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Boleslav Kowalczyk (vlevo) s primářkou Lenkou Böhmovou a primátorem Janem
Wolfem.

Na beneﬁčním koncertě
se vybralo tolik, že
zdravotníci pořídí nejen
potřebný přístroj pro
resuscitaci a řízenou
ventilaci miminek, ale
i další vybavení

rem a hudebníkem Petrem Šiškou.
Na benefičním koncertě vystoupilo slovenské trio s italským názvem La Gioia (česky Radost)
ve složení Peter Ďurovec, Peter
Ševčík a Matej Vaník prezentující takzvanou pop-operu spojující
populární hudbu s operním zpěvem. Jeho repertoár interpretovaný ve stylu belcanto zahrnoval
skladby ze světové hudební scény i známé české či slovenské hity.

KARVINÁ – OKD se stala hlavním
partnerem dobročinného koncertu Srdeční záležitost, který poslední dubnové úterý uspořádalo město
Karviná v Obecním domě Družba
na podporu gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. Celkem se vybralo 164 380 korun, přičemž více
než třetinu těchto peněz věnovala právě těžební společnost, která
se tak po insolvenci znovu zapojila
do veřejného dění v regionu.
„Je to na podporu právě narozených dětí, tedy těch nejmenších
a nejbezbrannějších, kteří si zaslouží a také potřebují naši maximální péči a pozornost. Zároveň si ale
přeji, aby nemocnice přístroje, které za tyto prostředky pořídí, nemusela používat příliš často,“ nechal
se slyšet výkonný ředitel a předseda představenstva OKD Boleslav
Kowalczyk. Ten přímo na pódiu
v Družbě vypsal symbolický bianko
šek na částku šedesáti tisíc korun!
Slavnostní chvíli předcházely
hudební bloky uváděné moderáto-

Peterům a Matejovi konkurovali a neméně stejný aplaus publika si vysloužili také účastníci tradiční pěvecké soutěže žáků mateřských, základních a středních škol
Karvinští talenti, jež dostali na pódiu vlastní prostor.
OKD přitom nebyla jediným dárcem, přispěli totiž všichni lidé v publiku. Na dobrou věc šlo padesát procent ceny z každé zakoupené vstupenky na Srdeční záležitost!
Příjemcem se stalo gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice
v Ráji a symbolické šeky přebírala
na pódiu přímo jeho primářka Lenka
Böhmová. Peníze, jak uvedla, použijí na zakoupení přístroje pro řízenou
resuscitaci a ventilaci novorozenců.
„Za všechny z oddělení a hlavně
za naše maličké pacienty děkuji lidem, kteří dostali nápad nás podpořit, kteří vše zorganizovali a dotáhli do konce, a samozřejmě těm,
kteří poté přispěli. Vždyť ten potřebný přístroj v hodnotě okolo šedesáti tisíc pokryl jen dar z OKD,“
vzkázala primářka s tím, že zbytek vybraných peněz použijí na pořízení dalšího nezbytného vybavení ke zjišťování diagnóz a následné
péči o ty nejmenší.
Náměstek karvinského primátora Karel Wiewiórka, jenž převzal
nad koncertem záštitu, jej zhodnotil jako mimořádně vydařený.
„Všichni byli super, ale nejvíce jsem
rád za vybranou částku, která pomůže porodnici!“ uzavřel.

Nadace OKD hledá pomocníky do týmu pro zajišťování programu na různých akcích.

Nadace OKD hledá pomocníky
Odměnou za přiložení
ruky k dílu může být
bezplatný vstup na řadu
akcí – například hned
v červnu na koncert
skupiny Kryštof
v Karviné
KARVINÁ – Den pro celou rodinu
a Dolański Grom v Karviné, Polévka
je grunt v Havířově. To jsou nejbližší
události v hornickém regionu, na nichž
se v rámci programu opět veřejnosti
představí i těžařská nadace. Její tým
– samozřejmě nejen na tyto akce –
poptává pomocníky a nabízí jim také
zajímavé beneﬁty.
„Potřebujeme přiložit ruce k dílu při
stavění nadačního stanu, kontaktního
člověka pro práci s lidmi a především
dětmi, obsluhu naší kreativní dílničky
s malováním a plackovačem, pomoc při
sportovních aktivitách pro malé i velké
či při roznášení letáčků v průběhu akcí,“
popisuje administrátorka Kateřina
Tůmová Blablová.
Přítel a pomocník Nadace OKD podle
ní nebude jen pracovat. „Může pomáhat
a být zároveň na akcích, jichž se rád

účastní. Udělá dobrou věc a zároveň se
u toho pobaví. Pokud jste rádi v kontaktu s lidmi a zbožňujete děti, máme pro
vás ideální řešení,“ vysvětluje s tím, že
rozšíření týmu o tyto lidi je současná
priorita nadace.
A ta slibuje něco za něco! „Nabízíme
účast na kulturních akcích se vstupným
zdarma. Kromě karvinského festivalu
Dolański Grom budeme brzy třeba na divadelním představení Jaroslava Duška.
Přátelům samozřejmě zajišťujeme pitný
režim a občerstvení, jsme jim schopni
sehnat vstupenky na různé nadací
podpořené akce, nabízíme dlouhodobou
spolupráci včetně pomoci v rámci studia
– například při vypracovávání bakalářských a diplomových pracích či v rámci
praxe,“ poznamenává Tůmová Blablová.
Zájemci se jí mohou hlásit na telefonu
+420 725 389 852 nebo ji kontaktovat
prostřednictvím elektronické pošty
(tumova@nadaceokd.cz).
Nadace OKD by je ráda uvítala už
v neděli 3. června na Masarykově
náměstí v Kraviné- Fryštátě, kde se
v odpoledních hodinách uskuteční Den
pro celou rodinu. „Stejně jako vloni zde
postavíme nadační stan a připravíme
aktivity pro děti. Tentokrát v prvorepublikovém duchu včetně jízd na koních,“
doplnila Tůmová Blablová.

Dolański Grom letos podeváté
Část doprovodného programu zajišťuje
Nadace OKD i na tradičním česko-polském festivalu Dolański Grom, jenž
připravuje fryštátský PZKO na sobotu
16. června do Parku B. Němcové
v Karviné. Vystoupí zde od 17 hodin
polští pop-rockoví Feel, od 19 jejich
krajané Lombard patřící k legendám
rockové scény a od 21 hodin populární tuzemská skupina Kryštof. „Bude

to náš jediný klasický koncert doma
v regionu v letošním roce. Zahrajeme
nejfestivalovější program, jaký umíme,“
uvádí zpěvák Richard Krajčo. Marek
Matusyński za organizátory Dolańskiego
Gromu vzkazuje, že prostředí karvinského parku umožní pojmout festival
třeba jako rodinný piknik. Lístky jsou již
v předprodeji … avšak přátelé Nadace
OKD mohou mít vstup zdarma!

Hlavní hosté beneﬁčního koncertu v Obecním domě Družba – slovenské pěvecké trio
říkající si La Gioia.

Nadační podpora i pro pomoc
dětem rozcházejících se rodičů
tu Sluníčka je pomoci dětem s pochopením rozchodové situace pomocí her, kresby, pohybu a slov. K tomu
slouží například terapeutická metoda
Sandplay propojují psychologii a hraní s ﬁgurkami v písku.
Na jaře se měl také rozeběhnout
první karvinský kroužek pro děti
rozcházejících se partnerů. „Jenže
jsme nenabrali potřebný počet mi-

nimálně šesti dětí do uzavřené skupiny, která by se pak dvanáct týdnů každé úterý scházela a pracovala. Podmínkou byl totiž souhlas rodičů, kdy maminky většinou chtěli,
ale tatínci byli proti,“ poznamenává Kalníková. Sluníčko proto bude
pokračovat v projektu prostřednictvím osvěty a další kroužek připraví
na podzim.

HPF CleanCat s.r.o.
Kvalita, která je vidět.
Hledáme zaměstnance na pozici:
Úklidový pracovník/ pracovnice
ID/ OZZ
Pozice jsou určeny pro osoby zdravotně postižené.
Náplň práce:
 Úklid kanceláří nebo
průmyslových provozů.
 Provádíme úklidy klasické i strojní.
 Práce přidělena s ohledem na
vaše zdravotní znevýhodnění.

Nabízíme:
 Hlavní pracovní poměr na dobu
neurčitou.
 Práci na zkrácený i plný úvazek.
 Zajímavé platové ohodnocení.
 Zaměstnanecké beneﬁty.

V případě zájmu se nám ozvěte na telefonní číslo: 596 223 724
Své životopisy zasílejte na: prace@cleancat.cz
Více na: www.cleancat.cz/kariera
Hračky pro terapeutickou metodu Sandplay.
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Nabízené beneﬁty:
 Příspěvek na zapracování až do výše 12 000 Kč.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance měsíce.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance roku.
 Odměna za věrnost dle počtu odpracovaných let.
 Odměna za přivedení nového zaměstnance ID/ OZZ do společnosti.
FOTO: Poradna Sluníčko

KARVINÁ – Když hračky umí mluvit. Tak se jmenuje projekt poradny
pro rodiny Sluníčko v Karviné, jimž
chce tato nezisková organizace pomoci dětem procházejícím obdobím
rozvodu či rozchodu jejich rodičů.
Uskutečňuje ho za podpory Nadace
OKD, jež je jejím dlouholetým partnerem.
„Všichni se většinou v případě rozcházejících partnerů soustředí na práci s nimi a bohužel už méně
s jejich potomky. A právě ti to v těchto situacích nemívají vůbec lehké.
I když jim doma říkají, aby o tom nikde nic nepovídaly, děti jsou děti a hovoří,“ vysvětluje Lenka Kalníková.
Ta vede Poradnu Sluníčko a spolu
s Michaelou Pindórovou je také lektorkou, která se dětem věnuje.
„Podle statistik se rozpadne téměř
polovina českých manželství. Třeba
předloni se rozvedlo takřka pětadvacet tisíc osob a v pětasedmdesáti procentech případů se rozvody navíc dotkly nedospělých dětí,“ uvádí
Kalníková s tím, že smyslem projek-
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OKD pomohla porodnici Karviné-Ráji
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vědomi, že na ně přijde i hornická veřejnost a lidé znalí řemesla. „Diváci se
vyjádřili vesměs pochvalně,“ podotkl
Stehlík s tím, že zazněly ale i poznámky ohledně jadrnějšího vyjadřování
ve ﬁlmu.
Milan Šlachta, jenž sám na Dukle
fáral, při tvorbě ﬁlmu zpočátku s televizáky spolupracoval a zasazoval
se o uvedení premiéry v Havířově, se
nad silnějšími výrazy nepodivoval.
„Sprostě se na šachtě mluvilo, mluví a mluvit bude. Ženské na prádle,
v lampovně a známkovně si také nebraly servítky a mnohdy hovořili stejně jako havíři,“ nechal se slyšet pamětník. Katastrofu na Dole Dukla,
která si vyžádala 108 životů, sice
osobně nezažil – studoval – avšak
spoustu informací o této události získal od otce, který zde působil v odboru důlního měřiče a geologa.
„Dukla 1961 se mi líbila. Není to
dokument o havířích a havířině, ale
ﬁlm. Pohled ﬁlmařů na nás horníky z jejich perspektivy,“ konstatoval Šlachta, jenž na Dukle dělal revírníka v rubání, vedoucího úseku trhacích prací, dispečera či technika.
Karel Budín z Klubu přátel hornického muzea v Ostravě sám na Dukle nepracoval, ale snímek označil rovněž
za povedený: „Filmaři se mohli obejít
bez tolika vulgarit, ale vystihli pointu
toho, co všechno se může stát, když
je někdo při svém povolání lajdákem.
Mělo to spád a herecké výkony byly
na vysoké úrovni.“
Barborka sice nikoho na premiérách neměla – téma důlního neštěstí považovala vzhledem k náplni své
činnosti za příliš citlivé – nicméně
gesto ﬁlmařů ji velmi potěšilo. „Moc
si vážíme toho, že výtěžek z promítání dostanou naše děti,“ řekla tajemnice spolku Adriana Furendová.

Hlavní protagonisté dvoudílného snímku České televize.

Česká televize uvede
první díl na programu
ČT 1 v neděli 27.
května ve 20.15, druhý
následující neděli 3.
června ve stejném čase
HAVÍŘOV – Česká televize uvedla v posledním dubnovém týdnu v Havířově
dvoudílný ﬁlm Dukla 1961 natáčený také v bývalých i současných areálech společnosti OKD a pojednávající o největším poválečném důlním
neštěstí v tuzemsku na šachtě v Horní
Suché. Po premiérách pro pamětníky a členy hornických spolků se v kině
Centrum promítalo dvakrát pro veřejnost – představení byly beznadějně vyprodané a výtěžek ze vstupného
dostanou sirotci z Barborky!

„Během natáčení jsme se samozřejmě seznamovali s děním v Ostravskokarvinském revíru a zjistili, že tady
existuje i Spolek svatá Barbora pomáhající rodinám, jejichž živitel zahynul
při práci v dole. A protože náš ﬁlm pojednává o důlní katastrofě, po níž zůstala také spousta rodin bez otců, rozhodli jsme se přispět,“ uvedl producent Matěj Stehlík s tím, že podobné veřejné premiéry televizních ﬁlmů
nebývají obvyklé. Tvůrci Dukly 1961
tak vzdali hold práci havířů.
„Výtěžek z veřejných projekcí zatím
nemáme přesně spočítaný, čekáme
na ﬁnální vyúčtování. Každopádně,
obě představení byla vyprodaná a počítáme, že Barborce dáme kolem padesáti tisíc korun. Což považuji za super výsledek,“ vzkázal televizní mluvčí Michal Prokeš. Filmaři měli podle svých slov z premiér v hornickém
městě docela respekt, protože si byli

Srdcovka pomohla nejmenším hráčům pokrýt prázdné období

Josef Kasper (zleva) a Radim Tabášek v prezidiální tablici 129. Skoku přes kůži.

129. Skok přes kůži se uskutečnil
v Ostravě za účasti zástupců OKD
OSTRAVA – Kompresorovna historického
Dolu Anselm (Urx) na Landeku patřila
poslední pátek v dubnu hornické slávě
celorepublikového formátu – uskutečnil
se zde 129. Skok přes kůži, na němž
do havířského cechu vstoupila dvacítka
studentů montánních oborů. Nechyběli
ani zástupci zdejšího uhelného revíru
ze společnosti OKD – ředitel její Hlavní
báňské záchranné stanice Josef Kasper
a manažer centra rekultivací a pozemků
Radim Tabášek, kteří byli jmenování
Slavnými vysokými čestnými prezidii.
„Už jen to číslo 129. budí obrovský
respekt a uznání všem, kteří se na organizaci takové akce podíleli. Já jsem
rozhodně pro zachovávání hornických
tradic formou zakládání hornických spolků a pořádáním skoků přes kůži, neboť
vzhledem k životnosti našeho uhelného
hornictví, to může být brzy jedna z mála
důstojných vzpomínek na naše povolání,“
konstatoval Kasper, jenž již v roce 1985
začal působit jako funkcionář na šachťácích, kde se také skáče přes kůži.
„Vím, co to znamená z pozice
Slavného vysokého a neomylného
prezidia řídit takovou sesi. Proto je
nutno smeknout před dlouholetým
SVNP a také mým přítelem profesorem
Pavlem Prokopem a s velkou úctou mu
poděkovat za to, že ze své pozice řídil
desítky skoků po celé republice a udělal
tím pro tuto hornickou tradici neskutečný kus práce,“ uvedl Kasper s tím,
že úroveň skoků přes kůži zaznamenala
stoupající tendenci. „A to jak na šachtách v OKD, tak na sesích krojovaných

horníků, kde bývá například ve Stonavě
na 150 semestrů s hrdostí nosících hornické kroje a ctících tradice. Tohle musí
zapůsobit v naší profesi na každého,“
podotkl ředitel HBZS Ostrava.
Pro SVNP Pavla Prokopa byl 129.
Skok přes kůži zároveň jeho posledním
ve funkci. „Dále již nechci pokračovat. Mám pro to své osobní důvody.
Rozloučení se mi nicméně vydařilo,
průběh sese byl ovlivněn i tím, že nebyla žádná oﬁciální přestávka a vše se
odehrávalo jen s pivní mastí,“ nechal se
slyšet a za jediný nedostatek považoval
problém s ozvučením velké kompresorovny. „Když není všechno pořádně
slyšet a rozumět, je to pro skok problém
číslo jedna,“ poznamenal Prokop, jenž
věnoval skokovým tradicím dvaačtyřicet
let svého života.

Pavel Prokop (vpravo) skončil po dvaačtyřiceti letech jako skokový funkcionář.

Doubrava: Od dechovky po rock

Břetislav Javín (vlevo) na turnaji.
Jeho letošního ročníku se zúčastnily týmy od Bohumína až po Těšín.
„Zájem byl opět veliký a z kapacitních
důvodů jsme zaregistrovali jen dvanáct družstev. Po jeho ukončení jsme
sklízeli pochvalné recenze jak k úrovni, tak organizaci turnaje. Ten také
pomohl navýšit počty dětí ve fotbalových oddílech. Těm už v polovině dubna začala sezóna,“ poznamenal Javín,
jehož syn Ladislav si kupodivu místo
kopané zvolil lední hokej.

DOUBRAVA – Náměstí v hornické obci
Doubrava bude v sobotu 19. května
od 14 hodin patřit programu „V rytmu
orchestrů a dalších překvapení“. Nejprve
vystoupí Bohumínská dechovka pod taktovkou kapelníka Vladislava Oravčáka, tu
vystřídá ostravská zpěvačka a herečka
Ludmila Forétková s písněmi z muzikálů,
divadelních inscenací i hity z 50. a 60.
let minulého století. Poté nadejde čas

pro Sunday Swing Orchestra s českými
i zahraničními swingovými a jazzovými
evergreeny a dále mladou kapelu konzervatoristů říkající si No Idea. Večer si
užijí hlavně mladší – zahraje tvrdá kapela
Doga slavící letos třicáté výroční vzniku.
„Pro účastníky akce jsme připravili
bezplatné vyjížďky s kočáry a kočími
či výklad o historii naší obce,“ dodává
za organizátory Jiřina Ferenčíková.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
Dne 9. května 2018 jsme si připomněli čtvrté smutné výročí, kdy
nás navždy opustil Ing. Jaroslav ŠEBESTA, dlouholetý zaměstnanec
a bývalý hlavní inženýr Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě
– Radvanicích. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně se mnou tichou
vzpomínku.
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Kopané, jak poznamenal, věnuje spoustu volného času. „V pondělky probíráme se sekretářem a několika kolegy průběh víkendových
utkání v okrese, každý čtvrtek pak
zasedá disciplinární komise a o sobotách či nedělích sledujeme samotná utkání, a to od okresního přeboru
po první ligu,“ popsal s tím, že například v Orlové stihl na krajském přeboru pouze první poločas, aby spěchal do Havířova na okresní přebor
na druhou půli.
„Liga je samozřejmě liga, vrcholová úroveň, ale třeba v takových
Petrovicích se hraje lidový, nesvázaný
fotbal, prostě od srdce. K tomu párek,
pivo, pokec… Rád chodím na žáky,
tam jde poznat, kdo z těch dvaadvaceti kluků na trávníku je výborný, zaměřím se na ně, sleduji jejich výkony,“
poznamenal Javín a z dětských talentů zmínil například Maxima Turka ze
Slovanu Havířov. Tedy klubu, jenž vyhrál i srdcovkový turnaj.

FOTO: OFS Karviná

KARVINÁ – Aktivní sportovní kariéru Břetislava Javína sice dávno
ukončil úraz v práci na šachtě, nicméně na fotbal hornický odborář
a závodní inspektor bezpečnosti
práce z Důlního závodu 1 – Karviná,
lokality Darkov, v žádném případě
nezanevřel. Letos získal od Nadace
OKD i minigrant Srdcovka pro
Okresní fotbalový svaz (OFS)
Karviná na turnaje přípravek, které
pokryly zimní prázdné období mezi
soutěžemi.
„Srdcovka je z mého pohledu velmi užitečná a prospěšná. Konkrétně
nám pomohla zmírnit dopady průšvihu ve vedení Fotbalové asociace ČR z loňského roku. Díky minigrantu jsme získali prostředky na sérii turnajů pro nejmenší fotbalisty
v období, kdy jsou hráči odkázáni jen
na přípravu a kdy zaznamenáváme
i největší odlivy fotbalových talentů,“
upřesnil Javín, jenž zastává v OFS
předsedu disciplinární komise.
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Premiéry ﬁlmu o neštěstí na Dukle:
Výtěžek půjde sirotkům z Barborky
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