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Padesátníci z OKD
Horníka z rubání přivedla
k Taekwon-Do jeho sedmiletá dcera rozhodně nejsou odepsáni!

Karlu Kijonkovi (53) nevyšla první dohodnutá pracovní
nabídka nedaleko Františkových Lázní. Přesto mu Nová
šichta pomohla znovu. Konzultantky tentokrát jeho životopis
poslaly do Brna, kde ihned našel místo ve strojírenské výrobě

Korejskému bojovému
umění se z rodiny
Patrika Kurtiše zatím
nevěnuje pouze
jeho partnerka a její
nejmladší syn. I to se
však brzy může změnit.
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jinam. A opravdu se tak stalo. Nejprve
mi zaměstnání nabídla ﬁrma Abydos
z Hazlova kousek od Františkových
Lázní. Bylo to místo kontrolora v kovovýrobě. Jenže jsem krátce před svým
nástupem onemocněl. Když jsem se ze

Technika přerážení v Takewon-Do s horníkem Patrikem Kurtišem.
Se členy své rodiny trénuje v havířovské pobočce Školy TaekwonDo ITF Karviná. Současně se podílí
na organizaci otevřeného mezinárodního mistrovství Moravia Open 2016
v Ostravě, největší akci svého druhu
v tuzemsku.
V ostravském Trojhalí Karolina se
ve dnech 23. až 25. září objeví cvičenci z nejméně patnácti zemí včetně Rusů z uznávané moskevské školy Taekwon-Do. „Novinkami letošního ročníku budou například on-line
internetové přenosy na portále www.
ligataekwondo.cz nebo speciální přerážení předmětů. Hlavní turnajový

program bude v sobotu a v neděli, a to
vždy od osmi hodin ráno až do večera,“ dodal Patrik Kurtiš, který týdně
věnuje bojovému umění mnoho volného času. A to jak v rámci svého cvičení, trénování dětí, tak i vyřizování
klubové agendy.
Moravia Open 2016, který minigrantem Srdcovka podpořila Nadace
OKD, organizuje Škola TaekwonDo ITF Karviná, vedená držitelem
II. danu Kamilem Šámalem, teprve
potřetí.
Během relativně krátké doby se jí
tak podařilo z malé akce připravit turnaj s mezinárodní účastí.

zánětu žil vyléčil, byla už tato pracovní
pozice obsazena,“ pokračuje Kijonka.
Novou šichtu jsem proto kontaktoval
podruhé. „Konzultantky poslaly můj
životopis do ﬁrmy Impact Industry
a hned druhý den mi volala jejich
personalistka. Tak jsem jel za prací
místo do Františkových Lázní do Brna.
S podmínkami v nové práci jsem
spokojený. Kolegy moje práce na šachtě
zajímá. Šéf mi dokonce říkal, ať přivedu
z Karvinska další lidi, “ popisuje Kijonka.
Nová šichta, jak podotýká, má
rozhodně smysl. „Můžu ji jen doporučit.
Konzultantky tam odvádějí velmi dobrou
práci. Řada z propuštěných zaměstnanců
má šanci sehnat přes tento program nové
uplatnění,“ dodal na závěr svého příběhu.
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HAVÍŘOV – Kombajnér a směnový
předák z rubání Důlního závodu 1 –
Darkov Partik Kurtiš se ke korejskému bojovému umění Taekwon-Do dostal díky své dceři Beatě.
„Před devíti lety jsem ji jako žákyni
první třídy zapsal do kroužku sebeobrany. O rok později jsem už cvičil i já
sám,“ uvádí Kurtiš s tím, že postupem
času se Taekwon-Do začala věnovat
i jeho druhá dcera Izabela a starší nevlastní syn Michal.
„Děti získávají medailová umístění na českých i mezinárodních
přeborech. Já soutěžím za veterány a z poslední doby mám třetí místo ze závodu v Polsku. TaekwonDo se stal naším životním stylem.
Díky němu jsme poznali partu skvělých lidí. Z mé rodiny mu zatím nepropadla jen partnerka a její mladší syn, který je ještě hodně malý.
Vzhledem k tomu, že doma máme
samé chrániče a trofeje, je pravděpodobné, že s tím brzo začne taky,“
tvrdí Kurtiš, který má licenci trenéra i rozhodčího.

BRNO – Bývalý narážeč Důlního
závodu 1 – Karviná Karel Kijonka
od září díky programu Nová šichta opět
pracuje. Zaučuje se na ohraňovacím
lisu ve strojírenské společnosti Impact
Industry v Brně-Rosicích.
„V průběhu roku 2014 jsem se
dozvěděl, že jsem nadbytečný. Firma
mi nabídla odstupné, což jsem přijal
a s OKD se po téměř sedmnácti letech
rozloučil. S opětovným zapojením
do pracovního procesu mi od samého
počátku pomáhala Nová šichta. Ještě
na šachtě jsem zaregistroval její letáky
s nabídkou pomoci po ztrátě zaměstnání. Zaujaly mne, “ říká Kijonka. Při

Taekwon-Do
zaujalo více havířů

Karel Kijonka před pobočkou Nové šichty
v Karviné-Novém Městě.

Taekwon-Do je korejské bojové
umění sebeobrany. Patří mezi
nejmladší bojová umění, jeho kořeny
však sahají hluboko do minulosti.
Duchovním otcem je generál Choi
Hong-Hi, který ho založil v roce 1955.
Principům a umu sebeobrany se
ve Škole Taekwon-Do ITF Karviná
věnují kromě Patrika Kurtiše i další
havíři. Prostřednictvím synů Ondřeje
a Daniela se k němu dostal i Kamil
Labudek z darkovského rubání kolektivu Zbyňka Rzidkého. Mezi jeho
příznivce patří rovněž Pavel Pabián
z darkovské důlní dopravy.

hledání nového místa mu pomáhaly koordinátorky z Nové šichty. „Neřešil jsem,
zda budu v regionu, a nebo na druhém
konci republiky. Mám už dospělé děti,
jsem rozvedený, takže mi nevadilo
vypravit se za slušnou prací někam

Karel Kijonka
Pracoval v OKD s přestávkami
od roku 1982. Začínal na šachtě Mír
jako provozní zámečník, pak působil
na Darkově a ČSM jako narážeč.
Ve stejné pozici pracoval i v úseku důlní dopravy DZ 1 – Karviná,
lokalita ČSA.

Zvýšený zájem o Novou šichtu
Od srpna je vyšší zájem o program,
který pomáhá najít bývalým zaměstnancům OKD další uplatnění. „Lidé většinou reagovali na dopisy, které jsem
jim zasílala v jejich výpovědní době,
nebo přicházeli přímo na doporučení

Kurtišova dcera při koučování svého nevlastního mladšího bratra.

konzultantů ze svých důlních závodů.
Poradenské centrum navštívilo 26 lidí,
do softwarové aplikace Burza práce se
nově přihlásilo devět klientů“ sdělila
Markéta Klopcová z karvinského poradenského centra Nové šichty.

POSEJDON MÁ VODÁKA A SOUČASNĚ PATRONA Z OKD Rybáři ze šachty připravili
Zdeněk Krčmář
se na stará
kolena stal
vodákem. Své
dobrovolnické
aktivity rozvíjí
již několik let
i za pomoci
těžařské nadace

Zdeněk Krčmář (vlevo) s vodáky oddílu Posejdon při sjíždění Olše.

VĚŘŇOVICE – Pracuje jako
dělník v úseku centrálního odtěžení Důlního závodu 1 na Lazech a jak sám
říká, vodákem se stal hlavně díky bývalému kolegovi
ze šachty Romanu Štolfovi
a své dceři Tereze. S vodáckým oddílem Posejdon
z Dolní Lutyně –Věřňovic,
kde působí jako dobrovolník, se v průběhu letošních
prázdnin účastnil celé řady
akcí.
„V rámci Prázdninového
kolotoče, který pořádá
město Bohumín, jsme například pro děti, které zůstaly ve městě, zajišťovali

v takzvaném biokoridoru
Gliňoč program na vodě,“
popisoval Krčmář.
Doma na Olši pak vodáci z Posejdonu uspořádali další ročník Aja Cupu.
„Na tento veřejný závod, jehož účastníci mají
za úkol absolvovat v časovém limitu určité úseky na řece, se mi podařilo získat minigrant z projektu Srdcovka Nadace
OKD. Pořídili jsme za něj
třímístnou kanoi,“ upřesnil Krčmář. Samotné soutěže se nakonec zúčastnilo třicet vodáků. Na nové
kanoi se jezdilo i v rám-

ci MILIfestu, který na věřňovický Aja Cup navazoval. Tato akce se pořádá
na podporu talentovaných
dětí a seniorů.
Zdeněk Krčmář se jako
soutěžící rovněž zúčastnil přehlídky Dračích lodí
na řece Odře ve Starém
Bohumíně.
„Pádloval
jsem jako o život v posádce Vodáků Odry a Olše,

program pro malé autisty

která měla dvacet veslařů, bubeníka a kormidelníka. Nakonec jsme obsadili
sedmé místo ze čtrnácti,“
nechal se slyšet.
Posejdon, který v posledních letech může rozvíjet svoji činnost i díky
podpory Nadace OKD, nechyběl ani v Olympijském
parku v Ostravě, kde se
v srpnu po dobu konání
letních olympijských her
představovaly nejrůznější
sportovní disciplíny.
„Naše působiště bylo
v loděnici na soutoku
Ostravice a Lučiny pod
Slezskoostravským hradem od devíti ráno do sedmi večer. Bylo to sice náročné, ale přišla spousta
lidí včetně dětí z příměstských táborů,“ uvedl na závěr výčtu prázdninových
aktivit vodák z OKD.

KARVINÁ – Nahlédnutí do svého světa
umožnili o prázdninách rybáři a členové
karvinské rybářské stráže členům spolku
ADAM – Autistické děti a my. V areálu
Lodičky v Parku B. Němcové, kam se děti
vypravili v rámci pravidelného příměstského tábora, se jim věnovali Martin
Wilczek, údržbář vtažné jámy ČSMSever, a Henrik Wilkowski, kombajnér
z rubání ČSM-Jih. Pomáhali jim i bývalý
záchranář Josef Dlabač či horník z rubání Jiří Tomašovský. „Spolupracujeme
s Dětským domovem Sluníčko, pro který
pořádáme podobné akce. Od něj se
o nás dozvěděli v ADAMovi. Připravili

jsme tedy program i pro malé autisty.
Zasvětili jsme je do tajů rybařiny. Půjčili
jim udice a nechali je chytat ryby v našem lovišti, kde chováme kapry, cejny,
líny, sumce, amury, štiky i sumce. Udělali
jsme to z vlastní vůle. Jen pro dobrý
pocit,“ líčili chlapi.
„Třináct dětí v doprovodu našich
dobrovolníků a speciálních pedagogů díky
nim strávilo úžasný den. Poprvé v životě
byly rybařit, poznaly a vyzkoušely něco
zcela nového. Rybáři s nimi měli opravdu
trpělivost, všechno jim vysvětlovali, byli
nápomocni,“ upřesnila Marie Gerdová,
předsedkyně spolku ADAM.

Zdeněk Krčmář ve společnosti OKD pracuje devatenáct let.
Nejprve fáral na ČSA, později na Doubravě, momentálně je
na Lazech v úseku centrálního pásového odtěžení.
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Téměř dvě desítky let v OKD

Martin Wilczek, člen karvinské rybářské stráže, s malými autisty na Lodičkách.

