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Velikonoční výtvarná dílna
(pro děti i dospělé v obecním
domě Družba)
 24. března od 10 do 16 hodin
s tvorbou košíčků, ozdob,
přáníček, zápichů, dekorací,
kraslic, rámečků, prostírání,
výukou techniky decoupage
(výroba desingových kousků
z obyčejných plechovek či
skleniček)

Velkému zájmu se na podzim těšily halloweenské party pro děti i dospělé.

MěDK Karviná na řadu
akcí snižuje cenu lístků,
jinde vstup umožňuje
bezplatně. Obyvatelům
hornického města se to
líbí. V nabídce si vybere
snad každý
KARVINÁ – Pohádkové prázdniny, Lásky dvou plavovlásek,
Velikonoční výtvarná dílna. To jsou
nejbližší akce chystané Městským
domem kultury (MěDK) Karviná
v projektu nazvaném Za kulturou
v každém věku. Podpora těžařské
nadace mu umožňuje bohatší a dostupnější program!

Lásky dvou plavovlásek
(velký sál MěDK)
 8. března od 17 hodin vystoupí
Duo Kamélie

„Nadace OKD je v posledních
letech stabilním partnerem karvinské kultury. Dříve jsme měli
projekty dva – jeden orientovaný na děti, druhý na hudební a taneční představení pro mládež,
dospělé či seniory. V současnos-

koncerty, taneční zábavy,“ informovala Jana Komínková z MěDK.
Cílem je podle ní „rozvoj aktivního přístupu ke kultuře,
atraktivní i obsahově vhodný
způsob trávení volného času.“
To vše, jak zdůraznila, za cenově výhodných podmínek. „Bez
grantu z těžařské nadace bychom nemohli snižovat vstupné. Nemluvě už o pořádání akcí
s bezplatným vstupem. A rozšiřování naší nabídky vůbec,“ líčila Komínková působící jako vedoucí útvaru kultury.

Pohádkové prázdniny
(v malém sále MěDK)
 29. února v 10 hodin představení Myška Klárka, veverka Terka
a drak Karlík
 2. března v 16 hodin pohádka
Čert a Káča
 3. března v 10 hodin pohádka
Otesánek
ti uskutečňujeme jeden, kde jsme
všechno sloučili, jak dětská představení, tak interaktivní pořady,

MěDK si již v minulosti ověřil,
že o jeho aktivity je mezi obyvateli všech věkových kategorií zájem, ovšem s jejich ﬁnanční situací je to horší. „Finanční příspěvek
od NOKD znamená pro spoluobčany možnost vybírat si z našeho programu podle jejich gusta.
Grantů jsme využívali z nemalé
části na hrazení honorářů účinkujících, to se opět odrazilo na nižší
ceně vstupného,“ vysvětlila.
Pohádková Karviná, Veselé
prázdniny v Karviné, Pojďte s námi
do pohádky, Karviná dětem,
Karviná v rytmu, Hudba + Tanec =
Karviná. Tak se jmenovaly ukončené projekty, o něž byl obrovský zájem. Každý zahrnoval několik akcí
a nejinak je tomu v současnosti.
„Pokračujeme v nastoleném trendu naší nabídky. S návštěvností
i ohlasy jsme spokojeni,“ nechala
se slyšet Komínková.
Loňská a letošní série Za kulturou v každém věku zahrnovala mj. ﬁlmový večer pro děti v amﬁteátru, hudbu a tanec pro mládež, nedělní koncerty na náměstí,
podzimní dechovku pro seniory,
halloweenskou párty pro děti i dospělé, jazzový podvečer. „V dalším
plánu máme koncert k MDŽ či diskotéku s laserovou show,“ dodala
Komínková.
Radek Lukša

Adventure golf ve Stonavě? Nyní realita!
Zastaralý minigolf je
minulostí! V centru obce
u parku PZKO se už blyští
nové jamky zasazené
ve speciální umělé trávě
STONAVA − Hornická Stonava
jde s dobou! I za pomoci Nadace
OKD vybudovala pro své obyvatele a návštěvníky z okolních měst
a vesnic volnočasovou aktivitu,
která už v obci sice byla, ale protože si pomyslný „zub času“ nevybírá, představitelé obce se rozhodli
jednat. Výsledkem toho je zbrusu
nové hřiště pro adventure golf.
Že nevíte, co to vlastně je? Jedná
se o kombinaci golfu a minigolfu.

Zatímco z minigolfu si adventure
golf vzal velikost hřiště, jeho povrch, tvar a překážky jsou čerpány z golfu klasického. Povrch hřiště je tvořen umělou golfovou trávou a po hřišti se bez obav můžete
procházet, tak jako na opravdickém golfu.
„S myšlenkou jsem přišel už
před třemi lety. Toto hezké místo bude sloužit ke společným aktivitám dětí a seniorů z nedalekého pečovatelského domu a samozřejmě i pro celou širokou veřejnost. Každoročně byl u nás
minigolf hojně navštěvovanou
zábavou. Nyní věříme,
me,
že tomu bude stej-ně. Všechny srdečně zvu,“ říká koor-
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Za kulturou v každém
věku díky Nadaci OKD
Valentýnský turnaj, byť pro benjamínky, se těšil slušné účasti.

SRDCOVKOVÍ JUDISTÉ JEDOU,
OD BENJAMÍNKŮ PO VETERÁNY
KARVINÁ – Valentýnský turnaj
znamenal v sobotu 13. února
první tradiční každoroční akci v režii
Moravskoslezského klubu (MSK)
Judo Karviná. Startovalo v něm šedesát benjamínků – dětí do deseti
let – a pořádání
měla na starosti řada
současných
či vysloužilých havířů
včetně hned
několika
oddílových
Srdcařů.
Julek Majerčák,
dopravář z Důlního závodu 2, zajišťoval organizaci.
Jiří Feber, bývalý razič z Dolu Dukla,
předával ceny, které si zasloužili bez
výjimky všichni účastníci. Franta
Vlašic, horník v rubání DZ 2 – Jih,
dělal dětem rozhodčího. Roman
Bielczyk, elektrikář příprav z DZ 1 –
Darkov, fotografoval. „Všichni jsme
předtím v tělocvičně ZŠ Prameny,
kde turnaje děláme, stavěli žíněnky
a chystali další vybavení, které
máme pořízené i z minigrantu
Nadace OKD. I tak vypadá práce
na výchově budoucích judistických
generací,“ oznámil předseda MSK
Petr Rabas, někdejší čelbový ze
šachty Mír.
Víceméně ve stejné sestavě
si to zopakují také v pátek 19.
března, kdy proběhne Velikonoční
turnaj. „Na tom očekáváme daleko
vyšší účast závodníků, doprovodu
i publika. Však je určen pro všechny
kategorie, od benjamínků až
po veterány,“ podotkl Rabas s tím,
že mezi veterány se objeví většina
zmíněných horníků.
A jejich potomci – mj. devítiletá Eliška a dvanáctiletý Adam

Bielczykovi či desetiletá Klára
a o rok starší René Vlašicovi – se
zase chystají na boje o kvaliﬁkaci
na republikové mistrovství. „Český
pohár se uskuteční ve středu 20.
února v Ostravě. Tam vyrazíme ve velké síle, děti by
tam měly předvést, co
se naučily na táborových soustředěních,
kam jezdily opět díky
podpoře z Nadace
OKD,“ upřesnil předseda klubu.
Minigranty podle
něj pomáhají lepšímu
fungování judistického oddílu
a konec konců i snižují náklady
rodičů na aktivity dětí. MSK usiluje
nicméně letos rovněž o příspěvek
na sportování hornických seniorů.
„Přímo s tím se pojí české veteránské mistrovství. Stalo se nám
ctí ho v prosinci 2016 uspořádat.
Startovat na něm bude řada chlapů
spojených s OKD. Jen sehnat silné
partnery akce,“ dodal Rabas.
uzi

Osobní zapojení patronů
František Vlašic, věnující se judu
už čtvrt století, patří k trenérům
dětí a mládeže, je držitelem
licence rozhodčího III. třídy.
Mimoto přivedl ke sportu
i vlastní potomky, stejně jako
Roman Bielczyk. Ten sice dělá
judo šestým rokem, ale v MSK
je nepřehlédnutelný a nepostradatelný – působí jako fotograf,
správce webového portálu
i facebookového proﬁlu, vyřizuje
veškerou elektronickou komunikaci. Je i cvičitelem dětí.

I takto náročná jamka čeká na všechny návštěvníky.
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Výstavba nového hřiště pro
adventure golf s hornickou tematikou trvala od srpna do listopadu loňského roku. A proč
s hornickou tematikou? „Aby
to mělo alespoň trochu nádech
toho našeho hornického regionu. Všechny jamky jsou obsypány různými kameny a kamínOsmnáctijamkové hřiště čeká na slavnostní otevření! To proběhne zřejmě
ky, samozřejmostí jsou také kana přelomu dubna a května.
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menité cestičky kolem. Celkově
je to hezky udělané a návštěvníkům se to bude určitě líbit,“ tvrdí Bařák.
Slavnostní otevření je naplánováno na přelom dubna a května. „Ze zkušeností z provozování minigolfu předpokládáme, že
se ve Stonavě bude hrát každoročně maximálně do půlky října.
Samozřejmě ale vždy záleží hlavně na počasí. Nejvíce návštěv zaznamenáváme během letních
měsíců od června do konce srpna. A protože je hřiště perfektně připraveno včetně kompletního odvodnění, věřím, že na dvacet let máme vystaráno,“ zakončil
Tomáš Bařák.
Adam Januszek

MSK Judo Karviná provozuje své aktivity za podpory NOKD.

