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Zeman kontra Drahoš
38,56%

26,6%

WYBORY: Awansem Miloša Zemana i Jiřego Drahoša do drugiej tury wyborów zakończyły się w sobotę
po południu drugie w historii RC bezpośrednie wybory prezydenckie. Obecny prezydent uzyskał w nich
poparcie blisko 2 mln wyborców. Na pochodzącego z Jabłonkowa byłego prezesa Akademii Nauk głosowało
prawie 1,37 mln obywateli. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,92 proc.
Beata Schönwald

Z

eman z 38,56 proc. głosów
oraz Drahoš z 26,6 proc.
głosów uzyskali najlepszy
wynik spośród startujących w
wyborach dziewięciu kandydatów. Na trzecim miejscu uplasował się Pavel Fischer (10,23
proc.), bezpośrednio za nim
Michal Horáček (9,18 proc.) i
Marek Hilšer (8,83 proc.). Szóstą
pozycję zajął Mirek Topolánek
(3,62 proc.), siódmą Jiří Hynek
(1,23 proc.), a na szarym końcu
znaleźli się Petr Hannig (0,56) i
Vratislav Kulhánek (0,47). Odwrotnie niż w kraju głosowali natomiast Czesi za granicą,
oddając 45,22 proc. głosów na
Drahoša, 20,5 proc. na Fischera,
9,48 proc. na Horáčka i wreszcie
zaledwie 7,47 proc. na Zemana.
W Polsce, gdzie do urn poszło

188 obywateli RC, niespełna 45
proc. z nich głosowało na Drahoša, zaś tylko niespełna 5 proc.
na lidera wszystkich, z wyjątkiem Pragi, czeskich i morawskich regionów.
Najbardziej wyraźne było
zwycięstwo Zemana w skali naszego województwa. Na obecnego prezydenta głosowało tu
dwukrotnie więcej osób niż na
jego bezpośredniego konkurenta. Zemana wybierało 49,24
proc. miejscowej ludności,
Drahoša – 24,09 proc. Z wynikiem poniżej średniej krajowej
musieli zadowolić się również
wszyscy pozostali kandydaci.
Na Fischera oddało swój głos
7,99 proc. wyborców województwa morawsko-śląskiego, na
Hilšera 6,96 proc, a na Horáčka
6,26 proc. Związanego w swoim
czasie z regionem ostrawskim
Topolánka wybierało już tylko

3,62 proc., Hynka 0,97 proc.,
Hanniga 0,48 proc, zaś Kulhánka tylko 0,34 proc. Kierunek
prozemanowski najbardziej widoczny był jednak w powiecie
karwińskim. Za utrzymaniem
statusu quo głosowało tu 57,73
proc., drugiego Drahoša wybrał
tylko 22,12 proc. głosujących.
Prym wiodła Orłowa, gdzie głos
na urzędującego prezydenta
oddały dwie trzecie mieszkańców.
Podobna zgoda wśród wyborców panowała również w
Jabłonkowie. Z tą różnicą, że
dotyczyła Jiřego Drahoša, który w Jabłonkowie spędził dzieciństwo i wczesną młodość, i
który właśnie w tym mieście
niespełna rok temu ogłosił swoją kandydaturę. – Awans Jiřego
Drahoša do drugiej tury wyborów to dobra wiadomość dla
Jabłonkowa. O tym, że miesz-

kańcy naszego miasta chcą,
żeby to właśnie on został prezydentem, świadczy chociażby
to, że aż dwie trzecie mieszkańców poszło do wyborów. Z tego
powyżej 63 proc. zagłosowało
na niego. Podobnie było zresztą w całym jabłonkowskim regionie z wyjątkiem Herczawy
– skomentował wyniki pierwszej tury wyborów burmistrz
Jabłonkowa, Jiří Hamrozi. Jak
zaznaczył, Jabłonków niemniej
intensywnie będzie żył również
drugą turą wyborów. Na sobotę
27 bm., kiedy ponownie zostaną
rozpieczętowane urny wyborcze, planowany jest koncert na
tyłach ratusza, który wypełni
oczekiwania miejscowych na
ostateczny wynik pojedynku
Zeman-Drahoš. Już teraz większość z nich ma bowiem nadzieję, że to z ich miasta będzie wywodzić się nowy prezydent.

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 18 stycznia 2018 o godz. 16.30.

TAK GŁOSOWALIŚMY W GMINACH
Miejscowość

Zeman (%)

Drahoš (%)

Orłowa

65,25

17,7

Dąbrowa

64,97

17,51

Karwina

64,21

19,36

Stonawa

59,83

22,91

Lutynia Dolna

58,41

20,44

Pietwałd

57,86

20,1

Dziećmorowice

57,64

22,43

Hawierzów

57,35

21,68

Rychwałd

56,83

21,21

Bogumin

55,98

21,28

Herczawa

54,76

39,68

Sucha Górna

54,69

25,64

Olbrachcice

54,3

24,71

Piotrowice

54,13

23,27

Ostrawa

49,68

21,81

Cierlicko

48,99

29,59

Gnojnik

48,95

29,71

Rzeka

47,5

27,14

Ligotka Kameralna

46,07

36,37

Czeski Cieszyn

45,9

31,11

Nydek

45,36

38,16

Kocobędz

45,24

30,42

Trzanowice

44,13

27,49

Trzyniec

43,83

37,27

Trzycież

43,48

31,03

Gródek

41,94

43,8

Ropica

40,95

32,47

Wędrynia

40,37

39,77

Bystrzyca

39,5

42,52

Koszarzyska

38,91

40,54

Łomna Górna

36,94

44,82

Śmiłowice

36,42

40,95

Wielopole

36,07

37,34

Mosty

34,6

52,36

Łomna Dolna

33,92

51,78

Milików

33,85

56,0

Nawsie

33,29

55,39

Piosek

32,03

56,89

Pioseczna

32,02

58,31

Boconowice

29,91

52,56

Bukowiec

28,61

54,39

Jabłonków

26,35

63,53

Źródło: Czeski Urząd Statystyczny
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K

ażdy, kogo znam, będzie wybierał Drahoša – powiedziała mi w
niedzielę 20-letnia studentka Uniwersytetu Ostrawskiego. Jej
dziadek, emerytowany górnik, jest natomiast zdecydowanym zwolennikiem dotychczasowego prezydenta. To typowa sytuacja – statystycy
podają, że emeryci oraz ludzie z niższym wykształceniem chętniej głosowali na Zemana, młodsze pokolenia i ludzie bardziej wykształceni
na Drahoša. Zastanawiam się, dlaczego tak jest? Druga tura wyborów
nie będzie przecież pojedynkiem emerytowanego robotnika i młodego intelektualisty. Obaj kandydaci to starsi panowie, obaj są osobami
inteligentnymi i wykształconymi. Telewizja Czeska w jednej ze swoich
powyborczych analiz zwróciła uwagę, że obaj rywalowie mają stosunkowo dużo podobnych cech i poglądów.
Podstawowa różnica? Zeman w swoich wystąpieniach celowo mówi
tak, by przypodobać się pewnym grupom wyborców. Inne środowiska przy okazji obraża, ale myślę, że na tym nie traci. Obraża przede
wszystkim tych, którzy tak czy inaczej by go nie wybierali. W przypadku Drahoša nie obserwuję podobnych działań, celowania w określonych wyborców. Kandydat pochodzący z Jabłonkowa robi wrażenie
solidnej, reprezentacyjnej osoby, choć z punktu widzenia niektórych
wyborców może trochę nudnej, ponieważ nie sypie z rękawa anegdotami jak jego rywal.
Kogo więc wybierzemy? Jabłonków, jak sądzę, wybrał już w pierwszej turze. Wyników w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy
Trzyńcu mogę się domyślać. Jeśli natomiast chodzi o cały kraj, nie
ośmielam się stawiać prognozy. Tak jak każdy, mocno wierzę w to, że
wygra mój faworyt.

LICZBA DNIA
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DZIŚ...

NASZ GŁOS

81,4
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„dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” – takim wynikiem zakończył się
w niedzielę po północy 26. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórce
towarzyszyły liczne imprezy, m.in. koncerty,
pikniki i aukcje charytatywne. W tegorocznym 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyło ok. 120 tys.
wolontariuszy.

CYTATY NA DZIŚ

Papież Franciszek

•••
Naprawdę się boję. Jesteśmy na skraju.
Wystarczy incydent, by rozpętać wojnę.
Od tego kroku sytuacja grozi upadkiem.
A zatem należy zniszczyć broń,
zaangażować się na rzecz rozbrojenia
nuklearnego

stycznia 2018

Imieniny obchodzą:
Marceli, Włodzimierz
Wschód słońca: 7.37
Zachód słońca: 16.12
(Nie)typowe święta:
Dzień Pikantnych Potraw
Przyrody
Przysłowia:
„Jaka pogoda w świętego
Marcela będzie pogodna
Wielka Niedziela”

JUTRO...

17
stycznia 2018

Imieniny obchodzą:
Antoni, Rozalinda
Wschód słońca: 7.36
Zachód słońca: 16.14
(Nie)typowe święta:
Dzień Dialogu z Judaizmem
Dzień Wszystkich Fajnych
Przysłowia:
„Jak styczeń zachlapany, to
lipiec zapłakany”

18

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:
Beatrycze, Małgorzata
Wschód słońca: 7.36
Zachód słońca: 16.15
(Nie)typowe święta:
Dzień Kubusia Puchatka
Przysłowia:
„Gdy na Małgorzaty mróz,
jeszcze długo nie pojedzie
wóz”

POGODA
wtorek

dzień: -1 do 1 C
noc: 3 do -1 C
wiatr: 4-8 m/s

Adrian Zandberg,
jeden z liderów Par i Razem

sprawiedliwość społeczną, wolność
światopoglądową i nie jest uwikłana w
brudne interesy

15

dzieł sztuki zabezpieczono
w ostatnich dwóch latach

„Zima w małym miasteczku” została
skonﬁskowana w grudniu 1939 r. przez
Kajetana Mühlmana, specjalnego pełnomocnika ds. zabezpieczenia dzieł sztuki
w Generalnym Gubernatorstwie, który osobiście wybrał obraz do dekoracji
swojego gabinetu. Gdy w lutym 1945 r.
pracownicy krakowskiego muzeum weszli do spalonego już pokoju Mühlmanna, obrazu w nim nie było. Uznano więc,
że strawił go pożar i już nigdy nie będzie
zdobił sali wystawowej Sukiennic.
Ponad 70 lat później, 20 listopada
2017 r., małopolska policja otrzymała
jednak sygnał, że obraz Gierymskiego
znajduje się w prywatnych rękach. W
wyniku podjętych działań dzieło już
po pięciu dniach zostało odnalezione
i zabezpieczone.
– Okoliczności odnalezienia obrazu
były dramatyczne – mówił podczas

Obraz powstał na dwa lata przed śmiercią Maksymiliana Gierymskiego (żył
w latach 1846-1874) na zamówienie
Rudolfa Lepke z Berlina. Tego roku malarz przebywał w Polsce. Zima w małym
miasteczku jest obrazem sygnowanym i
datowanym.
niedawnej uroczystości w Sukiennicach minister kultury, prof. Piotr Gliński. – Nasza policja w sposób profesjonalny, nie lekceważąc informacji, choć
nie była ona uwiarygodniona, podjęła
działania, które dosłownie w ciągu kilku dni doprowadziły do tak wspaniałego odkrycia. Obraz wymaga konserwacji, ale jest w stanie lepszym, niż się
spodziewaliśmy, wiedząc, że leżał zrolowany blisko 70 lat – mówił Gliński.
Podczas uroczystości, na której zaprezentowano odnalezione dzieło, minister uhonorował troje krakowskich
policjantów odznakami „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. Dzięki współpracy policyjnych koordynatorów z
resortem kultury udaje się odnaleźć
na terenie Polski coraz więcej dzieł zaginionych w czasie II wojny światowej.
(wik)

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

stycznia 2018

środa

•••
Polska potrzebuje nowej, wiarygodnej
opozycji, która umie upomnieć się o

Gierymski wrócił

dzień: 2 do 4 C
noc: 3 do 0 C
wiatr: 2-6 m/s

czwartek

dzień: 3 do 5 C
noc: 3 do 0 C
wiatr: 4-8 m/s

OSTRAWA

OSTRAWA
W weekend odbył się 28.
Kongres Obywatelskiej
Par i Demokratycznej
(ODS). Stanowisko
przewodniczącego par i
obronił Petr Fiala. Pierwszą
wiceprzewodniczącą została
wybrana Alexandra Udženija.
ODS z zadowoleniem
przyjęła wyniki pierwszej
tury wyborów prezydenckich,
widząc w nich szansę na to,
że Miloš Zeman nie będzie
głową państwa w dalszej
kadencji i wyraziła poparcie
dla Jiřego Drahoša.
(dc)
RYCHWAŁD
Karwińscy policjanci
wyjaśniają okoliczności
tragicznego wypadku,
do jakiego doszło w
piątek na drodze nr
470 w Rychwałdzie.
49-letni kierowca škody
prawdopodobnie nie
dostosował prędkości jazdy
do stanu nawierzchni drogi.
Jego auto wypadło z jezdni,

RYCHWAŁD

TRZYNIEC

dachowało, uderzyło w płot,
a następnie w betonowy
murek. Kierowca zmarł
w szpitalu w Ostrawie.
(wik)
TRZYNIEC
Wraz z nadejściem
chłodnej pogody
trzynieckie organizacje
„Caritas” i „Šance podaná
ruka” będą bezpłatnie
rozdawały gorącą zupę
ludziom bezdomnym
i ubogim. Zupa będzie
serwowana od jutra aż
do odwołania zawsze w
poniedziałki, środy i piątki
od godz. 10.00 do 11.30 w
Centrum Zborowym „Hutnik”.
(dc)
BYSTRZYCA
Władze gminy poszukują
dwóch pracowników

BYSTRZYCA

do Centrum Informacji
Turystycznej oraz
muzeum, które powstaną
w wyremontowanym
budynku kina. Kandydaci
powinni m.in. znać nie
tylko język czeski, ale
też polski i angielski.
Projekt rewitalizacji kina
realizowany jest w ramach
projektu transgranicznego z
Brenną.
(dc)

K U LT U R A
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Mistrz usiadł na tronie
W pełni zasłużenie
W Dużej Galerii Teatru Cieszyńskiego odbył się w sobotę
wernisaż wystawy obrazów Bronisława Liberdy pod
intrygującym tytułem „Obrazy z czasów normalizacji”. Co
malował znany artysta w czasach politycznego zastoju?
Czy w jego obrazach, których bohaterkami są najczęściej
piękne, nagie kobiety w scenerii przypominającej
betonowo-industrialne krajobrazy, należy się doszukiwać
podtekstu politycznego?
Danuta Chlup

L

iberda rozwiał wątpliwości
w rozmowie z „Głosem”:
– Chodzi tylko o pewien
okres, lata 70. i 80. Może być jakakolwiek sytuacja polityczna, a

Bronek Liberda jest
artystą wyjątkowym
jak człowiek ma wizję, to ją przekazuje. Polityka nie ma w tych
obrazach żadnego udziału. Ja
sam często zastanawiam się, skąd
bierze się jakaś wizja. Nic nie wy-

myślam, obraz pojawia się w mojej głowie i ja go tylko przekazuję
– wyjaśnił.
Teatr Cieszyński w Czeskim
Cieszynie, z którym 80-letni artysta był w przeszłości związany
zawodowo, przygotował dla malarza program artystyczny, będący
połączeniem bożonarodzeniowej
szopki, piosenki aktorskiej i poezji.
Aktorzy Sceny Polskiej i Sceny Lalek „Bajka”, dyrektor teatru Karol
Suszka oraz zespół wokalny PZKO
„TA Grupa” składali hołd artyście,
który wygodnie rozsiadł się na
tronie. Dominującym elementem
programu był humor, bo też Liberda jest artystą niezwykle wszechstronnym, m.in. humorystą. Spod
jego pióra wyszły liczne dowcipy

• Program dla Bronisława Liberdy przygotowali aktorzy Teatru Cieszyńskiego oraz
zespół „TA Grupa”. Fot. DANUTA CHLUP

rysunkowe publikowane w naszej
gazecie. – To jest wyjątkowy wernisaż, z tego powodu, że kolega
Bronek Liberda jest dla mnie i dla
tego społeczeństwa artystą wyjąt-

kowym. Przez dwadzieścia lat był
kierownikiem Teatru Lalek „Bajka”, działającego przy Zarządzie
Głównym PZKO. Po 1982 traﬁł do
naszego teatru, gdzie pełnił rolę

scenografa i korepetytora, mistrza
dźwięku, kompozytora i tak dalej –
mówił o Liberdzie dyrektor Teatru
Cieszyńskiego. Wystawę można
zwiedzać do 11 lutego.

Noworoczne
śpiewanie
Ł

• Występuje chór „Dźwięk” z Karwiny-Raju. Fot. DANUTA CHLUP

Festiwalowe pożegnanie
ze świętami
O

kres Bożego Narodzenia dobiegł końca, lecz na Śląsku
Cieszyńskim jest zwyczajem śpiewanie kolęd aż do święta Matki
Boskiej Gromnicznej, które przypada na 2 lutego. W niedzielę w
katolickim kościele paraﬁalnym w
Karwinie-Frysztacie odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek, którego
organizacji podjął się chór mieszany „Lira”. Dla publiczności, która
wypełniła cały kościół, zaśpiewało pięć karwińskich chórów oraz
gość – „Lumen Crucis” z Jastrzębia-Zdroju. Jastrzębski chór działa
przy paraﬁi Podwyższenia Krzyża
Świętego. PZKO-wski ruch śpiewaczy reprezentowały chóry mieszane „Lira” z Darkowa i „Dźwięk”
z Raju oraz męski „Hejnał-Echo”

z Frysztatu. Orócz tego wystąpiły
chóry karwińskiej paraﬁi katolickiej i zboru ewangelickiego.
– Dzisiejszy Festiwal Kolęd i Pastorałek celowo nie odbywa się w
domu kultury albo na rynku przy
choince, ale właśnie tu, w domu
Bożym – powiedział na wstępie
Tadeusz Konieczny, prezes „Liry”.
Podkreślił, że koncert będzie
wspólnym radosnym świętowaniem przyjścia na świat Jezusa
Chrystusa.
Festiwal pokazał, że karwińska
pieśń chóralna ma się nadal dobrze. Wszystkie występy cechował
wysoki poziom artystyczny oraz
ciekawe aranżacje kolęd, pastorałek i innych pieśni bożonarodzeniowych. Większość zespołów ma

za sobą bardzo długie tradycje śpiewacze – najstarsza „Lira” działa od
ponad stu lat, „Dźwięk” będzie w
tym roku obchodził swoje 90. urodziny. Najmłodszy stażem był chór
z Jastrzębia, zaś najwięcej młodych
członków liczył zespół karwińskiego zboru ewangelickiego, któremu
towarzyszyli także muzycy grający
na instrumentach. O tym, że dobry
chórzysta jest osobą rozchwytywaną przez zespoły, świadczył fakt, że
niektórzy wykonawcy kilkakrotnie
wychodzili przed ołtarz, w „barwach” różnych zespołów. I tak na
przykład Anna Rzyman śpiewała
w „Dźwięku” oraz w chórze ewangelickim, Jan Vrtal w „Lirze”, „Hejnale-Echu” oraz katolickim chórze
paraﬁalnym.
(dc)

awki w kościele paraﬁalnym
w Suchej Górnej zapełnili w
czwartek rodzice uczniów polskiej
podstawówki i przedszkolaków
oraz sympatycy szkoły. Wszyscy
przyszli posłuchać noworocznego
koncertu. Zabrzmiały kolędy polskie i obcojęzyczne oraz piosenki
o tematyce świątecznej. Uczniowie
śpiewali nie tylko po angielsku, ale
też po niemiecku, francusku, hiszpańsku i rosyjsku. Konferansjerzy,
Dominika Żwak i Jacek Cienciala,
zapoznali publiczność z ciekawą
historią niektórych utworów.
Kolędy i pieśni świąteczne różnych narodów były domeną chóru
II stopnia, młodsi uczniowie mieli
w swym repertuarze m.in. „Kolędę na dzwonkach” czy też „Kolędę
mojego kota”. Dwa utwory wykonali najstarsi wraz z najmłodszymi
– przedszkolakami.
Wiązankę polskich kolęd zagrał

specjalnie utworzony na tę okazję
zespół instrumentalny. Uczniowie
pochwalili się umiejętnościami
gry na skrzypcach, gitarze, ﬂetach,
klarnetach i instrumentach perkusyjnych. Koncert zakończył się odśpiewaną przez oba chóry kolędą
„Bóg się rodzi”.
– Cieszymy się, że przyszliście, że
ten kościół jest pełny. Dziękujemy,
że zostaliście z nami do końca, nawet jeżeli nie znaleźliście wolnych
miejsc. Życzymy wam wszelkiej pomyślności w nowym roku 2018 – powiedział na zakończenie koncertu
dyrektor szkoły, Bohdan Prymus.
Program przygotowały nauczycielki pod kier. Ireny Gregi. Na organach grała gościnnie Krystyna
Pękała. Dochód z koncertu zostanie przekazany paraﬁi jako dar na
nowe dzwony, których dźwięk od
grudnia rozlega się po Suchej.
(dc)

• Kocia kolęda w wykonaniu uczniów młodszych klas. Fot. DANUTA CHLUP
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Dwugłowa baśń
na frysztackim zamku
Beata Schönwald
Jesienią ukazała się pana książka „Kiedy smoka boli głowa”. To pana pierwsze bajkowe dzieło?
– Tak, pierwsze. Natomiast Dušan Rapoš, który jest współautorem książki,
ma na tym polu o wiele większe doświadczenie. Jego pierwsza baśń ﬁlmowa „Fałszywy książę” (Falešný princ)
odniosła w swoim czasie wielki sukces.
Teraz postanowił wrócić do bajkowych
klimatów. Stało się to w momencie,
kiedy u mnie w domu baśnie są na porządku dziennym. Mam dwie córki w
wieku 4 i 8 lat i myślę, że to one mnie
zainspirowały, by spróbować wejść w
ten bajkowy świat.

Czy to oznacza, że książkę pisaliście już
pod kątem przyszłego filmu?
– Zgadza się. Kiedy dokończyliśmy
„Muzzikantów”, zastanawialiśmy się,
w jakim kierunku ma podążać nasza
dalsza współpraca. Wtedy uświadomiliśmy sobie, że w tym roku mija 100 lat
od powstania Czechosłowacji oraz 25
lat od jej podziału i że ten temat można
by przybliżyć w lekki, nienachalny sposób. Wymyśliliśmy więc dwugłowego
smoka, którego głowy gadają jedna po
czesku, a druga po słowacku. Kłócą się,
przekomarzają, ale w ostatecznym rozrachunku dochodzą do wniosku, że nie
potraﬁą żyć bez siebie, ponieważ mają
jedno serce i jeden tyłek. Dzięki książce
mamy więc reakcję zwrotną na temat
tego, co dzieciom się podoba, a co do
nich nie traﬁa. Scenariusz ﬁlmowy będzie jednak o wiele bardziej szczegółowy od historii, która została w niej opisana. To wynika stąd, że odbiór słowa
czytanego jest inny od odbioru obrazów
ﬁlmowych, a dzieci w czasach Harry
Pottera oczekują nowoczesnych animacji i więcej scen akcji. Nie zamierzamy
jednak odchodzić od stylu klasycznych
czechosłowackich bajek. Dlatego książę
jeżdżący najnowszym modelem auta,
który nawet na krok nie rozstaje się
ze swoim smartfonem absolutnie nie
wchodzi w grę. Zamiast tego będą przepiękne stroje zaprojektowane przez Alenę Šefrową oraz wspaniała scenograﬁa
Jirki Sternwalda.

Dlaczego zdecydowaliście się kręcić
akurat w Karwinie?
– Po pierwsze, pochodzimy z tych
stron, a po drugie, to środowisko doskonale się sprawdziło, kiedy kręciliśmy
„Muzzikantów”. Dzięki temu ﬁlmowi
sporo ludzi odkryło piękno beskidzkich
scenerii i naocznie przekonało się o
tym, że jest błędem utożsamianie tego
regionu wyłącznie z kopalniami i kopcącymi kominami Huty Trzynieckiej.
Wielu ludziom w Pradze aż trudno było
uwierzyć, że poszczególne sceny nie
były dobarwiane. Podobnie jest z Karwiną. Najczęściej kojarzy się ona z wydobyciem węgla, rzadko zaś z zamkiem
frysztackim, który pod względem wyposażenia zaliczany jest do najpiękniejszych w Republice Czeskiej. Plusem jest
również to, że tutejsi mieszkańcy nie
mają z ﬁlmem zbyt wielu doświadczeń i
będzie on dla nich dodatkową atrakcją.
Zupełnie inaczej niż w Karkonoszach
lub Górach Kruszcowych, gdzie przyjazd ﬁlmowców nie budzi już żadnych
emocji, a jeżeli tak, to tylko negatywne.

Czy zatem miejscowi mogą liczyć na
role statystów?

– Liczymy na ok. 200-300 statystów.
Wezmą oni udział w masowych scenach w ogrodach zamkowych, takich
jak uczta weselna czy zawody w powożeniu z udziałem książąt ubiegających
się o rękę księżniczki.

Czy będą konieczne jakieś ingerencje
w wygląd frysztackiego zamku?
– W związku z tym, że jest to zabytek,
tych ingerencji nie będzie zbyt wiele.
Raczej będzie chodziło o drobiazgi, jak
np. zasłony na oknach, chorągwie na
murach zamkowych czy tron królewski, który będziemy musieli dopiero
sprowadzić. W maksymalnym stopniu
chcemy wykorzystać to, co zamek oferuje. Dzięki temu z jednej strony zaoszczędzimy sporo kasy, którą musielibyśmy przeznaczyć na produkcję mebli.
Z drugiej zaś strony jestem przekonany,
że po obejrzeniu tej bajki traﬁ do Karwiny i na frysztacki zamek wielu turystów, tak jak dawniej przyjeżdżali do
Hlubokiej nad Wełtawą czy Bojnic.

•••
Wymyśliliśmy dwugłowego smoka,
którego głowy gadają jedna po czesku,
a druga po słowacku. Kłócą się,
przekomarzają, ale w ostatecznym
rozrachunku dochodzą do wniosku, że
nie potraﬁą żyć bez siebie, ponieważ mają
jedno serce i jeden tyłek.
Jakie znane nazwiska pojawią się w
filmie?
– Casting mamy już za sobą, a także
nagrania początkowej i końcowej piosenki. Tę pierwszą Karel Gott śpiewa
ze swoją córką Charlottą, która będzie
również odtwórczynią głównej roli
dziecięcej. Drugą wykonuje z Kamilą
Magálową, która fantastycznie zagrała w głośnym ﬁlmie „Całujesz jak Bóg”
(Líbáš jako bůh). W naszym ﬁlmie wystąpi w roli babci. Zresztą w całej bajce
będzie dużo muzyki i piosenek skomponowanych m.in. przez Vašo Patejdla,
Igora Timkę, Leška Wronkę czy Michala
Davida. Wracając zaś do obsady, mogę
zdradzić, że czeską parę królewską zagrają Kateřina Brožowa i Filip Blažek,
słowacką Ján Koleník i Zuzana Maurery, którą widzowie pamiętają jako tytułową bohaterkę ﬁlmu „Nauczycielka”
(Učitelka). Z kolei w rolach księcia i
księżniczki zobaczymy zupełnie nowe
twarze – młodego aktora słowackiego,
Jakuba Jablonskiego, oraz czeską aktorkę Zuzanę Žakową, śpiewającą delikatnym, słowiczym głosem w stylu
Ivety Bartošowej.

Kiedy rozpoczniecie zdjęcia w Karwinie?
– Uważam, że w każdej szanującej się
bajce ﬁlmowej powinien być śnieg oraz
świąteczny nastrój. Dlatego w zależności od pogody pierwsze zdjęcia chcemy
rozpocząć w ostatnim tygodniu lutego.
Będą to jednak na razie ujęcia bez ludzi,
widoki z okien i zimowe krajobrazy. Natomiast sceny z udziałem aktorów będziemy kręcić najpierw w Barrandowie,
by następnie w połowie maja przenieść
się na Śląsk Cieszyński. Zaplecze będziemy mieli w Łomnej Dolnej, m.in. ze
względu na tamtejsze krajobrazy, które

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

PETR ŠIŠKA
Ma 52 lata. Pochodzi z Trzyńca i mieszka w hutniczym mieście. Skończył pedagogikę na
Uniwersytecie Ostrawskim. Od 1987 roku zarabiał na chleb jako profesjonalny muzyk
w kilku kapelach, prowadził popularny „Noční proud” w Czeskim Radiu oraz programy
telewizyjne. Jest autorem tekstów wielu czeskich hitów, które śpiewali m.in. Go , Vondráčkowa czy Machálkowa. Obecnie jest prezydentem Akademii Muzyki Popularnej oraz
dyrektorem generalnym spółki „Petarda Produc on”. Šiška został wierny swojemu miastu i
regionowi. Jego dziełem jest trzyniecka „Noc pełna gwiazd”, w niedalekiej Łomnej nakręcił
swój pierwszy film „Muzzikan ”.

wykorzystamy w ﬁlmie. Poza Karwiną
będziemy kręcić również w Żylinie. W
tamtejszym zamku umieściliśmy bowiem nasze drugie, słowackie królestwo.

Kiedy bajka trafi do kin?
– Dzięki współpracy z karwińskim ratuszem oraz w związku z jubileuszem
750-lecia założenia miasta możemy
obiecać mieszkańcom, że jako pierwsi

zobaczą efekty naszej pracy. Specjalna
prapremiera dla Karwiny odbędzie się
w pierwszym tygodniu października.
Natomiast do kin na terenie całej RC
ﬁlm traﬁ 25 października. W podobnym
terminie odbędzie się również słowacka premiera. Od tej czeskiej będzie się
różnić proporcjami występowania języków czeskiego i słowackiego. W czeskiej
wersji będzie bowiem przeważać język
czeski, w słowackiej zaś słowacki.
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Warto sięgać po Morcinka

Za sprawą Wydawnictwa Naukowego „Śląsk” po długiej przerwie na półkach księgarskich pojawiła się nowa książka analizująca twórczość
Gustawa Morcinka. Autorką „Szukania kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka” jest dr Lucyna Sadzikowska, na co dzień pracownik
naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W rozmowie z „Głosem” zdradza, jak zaczęła się jej przygoda z twórczością autora „Wyrąbanego chodnika”, zapewnia też, że „Szukanie kluczy” wcale nie kończy tej historii.
Witold Kożdoń

•••
W mojej ocenie
Morcinek to był
człowiek dobry
i odważny, czemu
dawał wielokrotnie
świadectwo

Niewielu współczesnych badaczy
polskiej literatury zajmuje się
twórczością Gustawa Morcinka.
Skąd więc u pani zainteresowanie
tym pisarzem?
– Od razu nadmienię, że nie urodziłam się na Śląsku. Pochodzę z małopolskich Wadowic, a twórczość Morcinka zaczęłam poznawać dopiero,
gdy skończyłam studia. Trochę
przypadkowo nakłoniła mnie do
tego profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, pod skrzydła której traﬁłam, gdy rozpoczęłam studia doktoranckie. Profesor szukała wówczas
osoby, która podejmie się rozważań
na temat twórczości Morcinka z perspektywy nurtu mistycyzującego.

Lucyna Sadzikowska

nie był on już chyba innym człowiekiem?
– Zdecydowanie tak. Drugim piętnem, które odcisnęło na jego życiu
trwały ślad, była zaś historia związana z przemianowaniem Katowic
na Stalinogród. Te dwie tragedie
zafundowała Morcinkowi historia.
Prywatnie zaś – jako człowiek i mężczyzna – przeżył dramat nieskonsumowanego małżeństwa. I zgadzam
się z opiniami, że pisarstwo Morcinka nacechowane jest tym tragizmem.
Niektórzy naukowcy twierdzą wręcz,
że Morcinek dlatego był tak dobrym
pisarzem, że głęboko przeżywał życiowe dramaty, próbując przepracować je na różne sposoby.

Długo musiała panią namawiać?

Pani przygoda z Morcinkiem dobiegła końca czy będzie miała ciąg
dalszy? Przeczytamy coś jeszcze
pani autorstwa na jego temat?

– Nie ukrywam, że początki były
trudne, ponieważ wcześniej znałam
jedynie opowiadanie Morcinka „Łysek z pokładu Idy”, które zresztą już
nie znajduje się w kanonie lektur
szkolnych. Niczego więcej nie przeczytałam. Mimo to – z dużą dozą
ostrożności – postanowiłam jednak podjąć rękawicę. Decydujący,
graniczny moment, nadszedł kilka
miesięcy później. To było lato, czas
wakacji, a ja zaczęłam czytać „Listy
spod morwy”. I pomyślałam wówczas, że to nie najlepszy pomysł, bym
zajmowała się tematyką obozową.
Stwierdziłam, że nie jestem chyba w
stanie jej zrozumieć, a tym bardziej w
sensowny sposób zinterpretować.

– Oczywiście. Wspólnie z profesor
Heską-Kwaśniewicz pracujemy nad
nowym projektem i mam nadzieję,
że uda się go sﬁnalizować w tym
roku. Generalnie przyglądam się
teraz Morcinkowi przez pryzmat
„animal studies”, czyli studiów o
zwierzętach. To kolejny temat, który
watro otworzyć. Myślę, że ta ścieżka przyniesie dużo interesujących
odkryć. Po raz kolejny będzie też
można udowodnić, że twórczość
Morcinka ma charakter uniwersalny, ponadczasowy i że warto czytać
jego książki. Szkoda tylko, że na rynku brak nowych wydań, bo efekt jest
taki, że młodzież tej literatury po
prostu nie zna.

Szczęśliwie kryzys nie trwał długo?
– To prawda. Koszmar obozowego świata jednak mnie wciągnął,
a dalszą część napisało życie. W
2017 roku spotkałam się bowiem z
kilkoma więźniarkami niemieckich
obozów koncentracyjnych. Rozmowy z nimi za każdym razem były
niezwykłymi
doświadczeniami,
takimi dotknięciami najgłębszej,
najwrażliwszej tkanki naszego życia. Więźniarki przeszły za drutami
bardzo wiele. Jedna z nich miała
wtedy dziesięć lat, druga była na-

stolatką. Dziś wszystkie one mają
w sobie sporo pokory, a co ciekawe,
jednym głosem przekonują, że polska młodzież nadal chce słuchać
ich niezwykłych historii. Okazuje
się więc, że we współczesnym świecie, w którym rządzi konsumpcja i
mnóstwo mocno uproszczonych
stereotypów, potrzebujemy przebudzenia, pstryczka, nawet pogrożenia palcem. Zresztą śledząc
telewizyjne wiadomości przekonujemy się, że okrucieństwa i konﬂikty zbrojne nadal dosięgają Europę.
Obyśmy więc nie musieli doświad-

czać wojny.

A jaki obraz Morcinka wyłania się
z lektury jego obozowej twórczości?
– W mojej ocenie był to człowiek
dobry i odważny, czemu dawał
wielokrotnie świadectwo. Miał
też odwagę zadawać trudne i niewygodne pytania, często pozostawiając je bez odpowiedzi.

Wydaje się jednak, że pobyt w
obozie koncentracyjnym odcisnął
na Morcinku duże piętno. Po woj-

Miasto widziane z wózka
Danuta Chlup

– To było coś okropnego. Przed
przejściami dla pieszych były wysokie krawężniki, przy każdym wejściu do budynku co najmniej dwa
schody. O transporcie publicznym
przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych nie było nawet co
marzyć. Kto nie miał specjalnie dostosowanego własnego samochodu, nie potraﬁł poruszać się po mieście bez pomocy innej osoby. Już
od lat 90. zajmuję się usuwaniem
barier w miejscach publicznych, w
roli konsultanta organizacji osób
niepełnosprawnych wypowiadam
się m.in. na temat dokumentacji
projektowej budynków.

w dużej części dostosowany do
potrzeb niepełnosprawnych, są
zagwarantowane połączenia dla
osób na wózku. Większość linii
obsługują autobusy niskopodłogowe, praktycznie więc nie może się
zdarzyć, by kurs oznaczony symbolem wózka obsługiwał zwykły
autobus. To nie jest sprawą oczywistą w każdym mieście. W Trzyńcu
w ostatnich 30 latach wyremontowano tyle budynków, że większość obiektów publicznych jest
już przyjazna dla osób na wózkach.
W przypadku nowych budynków
ich dostępność dla niepełnosprawnych jest koniecznością wynikającą z obowiązujących przepisów.
Ostatnio pozbawiliśmy barier Dom
Kultury. Wybudowaliśmy toalety
dla niepełnosprawnych i za pomocą platformy schodowej umożliwiliśmy im dotarcie do foyer sali
teatralnej. Podczas remontu Placu
TGM podnieśliśmy poziom chodników, by wejścia do sklepów nie
miały, w miarę możliwości, żadnych schodów. Mamy mieszkania
bez barier, właśnie budujemy nowe
w Nieborach.

Dzisiaj sytuacja wygląda o wiele
lepiej?

Osoby niepełnosprawne nie mają
już powodów, by się skarżyć?

– Tak, dzisiaj osoba na wózku potraﬁ poruszać się po Trzyńcu bez
konieczności używania własnego
pojazdu. Transport miejski jest

– Tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Zwrócili się do nas niewidomi ze
skargą na handlowców, którzy wystawiają przed sklepami tablice re-

Radim Kozlovský od blisko trzydziestu lat porusza się na wózku inwalidzkim. W latach 2006-2010 był
wiceburmistrzem Trzyńca, przez
kolejne cztery lata członkiem Zarządu Miasta, od 2014 roku ponownie jest zastępcą burmistrza.

Rozumiem, że przed trzydziestu
laty poruszanie się na wózku inwalidzkim po mieście nie było łatwe?

klamowe lub sam towar. Niewidodomym, którzy poruszają się wzdłuż
dłuż
linii wiodącej – a tą jest ściana budynku, zdarzają się kolizje. Z tym
mamy trochę kłopot. Niełatwo rozwiązać tę sytuację.

Przed dwunastu laty rozpoczął
pan pracę w Urzędzie Miasta. Nie
miał pan problemów z poruszaniem się po budynku?
– Jeszcze nim podjąłem pracę
acę
w UM, chyba w 1996 roku, jako
ako
konsultant z ramienia niepełnonosprawnych brałem udział w przyrzygotowaniach rozbudowy ratusza
usza
i opiniowałem dokumentację.
ję.
Kiedy więc później zostałem za-trudniony w urzędzie, jedyne,
czego mi brakowało, to toalety dla niepełnosprawnych
na piętrze, gdzie znajduje się
biuro kierownictwa. Ludzie
na wózkach lub o kulach mogą
dziś poruszać się po ratuszu za
a
pomocą wind i platform scho-dowych. Oba wejścia do ratusza
są bez barier, nawet wejście do stołówki. Co więcej, portierzy są poinstruowani, że kiedy zwróci się do
nich osoba niepełnosprawna – nie
tylko na wózku, ale na przykład
także niewidomy – z pytaniem o
windę, to powinni nie tylko udzielić konkretnej informacji, ale także
zaprowadzić taką osobę na wskazane miejsce.

Kierowcom wydaje się czasem, że na parkingach jest
za dużo miejsc dla niepełnosprawnych. Czy ich liczbę
określają przepisy?
– Tak, wszystko zależy od wielkości
Prócz
parkingu.
ogólnych miejsc
parkingowych
dla niepełnosprawnych
są ale
jesz-

• Radim Kozlovský od blisko 30 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Fot. D. CHLUP

cze miejsca przydzielane dla konkretnego numeru rejestracyjnego.
To jest w gestii Urzędu Miasta. Z
mojego punktu widzenia – jako
osoby na wózku, ale też zwykłego
kierowcy, w Trzyńcu mamy może
nawet surowsze przepisy niż gdzie
indziej. Przydzielamy konkretne

miejsca tylko osobom na wózkach i
z kulami francuskimi. Osoby te muszą być równocześnie kierowcami.
Jeżeli osobę niepełnosprawną wozi
ktoś inny, to może zatrzymać się jak
najbliżej wejścia, a potem poszukać
wolnego miejsca na parkingu. Przepisy to umożliwiają.
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10 pięknych par... Która

W nocy z soboty na niedzielę w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy” odbył się Bal Gimnazjum Polskiego. To już tradycja, że zab
najsympatyczniejszą parę balu. Poniżej prezentujemy dziesięć par, które zostały sfotografowane w „Strzelnicy”. Można zag
i wysłać albo dostarczyć go osobiście do redakcji („Głos”, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn, czekamy do godz. 1
dotyczącym konkursu polubić zdjęcie pary, na którą chcemy oddać głos). Głosowanie elektroniczne także potrwa do god
w Hotelu Vitality w Wędryni, ufundowana przez redakcję „Głosu”. Wśród głosujących wybierzemy jedną osobą, która otrz

Para
nr 1

• Barbara i Ryszard Kiedroniowie z Trzyńca.
Są małżeństwem od 1996 roku, mają czwórkę dzieci. Na Balu Gimnazjum bawili
się drugi raz.

Para
nr 3

• Barbara

Gaura z Czeskiego Cieszyna
i Beniamin Kantor z Bystrzycy.

Są parą od 2,5 roku. Oboje są uczniami Gimnazjum Polskiego. Już myślą o studiach.

Migawki z balu
Zapraszamy do obejrzenia
fotoreportażu z balu
na naszej stronie internetowej
www.glos.live
Teksty: jb, wot
Zdjęcia: Norbert Dąbkowski

Para
nr 4

Para
nr 2

Stonawska
i Roman Nowak.

• Dorota Kiedroń z Trzyńca i Marek Kufa z Cz. Cieszyna. Na balu po raz
trzeci. – Pierwszoklasiści jeszcze nie mają prawa wstępu, ale od następnych klas, po
kursie tańca towarzyskiego, już można się bawić i z tego korzystamy – powiedzieli.

• Katarzyna

Para od półtora roku. Kasia studiuje w Pradze,
Roman jest w klasie maturalnej. Na balu byli razem po raz drugi.

Para
nr 5

• Beata

i Dawid Peprnikowie
z Wędryni.

– Do czwartej klasy uczęszczają nasze dzieci. Bawimy się świetnie, to piękna impreza – przyznali.

R O Z RY W K A

Głos | wtorek | 16 stycznia 2018

♩

7

a najsympatyczniejsza?

bawa była przednia. „Głos” przy tej okazji zorganizował konkurs na
głosować na nie na dwa sposoby: wypełnić kupon zamieszczony obok
4.00 we wtorek 24 stycznia) albo na Facebooku (wystarczy w poście
z. 14.00 24 stycznia. Nagrodą dla zwycięskiej pary jest kolacja
zyma nagrodę niespodziankę.

Para
nr 6

Para
nr 8

• Natalia Sokalska i Dorota Brudna, kuzyki z Czeskiego Cieszyna.
Na balu bawiły się pierwszy raz. Obie uczą się w trzeciej klasie Gimnazjum Polskiego.

• Aleksandra Veselá

z Karwiny
i Aleksander Polok z Bystrzycy.

Aleksandra uczęszcza do trzeciej klasy gimnazjum, jej partner jest w klasie maturalnej. Na balu
bawili się po raz drugi.

Para
nr 9

Para nr 7

Ku
Kupon
upon
_________________
_______________
__
______________
_______________
Nominowana
Nomin
nowa
ana pa
para
ara

Imię i nazw
nazwisko
zw
zwi
w sko gł
głosującego
łosującego

_______________
_____________

_______________
_____________

Adres
Adr
e

Tel./e-mail
Tel
el./e
el
./e-ma
./e
ma
aill

• Alicja Folwarczna i Rafał Glac z Czeskiego Cieszyna.
– Rozkręcamy się powoli, jak na każdym balu. To nasza ulubiona impreza, gdzie można spotkać wielu znajomych – mówili w trakcie zabawy.

• Jaromír Bertlik i Lidia Kovářowa
z Nieborów.

– Jesteśmy tu drugi raz. Zabawa jest przednia,
muzyka rewelacyjna – przyznali.

Para
nr 10

• Ewa

i Bogusław Dudzikowie
z Kocobędza.

Od 10 lat są małżeństwem, doczekali się dwójki
dzieci. Pan Bogusław jest absolwentem Gimnazjum w Łazach.
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S P ORT
W SKRÓCIE
UDANY TURNIEJ DLA KARWIŃSKICH SZCZYPIORNISTÓW. Piłkarze ręczni Banika
Karwina szlifują formę w przerwie zarezerwowanej dla mistrzostw Europy. Podopieczni
trenera Marka Michaliski wrócili
w dobrych humorach z turnieju
w Powaskiej Bystrzycy. Karwiniacy przegrali w turnieju tylko
z gospodarzami imprezy, ekipą
Powaskiej Bystrzycy (30:37). Pokonali natomiast Jičín (28:23) i
Nowe Zamki (43:24). W Powaskiej
Bystrzycy zaprezentowali się
w barwach HCB prawie wszyscy szczypiorniści, włącznie z
młodym narybkiem. Z powodu
kontuzjowanej dłoni z taryfą
ulgową zagrał Michal Brůna. Kadra w ostatnim meczu z Nowymi
Zamkami: Marjanovič, Mokroš
– Brůna. Monczka, Fulneček,
Plaček, S. Mlotek, Drzyzga, Wozniak, Solák, T. Mlotek, Zbránek,
Nedoma, Jiří Užek.
I LIGA HOKEJA: WYGRANA
HAWIERZOWA. Hokeiści Hawierzowa w bramkostrzelnym meczu
I ligi pokonali na własnym stadionie Litomierzyce 5:4. – To było
wymęczone zwycięstwo. W hokeju
liczą się jednak punkty, a nie wrażenia artystyczne – skomentował
spotkanie trener AZ Hawierzów,
Jiří Režnar. W tabeli jego podopieczni plasują się na dziewiątej
pozycji, tuż za Wsecinem. Jutro na
zimowym stadionie w Hawierzowie zaprezentuje się Slavia Praga.
Początek meczu o godz. 18.00.
VÍCEN NAJLEPSZY W MEMORIALE STANISŁAWA KRAUZA.
W Czeskim Cieszynie odbyła się
kolejna edycja Memoriału Stanisława Krauza w badmintonie.
Prawie cała czeska czołówka od
piątku do niedzieli walczyła o
medale w hali Activity 4Fun. Ze
zwycięstwa w grze pojedynczej
radowali się Jarolím Vícen i Sabina Milowa. W grze podwójnej
na najwyższym podium stanęli
Matěj i Michal Hubáčkowie,
w kategorii kobiet zaś Alžběta
Bášowa i Michaela Fuchsowa.
W grze mieszanej triumfowała
para Vojtěch Šelong i Denisa Šikalowa. Czeskocieszyński turniej
był świetną okazją do wyłapania
usterek przed zbliżającymi się
mistrzostwami RC w Pradze. W
tej materii z najlepszej strony
pokazał się Jarolím Vícen, który
oprócz triumfu w singlu wywalczył też drugie miejsce w deblu, w
parze z Janem Vitverą.
(jb)

LICZBA DNIA

23

Tyle bramek strzelił w tym sezonie
w Tipsport Ekstralidze napastnik HC
Stalownicy Trzyniec, Mar n Růžička.
Między innymi na jego dyspozycję
strzelecką liczą fani w dzisiejszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów.

Potrzebna jest teraz praca, praca, praca
Ryszard Skutnik, były trener Górnika Zabrze, po remisie polskich szczypiornistów
z Portugalią, który przekreślił szansę na grę w mistrzostwach świata

Czarny weekend
naszych drużyn
Dzikie przebudzenie zafundował hokeistom Trzyńca rywal z Brna w ramach 40. kolejki
Tipsport Ekstraligi. Stalownicy liczyli na kontynuację udanej serii zwycięstw w nowym roku,
rzeczywistość, a dokładnie Kometa była innego zdania. Czarny weekend zanotowali też
hokeiści Witkowic, którzy wrócili na tarczy ze Zlina.
Janusz Bi mar

W

trzynieckiej Werk Arenie działy się w niedzielę
cuda i dziwy. Kibice, których w pierwszej przerwie zatrzymały na dłużej atrakcje gastronomiczne i wrócili na swoje miejsca
z lekkim opóźnieniem, przecierali
oczy ze zdumienia. Tak chaotycznie
grających Stalowników już dawno
nie oglądaliśmy. Trudno przypuszczać, czy powodem były błądzące
myśli przy wtorkowym rewanżu w
półﬁnale Ligi Mistrzów z ﬁńskim
klubem Jyväskylä (zapowiedź meczu w innym miejscu rubryki), tak
czy inaczej to był jeden z najsłabszych występów Trzyńca w tym sezonie. – Zagapiliśmy się na wstępie
drugiej tercji. Stosując terminologię
angielską, to był „blackout”, kompletna strata panowania nad sytuacją – skomentował feralne minuty
meczu Marek Zadina, drugi trener
Trzyńca. W ciągu trzech minut dru-

• Z krążkiem na kiju pędzi trzyniecki napastnik Vladimír Dravecký. Fot. MARIAN JEŻOWICZ

•••

bez walki, ale niestety fatalna druga tercja przesądziła
sprawę – zaznaczył Zadina.
Bez owijania w bawełnę
skomentował
przegrane
zawody obrońca David Musil. – Sytuacje, po których
wręczamy Komecie gole
– Marek Zadina, drugi trener Trzyńca niejako w prezencie, nie
powinny się zdarzać. To dla
nas nauczka na przyszłość,
nie tędy droga – stwierdził
Musil, który maczał palce w bramce
giej tercji goście zaaplikowali goNečasa na 0:4, tracąc niepotrzebnie
spodarzom trzy bramki, po strzale
krążek w środkowej streﬁe.
Nečasa w 23. minucie zrobiło się
0:4. Stalownicy przegrywali pojeMniej zwariowane zawody, podynki jeden na jeden, często we włamijając niesportowe zachowanie
snej streﬁe obronnej. Festiwal błętrenerów Zlina, którzy po syrenie
dów zakończył się jednak w trzeciej
końcowej nie podali ręki swoim rytercji, w której trzyńczanie zagrali
walom, obejrzeli natomiast kibice
przyzwoicie. – Drużyna pokazała
na stadionie Luďka Čajki. Hokeiści
charakter. Nie oddaliśmy meczu
Witkowic prowadzili w Zlinie po

To był „blackout”,
kompletna strata

panowania nad sytuacją

bramce Tybora z 37. minuty, ale
gospodarze zdołali przechylić szalę spotkania na swoją stronę. Zwycięskiego gola zdobył Štastný, który ze strefy wznowienia strzałem
z nadgarstka w okienko zaskoczył
Bartošáka.

Růžička, Marcinko, Svačina – Hrňa,
Roman Vlach, Dravecký – Cienciala,
Polanský, Mikulík – O. Kovařčík, M.
Kovařčík, Chmielewski.

T I P S P O RT E K S T R A L I GA

Tercje: 0:0, 0:1, 2:0. Bramki i asysty:
41. Ferenc (Ro. Bukarts, Freibergs),
57. Šťastný (Freibergs) – 37. Tybor
(Roman, Sloboda). Witkowice:
Bartošák – Klok, Sloboda, Hrbas,
Baranka, Urbanec, Trška – Olesz,
Lev, Dej – D. Květoň, Roman, Tybor – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal
– Kurovský, T. Jáchym, Szturc – Š.
Stránský.
Lokaty: 1. Pilzno 85, 2. Hradec Kr.
74, 3. Witkowice 73,… 5. Trzyniec 70
pkt.

TRZYNIEC
BRNO 2:5
Tercje: 0:1, 2:3, 0:1. Bramki i asysty:
25. Polanský (Martin Růžička, Svačina), 32. Roman Vlach (Marcinko,
Martin Růžička) – 16. M. Erat (Vincour, J. Krejčík), 21. M. Erat (J. Hruška,
R. Zohorna), 22. Čermák (Dočekal),
23. Nečas, 58. J. Krejčík. Trzyniec:
Hamerlík – M. Doudera, Jank, Roth,
Linhart, D. Musil, L. Kovář – Martin

ZLIN
WITKOWICE 2:1

Jeden cel: awans do ﬁnału
D

wie bramki – tyle mają do odrobienia hokeiści Trzyńca w
dzisiejszym półﬁnałowym rewanżu Ligi Mistrzów. W Werk Arenie
zamelduje się we wtorek o godz.
17.00 ﬁński klub Jyväskylä, z którym Stalownicy przegrali tydzień
temu 2:4.
We wtorkowym rewanżu trzynieccy trenerzy postawią na
sprawdzonych
hokeistów.
W
bramce pojawi się Šimon Hrubec,
którego zabrakło w niedzielnej
batalii z Kometą Brno. Ofensywne

formacje nie będą się zaś zbytnio
różniły od tych, z którymi Stalownicy zagrali w poprzednich
kolejkach nowego roku. – Straty
z pierwszego spotkania są do odrobienia. Zrobimy wszystko, żeby
wygrać i przebić się do ﬁnału – zadeklarował Václav Varaďa, szkoleniowiec Trzyńca.
W odróżnieniu od trzynieckiego
klubu, który w zeszłym tygodniu do
Jyväskylä przyleciał już w przededniu meczu, Finowie pojawią się w
Werk Arenie dopiero dziś. To może

być szansa dla Stalowników, którzy
będą wypoczęci i w pełni skoncentrowani. Wczoraj pod Jaworowym
do kiepskiego meczu z Kometą już

nikt nie wracał, wszyscy nastawili
się na jeden cel: awans do ﬁnału
Champions League.
(jb)
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Bez budżetu trudno coś zaplanować
Kajetan Kajetanowicz,
trzykrotny rajdowy mistrz Europy u progu sezonu

Igrzyska coraz bliżej
Na uroczystym zebraniu sekcji sportowej
PTTS „Beskid Śląski” podsumowano w
ubiegły czwartek bardzo udany rok 2017.
Pomysłami i myślami wybiegano jednak już
w najbliższą przyszłość. Pod koniec lutego
startują w Krynicy-Zdroju Światowe Zimowe
Igrzyska Polonijne, na których ponownie
zaprezentuje się mocna reprezentacja
Polaków w Republice Czeskiej.
Janusz Bi mar

W

minionym roku emocjonowaliśmy się sukcesami
naszych sportowców w
Światowych Letnich Igrzyskach w
Toruniu, gdzie nasza drużyna wywalczyła pierwsze miejsce w klasyﬁkacji generalnej, a już za pięć tygodni będziemy chcieli powtórzyć
ten wspaniały wyczyn w zimowej
odsłonie imprezy w Krynicy – powiedział „Głosowi” Henryk Cieślar,
szef sekcji sportowej i wiceprezes
PTTS „Beskid Śląski”.
Zgłoszenia do udziału w igrzyskach w Krynicy należy sﬁnalizować

najpóźniej w piątek 19 stycznia. W
sobotę zostanie zamknięta lista zgłoszeń uczestników z Republiki Czeskiej, którzy wystartują w igrzyskach
pod szyldem PTTS „Beskid Śląski”.
Procedura zgłoszeniowa pozostaje
niezmienna: trzeba się koniecznie
zarejestrować na oﬁcjalnej stronie zimowych igrzysk polonijnych (www.
igrzyskazimowe.wspolnotapolska.
org.pl), a następnie wysłać zgłoszenie również na adres koordynatora
z PTTS „Beskid Śląski” (henryk.c@
seznam.cz). Do najbliższego piątku
należy też uiścić wpisowe w wysokości 1000 koron, dotyczące osób, które ukończyły już 17 lat. Opłatę prze-

lewem bankowym trzeba wysłać na
konto „Beskidu Śląskiego”, numer
konta: 225009364/0300.
Organizatorzy proszą, żeby w
uwagach do przelewu koniecznie
zaznaczyć dopisek „igrzyska”, a
także wszystkie nazwiska osób, za
które zostało zapłacone wpisowe.
W najbliższych dniach poinformujemy o terminie, w którym trzeba
zapłacić za koszty pobytu w Krynicy.
Już wiadomo, że udało nam się obniżyć koszty pobytu o połowę oﬁcjalnej
ceny. Uczestnicy zapłacą więc 2400
koron za cały pobyt w terminie od 25
lutego do 2 marca – stwierdził Cieślar. Z naszych informacji wynika, że

zakwaterowanie w Krynicy-Zdroju
szykuje się dla sportowców w komfortowych warunkach. Trend z ostatnich lat zostanie więc utrzymany.
Na dziś w kadrze PTTS „Beskid
Śląski” znajdują się już hokeiści,
którzy powalczą w igrzyskach pod
nazwą Gorole Zaolzie. W reprezentacji nie brakuje też narciarzy
klasycznych i alpejskich, a także
przedstawicieli innych sportów zimowych obecnych w polonijnych
igrzyskach. W turnieju hokejowym
udział potwierdziły również zespoły Kanady, Litwy i Rosji, a więc szykują się zacięte zawody.

W SKRÓCIE
LUHACZOWICE ZALICZONE.
Drugoligowi piłkarze Trzyńca
wrócili z tygodniowego zgrupowania w Luhaczowicach.
Podopieczni trenera Jiřego
Nečka połączyli przyjemne z
pożytecznym, łykając świeże
powietrze w okolicach znanego
uzdrowiska i zaliczając katorgi
ﬁzyczne podczas treningów wytrzymałościowych. Dla ciekawostki, zakwaterowanie znaleźli piłkarze i sztab szkoleniowy
w hotelu Vega w Pozlowicach.
Jutro o godz. 11.00 trzyńczanie sprawdzą formę w meczu
kontrolnym z pierwszoligową
Karwiną (sztuczna murawa na
Kovonie).
PIŁKARZE BOGUMINA WZIĘLI SIĘ ZA TRENINGI. Wczoraj
wznowili treningi czwartoligowi
piłkarze FK Bospor Bogumin.
Podopieczni trenera Marka
Poštulki o godz. 17.00 zaliczyli
pierwszy tegoroczny trening
na murawie stadionu im. Pavla
Srníčka w Parku P. Bezruča.
Na najbliższy weekend przewidziano pierwszy ostry mecz
kontrolny. W ramach tradycyjnego zimowego turnieju we
Wracimowie piłkarze Bogumina
zmierzą się z zespołem gospodarzy. Początek o godz. 14.00.
(jb)

Remis Karwiny z Górnikiem Zabrze
P

ierwszy tegoroczny sparing i
od razu z klasowym rywalem.
Piłkarze Karwiny zremisowali z
Górnikiem Zabrze 2:2 po bramkach
Šislera i Budínskiego. Obie bramki
dla Górnika strzelił Angulo.
Trzeci klub polskiej Lotto Ekstraklasy zaprezentował się w sobotnie przedpołudnie w Karwinie
w ramach czeskiego obozu kondycyjnego z siedzibą w Krawarzach.
Gospodarze wystawili do meczu
wszystkich zdrowych piłkarzy,
włącznie ze staro-nową akwizycją,
stoperem Pavlem Dreksą. Do meczu
włączyli się też testowani piłkarze
– Michal Mravec i Jan Štěrba. – Sparing zdał egzamin. Zmierzyliśmy się
z wymagającym rywalem, co było

wartością dodaną tego spotkania –
stwierdził szkoleniowiec Karwiny,
Josef Mucha.
Piłkarze Górnika szykują się do kolejnego obozu, tym razem na słonecznym Cyprze. W planach są sparingi
z mocnymi rywalami, ale obrońca
Górnika, Wojciech Hejda, wysoko
ocenił również zaciętą rywalizację z
Karwiną. – Karwina pokazała dobry
futbol. Poziom tego meczu nie odbiegał od pojedynków ligowych w ekstraklasie – ocenił piłkarz. Na Cyprze
podopieczni trenera Brosza zmierzą się m.in. z Partizanem Belgrad i
Austrią Wiedeń. Karwiniacy z kolei
pozostają w domowych warunkach.
Jutro o godz. 11.00 zagrają w meczu
kontrolnym z Trzyńcem.
(jb)

• Z meczu Karwina-Zabrze.
Fot. MFK Karwina

Australian Open: Do akcji wkracza Radwańska
N

a kortach w Melbourne ruszył
pierwszy w tym roku wielkoszlemowy turniej tenisa ziemnego. Emocji z udziałem polskich
reprezentantów doczekaliśmy się
zaraz na wstępie.
Znakomicie spisała się wczoraj
Magda Linette, która w pierwszej
rundzie pokonała Amerykankę
Jennifer Brady 2:6, 6:4, 6:3. Kolejną
rywalką Polki będzie rozstawiona
z numerem „22” Rosjanka Daria
Kasatkina, która uporała się ze słowacką kwaliﬁkantką, Anną Karoliną Schmiedlową gładko 6:3, 6:0. Z
Australian Open szybko pożegnała
się jednak inna utalentowana polska tenisistka, Magdalena Fręch,

która w pierwszej rundzie musiała
uznać wyższość Hiszpanki Carli Suarez Navarro. Fręch w pierwszym w
karierze meczu wielkoszlemowym
w głównym turnieju przegrała po
walce 5:7, 3:6.
Dziś do gry w Melbourne włączy się najlepsza polska rakieta,
Agnieszka Radwańska. Krakowianka swój pierwszy mecz w Australian Open zaliczy z czeszką Kristyną Plíškową, siostrą bliźniaczką
utytułowanej Karoliny. Agnieszka
Radwańska przystępuje do rywalizacji w Australian Open w pozycji
35. zawodniczki rankingu WTA.
Niewiele zabrakło do tego, żeby
Radwańska znalazła się w gronie

nierozstawionych tenisistek. Na 35.
lokatę krakowianka spadła jednak
po turnieju w Sydney, a wtedy pozycja w rankingu nie miała już wpływu
na drabinkę Australian Open.
Radwańska jest zdecydowaną faworytką meczu, ale musi uważać,
bo leworęczna Kristyna Plíškowa
jest nieobliczalną zawodniczką.
61. rakieta świata potraﬁ zagrać
świetnie, tak jak w Schenzen, gdzie
w drodze do ćwierćﬁnału wyeliminowała mistrzynię z French Open,
Jelenę Ostapenko, ale też odpaść
zaraz w pierwszej rundzie, tak jak
podczas turnieju w Hobart.
W męskiej drabince Australian
Open, a dokładnie w grze podwójnej,

• Agnieszka Radwańska.
Fot. ARC

do faworytów należy polsko-brazylijski duet Łukasz Kubot, Marcelo
Melo. Najwyżej rozstawiony debel
w grze podwójnej Australian Open
w pierwszej rundzie traﬁ na włoskoniemiecką parę Paolo Lorenzi, Mi-

scha Zverev. Na kortach w Melbourne najlepsi zawodnicy i zawodniczki
świata będą rywalizować do niedzieli 28 stycznia, kiedy to rozegrany zostanie ﬁnał mężczyzn.
(jb)

10 ♩

Głos | wtorek | 16 stycznia 2018

I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE

WALUTY
Kursy walut w kantorach
z dnia 15. 1. 2018
Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno
sprzedaż
CZK
0,160
0,166
EUR
4,130
4,190
USD
3,420
3,560
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno
sprzedaż
CZK
0,161
0,165
EUR
4,110
4,210
USD
3,430
3,530
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno
sprzedaż
PLN
6,050
6,220
EUR
25,200
25,900
USD
21,000
21,600

PLN
EUR
USD

Trzyniec, Albert
kupno
sprzedaż
6,000
6,170
25,280
25,870
21,600
22,130

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: My Little Pony. Film (16, 17, godz. 16.00);
Facet do wymiany (16, godz. 17.30);
Czas mroku (16, 17, godz. 19.00);
Špindl (16, godz. 20.00; 17, godz.
17.30, 20.00); Coco (18, godz. 16.00);
Pasażer (18, godz. 17.30); Zoufalé
ženy dělají zoufalé věci (18, godz.
19.00); KARWINA – Centrum:
Mała Wielka Stopa (17, godz. 17.00);
Gwiezdne Walki: Ostatni Jedi (17,
godz. 19.00); pasażer (18, godz.
19.30); Zoufalé ženy dělají zoufalé
věci (18, godz. 17.30); KARWINA – Ex: Milada (17, godz. 15.00);
TRZYNIEC – Kosmos: Morderstwo w Orient Expressie (16, 17,
godz. 17.30); Na karuzeli życia (16,
17, godz. 20.00); Trzy billboardy za

CUKIERNIK /
CUKIERNICZKA

Ceny paliw na stacjach
z dnia 15. 1. 2018

Wymagamy:
 Wykształcenie i doświadczenie
zawodowe mile widziane, zainteresowanie swoją pracą i nowymi procedurami roboczymi
 Doskonały stan zdrowia
 Wysokie tempo robocze
 Dokładność, szybkość i niezawodność
 Elastyczność czasowa
 Uczciwość
 Niezależność i niezawodność
Oferujemy:
 Etat w pełnym wymiarze
 Pracę w przyjemnym środowisku
 Perspektywa, stała ocena finansowa
 Zniżki i świadczenia pracownicze, żywność dla pracowników

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
4,45 zł
ON
4,40 zł
LPG
2,01 zł
Cieszyn, Circle K
E95
4,60 zł
ON
4,56 zł
LPG
2,12 zł
Cieszyn, Shell
E95
4,71 zł
ON
4,67 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
4,65 zł
ON
4,63 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
29,30 kc
ON
28,30 kc

SCENA CZESKA – HAWIERZÓW:
Morálka paní Dulské (16, godz.
17.30).

Aktualnie poszukujemy kolegi /
współpracownika na stanowisko

BENZYNA

Kontakt:
petra.pilchova@hotelvitality.cz,
734 753 818

GŁ-012

(wik)

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30,
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glosludu.cz • W firmie Hudeczek Service, sp. z
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w
godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@hudeczek.
cz. • W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po:
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00,
czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić (telefonicznie
pod nr.: 596 312 477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

POLECAMY

• Historyk Marian Steﬀek przedstawia losy Władysława Górniaka.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

O 15-letnim
bohaterze

„W

ładysław Górniak, czyli śmierć bohaterów” to tytuł najnowszej
wystawy opowiadającej o losach jednego z najmłodszych legionistów pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. Została zainstalowana na korytarzu siedziby Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Oglądać ją
można w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.
Władysław Górniak urodził się 18 czerwca 1900 roku w Datyniach Dolnych.
12 sierpnia 1914 roku wstąpił do Legionu Śląskiego, formowanego w Parku
im. Adama Sikory w Cieszynie, podając o rok wcześniejszą niż w rzeczywistości
datę urodzin. Przyświecał mu jasny cel – chciał walczyć o niepodległość Polski.
W legionach spędził zaledwie rok. Najpierw razem z 3. Pułkiem Piechoty wziął
udział w jesienno-zimowej kampanii karpackiej, a następnie będąc członkiem 4.
Pułku Piechoty uczestniczył w wiosenno-letniej kampanii małopolskiej. Szlaki,
które przemierzył, zostały na wystawie dokładnie opisane, a także zaznaczone
na mapie. Dla Władysława Górniaka udział w małopolskiej kampanii zakończył
się przedwcześnie. W czasie walk pod Jastkowem został ranny, na skutek czego
zmarł 9 sierpnia 1915 roku w szpitalu w Kolinie w Czechach. Pochowany został
w samodzielnym grobie na tamtejszym cmentarzu wojskowym.
Wystawę o 15-letnim bohaterze, Władysławie Górniaku, przygotował Ośrodek
Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC, korzystając ze zbiorów krewnych
Władysława Górniaka, archiwów wojskowych w Wiedniu, Pradze i Warszawie,
biblioteki w Budapeszcie oraz Książnicy Cieszyńskiej.
(sch)

Ebbing (18, godz. 17.30); Zoufalé
ženy dělají zoufalé věci (18, godz.
20.00); CZ. CIESZYN – Central:
Kiss Rocks Vegas (17, godz. 17.30);
Po strništi bos (18, godz. 10.00); Zoufalé ženy dělají zoufalé věci (18,
godz. 17.30); Czas mroku (18, godz.
20.00); CIESZYN – Piast: Barbie:
Delﬁny z magicznej wyspy (16-18,
godz. 14.30); Narzeczony na niby
(16, 17, godz. 15.45, 20.00); Król rozrywki (16-18, godz. 18.00).

Firma ACword, sp. z o.o., Oldrzychowice 923
Poszukuje odpowiedniego kandydata na pozycję

SPAWACZ
Wymagania:
 wykształcenie zawodowe technicznego kierunku
 uprawnienie do spawania metodą ZK 135 (CO2)
 doświadczenie w spawaniu
 umiejętność, zręczność, dokładność
 zaangażowanie do pracy

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.

CO W TERENIE
MILIKÓW – MK PZKO MilikówCentrum, Macierz Szkoły i Przedszkola zapraszają na Bal 20. 1. o

OFERTA PRACY
POSZUKUJEMY ASYSTENTA
SZKOLNEGO do przedszkola na
częściowy etat, z zatrudnieniem od
lutego 2018. Oferty prosimy przesyłać e-mailem na adres: zsporlova@
seznam.cz lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 737 379 514.

GŁ-027

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Polski Kameralny
Chór Mieszany „Ad Dei Gloriam”
zaprasza na koncert kolęd i muzyki sakralnej, który odbędzie się w
piątek 19. 1. o godz. 18.30 w kościele
katolickim przy paraﬁi NSJ w Alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie. W programie polskie kolędy
dawne i tradycyjne, włoskie i hiszpańskie utwory bożonarodzeniowe
oraz muzyka sakralna. Dyryguje
Beata Brzóska.

KONDOLENCJE
Głębokie wyrazy współczucia z powodu zgonu

Oferujemy:
 konkurencyjne warunki płacowe
 pakiet benefitów (kupony żywieniowe itp.),
 stabilną pracę na pełny etat
CV prosimy przesyłać pod adres acword@acword.cz do 31. 1. 2018

CO NA ANTENIE

godz. 19.00 do Domu PZKO. Muzyka Mr. Baby, smaczna kuchnia i
atrakcje balowe zapewnione.
SUCHA GÓRNA – Dnia 19. 5. 2018
odbędzie się w Domu Robotniczym w Suchej Górnej Spotkanie
absolwentów miejscowej polskiej
szkoły podstawowej. Organizatorów poszczególnych klas prosimy o zgłoszenie się pod adres
mailowy kris.marek@seznam.cz
lub pod numer 777 071 667. Należy podać imię i nazwisko osoby
reprezentującej daną klasę, telefon kontaktowy, rok ukończenia
podstawówki, liczbę uczniów danej klasy i nazwisko klasowego.
Zgłoszenia będą przyjmowane do
momentu zapełnienia miejsc w
sali miejscowego Domu Robotniczego. Zarząd MK PZKO w Suchej
Górnej.
STONAWA – MK PZKO zaprasza
na Stonawskie Ostatki w sobotę 10.
2. o godz. 19.00 w Domu PZKO. Do
tańca gra kapela „Party Express”,
wystąpi ZR „Błędowice” z programem balowym. O północy pochowanie basa. Zasobne bufety
przygotowane przez Klub Kobiet.
Bogata loteria. Bilety w cenie 350
kc (miejscówka, kolacja, kawa,
ciastko) można kupić w stonawskiej bibliotece w poniedziałki 22.
1., 29. 1. i 5. 2. w godz. 9.30-11.30 i
od 12.00-17.00 oraz czwartki 25. 1.,
1. 2. i 8. 2. w godz. 12.00-18.00. Uwaga! Zakupione bilety nie podlegają
zwrotowi!

MATKI

GŁ-024

pani Šárce Michalikowej oraz całej rodzinie składają Zarząd Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej oraz redakcja
GŁ-028
miesięcznika „Zwrot”.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL–PRESS, s.r.o. IČO: 26792575 • Adres redakcji: Redakcja „Głos”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glosludu.cz • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glosludu.cz • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glosludu.cz • Witold Kożdoń, kozdon@glosludu.cz • Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glosludu.cz • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glosludu.cz • Telefony: sekretariat/centrala 558 731 766, fax: 558 740 044, e-mail: info@glosludu.cz • www.glosludu.cz • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 1212-4222.
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Browar Zamkowy Cieszyn zaprasza miłośników złotego trunku do wzięcia
udziału w degustacji i konkursie na nazwę piwa dla Śląska Cieszyńskiego. Wstęp
wolny, tylko dla osób pełnoletnich. Wystarczy przyjść w dniach 15-19 stycznia w
godz. 18.00-22.00 do sali restauracyjnej browaru (wejście od strony Zamku Cieszyn) na degustację trzech uwarzonych piw.

PROGRAM TV

ŻYCZENIA

WTOREK 16 STYCZNIA
Żyjcie nam długo i szczęśliwie bez zmartwień i trwóg,
niech wam życie dopisuje i prowadzi Bóg.

TVC 1

W miesiącu styczniu obchodzą jubileusz pożycia małżeńskiego oraz urodziny 2 bracia i 2 siostry.
16 stycznia obchodzą 58. rocznicę pożycia małżeńskiego

państwo JADWIGA i BOLESŁAW ADAMCZYKOWIE
z Orłowej-Poręby
17 stycznia obchodzi 84. urodziny

pan BOLESŁAW,
a jego syn BOLESŁAW
48. urodziny 24 stycznia obchodzi brat

KAZIMIERZ ADAMCZYK
swoje 86. urodziny
26 stycznia obchodzą swoje 82. urodziny siostry bliźniaczki

pani ANIELA SIGMUNDOWA

TVC 2

z Karwiny-Raju oraz

pani HELENA DORNAKOWA
z Orłowej-Lutyni
Z tej okazji życzymy wszystkim jubilatom dużo zdrowia, pomyślności
oraz błogosławieństwa Bożego na dalsze spokojne i radosne dni. Tego
Wam z całego serca życzą żony, dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki
oraz cała Wasza najbliższa rodzina.
RK-004

WSPOMNIENIA
Na ziemi zostawiłaś ślady swej bytności
a my Ciebie wspominamy słowami miłości.
Dnia 17. 1. 2018 mija druga bolesna rocznica, gdy na zawsze ucichło serce naszej Kochanej Żony, Mamy, Babci i Prababci

śp. JOANNY NIEMIEC
przez długie lata zamieszkałej w Stonawie,
a ostatnio w Cierlicku
Wszystkich, którzy Ją znali, prosimy o chwilę zadumy i ciche wspomnienie. Z szacunkiem wspominają mąż i dzieci z rodzinami.
GŁ-015
Jest czas ciszy,
Jest czas bólu i smutku.
Jest też czas wdzięcznych wspomnień.
Dnia 17 stycznia 2018 obchodziłby 85. urodziny nasz
Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. inż. MIECZYSŁAW PISZCZEK
ze Stonawy
Z miłością i szacunkiem wspomina najbliższa rodzina.
Można odejść na zawsze,
by stale być blisko...

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Dziewczyny, macie nas w garści (ﬁlm) 10.30 Ojciec
czy brat (ﬁlm) 11.45 Czarne owce
12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Pudełko 14.15 Pr. rozrywkowy 15.05
Doktor Martin (s.) 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55
Mój nauczyciel (ﬁlm) 23.00 W imię
ojczyzny 23.55 Taggart (s.).

GL-023

ks. J. Twardowski

Dnia 18 stycznia 2018 mija 110 lat, kiedy urodził się
nasz Kochany

śp. RUDOLF WOJNAR
zasłużony nauczyciel, dyrygent i społecznik
z Karwiny, zmarły w 1980 roku
Z miłością i szacunkiem wspominają synowie z rodzinami dziękując
wszystkim, którzy Go zachowali w swej pamięci i poświęcą Mu chwilę
wspomnień i zadumy.
RK-005

NEKROLOGI
Największa miłość na świecie gaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 11. 1.
2018 zmarła w wieku niespełna 85 lat nasza Kochana
Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra i Ciocia

śp. EUGENIA RECMANIKOWA
zamieszkała w Stonawie
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek dnia 18 stycznia 2018
o godz. 14.00 z kościoła ewangelickiego w Stonawie. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-025

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.55 Dzika Francja 10.40 Królestwo
natury 11.15 Niesamowita historia
Jana Pivečki 11.40 Nie poddawaj
się 12.30 Chcesz je? 12.40 Etiudy
małżeńskie: Zuzana i Stanislav
13.15 Etiudy małżeńskie po 20
latach: Zuzana i Stanislav 14.10
Etiudy małżeńskie po 35 latach:
Zuzana i Stanislav 15.05 Ślady, fakty, tajemnice 15.35 Edvard Beneš
– tragedia polityka 16.30 Japonia
– moja miłość 17.20 Przygody archeologii 18.15 Kraina kamiennych
wieży 18.45 Wieczorynka 19.00
Przez ucho igielne 19.25 Geograﬁa
świata 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Wojskowe
projekty III rzeszy 20.55 Chłopski
rozum 22.10 Powrót idioty (ﬁlm)
23.50 Z wyczuciem.

18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Wścieklizna (s.) 21.05
Cyrk Bukowsky (s.) 22.00 Mój ojciec i inni mężczyźni (ﬁlm) 23.20
Kryminolog (s.) 0.20 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Nowa Zelandia
9.45 Wellington 10.45 Ostatni
walc cesarza 11.40 I wojna światowa na morzu 12.35 Nasza wieś
13.00 Muzyczne wędrówki 13.30
Folklorika 13.55 Europa dziś 14.25
Religie świata: Islam 15.20 Klucz
15.50 Chłopski rozum 17.05 Go!
17.35 Kostaryka, most łączący
Pacyﬁk i Morze Karaibskie 18.25
GEN – Galeria elity narodu 18.45
Wieczorynka 18.55 Jagiellończycy
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Etiudy małżeńskie:
Zuzana i Vladimír 20.50 Etiudy
małżeńskie po 20 latach: Zuzana i
Vladimír 21.50 Etiudy małżeńskie
po 35 latach: Zuzana i Vladimír
22.25 Źródło życia (ﬁlm) 0.15 Siostra Jackie (s.).

POLECAMY

• Mrówka Ferda.
Środa 17 stycznia, godz. 6.35,
PRIMA

ŚRODA 17 STYCZNIA

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Pudełko 10.00
Doktor Martin (s.) 10.50 Opowiadaj
(s.) 11.45 Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Na brudno 15.00 Pr.
rozrywkowy 15.50 Napisała: Morderstwo (s.) 16.40 Podróżomania
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce

CZWARTEK 18 STYCZNIA

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 F.L. Věk (s.) 10.45
Niezwykłe losy 11.45 Czarne owce
12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Opowiadanie ﬁlmowe 14.15 Pr. rozrywkowy 15.05 Doktor Martin (s.) 15.55
Napisała: Morderstwo (s.) 16.45
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40
Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj (s.)
20.55 Gejzer 21.25 Pr. dyskusyjny
22.25 Sprawy detektywa Murdocha
(s.) 23.10 Taggart (s.) 0.30 AZ kwiz.
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Mene tekel 9.10
Nowe odkrycia w starym Egipcie
10.05 Namibia 11.00 Etiudy małżeńskie: Zuzana i Vladimír 11.35
Etiudy małżeńskie po 20 latach:
Zuzana i Vladimír 12.30 Etiudy
małżeńskie po 35 latach: Zuzana i
Vladimír 13.15 Magazyn chrześcijański 13.45 Łyżwiarstwo ﬁgurowe:
ME 2018, Rosja 16.15 Wellington
17.15 Chcesz je? 17.25 Dzika Francja
18.20 Łyżwiarstwo ﬁgurowe: ME
2018, Rosja 20.15 Korea Południowa 21.10 Podróżomania 21.40 Nietolerancja 22.10 Buziaczki (ﬁlm)
23.50 Queer.

NOVA

PRIMA

6.05 Ninjago (s. anim.) 6.35 Mrówka Ferda (s. anim.) 7.20 M.A.S.H.
(s.) 9.20 Gliniarz i prokurator (s.)
10.20 Tęsknota serca (ﬁlm) 12.15
Południowe wiadomości 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Lekarz
z gór (s.) 14.25 Powrót komisarza
Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55
Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.)
21.35 Wydział zabójstw (s.) 22.55
Top Star magazyn 23.50 Policja w
akcji.

6.05 Ninjago (s. anim.) 6.35
Mrówka Ferda (s. anim.) 7.20
M.A.S.H. (s.) 9.25 Gliniarz i prokurator (s.) 10.25 Niech to będzie
miłość (ﬁlm) 12.15 Południowe
wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.)
14.30 Powrót komisarza Rexa (s.)
16.35 Popołudniowe wiadomości
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
wiadomości kryminalne 19.55
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.)
21.35 Show Jana Krausa 22.45
Jak zbudować marzenie 23.50
Policja w akcji.

TVC 2

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00
Ulica (s.) 9.55 Specjaliści (s.) 11.00
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.40 Krok za
krokiem (s.) 13.00 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 14.15 Mentalista (s.) 15.55 CSI: Kryminalne
zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 Co o tym
sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 21.35 Weekend 22.35 Agenci NCIS: Nowy Orleans (s.) 23.30
Wzór (s.) 0.20 Mentalista (s.).

PRIMA

• CSI. Kryminalne zagadki Miami.
Wtorek 16 stycznia, godz. 15.55,
NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50
Ulica (s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 Co o tym sądzą Czesi
12.00 Południowe wiadomości
12.40 Krok za krokiem (s.) 13.00
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.15 Mentalista (s.) 15.55 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.)
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.30 Co o tym sądzą Czesi 18.30
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach! 22.10
Okup (ﬁlm) 0.25 Mentalista (s.).

PRIMA

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.45 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.40 Krok za krokiem (s.) 13.00
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.10 Mentalista (s.) 15.55 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.)
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.30 Co o tym sądzą Czesi 18.30
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami 21.30 Chłopaki też płaczą (ﬁlm)
23.45 Wzór (s.) 0.35 Mentalista (s.).

6.05 Ninjago (s. anim.) 6.35 Mrówka Ferda (s. anim.) 7.20 M.A.S.H.
(s.) 9.25 Gliniarz i prokurator (s.)
10.25 Miłość na przekór całemu
światu (ﬁlm) 12.15 Południowe
wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.)
14.30 Powrót komisarza Rexa (s.)
16.35 Popołudniowe wiadomości
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
wiadomości kryminalne 19.55 Top
Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35
Prima Partička 22.35 Berlińska misja (s.) 23.50 Policja w akcji 0.45
Powrót komisarza Rexa (s.).
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LOGOGRYF ŁUKOWATY
Rozwiązanie dodatkowe logogryfu to cytat
Władysław Stanisław Reymont: Życie nie daje nam tego, czego chcemy, lecz…
1.-4. specjalista badający zachowanie się zwierząt
3.-6. w przysłowiu: uderz w stół, a… się odezwą
5.-8. atomowy lub przeciwlotniczy
7.-10. kataklizm spowodowany przez obﬁte opady deszczu
9.-12. sielanka, beztroskie życie
11.-14. polarny, umiarkowany lub równikowy
13.-16. stolica Kuby
15.-18. egzotyczny owoc z charakterystyczną czuprynką
17.-20. Enrico..., zwany królem tenorów
19.-22. sybir, zgrzebna tkanina wełniana
21.-24. kraj podległy emirowi
23.-2. warzywo liściaste o luźnych główkach
Wyrazy trudne lub mniej znane: CARUSO
(BJK)

ajważniejsze jest dla mnie
członkostwo w PZKO, a
konkretnie w Miejscowym
Kole Czeski Cieszyn-Centrum.
Wstąpiłam w jego szeregi mając lat
15, a od lat 80. ub. wieku z przerwami udzielam się również w jego zarządzie. Wiele satysfakcji dało mi
na przykład zorganizowanie z jego
ramienia konkursu fotograﬁcznego „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie”, którego zwieńczeniem były
wystawy w Cieszynie, Jabłonkowie, Cierlicku i Krakowie. Poza tym
jestem kierownikiem organizacyjnym kameralnego zespołu śpiewaczego „Ta Grupa”. Staram się, żeby
działał on jak najaktywniej. Uważam bowiem, że po to śpiewamy,
żeby przekazywać płynącą z tego
radość jak najszerszemu gronu słuchaczy. Tak się składa, że robimy to
już od 10 lat. Moja przygoda z piosenką rozpoczęła się jednak dużo
wcześniej – w czasach szkolnych, a
potem była kontynuowana w czeskocieszyńskim chórze „Harfa”.
Oprócz tego jestem wielkim miłośnikiem sportu. Nie dość, że sama
lubię uprawiać sport – zimą jeżdżę
na nartach, a latem na rowerze, to
również organizuję turnieje w ringo. Moim największym wyczynem
sportowym jest zajęcie czwartego
miejsca w swojej kategorii wiekowej w Biegu Piastów w Szklarskiej
Porębie. Muszę też wspomnieć o

Fot. BEATA SCHÖNWALD

brydżu, bo moi znajomi, z którymi spotykamy się prawie co piątek
właśnie przy stoliku brydżowym,
by mi tego nie wybaczyli. Zdradzę również, że ostatnio odkryłam urok długich spacerów, które

pozwalają mi utrzymać kondycję
ﬁzyczną. I tak mogę śmiało powiedzieć, że o ile jeszcze niedawno
byłam zestresowaną starą nauczycielką, to dzisiaj jestem szczęśliwą
wesołą seniorką.
(sch)

ZDJĘCIA DNIA

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie

rozlosowana książka. Termin nadsyłania rozwią-

zań upływa w czwartek 1 lutego 2018 r.

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glos.live
Aktualizowany serwis
o Polakach na Zaolziu



• Już wkrótce minie miesiąc od rozpoczęcia zimy. Sorry, taki mamy klimat, ale żeby zobaczyć, jak wygląda najzimniejsza pora roku
na żywo, trzeba się trochę postarać. Prawdziwa zima zaczyna się w Beskidach, o czym przekonałem się na własnej skórze w niedzielę, od wysokości 800-900 metrów nad poziomem morza. Przed rokiem byłem z dziećmi na sankach kilka razy, teraz cyfra się
zatrzymała na jedynce. Może nie wszyscy czekamy na śnieg na ulicach i chodnikach, ale chyba nikomu nie będzie przeszkadzało,
jak zrobi się biało na stokach. W końcu kolejny Zjazd Gwiaździsty zbliża się wielkimi krokami. (wot) Fot. TOMASZ WOLFF

