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S proudem plave jen mrtvá ryba
Vážení spoluobčané,

starý rok je za námi a stojíme na pra-
hu nového roku 2023. V těchto dnech, 
více než kdy jindy, člověk si uvědo-
muje, že něco skončilo a něco nové-
ho začíná. Zkusme v tyto dny popře-
mýšlet nad tím, co jsme dosud prožili, 
co se nám nepodařilo a co bychom si 
ve svém životě přáli uskutečnit nebo 
změnit. Nesmíme být ve svém pře-
mýšlení líní. Nesmíme se nechat opít 
jakýmsi radostným zážitkem, který 
nám nabízí televize, nákupní středis-
ka, jiní lidé. Protože přicházejí všed-
ní dny, rutina práce a námaha. Pokud 
my však právě v tyto dny nezačneme 
nově přemýšlet, jinak vidět věci, více 
chápat v souvislostech, nespokojovat 
se s povrchními informacemi a neza-
pomeneme na staré křivdy, pak byly 
tyto svátky úplně zbytečné.  Nic se 
v našem životě nezmění, život bude 
stále pro někoho těžký, pro někoho 
nudný, a pro jiné až nesnesitelný. 

Zkusme se aspoň trochu podívat do 
svého srdce, jaké touhy, představy, 
přání jsme měli během roku. A srov-
nejme je s tím, jak se nám je dařilo 
naplňovat. Samozřejmě mám na my-
sli jenom ty představy a touhy, kte-
ré byly, a to je velmi důležité, v očích 
Božích dobré. Důležité je to proto, což 
každý z nás moc dobře ví, že jen to, co 
je v Božích očích dobré, jednou určitě 
bude člověku prospěšné. 

Mluvili jsme o tom, že člověk by neměl 
nechat svůj osud plynout samovolně. 
Jedno z moudrých přísloví říká, že 
s proudem plave jen mrtvá ryba. Ka-
ždá živá se staví proti proudu. A teď 
si sami ve svém srdci přiznejme, kte-
ré rybě jsme se více podobali. Té živé 
a zdravé, která nachází v sobě síly po-
stavit se proti proudu, která se ještě 
na něco nové těší a o to usiluje? Ane-
bo té mrtvé a zapáchající, které už je 
všechno jedno a která už má život za 
sebou. Nebo řečeno jinak. Upřímně si 
v srdci odpovězme na několik otázek. 
Když se tak pohybujeme mezi lidmi 
dobrými i nesympatickými, ze které 

skupiny bereme si své vzory? Kdo je 
nám příkladem? Jaký člověk nám im-
ponuje? Pokud se podíváme na své 
skutky kriticky, konáme i my některé 
věci, které odsuzujeme u jiných? Po-
ložme si otázku a hledejme na ni od-
pověď. Které hodnoty jsou pro nás 
důležité? Jsou to hodnoty, které nám 
nabízí tržní svět? Nebo jsou to hod-
noty, které nám nabízí televize? Jsou 
to hodnoty nějaké ideologie? A zcela 
určitě si odpovězme na otázku, kte-
rými hodnotami se necháváme ovliv-
ňovat? Zdálo by se, že jsou to zbyteč-
né otázky, ale ve hře je náš život. Vez-
měme si například narkomana. Ten 
uvěří lidem nebo myšlence, že tato 
droga mu přinese pěkný požitek, za-
pomenutí problémů, no prostě užije 
si. Pravda neboli konec je úplně jiný. 
Člověk se stává závislý, totiž otrocký, 
ruinuje se jeho osobnost, stává se ne-
schopný, často nemocný, ničí veškeré 
lidské vztahy a doplatí na to rodina 
a celé okolí. Mezi takové falešné na-
děje pro člověka patří třeba alkoholi-
smus, honba za velkými zisky, penězi, 
majetkem a mnoho dalšího. 

Aby náš život měl cenu, je třeba při-
jmout za své a nechat se ovlivňovat 
zásadně jinými hodnotami, než nám 
jsou předkládány. Jedině pokud při-
jmeme za své a budeme se řídit hod-
notami, na které nám poukázal Je-
žíš, máme šanci náš život žít správ-

ně, smysluplně. A co je nejdůležitěj-
ší obstát svým životem před Bohem. 
Co to jsou za tak převratné hodnoty, 
které tolika lidmi zůstávají nepocho-
peny? Láska k Bohu a láska k lidem.  
Pokud oba tyto vztahy jsou naruše-
né, tak náš život za moc nestojí a nedá 
se na něj moc sázet. Protože „nemoc-
ní“ sotva kdy vítězí. Dalo by se říci, že 
tyto dvě hodnoty jsou složité a vyža-
dují od člověka hodně námahy. Pro-
tože milovat Boha a něco pro to dě-
lat chce odvahu a úsilí. Milovat člo-
věka a udělat něco pro jeho štěstí to 
stojí také hodně dřiny. Ale každý, kdo 
chce tyto hodnoty uskutečňovat, není 
ledajaký člověk. Musí mít široké ote-
vřené srdce a velkého ducha. V Bib-
li můžeme číst, že věřící člověk není 
člověk, který čeká, že mu něco z nebe 
spadne.  Ale člověk, který bere osud 
do svých rukou a jako Boží dítě si pře-
je něco dobrého vykonat, někoho ně-
čím obdarovat.  Už nejsi otrok, ale syn 
a jako syn také dědic skrze Boha. Stát 
před novou etapou svého života s vě-
domím, že začal nový rok, nezname-
ná jen užít si pohodlí, zůstat nečinný 
a prolenošit čas. Ale naopak. Odpo-
činout si, načerpat síly, aby s rados-
tí člověk uskutečňoval něco nového. 
Něco, na co čeká spoustu lidí. A to je 
naše láska. A to bych Vám všem přál 
do nového roku. Nic víc, nic míň. 

 P. Alfred Volný, farář
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29 650 výpůjček knih

602 registrovaných čtenářů

7 940 návštěvníků

4 roky nejmladší čtenařka

Jablunkovská knihovna
          rok 2022 v číslech

104 deskových her 90 let nejstarší čtenařka

663 nových knih

Děkujeme za vaši přízeň 
!



POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ
Rola życia w ewolucji biosfery

Życie wywiera większy wpływ na 
środowisko planety niż dawniej są-
dzono - służy jako aktywny regula-
tor. Życie stanowi homeostatyczny 
system sprzężeń zwrotnych, stabili-
zujący temperaturę, skład chemicz-
ny atmosfery, oceanu i gleb, korzyst-
ne dla żywych organizmów. Biosfera 
jest celowo działającym super-orga-
nizmem.

Skoro biosfera Ziemi jest wysoce 
zorganizowanym organizmem, mo-
żemy więc mówić o fizjologii Zie-
mi. O ile wiedza dotycząca fizjologii 
człowieka jest bogata, to wiedza dotycząca fizjologii tak 
wielkiego organizmu jak Ziemia, jest dopiero w powija-
kach.  Co więcej jej zastosowanie napotyka na liczne ba-
riery ekonomiczne i polityczne. Obserwujemy - pisze Jan 
Lasa w swojej książce „Geofizjologia. 30 lat hipotezy Gai” 
- pewne znaki i kliniczne objawy, i na tych podstawach 
próbujemy stawiać diagnozy. Brak nam skargi pacjenta – 
Ziemi. Wiedza o fizjologii człowieka rozwijała się bardzo 
długo i najczęściej metodą eksperymentów oraz wielo-
krotnie ponawianych prób i błędów. Błędy dotyczące wie-
dzy o funkcjonowaniu biosfery mogą nas wiele koszto-
wać. Lecz chyba nie ma innej drogi dla ludzkości jak uczyć 
się na własnych błędach.

CElOWE (?) DOSTROJEnIE PARAmETRóW bIOSfERy
Już w XIX w. współpracownik Darwina, Alfred Russel 
Wallace dowodził, że „warunki panujące na Ziemi spra-
wiają wrażenie, jakby były specjalnie dobrane dla po-
trzeb życia. Warunkami tymi są: regularna dostawa ener-
gii w postaci promieniowania słonecznego, obfitość wody, 
występowanie atmosfery o odpowiedniej gęstości zawie-
rającej tlen, dwutlenek węgla, parę wodną, azot, amoniak, 
zmiana dnia i nocy. Również takie cechy środowiska jak 
rozmiary Ziemi, ukształtowanie lądów decydujące o kie-
runkach prądów morskich, położenie Ziemi w stosunku 
do Słońca decydują o możliwości życia na Ziemi”.

Przykładów precyzyjnych dostrojeń w sferze biosfery są 
tysiące, począwszy od bakterii i mikroorganizmów, po-
przez strukturę gleb, świata roślinnego i zwierzęcego, aż 
po obieg wody i atmosfery. Wymienię tutaj za Janem Lasą 
kilka dalszych przykładów:

• Wszystkie składniki chemiczne mają określone do-
puszczalne stężenia, tolerowane lub niezbędne do ży-
cia. Niektóre pierwiastki, na przykład: jod, selen, żela-
zo, w wysokich stężeniach są truciznami, ale ich brak 
uniemożliwia istnienie organizmów. Ich poziom jest 

dynamicznie regulowany przez 
wzajemne sprzężenie czynników at-
mosferycznych, organicznych i mi-
neralnych.

• Najbardziej dopasowana do życia 
jest woda. Jej nietypowe cechy to 
ciepło właściwe, ciepło utajone, 
przewodnictwo cieplne, napięcie 
powierzchniowe, rozszerzanie 
się w pobliżu punktu zamarzania. 
Woda wyrównuje temperaturę 
globu, umożliwia regulację tem-
peratury wewnątrz organizmu. 

• Stężenie i rozmieszczenie dwutlenku węgla - CO2, któ-
ry jest niezbędny dla rozwoju wielu organizmów, min. 
roślin i pobierany z atmosfery a następnie deponowany 
w glebie czy osadach wapiennych. Proces ten odpowia-
da za wiele zjawisk w biosferze min. za obecność odpo-
wiedniego stężenia tlenu w atmosferze.

• Odpowiedni stopień zasolenia wód morskich, który 
sprzyja rozwojowi w nich życia.

• Odpowiednia temperatura atmosfery Ziemi, która re-
gulowana jest min. przez dynamikę stężenia gazów ta-
kich jak CO2, tlenu i gazów opartych na związkach siar-
ki, które są kondensatorem skraplania się pary wodnej 
i co za tym idzie struktury opadów atmosferycznych.

PRZySZŁOść bIOSfERy - ROlA CZŁOWIEKA 
Ziemia stanowi aktywny system starający się utrzymać 
stabilną równowagę niezależnie od chwilowych perturba-
cji. Niestety ludzkość wycina lasy, zwiększa powierzchnię 
uprawnych pól, rośnie konsumpcja energii, która zwięk-
sza emisję dwutlenku węgla. Jeżeli ten system znajdzie się 
na granicy możliwości regulacyjnych, to nawet minimal-
ne zakłócenie może go z tego stanu równowagi wyprowa-
dzić powodując nieprzewidywalne i chaotyczne zmiany.

Zdaniem badacza problematyki ekologicznej - Jana Lasy - 
musimy więc znaleźć odpowiedź na następujące pytania: 

• jak stabilny jest obecny system, 

• co może go wytrącić z równowagi, 

• czy efekt zakłóceniowy może być odwrócony, 

• czy bez naturalnego ekosystemu w obecnej formie 
świat może zachować obecny klimat i skład ekosyste-
mów.

Z górolskim pozdrowiynim

Andrzej Suszka z Rupiynki łod Fiedora 
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„Jak pejsek s kočičkou
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Výstava Lodních modelů
Pe�  Suovský

Vernisáž 9.1.2023 v 17:00 v Jacki

Výstava potrvá do 10. února 2023.



Petr Hamrozi  
- ředitel muzea bible
V průběhu prosince a ledna jsou v Jablunkově k vidění mistrov-
ské repliky Českých korunovačních klenotů. Příležitost spatřit 
ty pravé se nám tak lehce nenaskytne a rozeznat rozdíl na první 
pohled laik taky nedokáže. Proto je to jedinečná příležitost pro 
Jablunkovany. Korunovační klenoty patří mezi národní kultur-
ní památky České republiky. Repliky vytvořil klenotník a mistr 
uměleckých řemesel Jiří Urban, který patří mezi špičky v oboru. 
Tyto repliky doputovaly až do Jablunkova díky snaze muzea bib-
le. největší zásluhu na tomto projektu má bezesporu ředitel mu-
zea bible pan Petr Hamrozi, který chtěl touto cestou přiblížit li-
dem spojitost mezi biblí a Českými korunovačními klenoty.

Jak se Vám povedlo získat pro Jab-
lunkov repliky korunovačních kle-
notů?
Dostat sem na Jablunkovsko repliky 
korunovačních klenotů jsme zvažova-
li velmi dlouho. Usilovali jsme o ně asi 
tři roky a vůbec to nebylo jednoduché 
jak z pohledu technického, finančního, 
tak i organizačního. Jsme rádi, že se to 
nakonec povedlo. Je pravda, že když 
byla poslední dva léta ze zákona ja-
kákoliv činnost kulturních organizací 
zastavena, samotná realizace projektu 
se protáhla. Jsme rádi, že v Moravsko-
slezském kraji jsme druhý region, kte-
rému se to nakonec povedlo.

Jak hodně to bylo náročné na pří-
pravu a co to obnášelo?
Intenzivní příprava trvala zhru-
ba půl roku. Museli jsme připravit 
i jednotlivé části kláštera tak, aby 
bylo pro výstavu dostatek místa. 
Bylo třeba najít místo pro uschová-
ní celé expozice Muzea Bible, která 
je tady standardně. Museli jsme při-
pravit zabezpečovací zařízení, dob-
ře vše ošetřit smluvně, ale i organi-
začně, od rezervačních systémů po 
logistiku. Tato výstava je opravdu je-
dinečná. Pro tyto skvosty se použí-
vá název: „Mistrovské repliky“, pro-
tože byly dělány s velkou precizností 
a jak příprava, tak i realizace těchto 
replik byla opravdu náročná a dlou-
há, a taky drahá. Proto se nedivíme, 
že i zapůjčení výstavy do Jablunkova 
neslo značné finanční náklady.

Kdo tedy dělal repliky Českých ko-
runovačních klenotů?
Tvůrcem replik je Jiří Urban, šper-
kař z Turnova, který se kromě tvorby 
šperků zabývá výrobou kopií histo-
rických klenotů. Jeho díla jsou známá 
po celém světě a patří opravdu mezi 
špičku ve šperkařském průmyslu. Vy-
tvořil například kříž pro papeže Jana 
Pavla II nebo granátovou soupravu 
šperků pro britskou královnu. Tady 
na výstavě mohou návštěvníci zhléd-
nout taky video, jak repliky vznikaly. 

Co všechno tedy můžeme na výsta-
vě vidět?
Nejdůležitější jsou repliky Českých 
korunovačních klenotů, to znamená 
svatováclavské koruny, žezla a jabl-
ka, které jsou v renesanční formě. Zá-
roveň tady máme žezlo a jablko v go-
tické formě, které jsou vlastně původ-
ní částí korunovačních klenotů, které 
nejspíš používal Karel IV. Renesanč-
ní žezlo a jablko je daleko víc zdobné. 
Kromě Českých korunovačních kle-
notů je tady Svatováclavský meč, kte-
rý byl nedílnou součástí korunovace. 
Dále návštěvníci mohou zhlédnout 
repliku originálního korunovačního 
pláště Karla IV, který používali i jiní 
panovníci, a taky repliku korunovač-
ního pláště Marie Terezie, což byla je-
diná panovnice v českých dějinách. Je 
tady přesná replika Pražského Jezu-
látka, a taky medailonky, které pou-
žívali Habsburgové při narození po-
tomka. Celá expozice je doplněná in-

formačními panely ze života 22. pa-
novníků české historie, kteří byli ko-
runováni právě Svatováclavskou ko-
runou. Jsou tady ukázky mincí, staro-
věkých listin, husitských zbraní. 

Musím ovšem podotknout, že vše do-
plňujeme také vybranými exponáty 
Muzea Bible. Takže lidé se mohou po-
dívat na Bibli z roku 1556, to je ori-
ginál, svitek tóry, který má 17 met-
rů, Bibli do vody, Lego Bibli,  Bibli pod 
mikroskop, což je jedna z nejmenších 
Biblí na světě. Všechny jsou standard-
ně součástí Muzea Bible. 

Jak jste k tomu dospěl, že jste začal 
bible sbírat a pak otevřel muzeum 
bible? máte k biblím osobní vztah?
Prakticky ta myšlenka na vznik Mu-
zea Bible přišla od Pána Boha. Neberu 
to jako frázi, ale opravdu to tak bylo. 
Muzeum Bible navazuje na velkou pu-
tovní výstavu o Bibli, která putovala 
od roku 2009 po celé České a Sloven-
ské republice. Zavítala do 130 měst 
a obcí, vidělo ji okolo 130 000 lidí. Po 
6letém putování přišla myšlenka od 
Pána Boha na vytvoření něčeho stá-
lého, co přibližuje lidem Bibli a křes-
ťanství. Na světě do té doby nic tako-
vého neexistovalo, tak jsme začali usi-
lovat o vytvoření mezinárodního pro-
jektu Muzea Bible. Hledali jsme něja-
ké vhodné místo v Moravskoslezském 
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kraji a jeden z tipů byl Jablunkov 
a Starý Klášter. Je pravda, že byly vel-
ké snahy, aby toto muzeum vznik-
lo v Praze anebo Brně, ale my jsme si 
řekli, že tam už toho mají dost, a ne-
musí tam mít všechno. A jelikož jsme 
z Moravskoslezského kraje, chtě-
li jsme, aby to vzniklo v našem regi-
onu. Setkali jsme se s několika maji-
teli památek a různých objektů, pro-
bíhala různá jednání. Setkali jsme se 
i s vedením města Jablunkova, s pa-
nem starostou Jiřím Hamrozim, s teh-
dejším místostarostou panem Stani-
slavem Jakusem a radou města, kde 
jsme představili náš záměr. Nakonec 
jsme se dohodli na spolupráci, a díky 
tomu mohla být otevřena první část 
tohoto projektu. Nejdřív je samozřej-
mě potřeba zrekonstruovat celý kláš-
ter, okolí a pak vytvořit postupně vel-
ký mezinárodní projekt. Dneska Mu-
zeum Bible vlastní 7 – 8 tisíc expo-
nátů z různých uhlů pohledů, takže 
kromě zajímavých biblí v desítkách 
jazyků máme spoustu zajímavých 
a velmi prestižních obrazů, například 
100 grafických listů od Rembrandta. 

Z časem chceme vytvořit kromě kla-
sické expozice oddělení: „Bible a umě-
ní“, „Bible a osobnosti“, „Bible a děti“ 
a další zajímavosti. Je před námi vel-
ký kus práce, ale spoustu už se poda-
řilo udělat.

To znamená, že v Jablunkově vznik-
lo první muzeum bible? 
Muzeum Bible bylo první v Jablunko-
vě, za 2 a půl roku pak ve Washingto-
nu, trochu větší ovšem. Ale hlavní je, 
že my jsme se stali inspirací pro další 
lidi, města i státy. Muzea Bible vzni-
kají buď ve spolupráci s námi, anebo 
nezávisle na nás. My fungujeme jako 
nezisková organizace „Muzeum Bib-
le“, spolek, který je složen z lidí pře-
devším z našeho regionu. Z jinými ze-
měmi nejsme provázáni organizačně, 
ale díky stejnému zájmu se mezi se-
bou známe.

Jak velký je zájem o výstavu biblí?
Je to různé. Je pravda, že Česká repub-
lika je považována za jednu z neja-
teističtějších zemí v Evropě. Myslím 
si však, že historické Bible mohou být 
zajímavé i pro ateisty. Jsme rádi, že 

sem přijíždějí návštěvníci z různých 
koutů světa. Nejdále to asi měla sku-
pina z Japonska, měli jsme i skupinu 
studentů z Afriky, byli tady někte-
ří velvyslanci, honorární konzulové, 
čili atašé některých zemí anebo osob-
nosti různých církví. Takže přijíždějí 
sem návštěvníci z různých koutů svě-
ta, ale samozřejmě nejvíc Češi, Slová-
ci a Poláci.

Vy sám jste studoval nějakou školu 
směřující k tomuto tématu?
Já mám vystudovanou ekonomiku, 
k Biblím jsem se dostal díky Božímu 
vedení. Někdy od roku 2008 jsem za-
čal ty materiály sbírat. Tím, že jsem 
se tomu začal věnovat, musel jsem se 
postupně v tomhle směru vzdělávat 
a získávat informace nejen z nábo-
ženského pohledu, ale i z toho tech-
nického. Naučit se, jak o památky pe-
čovat, řešit technické a stavební zále-
žitosti pro přípravu expozice. Muze-
um se neustále rozrůstá, a proto se 
realizují projekty, jako teď tato výsta-
va.  Chceme prezentovat v tomto regi-
onu zajímavé a jedinečné věci, které 
vždy navazují na téma Bible. Máme 
v záloze ještě další zajímavé projekty, 
takže pokud se vše podaří realizovat, 
tak budeme velmi rádi. Dopředu bych 
to nechtěl ještě prozrazovat. 

Který ze všech těch skvostů je pro 
Vás top? Anebo pro návštěvníky co 
může být nejzajímavější?
Samozřejmě top je Svatováclavská 
koruna. A to z různých úhlu pohle-
dů. Nejenom svoji hodnotou. Koruna, 
kterou nechal dělat Karel IV, obsa-
huje 96 drahých kamenů, z nichž je-
den, který je hlavní, červený kámen, 
který se jmenuje Rubelit, má údajnou 
hodnotu 800 miliard Korun českých. 
Karel IV do koruny investoval nejen 
z pohledu strategického, ale i z po-
hledu budoucnosti. Také byl hluboce 
věřícím člověkem a drtivou většinu 
rozhodnutí, které činil, činil v kapli 
na kolenou. Tady jsme chtěli pou-
kázat na spojení Biblí a Korunovač-
ních klenotů. Koruna je třeba zajíma-
vá tím duchovním přesahem, proto-
že se prokázalo, což v posledních le-
tech vědci potvrdili, že Svatováclav-
ská koruna obsahuje kříž, kde v ma-
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lém modrém křížku je údajně umís-
těn trn z trnové koruny Ježíše Kris-
ta. Tady vidíme, jak Karel IV kladl dů-
raz na duchovní hodnoty. Je škoda, že 
spousta následovníků se nedívá na 
významné osobnosti českých dějin, 
kteří byli hluboce věřící a pochopili, 
že v Bibli je vodítko pro rozhodování 
v důležitých situacích. Pro mě samot-
ného odkaz Karla IV i jiných panovní-
ků má silné poselství. Druhý exponát 

velmi významný je královské jablko, 
to novější renesanční, které nechal 
dělat Ferdinand I Habsburský. Jeho 
výroba byla inspirována biblickými 
příběhy. Nahoře jsou výjevy z knihy 
Starého zákona, konkrétně je to pří-
běh Davida a jeho boje proti Goliá-
ši. Je tam taky znázorněna koruno-
vace Davida za krále. Ve spodní čás-
ti je příběh Adama a Evy. Mnozí Češi 
o tom vůbec nevědí. 

Originál klenotů je samozřejmě 
vyroben ze zlata a drahokamů. 
Z čeho jsou vyrobeny repliky? Z ja-
kých částí se korunovační klenoty 
skládají?
Ty repliky jsou vyrobeny z leštěné-
ho stříbra a pozlaceny, drahé kame-
ny jsou vyrobeny ze speciálních skel, 
aby byly maximálně blízko vzhledu 
pravým drahokamům. Běžný člověk 
ani rozdíl nepozná. Jen kdyby kleno-
ty stály vedle sebe, rozdíl by byl vi-
dět. Velká výhoda pro návštěvníky je, 
že se opravdu mohou podívat na úpl-
né detaily klenotů a mají na to dosta-
tek času. Pravé klenoty se vystavují 
maximálně jednou za pět let, čeká se 
v řadě 8 až 12 hodin, a pak má každý 
zhruba 3-4 sekundy na to zhlédnout 
pravé klenoty. 

Jak je to s putováním klenotů, je to 
přece jenom poklad?
Výstava postupně navštěvuje různé 
kouty Česka a Slovenska. Tyto repliky 
mají hodnotu, i když se to nezdá, řá-
dově milióny korun. Pak je komerční 
hodnota, která může být ještě vyšší. 
Takže převoz není jednoduchý. Pře-
váží se to ve speciálních boxech a tak, 
aby o tom nikdo nevěděl. 
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Co byste chtěl vzkázat lidem, kte-
ří výstavu navštívili, nebo ještě na-
vštíví?
Já bych chtěl především poděkovat za 
důvěru zastupitelům i radě města, kte-
ří tyto projekty podporují. Jak rekon-
strukci a smysluplnou záchranu Staré-
ho kláštera tak i samotné Muzum Bib-
le. Jsme rádi, že se do tohoto projektu 
zapojili hlavně lidi z Jablunkovska, ať 
už jsou to představitele církví, podni-
katelé, běžná veřejnost, nebo zástup-

ci z města. Mé dík patří i střední ško-
le Jablunkov, která se aktivně, hlavně 
díky pomoci studentů, zapojila do pro-
jektu výstavy korunovačních kleno-
tů. Chceme, aby mladí lidé poznali, jak 
probíhají tyhle akce, jak se komuniku-
je s médií, jak se tyto akce připravují, 
jak se realizují přednášky apod. Je dů-
ležité, abychom v našem regionu táhli 
za jeden provaz, abychom hledali ces-
ty, jak spolupracovat na různých pro-
jektech, nejen na Muzeum Bible. Naše 

republika je v kontextu celého svě-
ta moc malá země a musíme táhnout 
za jeden provaz, protože jsme v silně 
konkurenčním prostředí v celosvě-
tovém měřítku. Proto si vážím všech, 
kteří hledají cesty, jak spolupracovat 
a záleží jim na rozvoji celého regionu. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně zdraví v novém roce a taky 
ať se Vám všechny vize vyplní

Irena Jurgová
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W nowym Roku z wyśmiotóm  
gymbóm na każdym kroku!!!

Z każdym nowym rokym przichodzi nowo nadzieja, że 
zaś bedzie lepi, bo przeca świat patrzi optymistóm. La-
toś nas jeszcze przed świyntami śniyg zasypoł a zrobił ra-
dość wszyckim dzieckóm, bo nima jak pogupnyć na śnie-
gu. Sportowcy, kierzi se radzi zóndóm na bieżki, mógli już 
dobry tydziyń przed Wilijóm relaxować w zaśnieżónych 
Beskidach. Jak człowiek zacznie rozmyślać nad łóńskim 
rokym, tak każdymu przidzie na myśl cosi inszigo. Kupa 
sie tego podarziło, ale nas aji kaj co porzódnie zaskocziło. 
Każdy jedyn z nas je oryginał, kiery sie nigdy na świecie 
jeszcze nie ukozoł, ani se też nie ukoże. Tymu je tyn nasz 
żiwot taki piekny a wyjóntkowy. Trza se cenić każdego 
dnia, chwile a spotkanio z drugim człowiekym. Tela ludzi 
już tu przeszło przez tyn Jabłónkowski Rynek…Gdyby ta 
paniynka Maryja na rynku umiała wykłodać, to by nóm 
nałopowiadała kajaki przigody – szczynśliwe, ala aji ty 
smutne, kiere ku żiwotu też patrzóm. Bo jako to móndr-
zi ludzie powiadajóm. Dziynki nimocy wiymy jakóm mo 
cene zdrowi. Dziynki złu wiymy jakóm woge mo dobro…
Świat kole nas je namalowany rynkóm wielkigo mistrza 
z wielkim humorym. Jeśli sie już dziwómy na przirode, 
albo na gwiozdy na niebie a cały wszechświat, tak nóm 
chybio słów, coby opisać tóm krase kole nas. Sztudowa-
ne głowy już przed pore rokami prziszli na to, że ludzie 
jak wszycko majóm a żijóm w dostatku, tak sóm nieszczy-
nśliwi a wiecznie narzykajóm. Dokóńca aji wiyncej ludzi 
umiyro, bo sóm na tym tak psychicznie szpatnie, że roz-
myślajóm jako tyn swój hrómski żiwot zakónczić. Ludzi-
óm przepych szkodzi, a tak trzeba każdy dziyń chladać 

równowagym w tym, co potrzebujymy. Czim wiyncej tego 
mómy, tym tego wiyncej chcymy a starości przibywo… 
Niechejmy to, co było w zeszłym roku pod pierzinóm cza-
su a zróbmy se miyjsce na tyn rok nowy, bo nas naisto ob-
darzi jakómsi nowóm fajnóm przigodóm. Zóndźmy se na 
ty nasze kopieczki chladać piekne widoczki. Jak człowiek 
obdaruje sóm sebie tym, że se kajsi zóndzie przynść, tak 
sie mu hned zrobi na duszi lachczeji… 

Dziynkujmy a radujmy sie żiwotym, bo cesta je krótko 
a nima czasu na narzykani! 

Janek z Brzega
Foto: Archív Jan Michalik
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milí žáci, vážení rodiče, zaměstnanci a příznivci školy!

Chtěl bych Vám popřát do nového roku 2023  
především hodně zdraví, domácí pohody a radosti.  

Doufám, že tento rok bude zase plný života a že se budeme moci spolu 
s našimi talentovanými dětmi opět scházet na bezpočtu školních akcí.

Za rok 2022 naši žáci předvedli úžasné výkony na koncertech,  
výstavách i soutěžích, rodiče i učitelé se obrnili trpělivostí  

při nácviku nových skladbiček a prací, proto Vám přeji,  
aby v letošním roce to bylo zase o něco lehčí. 

Krásný pohodový vstup do nového roku 2023 přeje 

ředitel školy Ondřej Bazgier,  
učitelé a zaměstnanci ZUŠ Jablunkov.  
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3. 12. 2022 – 27. 1. 2023

GEnERAČnÁ SymbIóZA
-  výstava obrazů malovaných na dřevě a dřevěných plastik
Dřevěnka na Fojtství – Mosty u Jablunkova
Pořádá: www.gotic.cz 

6. 12. 2022 – 30. 1. 2023

ČESKÉ KORUnOVAČnÍ KlEnOTy
Výstava mistrovských replik
Pořádá: www.MuzeumBible.cz

6. 1. 2023 v 15:00 hod

5. ROČnÍK TŘIKRÁlOVÝ POnOR  
pro veřejnost
Hrádek Belko 
Pořádá: PONOŘIČI 

7. 1. 2023

mezinárodní přehlídka  lidových kapel a fol-
klorních souborů 
a Bal Gorolski v krojích (19:00)
Kulturní dům PZKO ,,KASOWY“ Mosty u Jablunkova
Pořádá: www.balgorolski.eu 

9. 1. 2023 – 10. 2. 2023

VÝSTAVA lODnÍCH mODElŮ 
Vernisáž 9. 1. 2023 v 17: 00 hod. 
v budově Jablunkovského centra kultury a informací 
Pořádá: JACKi 

10. 1. – 10. 2. 2023

nA KOlE K SOUSEDŮm 
Výstava reklamních plakátů o cyklistice z přelomu 19. 
a 20. století Boleslava Fukaly
Dřevěnka na Fojtství – Mosty u Jablunkova
Pořádá: www.gotic.cz

15. 1. 2023 v 16:00 hod

VySTOUPEnÍ PĚVECKÉHO SbORU CAnTAmUS 
Koncert písní chval a díků v podání pěveckého sboru 
Kozlovic
Kostel sv. Hedviky – Mosty u Jablunkova

28. 1. 2023 v 16:00 hod 

JAK PEJSEK S KOČIČKOU SlAVIlI nAROZEnIny 
Pohádkové sobotní odpoledne
Divadlo tety Chechtalíny z Ostravy 
Sál radnice Jablunkov
Pořádá: Jablunkovské centrum kultury a informací 

KALENDáRIUM AKCí
Jablunkov a okolí
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