Strom, pokud je 
napadený václavkou, je pro kůrovce 
snadno zdolatelný. Mnohdy jsme nu-
ceni kácet 30-40 ti- leté smrky, které 
by měly růst dalších alespoň 50 let. Je 
to hodně frustrující. Po těžbě násle-
duje obnova lesa a to je běh na dlou-
hou trať. 

všichni	jste	pořád	v	zeleném	oble-
čení,	připadá	mi,	že	i	v	soukromém	
životě,	proč?
Státní lesníci mají ošacení, které do-
stávají od zaměstnavatele. Jsou vyba-
vení komplet od bot až po čepici a já 
osobně jsem za to vděčný. Kdo z nich 
patří zároveň k myslivcům, používá 
oblečení i pro myslivost. Někdo chodí 
v tom zeleném i mimo pracovní dobu, 
možná v tom i spí (smích). Já osobně 
chodím v zeleném do práce, ale mimo 
práci už ne.  

Blíží	se	konec	roku,	máte	dostatek	
zásob	potravy	pro	zvěř	na	zimu?
Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. 
stanovuje povinnost uživateli ho-
nitby starat se v době nouze o zvěř. 
Často je slyšet slovo krmení zvěře. Já 
bych podotkl, že je to nepřesné, krmí 
se doma třeba prase, ale lesní zvěř se 
pouze přikrmuje. Laicky řečeno, člo-
věk by měl pouze zvěři v době nouze 
(vysoká sněhová pokrývka) přilepšit.  
Myslivci často navezou obrovskou 
kupu řepy, aniž by si uvědomili, že 
to bude postupně hnít, jsou tam růz-
né bakterie, které zvěři škodí, a také 
je třeba si uvědomit, že v přírodě, po-
kud by tady nebyl člověk, tak zvěř 
u nás v tuto roční dobu žádnou řepu 
ani jiné dužnaté krmivo nedostane. 
V zimním období by zvěř měla mít 
přístup pouze ke kvalitnímu senu, 
případně ji přilepšit jádrovým krmi-
vem – ovsem. Oves je nutričně velmi 
bohatý a zvěř ho ráda bere. My kva-
litního sena máme samozřejmě do-
statek. Fakt je ten, že poslední zimy 
jsou na sníh a mráz chudší a to zna-
mená, že zvěř nemá takové potře-
by, nehladoví. Já si pamatuji období 
z 80. let, kdy to bylo pro zvěř skuteč-

né kruté. Lidé by neměli mít obavu, že 
budou zvířata hladovět, tak to v žád-
ném případě není. Já si myslím, že zví-
řata jsou v dnešní době už tak vybí-
ravá „chodí a zobne si tam nebo tam“.  
Souvisí to s tím, že společnost v dneš-
ní době žije v dostatku, tak si dovo-
lí i tu zvěř v přírodě nakrmit. Mnoh-
dy však ono krmení (ne přikrmování) 
zvěři škodí. Je ale pravdou, že pokud 
by společnost byla chudá, jak se říká, 
že lidé by neměli co do úst, tak by zvěř 
lovili, a ne ji krmili. 

Je	těžší	starat	se	o	lesní	zvěř	během	
zimy?
Myslivec pečuje o zvěř, je to jeho ce-
loroční povinnost. Musí se starat o to, 
aby zvěř měla stálý přístup k vodě, 
k soli, aby drobná zvěř měla dostatek 
krytu, aby v honitbě byl klid. V létě je 
to u nás v naších podmínkách jedno-
dušší, je to dostupné, ale v zimě po-
kud nasněží hodně sněhu, tak se my-
slivec musí kolikrát brodit tím sně-
hem, ale on to dělá rád, nedělá to je-
nom proto, aby splnil nějaké zákonem 
stanovené povinnosti.

určitě	 i	 někomu	 z	 našich	 čtená-
řů	už	se	stalo,	že	narazil	v	přírodě	
na	srnečka	nebo	jiné	mládě.	Jak	se	
správně	zachovat?
To je velmi diskutované téma.  Jak se 
má člověk zachovat, když najde mlá-
dě samotné. Matka sice u něj nesto-
jí, zato v skrytu pozoruje a hlídá jej. 
Lidi do dneška, i když se to učí už ve 
škole, pořád někdy dělají tu chybu, že 

srnečka vezmou, aby ho „zachránili“. 
Ale jeho matka tam je, ona o něm ví. 
K mláďátku nechodíme, hlavně se ho 
nedotýkáme, necháme ho tak, mat-
ka si pro něj určitě přijde. Je třeba si 
uvědomit, že pokud se člověk mládě-
te dotkne, tak ta matka v něm cítí člo-
věka, přestane se o něj starat a mládě 
pak většinou umře hlady.

Řada	lidí	často	vůbec	neví,	co	dělat	
v	případě,	když	srazí	zvěř?
Když jedeme kolem lesa, měli bychom 
si uvědomit, že nám může najednou 
vběhnout pod kola zvěř. Takže je po-
třeba toto mít stále na zřeteli. Opa-
trnosti není nikdy nazbyt.  Je otáz-
ka, jak člověk zareaguje, jestliže zví-
ře usmrtí, nebo narazí na již zhlaslou 
zvěř. Je pak morální povinností řidi-
če kontaktovat osobu zodpovědnou 
za výkon práva myslivosti pro danou 
honitbu. Ten se pak postará o odstra-
nění zvěře. Pokud nevíme na koho se 
obrátit, pak doporučuji kontaktovat 
Policii ČR. 

Jak	se	díváte	na	volný	pohyb	domá-
cích	mazlíčků	v	přírodě?
Dívám se na ně skrz prsty, velmi se to 
rozmohlo. Penetrace lesů lidmi s do-
mácími mazlíčky je obrovská. A ne-
jsou to jen mazlíčci, ale také cyklis-
té, motorkáři, čtyřkolky a tak dále. 
Co se týče konkrétně domácích maz-
líčků, jsou to hlavně pejsci, setká-
vám se s tím dennodenně. Myslivec-
ký zákon hovoří, že člověk se psem 
do lesa může, ale musí ho mít neustá-
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le pod kontrolou. Já se setkávám bo-
hužel s tím, že člověk lesem jde, nese 
si sebou vodítko, obojek. Když se ho 
zeptám kde má psa, slýchávám od-
pověď: „on mi zrovna utekl“, „on při-
jde“ atd. Já bych chtěl znovu podotk-
nout, že lesní zvěř je v dnešní době 
tak strašně stresovaná, nejen pejska-
ři, ale obecně lidskou činností v lese. 
Lesní zvěř vidí a cítí v psovi nebez-
pečí, to je jakoby cítila vlka. Výsled-
kem je, že dnes přes den v podstatě 
neuvidíte zajíce nebo srnu, stává se 
z nich noční zvěř. Je to takový nešvar, 
to vám potvrdí každý myslivec. Lidé 
by si měli uvědomit, že v tom lese ne-
jsou sami, a i když nevidí zrovna tu 
zvěř, ona tam je a psa by měli mít na 
vodítku. 

Které	lesní	zvíře	máte	nejraději?
Já jsem známý jednou věcí, mne fasci-
nuje v přírodě od mravence po med-
věda úplně všechno. Pokud bych si 
měl vybrat, byl by to samozřejmě 
král lesů jelen a potom tetřev. Ten 
tady v Beskydech je v minimálních 
počtech, ale já si pamatuji doby, kdy 
nebyl problém se s ním v lese potkat 
a byl na něj úžasný pohled.

Prozradíte	váš	oblíbený	recept	na	
zvěřinu?	
Můj oblíbený recept je to, co připraví 
manželka. Já zvěřinu nevařím, ale rád 

ji jím (smích). Velmi mi chutná jele-
ní na víně s knedlíkem, guláš je taky 
dobrý. Pokud bych si mohl vybrat, pak 
přednost má u mne dančí a divočák. 

Co	byste	si	přál?
Poněvadž jsem lesník a myslivec, tak 
bych si přál, aby ta proklamovaná rov-
nováha mezi lesem a zvěří konečně 
nastala. To znamená, aby ty lesy netr-
pěly vysokými škodami od zvěře, ne-
byly nadměrně poškozovány okusem 

či ohryzem. Zkrátka aby byly zdravé. 
Na druhou stranu si přeji, abychom se 
my ke zvěři chovali jako k „národní-
mu bohatství“. Přál bych si také, aby 
tady v Beskydech měly trvalý domov 
i šelmy – vlci, rysi, medvědi a to v ro-
zumném počtu. Vůbec bych se nebrá-
nil jejich přísné a rozumné regulaci.  

Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby 
se Vám to vyplnilo.

Andrea Brózdová
foto: archív František Lipowski
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1515 ZUŠ

PŘEDvánOční	Dění	v	ZuŠ	JABlunKOv
Milí čtenáři, rádi bychom vás pozvali na nadcházející 
akce na Základní umělecké škole v Jablunkově. Teď se 
především můžete těšit na dva vánoční koncerty. První 
z nich se uskuteční v	neděli	11.	12.	2022 v PZKO v Mos-
tech u Jablunkova. Na tomto koncertě uslyšíte hudební 
čísla všech žánrů a v rámci spolupráce škol vystoupí také 

BIG BAND ze ZUŠ Třinec a žáci ze SZUŠ Skalité ze Sloven-
ska. v		úterý	13.	12.	2022 se uskuteční vánoční koncert 
v kostele Božího těla v Jablunkově. Tento koncert pojed-
nává o příběhu Panny Marie. Hudební zpracování uslyší-
te a vizuální podobu tohoto příběhu zpracovali žáci vý-
tvarného oboru. Celou předvánoční atmosféru tak pod-
trhne výběr nejlepších prací, písní a skladeb. 

Dále bychom ještě rádi pozvali všechny děti na jedinečný 
tvořivý workshop s názvem „ Po stopách jablunkovských 
Židů“. Účastníci si můžou vyzkoušet psaní hebrejského 
písma, zpívání židovských písní nebo třeba ochutnávání 
tradiční pochutiny.

Těšíme se na vaši účast na jakékoliv z výše uvedených akcí 
a bude nám ctí ukázat vám společně s našimi žáky práci, 
která pro ně znamená mnoho příprav a úsilí. 

Děkujeme za podporu městu Jablunkovu, našemu zřizo-
vateli Moravskoslezskému kraji, a Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu „Pod-
pora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 
2022“.
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10:00 IDarED
11:00 Folklorní soubor Staškovanka
12:00 Kouzelník pro děti
14:00 aKUma
15:00 BoHEmIa VoICE
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