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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

ze Franta Vlašic, náš minigrantový Srdcař z jižní lokality DZ 2. Byl
po noční a dorazil později,“ uvedl
se smíchem Rabas a nezapomněl
zmínit další vysloužilé či současné zaměstnance OKD – Julka
Majerčáka nebo Jiřího Febera.
Judo patří mezi méně atraktivní sporty, s čímž úzce souvisí omezený rozpočet. Členové
klubu jsou tak vděční za každý
drobný dar od svých sponzorů.
„Stačí nám i upomínkové předměty. Ročně pořádáme pět turnajů a děti jsou rády za cokoliv,“
podotkl předseda Rabas s tím, že
ten nejbližší bude pro benjamínky
krátce před Mezinárodním dnem
dětí v sobotu 28. května v prostorách KSVČ Juventus v Karviné –
Novém Městě. „Aktuálně bychom
také potřebovali nové žíněnky
a mikrobus pro výjezdy na turna-

KARVINÁ – Přes stovku závodníků od benjamínků až po dorost
se představilo předposlední březnovou sobotu na žíněnkách v tělocvičně ZŠ Prameny, kde má jeden ze dvou karvinských judistických oddílů svou základnu.
Tradiční Velikonoční turnaj se
opět setkal s velkým ohlasem a zájmem. Spokojeni byli jak organizátoři z MSK s řadou současných
zaměstnanců OKD, tak i samotní
závodníci a jejich rodinní příslušníci.
„Zúčastnilo se celkem 106 závodníků v různých váhových kategoriích. Nikdo neodešel s prázdnou, protože u nás nikdo neprohraje. Pro každého byla nachystána cena, což nebývá jinde
pravidlem. Možná i proto se
k nám sjíždějí oddíly z různých
měst (Ostrava, Opava, Český
Těšín, Havířov, Prostějov, FrýdekMístek, Třinec, Hranice aj.) i sousedních států, tedy z Polska
a Slovenska,“ uvedl spokojený ředitel turnaje a předseda MSK judo
Karviná Petr Rabas – bývalý čelbový ze šachty Mír.

„Omluven byl pouze
Franta Vlašic, náš
minigrantový Srdcař
z jižní lokality DZ 2.
Byl po noční a dorazil
později,“ uvedl Petr
Rabas na otázku,
koho postrádal během
ﬁnálních příprav
na samotný turnaj.

Každá koruna dobrá

je. Bohužel situace není úplně růžová,“ dívá se realisticky na danou
problematiku Petr Rabas a zároveň děkuje za podporu především
Nadaci OKD a městu Karviná.

Dospělí členové oddílu pomáhali
s přípravami před samotným turnajem. Stavěli žíněnky a chystali
další nezbytné vybavení pro hladký průběh. „Omluven byl pou-

Rychvaldští skauti ze Skarabea uspořádali v březnu druhý ročník turnaje v pexesu.

SKAUTÍCI Z ODDÍLU SKARABEUS
ŽIJÍ NEJEN LETNÍM TÁBOŘENÍM
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MSK judo Karviná
podporuje Nadace
OKD. Mladí judisté, ale
i veteráni splácejí důvěru
výbornými výsledky
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Oblíbený Velikonoční turnaj
na tatami každoročně láká

Judistický oddíl MSK Judo Karviná podporuje Nadace OKD díky minigrantu Srdcovka.

Oddíloví závodníci nezklamali
V tělocvičně se tísnilo dohromady na dvě stovky lidí, panovala však přátelská, ale pochopitelně bojovná nálada s vysokým nasazením a velmi dobrou
sportovní úrovní. Výborných výsledků dosáhli domácí závodníci. „V družstvech jsme vyhráli a mezi jednotlivci v různých kategoriích to dopadlo také velmi
dobře. Z triumfu se v jedné z váhových kategorií benjamínků radovala Eliška Bielczyková, jejíž tatínek Roman pracuje jako
elektrikář příprav v DZ 1,“ informoval Rabas. Naopak děti
Františka Vlašice se přišly pouze podívat, jelikož byly nemocné.
S potěšením také konstatoval, že
velkým talentem je Jakub Vaněk.
Ten dokázal vyhrát dokonce dvě
kategorie – benjamínky a mladší
žáky. „Tomu předpovídám velkou
budoucnost. Pokud s judem ne-

skončí a přežije i s pomocí rodičů
pubertu, tak o něm zajisté uslyšíme i na mezinárodní úrovni.

Turnaj veteránů na Slovensku
Po domácím turnaji následují hned další. Druhého dubna
čeká benjamínky a žáky kvalitně obsazený turnaj v Prostějově.
Ještě před tímto turnajem následuje Mezinárodní mistrovství
Slovenska veteránů v Považské
Bystrici, kam se chystají aktivní
judisté a současně oddíloví trenéři
František Vlašic, Roman Bielczyk
a Jiří Feber. „Poslední březnový víkend jedu s nimi, ale přestože jsem tam minulý rok vyhrál,
tentokrát se asi nezúčastním. Už
se toho bojím,“ zasmál se Petr
Rabas, jehož syn se stejným jménem je hlavním oddílovým trenérem. „Snad se nám tam zadaří,“
dodal závěrem.

RYCHVALD – Nejen letními tábory –
na které dostává minigranty z těžařské nadace a kde patron projektu
Jiří Jachník přezdívaný Dědeček dělá
šéfkuchaře – žije 7. oddíl Skarabeus.
Činnost skautů z Rychvaldu spadajících pod Středisko Evžena Cedivody
v Karviné přiblížila Sdrcařova dcera
Kateřina alias Kecka.
„Třetí březnovou sobotu jsme
v rychvaldském kulturním domě
pořádali druhý ročník turnaje v pexesu. Neúčast táty se dá omluvit jeho
zaneprázdněním rodinnou akcí.
Méně pochopitelná je však nízká
účast veřejnosti, zahrálo si necelých
třicet lidí. Máme tu samé lenochy?“
uvedla skautka s tím, že vypsali tři
kategorie. V nejmenší bejnamínkovské zvítězila dcera vedoucího
oddílu Skarabeus Davida Pressena
Alexandra, ve školácké František
Kutáč, v dospělých pak jeho otec
Jan. Pexeso si přijeli zahrát i soutěžící z Orlové, Havířova či Horní
Suché, přibližně třetina z nich patřila
ke skautskému hnutí.

Jachník-Dědeček jindy každopádně doprovázel děti na výpravách.
„Představoval zadní voj při cestách
na Skalku v Mostech u Jablunkova či
Filipku v Hrádku ve Slezsku. Hlídal,
aby se nám nikdo neztratil,“ popsala
jeho dcera věnující se skautingu devatenáctým rokem a působící jako
zástupce vedoucího ve Skarabeovi.
Tento oddíl momentálně čítá
pětadvacet členů, schůzky mívá
dvakrát týdně a víkendy věnuje
výletům. V zimě na chaty, jinak pod
širák. „Stany? To je pro nás zbytečnost, nosíme si pouze celty. Když
je ouvej, stavíme z nich přístřešky,“
poznamenala skautka Kecka. Na velikonoční svátky čeká Skarabeus
cesta do aquaparku v Liberci
a v dubnu tradiční skautská ceremonie u památníku na Ivančeně.
Poprvé se zapojí do spolupráce se
SRPŠ rychvaldské základní školy
při pořádání „pálení čarodějnic“.
V plánu má i puťáky, sjíždění vody,
letní tábor či roznášení betlémského
světla před Vánoci.
uzi

Adam Januszek

Umění jako terapie? Senioři chtějí pokračování!

KARVINÁ – Slušný ohlas zaznamenala a pak obrovský úspěch slavila Regionální knihovna Karviná
(RKK) s arteterapeutickými dílnami, které pod vedením regionálních výtvarníků byly určeny
pro seniory. Loňský druhý ročník
proběhl za podpory těžařské nadace – což umožnilo použít kvalitnější materiály i náročnější techniky. A letos sílí volání po pokračování!
„Jak člověk stárne, ruce už tolik neposlouchají a zhoršují se
i další smysly. Prošel si tím i můj
děda, jenž dlouhá léta kopal uhlí
na šachtě Armáda. Výtvarná terapie pomáhá s udržováním a rozvíjením jemné motoriky a přispívá
k psychické stabilizaci osobnosti,“ vysvětlovala smysl projektu
Denisa Machů, vedoucí Střediska
hudby a umění RKK ve Fryštátě.
Tam proběhlo pět arteterapeutických dílniček. Hned ta první
s havířovskou výtvarnicí Šárkou
Jurczkovou se těšila ze všech nej-
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Regionální knihovna
Karviná vloni za přispění
Nadace OKD pořádala
sérii pěti workshopů,
na nichž se zapojovaly
jak ruce, tak hlavy,
a došlo také na vlastní
literární tvorbu

Výtvarné dílničky si pochvalovali senioři i jejich organizátoři z knihovny.

„O výtvarných technikách mohu vykládat i já, ale
když přijde jako lektor člověk, co s nimi léta dělá,
je to jiné. Odpovídají tomu výsledky na vysoké
kvalitativní úrovni,“ nechala se slyšet Denisa Machů.
většímu zájmu. Byť dorazily pouze dámy s tím, že chlapi v jejich věku jsou spíš na vysedávání
a mudrování o politice a sportu.
„Účastnice si každopádně vyrobily krásné textilní brože v podobě kytek na klopy kabátu,“ líčila
Machů.
Karvinská výtvarnice Karin
Křižková z obchůdku Tvořilka
pak seznámila s takzvaným PETartem, v němž se výchozí surovinou pro umělecké dílko stávají plastové láhve. „Výsledkem byly
opět kytky,“ poznamenala Machů
s tím, že na třetí dílničku zavítali

už i pánové. Pořádal ji totiž malíř
Walter Taszek, jenž přizval svého
kamaráda, spoluzakladatele výtvarné skupiny Parazol Oldřicha

Kodeše. Proběhla zajímavá debata a na její závěr senioři a seniorky
dostali za úkol zapojit kromě rukou ve vyšší míře i hlavu, věnovali
se literární tvorbě.
Poslední dvě arteterapeutická setkání měly pod palcem Dita
Maruscáková, respektive Renata
Filipová. Ta první se věnuje především keramice, takže vznikly misky z pálené hlíny různých formátů a velikostí. Druhá představila
techniku artprotis, které se také
říká „malování vlnou a nůžkami“,
ženy při ní přenášely a vybarvovaly ornamenty na hedvábné šátky.
„Hned po skončení poslední dílny se seniorky ptaly, co připravujeme na letošní rok. RKK
je rozhodnuta projekt arteterapie udržet. Jeho účastníci si
zvykli do knihovny chodit, brali to za dvouhodinovou společenskou událost, většinou si u nás přitom rovněž vypůjčili něco ke čtení,“ konstatovala Machů s tím, že
Nadaci OKD poslali žádost o další
grant.
Radek Lukša

Parazol, nekonformní umění
Pod slunečníky (místně zvanými parazoly) uspořádalo v hornickém městě svou první výstavu nekonformní
výtvarnické seskupení okolo Waltera
Taszka a Oldřicha Kodeše. A to mu
dalo název – Parazol. Jenže se psala
druhá půlka 60. let minulého století

a tehdejší komunistická moc avantgardní aktivity vybočující z oﬁciálního rámce netrpěla. Umělce, kteří
se odlišovali a nebyli poplatní době,
zase až tak dlouho tvořit nenechala.
Parazol se však zapsal do historie
karvinského umění.

Jiří Jachník řečený Dědeček (vpravo) na oddílové výpravě do Těšínských Beskyd.

Osobní zapojení patrona
Ke skautingu Jiří Jachník dceru
Kateřinu nepřivedl. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak!
Zámečník důlní dopravy z jižní
lokality stonavské šachty nyní
pomáhá 7. oddílu Skarabeus zejména na táborech. Má na starosti
jejich zázemí – od zásobování přes

technické záležitosti až po vedení
kuchyně. Na akce s rychvaldskými
skauty jezdí v průběhu roku podle
toho, jak mu to vyjde v práci. V oddíle se ostatně potkává s Kamilem
Brunclíkem, důlním elektrikářem
ze šachty Lazy, který v něm má
dceru Adélu a syna Daniela.

DOBROVOLNÍCI PRO KARVINOU
KARVINÁ – Dobrovolnické centrum
ADRA Havířov fungující za podpory
těžařské nadace poptává nové
společníky pro osamělé seniory,
hendikepované děti či pacienty
v nemocnicích. Vyhlašuje proto výzvu pro své programy dobrovolnictví
v Karviné.
„Naší prioritou je nemocnice
v Karviné-Ráji, kde navštěvujeme
oddělení sociálních služeb a léčebnu dlouhodobě nemocných,“
oznámila Jana Žoričová z humanitární organizace ADRA.

Ta na úterý 5. dubna připravila
na ředitelství uvedeného zdravotnického zařízení (Vydmuchov
5/399) úvodní vzdělávací seminář pro zájemce o dobrovolnictví.
Začíná v 15.30. Zájemci se mohou ozvat na telefon 737 744 991
či e-mail: jana.zoricova@adra.cz.
Dobrovolníci působí v Karviné
kromě nemocnice v Ráji také
v Heřmánku či Novém domově, chodívají ke klientům do bytů, pomáhají
v šatníku a obchůdku ADRA.
uzi

