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KARVINÁ – Nechat školáky či studenty literárně tvořit v oblasti sci-fi a fantasy, ale tematicky zasazené do prostředí podzemí, dolů a havířiny, se rozhodli v Regionální knihovně Karviná
(RKK). Literární soutěž chystají
v rámci projektu, který má za přispění těžařské nadace přivést děti
a dospívající k četbě, a možná
i k vlastní tvorbě.
„Na podzim dáme žákům ze základních a středních škol úkol napsat povídku na téma „Z říše hlubin“, vztahující se k významnému atributu našeho regionu, tedy
k hornictví. Budou na to mít tři
měsíce a tátové či příbuzní, kteří
pracující na šachtách, jim mohou
být inspirací. Pod zem přece patří nejen permoníci,“ řekla Martina
Deutschová z RKK.
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Karvinská knihovna
zahájila projekt
zaměřený především
na žáky a studenty. Mladí
čtou hlavně tento žánr.
K dispozici budou mít
také moderní e-booky

RKK pořídila v rámci projektu hromadu knížek žánru sci-fi a fantasy.
Té letos Nadace OKD podpořila projekt s názvem Klub fantasy
a sci-fi literatury, do kterého by

První klubový večer probíhal v kinosále knihovny s filmem Divergence.

se nastálo mělo zapojit na pět desítek účastníků a dalších skoro pět
stovek nárazově. „Podle statistik
jsou české děti a mládež čtenářsky nejméně aktivní. Když už sáhnou po četbě, mívají v oblibě právě
tento žánr v psané i komiksové formě,“ uvedla.
Karvinská knihovna proto
pořídila čtyřicet nových knížek z oblasti sci-fi a fantasy.
„Na špici zájmu této cílové
skupiny se drží Hobit, Harry
Potter, Upíří deníky. A také
komiksy počínaje časopisem
Pevnost,“ líčila Deutschová
s tím, že pro aktivizování malých a mladých čtenářů a získá-

ní nových musí zůstat chtě nechtě poplatní době.
K té dnes patří vyspělé technologie včetně elektronických čteček knih. „Tak zvané e-booky
máme a pro aktivity v našem projektu je plně využijeme. V rámci
klubového večera jsme v kinosále uspořádali i naše první představení. Promítání filmu Divergence
z DVD mělo úspěch a ohlas úměrný našim předpokladům,“ nechala
se slyšet knihovnice.
RKK přitom rozhodila sítě skutečně široko a oslovila základní školy
U Studny, Mendelovu, Borovského,
Školskou, Majakovského, Prameny,
Dělnickou, Družby, Cihelní. Ze
středních škol pak gymnázium
a průmyslovku, obchodní akademii, zdravotnickou školu, SŠTaS
Karviná a v neposlední řadě i ZUŠ
Bedřicha Smetany. Do projektu se
rovněž zapojí KSVČ Juventus, kulturní dům, knihkupci či distributoři knih.
V rámci projektu, který potrvá až do jara příštího roku a jehož
vyvrcholením bude právě literární soutěž, knihovna připravuje několik setkání s českými spisovateli sci-fi a fantasy literatury, čtení
z této tvorby, večery nad novinkami a bestsellery žánru, knihovnické besedy i soubor scénického čtení pod názvem Listování. RKK
současně nevyloučila, že některé
zajímavé povídky z projektu zveřejní.
Radek Lukša

1. 10.
Divadelní a filmový herec Lukáš
Hejlík se tento den od 19 hodin
objeví v Listování, pořadu scénického čtení s knihou Stopařův
průvodce v galaxii.

Na skály bezpečně… a hurá vyhrávat soutěže
Nejlepších pět současných dětských nebo
mládežnických horolezců v naší republice patří mezi
členy TJ Baník Karviná. Svoji formu získali i díky NOKD
KARVINÁ – Tréninkové výpravy
a soustředění nejmladší horolezecké generace TJ Baník Karviná
v německých, polských, slovenských i českých skalách nesou výsledky. Co členové oddílu nacvičili na novém vybavení, pořízeném

z minigrantu Nadace OKD, zúročili ihned na soutěžích či v závodech!
„Pět našich svěřenců patří momentálně ve svých kategoriích
a disciplínách k tuzemské špičce a slaví úspěchy i na meziná-

rodním poli. Eliška Adamovská
a Adam Smiga nás v minulém týdnu reprezentovali na mládežnickém mistrovství světa v Arcu u jezera Lago di Garda v Itálii v lezení
na obtížnost, respektive na rychlost,“ informoval Marcel Janoš,
instruktor v TJ Baník Karviná
a někdejší důlní měřič v ostravské
šachtě Šverma.
Jeho dcery Markéta a Mariana
rovněž patří do pětky nejúspěšnějších. Jedna vyhrála velké letní závody v Alpách v Rakousku, druhá tři
podniky Moravského poháru mládeže. Dívky soutěží v lezení na obtížnost, stejně jako Eliška a Adam

FOTO: TJ Baník Karviná

Vloni dětský kroužek
vyrazil díky Srdcovce na
Pískařskou horoškolu.
Letos pořídil novou
výbavu pro lezecké
disciplíny.

Roman Koch na soustředění mladých horolezců ve skalách.

Adamovští, vnukové bývalého havíře. Společně s nimi v oddíle trénuje dalších pět až deset dětí a mládežníků ve věku od 6 do 18 let.
A v létě se vůbec nenudili.
„Soustředění jsme měli v oblasti
Frankenjura u Norimberku, další v Polské Juře mezi Katovicemi
a Krakovem, pak v okolí Porubky
u Žiliny a nakonec doma na pískovcových skalách v Adršpachu
a na Labských pískovcích. Děti
nebereme všechny naráz, je třeba se jim individuálně věnovat.

Srdcovkové vybavení se hodí i k lezení
na umělých stěnách.
Nejdříve jedou jedni, pak ti druzí,“ líčil Janoš.
Nic z toho se samozřejmě neobešlo bez nové výbavy. Tu si letos
pořídili ze srdcovkové podpory,
kterou TJ Baníku Karviná už podruhé zařídil vedoucí úseku elektro-povrch Důlního závodu 1 –
ČSA Roman Koch. „Bezpečnost
je v horolezectví stejně důležitá jako na šachtě. Proto jsme pořídili lana, bouldermatky, jisticí
i ochranné prostředky,“ upřesnil.
Dětský kroužek se s těmito věcmi podle Kocha věnuje lezení jak
na přírodních, tak umělých stěnách či boulderingu (zjednodušeně řečeno balvanolezení). „Proč
jsou ti naši mlaďoši tak dobří?
Protože na jejich formě má podíl
i těžařská nadace. I díky ní udělali spoustu pokroků,“ vzkázal
Jiří Matuszek, předseda TJ Baník
Karviná.
Radek Lukša
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Sci-fi a fantasy po hornicku?

Děti ze školky v Mizerově poděkovaly Nadaci OKD vystoupením.

HERNÍ PRVKY PRO ZAHRADU
VE ŠKOLCE V KARVINÉ-MIZEROVĚ
KARVINÁ – Hned po prázdninách
čekalo na padesát dětí z Mateřské
školy Karviná-Mizerov velké
překvapení. Na jejich zahradě,
kam si v případě hezkého počasí
chodí hrát, našly nové herní prvky
pořízené z grantu Nadace OKD. To
se líbilo i rodičům chlapců a dívek,
kteří zde nastoupili ve školním roce
2015/2016.
„Školka v příštím roce oslaví
padesát let své činnosti. Už asi
nikdo nespočítá, kolik současných či bývalých a vlastně možná
i budoucích horníků si v ní hrálo
a strávilo předškolní léta,“ řekla
ředitelka Lenka Zdražilová s tím,
že venku dříve samozřejmě
průlezky a houpačky stávaly, ale
působením času se staly nevyhovujícími. Před časem proto musely
být odstraněny.

Zřizovatel MŠ Karviná-Mizerov
v letech 2010, 2012 a 2014
na rekonstrukci samotného objektu
i zvelebení a lepší vybavení vnitřních
prostor vynaložil nemalé prostředky. Venku ale zůstaly rozpraskané
asfaltové chodníky, prohlubně, dvě
pískoviště. Zahrada tak přestala
plnit svou funkci k bezpečnému
pobytu a fyzickému i psychickému
rozvoji nejmladší generace.
„O zvelebení zahrady naší MŠ bojujeme deset let a vůbec poprvé jsme
na něco takového dostali penízky.
Pomohlo i město, ale bez těžařské
nadace bychom průlezkový domeček,
lanovou dráhu a dvě tabule na kreslení s počítadlem patrně nezískali.
Projekt pomůže rozvíjet pohybové
aktivity dětí v kreativním prostředí
a probudí u nich radost z pohybu,“
doplnila ředitelka mateřské školky. uzi

Pěkné poděkování od dětí
Předání zahrady s novými herními
prvky se zúčastnila i ředitelka těžařské nadace Karolína Drozdová.
„Děti, které se během prvních

dvou dnů v novém školním roce
naučily taneček, nám za všechno
poděkovaly tím, že nám předvedly
svoje vystoupení,“ přiblížila.

FEDROVÁNÍ S FOLKLOREM
HORNÍ SUCHÁ – Hornické uniformy
a lidové kroje vítány! Tak zvou
pořadatelé na tradiční Fedrowani
z folklorym (Fedrování s folklorem),
jehož osmý ročník se koná v sobotu
19. září v Horní Suché. Těžařská
nadace se partnerem oblíbené akce
stala už pošesté.
Fedrování vypukne úderem
17. hodiny v sále hornosušského
Dělnického domu. „Letos kromě
všech našich partnerských obcí
poprvé dorazí i zástupci hornického

města Dąbrowa Górnicza a obce
Strumień z Polska. Novinkou
ročníku je prezentace málo známého rusínského folkloru z regionu
východního Slovenska v podání
prešovského souboru Puĺs. Rozšíří
se i počet klubů krojovaných
horníků a hornických důchodců
včetně jejich vlajkonošů,“ líčili
pořadatelé. Vstupenky si můžete
zamluvit na čísle 596 410 756 nebo
prostřednictvím e-mailu na adrese
uzi
slonkova@hornisucha.cz.

V programu se představí
• Puĺs (Slovensko)
• Kalina (Polsko)
• Orkiestra Dęta Dąbrowa Góra
(Polsko)
• Mladina
• Šmykňa

• Kamraci
• Lipka
• Suszanie
• Chórek
• T. Suchanek

PESTRÝ FESTIVAL KULTUR
ORLOVÁ – Za podpory těžařské
nadace se uskuteční v sobotu 19.
září na Náměstí 28. října již IX.
ročník Festivalu národnostních
kultur. Program začne ve 14.30
koncertem M Bandu ze základní
umělecké školy, dále vystoupí
Keep Smiling Gospel, soubor
Olšina, taneční skupina Loli Ruža
z KC Maják, Gipsy Amor, Vlasta

Horváth, Zespół Błędowanie nebo
Anna Veselovská. Pro děti je
určeno představení Galimortova
divadla marionet, které začne
v 15 hodin, a dále od 17 hodin vystoupení „Klaunů na volné noze“.
V případě nepříznivého počasí
bude program festivalu přesunut
do Domu kultury města Orlové.

uzi

