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Pravda je víc než moc, protože je trvalá
Rok 2023 začal ve znamení samo-
statnosti. Právě před 30. lety 1. ledna 
1993 spatřil světlo světa nový suve-
rénní stát Česká republika. Do konce 
ledna jsme si ve Světovém muzeu Bi-
ble v Jablunkově mohli prohlédnout 
unikátní výstavu, která představo-
vala mistrovské repliky českých ko-
runovačních klenotů. A v neposled-
ní řadě se pak v lednu konala i přímá 
volba prezidenta ČR. Píše-li farář o té-
matu státu, státnosti, možná někdo 
namítne, že církev se má přece sta-
rat jen o duchovní záležitosti a spásu 
duše. Téma státu má přenechat poli-
tikům. S tímto tvrzením nesouhlasím 
úplně. Církev může, ba dokonce musí 
o tomto tématu mluvit. A to na zákla-
dě našeho luterského učení reformá-
tora Luthera „o dvou říších“. Bůh dle 
tohoto biblického učení drží ve svých 
rukou dva meče: v pravé ruce drží 
meč duchovní - to je meč Božího slo-
va, v levé ruce drží meč pozemské-
ho vládnutí. Pán Bůh má ve své ges-
ci obě říše, anebo meče. To, že v dě-
jinách lidstva i církve byly tyto říše 
špatně pochopeny a interpretovány 
způsobilo mnoho zla. To musíme po-
korně i ze strany církve vyznat. Meč 
duchovní byl zaměněn za meč boje, to 
bylo jistě špatně. Nicméně jsem rád, 
že už naše první republika - Česko-
slovensko se přihlásila k etice Nového 
zákona. Svědčí o tom slova prvního 
prezidenta, pedagoga, univerzitního 
profesora, politika, státníka a filozofa 
T. G. Masaryka, který napsal: „Co to je 
humanita? Především nic nového, ný-
brž staré uznávané pravidlo je zákla-
dem i moderní mravnosti: Miluj bliž-
ního svého jako sebe samého!“ Takže 
láska k sobě navzájem a úcta z toho 
plynoucí. Dále Masaryk píše „Byl jsem 
čtyřikráte zvolen prezidentem naší 
republiky; snad mi to dává legitimaci, 
abych Vás poprosil a celý národ čes-
koslovenský i spoluobčany národnos-
tí ostatních, abyste při správě státu 
pamatovali na to, že státy se udržu-
jí těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám 
jsem si toho byl vždycky vědom. Ano, 
tak jak strom bez svých kořenů padá, 

tak i národ, pokud se zřekne svých 
idejí, na kterých byl založen. Budouc-
nost českého národa spočívá v návra-
tu k hodnotám a idejím našich před-
ků. Dokud tyto ideje v národě zůstá-
vají a lidé je žijí, dotud národ trvá.“ 

A jakéže to hodnoty jsou? Je to VÍRA 
(Cyril a Metoděj), PRAVDA (Jan Hus, 
J. A. Komenský), SVOBODA a DŮSTOJ-
NOST. 

V pohledu „shora" je víra a s ní spojená 
naděje darem, součástí nové skuteč-
nosti, která se zjevila v Kristu. Z hledis-
ka člověka, který se s touto novou sku-
tečností setkává, jde však o rozhodnu-
tí. Člověk se ve víře rozhoduje pro své 
odvěké určení ke spáse a k společen-
ství s Bohem. K Pravdě snad stačí jen 
zacitovat Jana Husa: „Hledej pravdu, 
slyš pravdu, uč se pravdě, miluj prav-
du, mluv pravdu, drž se pravdy, braň 
pravdu až do smrti...“ 

Vážení, máme velikou odpovědnost, 
ať už prezidentské volby dopadly jak-
koliv. Pro mě stále platí slovo Karla 
Čapka: „Pravda je víc než moc, proto-
že je trvalá“.

Se svobodou je to také zajímavé. 
V jedněch novinách jsem viděl kres-
lený vtip a na něm politik před par-
lamentem ČR říká zřejmě zástup-

ci médií: Svoboda se ruší, neosvědči-
la se. Usmál jsem se nad tím vtipem, 
ale zároveň jsem cítil na zádech tako-
vé divné mrazení. Člověk, žel, má ne-
jen pravdu, ale i svobodu raději pev-
ně v ruce, než nad sebou. Ale nemů-
žeme se rozhodnout svobodu jen tak 
zrušit, není naše. Jsme k ní jenom po-
voláni, je nám přána, ale k jejímu na-
plnění ve vlastním životě musíme 
urazit ještě kus cesty. A čtvrtá vzpo-
menutá hodnota „důstojnost“ je cena 
člověka před Bohem a mezi lidmi. Člo-
věk má svou důstojnost, cítí ji, je v ní 
upevněn anebo ji zase ztrácí, protože 
důstojnost člověka je docela křehká 
věc. Důstojnost přitom není namyš-
lené sebevědomí, povýšenost, pýcha. 
Známe i ty situace, kdy je člověk ji-
nými lidmi zbavován své důstojnosti 
a ponižován. Důstojnost lidského ži-
vota je dána tím, že Bůh člověka stvo-
řil a pro člověka svou obětí připravil 
věčnou záchranu. Žijeme v době, kdy 
se více pláče nad rozbitým autem či 
mrtvou kočkou než nad některými 
lidmi. Chraňme důstojnost člověka. 
A chraňme i tu důstojnost svou a to 
tím, že budeme žít v pravdě a lásce, ve 
víře v Krista, jak pravil T. G. Masaryk 
„pod zorným úhlem věčnosti.“ 

Roman Raszka, pastor SCEAV Návsí

DUCHOVNÍ SLOVO                                  
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ
Narodziny świadomości ekologicznej

Pierwszym globalnym forum, gdzie kwestie ekologicz-
ne stanęły w centrum zainteresowania opinii  publicznej, 
była XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjed-
noczonych, która odbyła się w grudniu 1968 roku. Rok ten 
uważa się za początek światowego ruchu na rzecz usta-
nowienia praw ochrony środowiska. Dużą rolę w uświa-
domieniu wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, odegrał 
Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta - "Czło-
wiek i jego środowisko" z 26 maja 1968.  Raport ten wy-
szczególnił największe zagrożenia ekologiczne w skali 
lokalnej i globalnej. Wstrząsnął on ówczesną opinią pu-
bliczną świata i przez wiele lat był nieomal codziennie 
cytowany przez prasę i inne środki przekazu. Przyczy-
nił się także do poważnego potraktowania ochrony śro-
dowiska przez rządy, parlamenty i przez zwyczajnych 
ludzi w wielu państwach świata. Równie doniosłą rolę 
odegrały raporty tzw. Klubu Rzymskiego publikowane 
w latach 70-tych XX wieku. Na sztokholmskiej konferen-
cji ONZ w 1972 roku podjęto istotne z punktu widzenia 
prawa międzynarodowego ustalenia. Po pierwsze ochro-
na środowiska została podniesiona do rangi podstawo-
wej funkcji państwa; pojawił się nowy termin “polityka 
ochrony środowiska" - jako integralna część polityki 
państwowej. Powołano też Program Ochrony Środowi-
ska Narodów Zjednoczonych - w postaci wyspecjalizo-
wanej agencji ONZ, która miała na celu stałe pilotowa-
nie spraw związanych z ekologią i ochroną środowiska. 
Na konferencji zwanej Szczytem Ziemi w Rio de Jane-
iro w 1992 roku przyjęto stanowisko, że sprawy ochrony 
środowiska należy łączyć z rozwojem społecznym i go-
spodarczym, gdyż są one ze sobą ściśle powiązane. Opra-
cowano wtedy zmodyfikowaną koncepcję rozwoju cywi-
lizacyjnego zwaną „zrównoważonym rozwojem”, która 
zakłada prowadzenie wszelkiej działalności gospodar-
czej w taki sposób, aby nie spowodować w przyrodzie 
nieodwracalnych niekorzystnych zmian i zachować jej 
bogactwo dla przyszłych pokoleń. Koncepcję tę zaakce- 
ptowało wiele państw i zasady zrównoważonego rozwo-
ju wpisane zostały do wielu konstytucji państwowych. 
Na Szczycie Ziemi postulowano też opracowanie zbio-
ru podstawowych zasad życia gospodarczego i społecz-
nego, uwzględniającego złożoność procesów ekologicz-
nych i społecznych na naszej planecie. Zasady te zosta-
ły opracowane w wyniku współpracy różnych środowisk 
z całego świata i opublikowane pod auspicjami UNESCO 
w roku 2000 jako Karta Ziemi.

Sygnatariusze Karty w jej Preambule stwierdzają, że 
znajdujemy się obecnie w krytycznym momencie dziejów 
Ziemi, w którym ważą się jej dalsze losy i od nas ludzi za-
leży jak ona będzie wyglądać w przyszłości, co pozosta-

wimy naszym potomkom i jak będzie rozwijać się dalsze 
na niej życie. Podkreślone zostają nieprawidłowości obec-
nie dominującego modelu rozwoju cywilizacyjnego – nad-
mierna konsumpcja, spustoszenie środowiska, narusza-
nie nieodnawialnych zasobów, masowe wymieranie ga-
tunków, rosnąca dysproporcja pomiędzy społecznościa-
mi, niesprawiedliwość w rozdziale zasobów Ziemi, ubó-
stwo, pogrążenie całych społeczeństw w nędzy i niewie-
dzy, gwałtowne konflikty.  Od tego, czy uda nam się przy-
wrócić równowagę procesów cywilizacyjnych, a także 
zdrową biosferę z całym jej bogactwem roślinnym i zwie-
rzęcym, z czystą i zdrową glebą oraz wodą i powietrzem, 
zależy przyszłość ludzkości i życia na Ziemi. Jak podkre-
ślają autorzy Preambuły – „Ochrona zdolności Ziemi do 
życia, jej różnorodności i piękna jest naszym świętym 
obowiązkiem”.

By wywiązać się z tego obowiązku, musimy zdaniem au-
torów Karty zacząć w szerszym zakresie identyfikować 
się z całą społecznością Ziemi, tak samo jak z naszymi lo-
kalnymi społecznościami - gdyż to, co lokalne, łączy się 
wielorakimi powiązaniami z tym, co globalne i odwrot-
nie. Będąc obywatelami różnych narodów jesteśmy jed-
nocześnie mieszkańcami Ziemi i każdy z nas odpowie-
dzialny jest w jakiejś mierze za pomyślność ludzkiej spo-
łeczności oraz życia na Ziemi. „Duch ludzkiej solidar-
ności i pokrewieństwo ze wszystkim, co żyje, zostaną 
wzmocnione, gdy będziemy żyć w czci dla tajemnicy ży-
cia, we wdzięczności za dar życia i skromności w odnie-
sieniu do miejsca człowieka w naturze”.

Z górolskim pozdrowiynim

Andrzej Suszka z Rupiynki łod Fiedora
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Pozvánka na přednášku

„ Ženská cykličnost “
- 23. 2. 2023 v 16:30 v JACKi 

Všichni víme, že Luna řídí mořský příliv a odliv. Také víme, že tělo dospělé ženy obsahuje 
něco kolem 60-70% vody. Ale možná si už neuvědomujeme, že i my jsme součástí přírody a stej-
ně tak jako Luna ovlivňuje dění v přírodě, tak má vliv i na naše tělo, pocity a nálady. Zvláště pak 
na nás ženy. Protože na rozdíl od mužů, kteří se životem řídí a ubírají lineárním směrem, my ženy 
jsme cyklické. To znamená, že v našem světě se vše stále dokola-cyklicky opakuje.

Kromě přednášky se můžete těšit na setkání s autorkou cyklického diáře pro ženy „Metamorfo-
sia by Lia“. Součástí tohoto diáře je také historicky první webinář k diáři: „Průvodce, jak to všech-
no začalo a jak na to“. Budete mít možnost si diář nejen prohlédnout, ale také zakoupit, abyste 
mohly svou ženskou cykličnost jednoduše a prakticky zavést do svého života.

Dorota Camelia Kantor Lea Lorenczyková



Žiju v horách a cítím se jako 
horal, proto příroda a práce 
se dřevem je mi blízká.
Jiří Cieslar
Řemeslo a umění zde v horách provází lidi od nepaměti. Je to spojené 
se zdejší kulturou, tradicemi a práci horalů. Jedna z nejkrásnějších je 
práce se dřevem. Zdejší lesy k tomu přímo vybízí. Horalé vždy vyu-
žívali tohoto přírodního materiálu k výrobě předmětů denního užit-
ku - náčiní k vaření, pro práci v poli, k výrobě nábytku a taky obydlí. 
Kdo měl více talentu, zkrášloval si vyřezávanými věcmi svůj domov, 
kdo měl touhu tvořit něco víc, dal se na umělecké výtvory, sochy kdy-
si převážně s náboženskou tématikou. Jiří Cieslar objevil krásu prá-
ce se dřevem už v mladém věku a několik desítek let je jeho největším 
koníčkem. Narodil se v Bystřici a proto hory a les byly vždy součástí 
jeho života. Kromě řezbářství je jeho vášní zvěčňování krásy přírody 
ve fotografiích a je obdivuhodné, s jakou trpělivostí dokáže vyčkat na 
ten pravý moment, kdy fotka je dokonalá. 

V kolika letech jste zjistil, že Vás 
příroda oslovila natolik, že jste ji 
chtěl zachytit a ztvárnit v dřevo-
řezbě?
Příroda mě vždy přitahovala, vzbuzo-
vala ve mně emoce a měl jsem to nut-
kání ji nějak ztvárnit, ale v podstatě 
jsem nevěděl jakým způsobem. Chtěl 
jsem přírodu kreslit, to mi nešlo, za-
čal jsem fotit a to mi i zůstalo. S řez-
bou jsem začal v minulém století, měl 
jsem kolem 25 let. Začalo to jednodu-

chými věcmi a pořezáním ruky. Li-
teratury k tomuto tématu bylo málo. 
Spíš jsem se zajímal o díla ostatních 
řezbářů a pozorovat je při práci mi 
dalo víc, než o tom číst. V té době 
jsem potkal Karola Kaletu, fotografa 
a řezbáře z Bystřice. S řezbou začal 
až v pozdním věku. Vyřezával to, co 
měl na fotkách – krajinky, dělal tako-
vou zvláštní krajkovou reliéfní řezbu. 
Potom mě hodně ovlivnilo přátelství 
s Ludvíkem Jurzykowskim, známým 
řezbářem z Dolní Lomné. Naše přátel-
ství vydrželo až do doby, než nás na-
vždy opustil. 

Zdědil jste svůj talent po někom 
z Vašich předků? 
Můj děda dělal se dřevem, ale vesměs 
dělal předměty denního užitku, jako 
žebříky, „ostrevky“, metly. Vše dělal 
ručně a měl čas si se mnou povídat. Já 
jen koukal na jeho práci a ten vztah 
ke dřevu se při tom pomalu vytvářel. 
Umělecké cítění jsem měl, ale hledal 
jsem pořád cestu, jak ho vyjádřit. 

Učil Vás někdo to řezbářství nebo 
jste samouk?
Ten dotyk se dřevem je vlastně všude. 
Když jsem byl v mysliveckém sdruže-
ní, používaly se tam třeba štítky pod 

paroží a to už mě začalo lákat, ty štítky 
šlo nějak umělecky pojmout. Problé-
mem na začátku se ovšem ukázalo se-
hnat nějaké dláta na řezbu. Když jsem 
začal pracovat v lese, potkal jsem Kar-
la Kosa, který se věnoval právě vyře-
závání. Navštívil jsem ho doma a tam 
jsem zjistil, že si vyráběl dlátka sám 
z deštníků, ze starých vidlí. Tím jsem 
se nadchnul a první dlátko jsem si vy-
robil z pilníku na broušení pily. Udělal 
jsem první řezbu – ruku, co drží flaš-
ku, a taky jsem se u toho hodně poře-
zal. První hotová dláta jsem si přivezl 
pak až z Ruska. Ovlivnilo mě i lesnic-
ké učiliště v Bílé. Tam jsem se setkal 
s vyřezáváním  pomocí motorové pily. 
Tenkrát se mi to zdálo strašně těžké, 
myslel jsem, že to snad nezvládnu. Nic-
méně po letech jsem to zkusil a jako 
první dílo jsem vyřezal medvěda. Po-
tom jsem si už nakoupil nějaké knížky, 
zkoušel jsem se vlastně hledat. Ale nic 
jsem v nich pro sebe nenašel a knížky 
jsem odložil. Začal jsem si to dělat po 
svém, jsem tedy vlastně samouk. 

Co nejraději vyřezáváte? Jakou nej-
větší nebo nejmenší sochu jste vy-
tvořil?

Rád dělám ptáky. Jsou pro mě symbo-
lem svobody. Dělám taky lidi, zvířata 
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a pak podle zakázky. Vždy sleduji 
konkrétní věc, nastuduji ji a pak se to 
snažím ztvárnit. Nejraději dělám po-
každé něco nového, potřebuji nové 
výzvy a nové nápady. Když se to po-
vede, vždy mě to potěší, pokud ne, dá 
se s tím zatopit. Největší sochu, ja-
kou  jsem kdy udělal, byla postava Ra-
degasta, je v Koňské u soukromníka 
a má 4 metry. Nejmenší byl malý te-
lefon, který neměl ani centimetr. Bylo 
to na vizitky. 

Jakých dalších svých děl si vážíte?
Někde v Americe je moje řezba hora-
la se sekerou, kterou tam odvezl zá-
jemce jako dárek a já ani nevím, kde 
se vlastně nachází. Jedna moje řez-
ba kříže s Ježíšem je dokonce ve Va-
tikánu, byl to dárek  pro papeže. Pro 
Gutský kostel jsem dělal model Ježíše 
podle originálu. Původní kříž, který 
jako jediný neshořel při požáru, dali 
dovnitř repliky kostela jako vzpo-
mínku na tuto smutnou událost. Z ne-
shořelých trámů  byl vyroben vět-
ší kříž. Já jsem dostal za úkol udělat 
k tomu kříži kopii Ježíše - taky zvět-
šeninu. To se pak odlilo ve slévárnách 
z hliníku a nakonec to pan Byrtus 
z Karpentné ještě nabarvil. Stojí na 
původním místě kříže před kostelem. 

Pak jsem dělal zvoničku v Řece, která 
se tolik líbila, že jsem dostal hned za-
kázku na zvoničku do Polska a ještě 
další pro Řeku. Jedna je před hotelem 
Javor, druhá před Obecním úřadem. 
Hodně populární jsou taky v poslední 
době betlémy. Převážně děláme vel-
ké Betlémy společně s jinými řezbáři. 
Jeden z nich máte tady v JACKi, další 
je v Řece, jeden je ve Vendryni, další 
v Kysuckém Novém Mestě – ten se dě-
lal letos. V Písku je betlém, který jsem 
dělal sám, je taky v životní velikosti. 
Pak máme ještě jeden společný v Mu-
zeu v Rožnově pod Radhoštěm .

Je práce řezbáře fyzicky náročná?
Když jsem dělal tu čtyřmetrovou so-
chu, bylo to hodně fyzicky náročné. 
Ruce dostaly opravdu zabrat. A taky, 
když zvedáme klády dřeva, které jsou 
2metrové, tak to je hodně náročné na 
záda. Pokud však se dílo podaří, tak 
ty bolesti jdou bokem a zůstává jen 
radost. Práci se dřevem beru jako tré-
ning. 

Děláte i reliéfní řezby?
Já jsem vlastně jednu dobu dělal jen ty 
reliéfy, byl jsem nimi nadšený. Po ně-
jaké přestávce jsem se zkoušel k re-
liéfům vrátit. Dělal jsem zrovna vel-

ký basreliéf, ale můj syn se na to díval 
a řekl, že to není ono, že to není 3D. 
Nebráním se jim však, dělal jsem i re-
liéf, který měl 5 metrů, byl to nápis na 
hájenku v Kolybiskách.

Jaké dřevo je pro řezbu nejlepší, 
musí být vysušené? A jaké použí-
váte nástroje?
Jako nástroje se používá pila, dlá-
to, rozbrušovačka, brusky, frézky, je 
toho hodně. Co se týče materiálu, řez-
by se dělají z listnatých stromů, na ve-
nek je nejlepší dub, ale ten je nejdraž-
ší, taky samozřejmě z lípy a z topolu. 
Z vlašského ořechu, ovocných stro-
mů je dřevo barevné, má svoji kres-
bu, a zase to vypadá jinak. Na detaily 
jsou lepší tvrdší dřeva – javor, dub, na 
venek aspoň ten topol, do interiéru se 
hodí každé dřevo. Nedělám vždy z vy-
sušeného dřeva, velké sochy z kmene 
se dělají z čerstvého, pak to třeba vy-
schne a popraská. V Písku, když jsem 
dělal ten betlém, si nepřáli, aby tam ty 
praskliny byly. Proto jsem spolupraco-
val s místním stolařem, který nechal 
dřevo pořezat na fošny a pak to sle-
pil.  Já jsem mu dal vždy náčrt, jak vel-
ký chci hranol, to mi pak přivezli a to 
jsem opracoval. Ty spoje nejsou nijak 
výrazné, jsou jen viditelné z blízka. 

Používáte na své sochy nějaký ná-
těr anebo barvy?
Co se týče nátěru, záleží na tom, jestli 
je socha určena do interiéru nebo ex-
teriéru. Ty možnosti jsou různé, jsou 
to třeba olejové barvy a do interiéru 
se hodí i voskové nátěry. Přesto je ži-
votnost dřevěné sochy omezená. So-
chy venku se mohou za nějaký čas 
rozpadat. Pan Jurzykowski z Lom-
né udělal sochu medvěda, který mě 
nadchnul jako dítě, z jeho tlamy vy-
cházely včely. Vlastnil ji vyhlášený 
včelař z Nýdku pan Macura. Roky to 
měl pod střechou, pak ho někdo pře-
mluvil, ať mu to prodá, ten si to dal 
do skalky a během 3 roků to napad-
ly houby a rozpadlo se to. Co se týče 
nějakých barevných soch, je to tako-
vý boom, že se socha barví sprejem, 
pak se to přebrousí, vynikne i dře-
vo i kontury -  ty odstíny vyjdou ven 
a zvýrazní se některé části. Pak se 
to nalakuje, do interiéru navoskuje. 
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Zvonička v Řece Montáž kříže u Gutského kostela
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Mezinárodní řezbářské sympozium v Kysuckém Novém Městě

Betlém J. Cieslara v Písku

Někdy se řezba ještě vypaluje, mě se 
to nelíbí, to mi přijde vůči tomu dřevu 
takové brutální. Někteří sochaři tvo-
ří z kamene, aby ta socha byla věčná. 
Ale pokud se dělají i sochy z ledu, tak 
si myslím, že ty dřevěné vydrží dlou-
ho.  Já tvrdím, že ta krása i když je po-
míjivá, má něco do sebe. 

Jaké jména dáváte svým sochám?
Není to pro mě důležité. Nechávám 
to rád na divácích, ať si to pojmenuji 
podle svého. 

Účastníte se také soutěží anebo 
workshopů s řezbářskou témati-
kou? Vyhrál jste nějakou cenu?
Soutěže byly v Mostech u Jablunkova. 
Získal jsem tam dvakrát druhé mís-

to a jednou cenu diváků. Té si vážím 
nejvíc. S časem jsem tam přestal cho-
dit. Dělalo se to narychlo, často se to 
nestihlo ani dokončit a snižovalo to 
hodnotu řezby. Taky si myslím, že v té 
tvorbě se nedá moc soutěžit. Každý 
má jiné dřevo, jiné možnosti, styl, za-
měření, je těžko to rozsoudit. Někdo 
tvoří díla moderní, někdo spíše lido-
vé, realistické anebo naivní. Nemám 
rád v tomhle směru soutěže. Sympo-
zia, kterých jsem se zúčastnil, jsou 
třeba v Ustroni, na Rači nebo v Řece. 
Na sympoziu se vždy vybere nějaké 
téma a podle toho se tvoří. Teď na-
příklad v Kysuckém Novém Mestě se 
dělal Betlém. Do poslední chvíle jsem 
nevěděl, co budu dělat já. Vybrali mi 
klečícího pastýře. Takže jsem musel 

až na místě popřemýšlet, udělat něja-
kou skicu, a v průběhu pár dnů zvlád-
nout tu sochu. Vždy je dobré mít do-
statek času pro přípravu a samotnou 
tvorbu. Já si vážím hlavně toho, když 
je tam ta zpětná vazba. Tu zpětnou 
vazbu mi poskytují také děti, které 
řeknou upřímně svůj názor. To jsou 
mojí nejlepší diváci. 

Máte nějakého žáka? Anebo pokra-
čovatele rodu?
Letos jsem se dozvěděl, že můj syn, 
který žije na Islandu, začal taky vy-
řezávat. To mě hodně potěšilo, jak  
i jeho návštěva. Svého 25 -letého syna 
jsem viděl po 7 letech. Do letadla ne-
mohl brát svoje řezby, tak jsem vi-
děl aspoň na fotkách jeho díla – vy-
řezávané zajíce. Žáky žádné nemám. 
Kdo chce, toho seznámím se základy 
té práce, ale nerad ovlivňuji ostatní. 
Snažím se, aby tam měli svoji stopu, 
aby tam nebyl můj vliv. Hodně lidí se 
dřevem začne, ale pak přejde na něco 
jiného a už je nepotkám. 

Myslím, že řezbářství se objevilo 
u Vás jako první, pak Vás začalo ba-
vit focení, jak jste se k tomu dostal?
První začaly asi spíš ty fotky. Když 
jsou teď digitální fotografie, je to ve-
lice zjednodušené, ale já jsem začí-
nal normální analogovou fotkou. Sa-
mozřejmě je to velmi zajímavá disci-
plína. Taky jsem byl nějaký čas ve fo-
toklubu, kde mám výborné kamará-
dy fotografy. Tam mě překvapilo, co 
všechno se dá s fotografií udělat. Nic-
méně nesnažím se retušovat, rád fo-
tím to, co opravdu vidím. Fotografie 
mi slouží i pro inspiraci. Takže mi sta-
čí vyfotit si jen nějakou siluetu, pak 
nad tím přemýšlím, trochu si to upra-
vím, a dělám řezbu. Taky řezby chci 
mít zmapované, takže si je fotím a za-
kládám do katalogu.  Na některá svá 
díla totiž s časem zapomenu. Takhle 
se mi to stalo třeba, když jsem přišel 
do školky v Písku. Mají tam oddělení, 
které se jmenuje Sovičky. Našel jsem 
tam svoji sovu, kterou si někdo kdy-
si ode mě koupil a já už na ni dávno 
zapomněl. Katalog jsem kdysi brával 
i na sympozia, teď už ne. Odpoutá-
valo to pozornost od toho, co se mo-
mentálně tvořilo. Chtěl jsem, aby ta 



koncentrace byla přímo na tu práci, 
ten průběh tvoření, aby se mohli di-
váci soustředit jen na jednu věc.  Ně-
jaké fotky dávám i na facebook.

Máte ještě nějaké další koníčky?
Hodně jsem měl rád turistiku, to jsem 
ušel i 30 km denně. Po úraze nohy už 
si dělám menší túry 5 – 10 km. Žiju 
v horách a cítím se jako horal, mám 
rád krásné výhledy na krajinu, které 
vlastně teď vystupují díky tomu, že se 
musí odtěžit dřevo kvůli kůrovci. To 
mě samozřejmě netěší, ale ty výhledy 
ano. Vždycky je něco zlé a něco dobré. 
Krajina je vlastně živý obraz. Jsem za 
to vděčný a vždy mě to povznese. 

Co je pro Vás v životě nejdůležitější? 
Důležité je asi ve všem obstát. V ro-
dině, v práci, v konkurenci, v koníč-
cích. Jsem rád, když mě kamarádi 
řezbáři berou, když tam vidím svo-
je místo, svoje přátele. Je tam i inspi-
race, která člověka zase posouvá dál. 
Taky lidskost a smysluplnost toho, co 
děláme. Je důležité najít si něco, co 
člověka těší a co může ze sebe ostat-
ním dát. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
plno nových inspirací.

Irena Jurgová
(foto: soukromý archív Jiřího Cieslara)

Tradovalo se, že v tento den má člověk 
co nejvíce jíst a pít, aby měl na celý 
rok dost sil. Připravovala se opravdu 
vydatná a hodně mastná jídla.

Kromě uzeného, zelí s prejtem a ji-
ných dobrot byly pro „Tučný čtvr-
tek“ už od středověku typické kob-

lihy smažené ve vysoké vrstvě oleje 
a plněné marmeládou, povidly nebo 
mákem. U nás měla kobliha z „Tuč-
ného čtvrtka“ dokonce kouzelnou 
moc. Hospodyňky vždy jednu usuši-
ly a rozdrobenou ji přisypávaly do kr-
mení nemocným hospodářským zví-
řatům, aby se uzdravila.

V dnešní době se fantazii meze nekla-
dou. Můžete si pochutnat na koblíž-
ku čokoládovém, citrónovém, s vaječ-
ným likérem, pudinkem, se šlehačkou 
i s náplní mrkvovo-pomerančovou.

Jak děláte koblihy vy? Doneste nám 
na ochutnávku a oceníme ty nejlepší.
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Ptáci - reliéfní řezba

Jablunkovské centrum kultury a informací vyhlašuje

Soutěž o nejlepší 
masopustní 

KREPLIK

ejlepší odmění

    Upečené vzorky 
   doneste do JACKi
ul. Mariánské náměstí 1
          Jablunkov

Porota je ohodnotí  
5 nejlepších ocení 

15.-16.2.
   2023

„Tlustý“ neboli „Tučný čtvrtek“ je zakončení masopustu 
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GDO ZE SŁÓNKYM LYGO A STOWO, 
TYN TELA NIE MARODUJE…

Dnia nóm pieknie przibywo a słónko sie zpoza gróni co-
roz to wiyncej na nas łopiyro. Świat nigdy nie beje taki, 
jaki by mioł podle nas być. Mogymy se cieszić z tego, że 
Ziymia, na kierej żijymy, sie nas jeszcze nie zrzykła. Przi-
roda mo z nami jeszcze naprowdym ciyrpliwość, bo robi-
my wszycko naopak. Dokóńca my przestali żić podle na-
szich naturalnych biorytmów. Możne sie pytocie, cóż to 
zaś kłóci? Nóm ludzióm je dany cirkadianny biorytmus. 
To znaczi, że my sóm niejwiyncej aktywni przez dziyń. 
Odpocziwómy a spimy w nocy, tak jak pszczoły, gołymbie, 
bociany a krowy. Naturalnie my tak wdycki żili, a tak my 
sóm do teraz nasztelowani a rzóndzimy sie podle światła 
a ćmy. Jyny że w Europie prziszła przemysłowo rewolucja 
a z nióm sto roków tymu elektryfikacja i sztuczne świa-
tła. Wiynkszość cywilizacyjnych chorób je połónczónych 
z tym, że w nocy nima ćma. Z ulic nóm do dómów świy-
ci sztuczne światło, kiere ni jynym nóm - ludzióm szko-
dzi. Choć porzóndnie zacióngnymy, tak modre światło 
nas stresuje z telewizorów, mobilów… No sumeryja Wóm 
powiym! Ani nie bedziecie werzić, że zkyrz tego nóm za 
ostatnich 30 roków wymrziło 70% masy owadów a chro-
boków. Gdosi sie raduje, bo tego plugastwa kole nas beje 
miyni. Jyny że to je poczóntek kóńca świata, jak go znómy. 
Wszycki ty chroboki, co żijóm we dnie aji w nocy w tro-
wie, ale aji we wodzie, tak sóm potrawóm dlo ptoszków 
a inszich zwiyrzónt. Przeca chcymy, aby kole nas dali 
świat pieknie kwitnył, śpiywoł a wszyckimu kole nas sie 
darziło… Nima jeszcze wszyckimu kóniec a starcziło by 
tak mało. W nocy pieknie zgasnyć a czakać do rana na słó-
neczko. Roz przidzie dziyń, kiedy normy przestanóm ro-
bić lobistycki firmy a instytucje, ale zacznóm być robióne 

ludziami, kierym została jeszcze głowa na karku. Gdo po-
trzebuje, tyn se zaświyci czelowkóm i dobre. Gminy usz-
porujóm a piynióndze nie pudóm do kapsy korporacjóm, 
ale zainwestujóm sie do dziecek a do zdrowego środowi-
ska naturalnego. Każdy z nas mo wpływ na to, jak dzie-
dzina, czi miasto kole nas bedzie wyglóndać. Zacznijmy 
już dzisio robić cosi dlo naszigo dobra a szczynśliwego 
świata kole nas, bo słodki owoce naszi pracy bedymy jeść 
wszycy. Siejmy kole sebie zgode, móndrość i radość a be-
dzie nóm dobrze!

Wiyncej se możecie doczitać a dowiedzieć tu:  https://
www.bilesvetlo.cz Janek z Brzega

(Foto autor)

10 PO NaSZYMU                                  



BESKYDSKÝ  PRŮZKUMNÍK
”Zvoničky”

1.2.-31.3.2023

Navštiv všechna místa
 a vyfoť se u zvoničky

Všichni soutěžící dostanou 
medaili a 7 z nich bude 
vylosováno a odměněno

Fotky pošli na email
 akce@jablunkov.cz 
nejpozději do 31.3.2023
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Fotbal mě provází celý život, 
je to jednička mezi sporty.
Marek Kluz  
Počátky tělocvičné činnosti v Jablunkově se datují už před sto lety. Nej-
dřív to byla jen turistika, pak přibyly další sporty. V roce 1932 získala 
Tělovýchovná jednota Sokol hřiště na Bělé a tím započala éra jablunkov-
ské kopané.  Za ta léta se hodně událo i změnilo, hřiště zasáhla i povodeň, 
jedno však zůstalo, láska k fotbalu. Jedním z nadšenců tohoto sportu je 
bezesporu současný předseda Tělovýchovné jednoty Spartak Jablunkov 
pan Marek Kluz.

Bavil Vás sport už od dětství, a jaká 
byla Vaše cesta k fotbalu?
Pro mě od malička sport číslo jedna 
byl fotbal. A vlastně celý život jenom 
fotbal. Rád jsem provozoval i jiné 
sporty, ale jelikož byl taťka profesio-
nální fotbalista a „kopačák“ jsme měli 
doma vždy, volba byla jasná. Už od 
5 let jsem hrál a aktivně jsem u fotba-
lu zůstal 30 let. Pocházím z Písku, tam 
jsem začínal. Celkem brzy, už v pří-
pravce, vedla má cesta přes krátkou 
epizodu v  Jablunkově do Třince. Tam 
jsem byl do 22 let, potom jsem hrál 
i za Karvinou, Bystřici, návrat do Pís-
ku, a později do Jablunkova, kde jsem 
zůstal 13 sezón. 

Teď máte funkci předsedy Sparta-
ku Jablunkov. Do té doby jak vlast-
ně vaše fotbalová kariéra pokračo-
vala?
Mohu říct, že jsem si dal od fotbalu 
trošku pauzu. Poslední zápas jsem 
hrál v 35. letech. K aktivní karié-
ře jsem se už nechtěl vracet. Trochu 
jsem i pomýšlel na trénování, nebylo 
to tak, že bych se o fotbal vůbec neza-
jímal.  Proto jsem se stal členem vý-
boru a později i předsedou. 

Co vlastně obnáší práce předsedy 
a kolik času Vám zabírá?
Času to zabírá hodně. Teď v počát-
cích asi ještě víc, takže se téhle práci 
musím věnovat každodenně. Musím 
se v té funkci zorientovat, a některé 
věci se naučit. Je to vlastně manažer-
ská práce. Mám na starosti 7 druž-
stev – 3 přípravky, 2 týmy žáků, 1 do-
rost, 1 tým mužů, k tomu trenéry, lidi, 

co se starají o technické věci. Je tře-
ba vše zorganizovat, dát tomu nějaký 
řád, shánět peníze. K tomu patří ještě 
údržba hřiště, spolupráce s technic-
kými službami. Jako manažer se mu-
sím postarat i o počet hráčů v druž-
stvech. V některých kategoriích když 
nejsou hráči, je třeba je sehnat, kou-
pit, vypůjčit třeba na sezónu. To fun-
guje už od nejnižších soutěží.

Jaké plány máte s klubem?
Do budoucna bychom chtěli fotbal 
trošku oživit i vůči divákům. Takže 
další náplni práce, kterou jsem si dal 
za úkol, je trochu ten fotbal zatrak-
tivnit. Přitáhnout znova lidi. Když se 
vrátíme 20 let zpátky, bylo to jinak. 
Na fotbal chodilo mnohem víc diváků, 
teď pozoruji malý zájem. Díky covi-
du se to ještě zhoršilo. Dokonce kvů-
li tomu i pár fotbalistů odešlo, pro-
tože se chvilku hrálo, chvilku nehrá-
lo a někteří se už pak nevrátili. Uby-
lo i hráčů z členské základny. Říká se, 
že kdysi byl v Jablunkově v neděli jen 
kostel a fotbal. Teď je sportů i jiných 
zájmových činností opravdu hodně. 
Lidé mají víc možností, jak strávit vol-
ný čas a fotbal není tak moc atraktív-
ní. Když jsem o tom přemýšlel, napad-
lo mě, že bychom mohli zkusit uspo-
řádat letní turnaj, který měl v Jablun-
kově tradici. Jedná se o celodenní tur-
naj 4 mužstev, kdy se obvykle pozvou 
i týmy ze Slovenska a Polska. Tento 
fotbalový svátek byl vždy velmi ob-
líben nejen u hráčů, ale i u fanoušků, 
takže přemýšlíme, že k tomu přidáme 
i něco pro ně – soutěže, večerní pro-
gram, koncert, stánkový prodej nebo 

fotbalový jarmark.  Aby lidi přišli a od 
toho nejmenšího po toho nejstaršího 
si našli každý něco svého. Chceme ob-
novit i tradici „Starých pánů“ a utká-
ním na turnaji to nastartovat. Toho 
typu zápasy jsou omezené věkem. Ne-
smí nastoupit hráč pod 40 let, někdy 
i pod 50, určuje to organizátor a hrají 
i hráči ve věku 70 let. V historii 15 let 
zpátky měla „Staré pány“ každá obec. 
Sám si rád občas zahraji za „Orły Za-
olzia“, kde se potkávají fotbalisté pol-
ské menšiny z Jablunkovska, Karvin-
ska, Těšínska a celé slezské oblas-
ti. Ale velmi rád bych se v budoucnu 
potkával s bývalými spoluhráči i na 
utkáních starých gard Jablunkova. 

Jakou třídu hraje Jablunkov? A jaký 
je zájem nových uchazečů?
Mužská kategorie nejvýš hrála Kraj-
ský přebor, teď je to Krajská sou-
těž 1A třída, dorost krajská soutěž. 
Žáci hrají dlouhodobě velmi vysoko, 
3. nejvyšší soutěž v republice. Myslím 
si, že se tady už i v přípravkách sešli 
kvalitní trenéři a umí pracovat s dět-
ma. Troufám si říct, že zájem o fotbal 
u těch nejmenších ještě roste. V dneš-
ní době se u přípravek už nehledí na 
výsledky, musí si zahrát každý. Sna-
žíme se, aby se mezi dětma nedě-
laly rozdíly, aby k tomu sportu při-
čichli všichni, zůstalo jim to v srdíč-
ku a pak se tomu věnovali dál. Kdy-
si se to dělalo tak, že nejlepší hráli 
a ti horší seděli na lavičkách a to byl 
dlouholetý proces. Znám sice pár pří-
padů, že se i to čekání vyplatilo a tre-
nérem přehlížený hráč udělal kariéru 
a dostal se do profesionálního nebo 
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poloprofesionálního fotbalu. Jenže 
většinu těch přehlížených kluků to od 
fotbalu spíše odradí.

Znáte někoho, kdo se vypracoval 
a začínal právě v Jablunkově?
Těch jmen je spousta a všechny se 
nedá spočítat. Věc se má tak, že už 
v těch nejmladších kategoriích ti nej-
lepší odcházejí do lepších týmů, na-
příklad do Třince, pak do Baníku Os-
trava a tam mají větší možnost se po-
sunout výš. Bohužel odcházejí, my 
nemáme to zázemí, počet hřišť, po-
čet kabin, trenérů a peněz. Takhle to 
funguje ale ve všech sportech. Nerad 
bych ve výčtu těch nejlepších někoho 
vynechal. Ze starších ročníků ovšem 
nejde nezmínit legendu jablunkov-
ského fotbalu Antonína Febra, který 
hrál v 1963 roce v Třinci 1 ligu a byl 
velmi uznávaný i jako trenér jablun-
kovského týmu. Z těch mladších roč-
níků je to třeba Jan Zawada, který 
hrál za Baník Ostrava, a  úplně z po-
slední doby je to určitě Lukáš Ciencia-
la, kmenový fotbalista Baníku Ostra-
va, který hostoval třeba v Dukle Pra-
ha, teď v Karviné. 

Je nějaká osobnost, která Vás ovliv-
nila?
Určitě trenéři. Kvalitní, dobří trenéři, 
jak lidsky, tak fotbalově. Možná bych 
vyzdvihnul trenéra z třineckého do-
rostu Štefana Kuchára, který svým 
pojetím fotbalu mi byl nejblíž. Samo-
zřejmě největší vliv na moji fotbalo-
vou kariéru měl můj otec Stanislav 
Kluz. Celý život hrál fotbal, k fotbalu 
mě přivedl a většinu fotbalových rad 
mi dával on.

Musí být každý tým a taky každý 
hráč vždy zaregistrován ve fotba-
lovém svazu? 
Fotbalová asociace České republiky 
je velký a složitý kolos. Losuje zápa-
sy, organizuje rozhodčí, určuje ter-
míny, vše na půl roku dopředu. My 
jako klub musíme být registrová-
ni v tomto svazu. Hrajeme typ sou-
těže, která má daný jasný řád, hie-
rarchii, postupy, sestupy a je vázána 
i na geografické rozdělení republiky. 
První, druhá liga je celorepubliková, 
ale třetí moravská a česká. V nižších 
soutěžích je další rozdělení. My hra-
jeme 1A třídu, co je vázáno na okres 

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín. 
Opava, Ostrava, Bruntál mají druhou 
svoji soutěž. Na začátku každé sezó-
ny se musíme přihlásit do soutěže. 
Může se stát, že klub nemá dostatek 
hráčů nebo peněz a musí se ze soutě-
že odhlásit. Nevyplatí se to, protože 
po přestávce musí nastoupit zas do 
nejnižší soutěže. Samozřejmě všich-
ni hráči musí být taky registrováni.  
Pokud si někdo chce jen tak zako-
pat, může kdekoliv a kdykoliv. Hřiš-
tě se ovšem k tomuto účelu nepouží-
vá. Mohlo by se zničit a údržba je ná-
kladná. 

Jak je to tedy s tím trávníkem, 
a jaký je rozdíl ve srovnání s tím 
umělým?
Je to jedna z našich priorit. Trávník 
je třeba pískovat, prořezávat, ježko-
vat, sekat. Sekat by se měl každý dru-
hý den. Dá se udělat i rekonstrukce 
trávníku. Probíhá to tak, že se celý 
trávník stáhne a položí nový koberec. 
Jsou to ale milionové náklady. Pro-
to se snažíme pravidelnou odbornou 
údržbou ten trávník zachovat, i když 
je vytížený 7 týmy a odehraje se na 
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něm několik desítek zápasů za sezó-
nu. Záleží i na počasí. Když je sucho, 
je třeba kropit, ale v určitý čas, aby 
se trávník nespálil. Když je mokro, 
trávník je náchylnější na poškození. 
Umělá tráva je taky řešením. Kvalita 
„umělek“ se zvyšuje a někdy je k ne-
rozeznání od pravé. Dokonce v někte-
rých zemích už ruší trávníky, a hraje 
se z velké části na umělé trávě, napří-
klad v Rusku a Kanadě kvůli dlouhé 
zimě. U nás se to nesmí, nejvyšší sou-
těže se můžou hrát jen na přírodním 
trávníku. Umělý trávník není ovšem 
nesmrtelný, musí se taky udržovat 
a měnit. 

Který ročník byl pro jablunkovský 
fotbal nejúspěšnější?
Určitě doba z 80. let, kdy jsme hráli 
Krajský přebor. Byla to nejvyšší do-
sažená liga v Jablunkově, v příprav-
ných zápasech jsme poráželi i druho-
ligový Třinec. Velice známý byl ještě 
před tím zápas s reprezentací Zam-
bie. Hrál se v roce 1980, kdy se chys-
tala olympiáda v Moskvě. Zambie vy-
hrála jednu z afrických skupin a při-

jela k nám na aklimatizaci před olym-
piádou. Hráli tehdy v Třinci, v Nýdku 
a taky v Jablunkově.  Na zápas do Jab-
lunkova dorazilo kolem 4 000 lidí. 
Někteří fanoušci ještě dlouho po tom 
vzpomínali na tento zápas na tri-
bunách každý víkend. Všichni hráči 
týmu Zambie později zahynuli, když 
letěli na africký pohár na kvalifikace 
do Nigérie.

Co je Vašim největším úspěchem ve 
fotbale? A byly i těžší momenty?
Hrál jsem i vyšší soutěže. V Třinci ce-
lostátní 1. dorosteneckou ligu, pak 
v mužích 2., 3. ligu a v Karviné divizi. 
Takže jsem přičichnul k profesionál-
nímu fotbalu a jako spoluhráč i sou-
peř jsem se setkal na hřišti s několika 
fotbalovými osobnostmi. To vnímám 
asi jako největší úspěch. Těžké mo-
menty byly jako u většiny puberťáků. 
Začaly mi jiné zájmy a chtěl jsem s fot-
balem skončit. Tlak trenérů, rodičů je 
taky někdy velký a je chuť se vzbou-
řit. Pro spousty kluků je to těžké ob-
dobí, svět se jim najednou mění, vidí 
to, že nechtějí zůstat jen u fotbalu, 

který jim zabírá hodně času. Spousta  
hráčů odchází. Nedá se s tím asi nic 
dělat. Já jsem byl rád, že jsem to ne-
vzdal. 

Svoji osobou reprezentujete měs-
to, cítíte z toho plynoucí zodpověd-
nost?
Cítím velkou zodpovědnost. Je to pro 
mě výzva, ale i radost. Mám tady už 
něco odehrané a mám klubu co dát. 
Cítím, že jablunkovský fotbal chce 
ještě trochu „nakopnout“ a jeho osud 
mi není lhostejný. Mám spoustu no-
vých vizí a až čas ukáže, co se nám 
podaří realizovat. Musíme se všich-
ni správně rozhodovat. Vždy to tady 
fungovalo, ale nové nápady posílají 
fotbal dál. Pro mě to znamená hod-
ně práce v klubu, ale i v rámci spolu-
práce s jinými kluby. Proto jsem do 
toho šel. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně zdraví v novém roce a taky 
pracovních i sportovních úspěchů.

Irena Jurgová
foto: archív Marek Kluz
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Pohádková sobota
Jak Honza neumel 

do peti napočítat
18.2.2023 v 16:00

Jablunkov, sál radnice

Dobrovolné vstupné

VÝSTAVA OBRAZŮ
ART CLUB DDM JABLUNKOV 

a HANDICAP ART

vernisáž 13.2.2023 v JACKi v 17h

výstava potrvá do 9.3.2023
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1. 2. 2023 – 31. 3. 2023 

BESKYDSKý PRůZKUMNíK 
Pořádá: Jablunkovské centrum kultury a informací

6. 2. – 10. 2. 2023

PRáZDNINY V KNIHOVNě 
Pořádá: Jablunkovské centrum kultury a informací

9. 2. 2023 v 17:00 hod

Přednáška mořeplavce Jindřicha Kuchejdy
V prostorách JACKi
Pořádá: Jablunkovské centrum kultury a informací

9. 2. 2023,  9:00 – 15:00 hod 

Prázdninový čtvrtek v dřevěnce 
Výroba suvenýrů pro malé i velké 
Pořádá: GOTIC Mosty u Jablunkova, Dřevěnka na Fojtství 

13. 2. – 9. 3. 2023 v 17:00 hod

Vernisáž Art club DDM
V prostorách JACKi 

15. 2. - 16. 2. 2023

Soutěž o nejlepší KREPLIK
Pořádá: Jablunkovské centrum kultury a informací

18. 2. 2023 v 16: 00 hod 

Pohádkové sobotní odpoledne  
Jak Honza neuměl do pěti napočítat
Sál radnice Jablunkov 
Pořádá: Jablunkovské centrum kultury a informací 

22. 2. 2023 v 16:00 hod

Beseda o bylinách a čajích  
V Dřeviónce Nýdek 
Pořádá: Dřeviónka Nýdek

23. 2. 2023 v 16:30 hod

Přednáška – Ženská cykličnost 
V prostorách JACKi
Pořádá: Jablunkovské centrum kultury a informací 

24. 2. 2023 v 18:05

Koncert – Troje ročních období  
THE CELLO BOYS
Kinosál Bystřice
Pořádá: MUZ-IC  Bystřice 

KALENDáRIUM AKCÍ
Jablunkov a okolí

      úNOR     2023


