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Rocková terapie pomůže dětem
bojujícím se zákeřnou chorobou
Dobročinný festival
už vybral na pomoc
spoluobčanům přes
tři čtvrtě milionu.
Jeho organizátoři věří,
že letos překonají
magickou hranici
milionu korun
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ORLOVÁ – Poslední prázdninovou sobotu – 25. srpna – se v Orlové uskuteční opět za podpory Nadace OKD
dobročinný festival RockTherapy.
Desátý ročník rockové terapie pomůže dětem bojujícím s jedním z nejzákeřnějších onemocnění, rakovinou.
„Jako obvykle jsme se spojili s příslušnými specializovanými lékaři, tentokrát v brněnské nemocnici,
a ti nás nakontaktovali na jednotlivé pacienty, respektive jejich rodiny.
Rodiče i samotné děti byli naší myš-

valu použijeme pro Matěje k rehabilitaci a pobytu v lázních,“ řekli s tím,
že k zálibám první tváře letošního
RockTherapy patří malování a hry
na počítači.
Malování a také zvířátka uvedla jako své koníčky i Lenka Konečná.
Dvanáctiletá školačka z Karviné se
začala léčit z jednoho z nejagresivnějších zhoubných nádorů – osterosarkomu lýtkové kosti. I její rodina chce
prostředky získané na festivalu využít na rehabilitaci a lázně. Zatím nejmladším, jemuž má RockTherapy
pomoci, je čtyřletý Tobias Tichý
z Orlové. „Má neuroblastom ve třetím
stadiu, zhoubný nádor nad ledvinou.
Po chemoterapii má i špatný sluch,“
vzkázali příbuzní. Chlapce, milujícího rovněž zvířátka, by rádi vzali k moři, případně mu pořídili léky
na posílení imunity či naslouchadlo.
„Rockeři a metalisté, za posledních
devět ročníků jste na handicapované
spoluobčany dali dohromady více než
tři čtvrtě milionu korun. Překonejme

Tváře projektu pro letošní rok s rodiči.
lenkou nadšeni,“ uvedl za pořadatele bývalý horník z rubání na Dole J.
Fučík Ivan „Jeki“ Jekielek.
Rockové muzice podle něj holdují
i rodiče devítiletého Matěje Swaczyny

z Karviné, jemuž lékaři diagnostikovali hned několik závažných onemocnění - osteosarkom stehenní
kosti, metastázy v plicích a poruchu
přijímání potravy. „Výtěžek z festi-

společně letos magickou hranici milionu!“ vyzval Jekielek, jenž na festivalu také vystoupí se svou heavymetalovou kapelou Ahard. V té není jediným muzikantem spojeným s hornictvím, do rubání na Františku fáral
baskytarista Petr Galambica a za bicími vystřídal lokomotiváře z Lazů
Vítězslava Sargánka bývalý přípravář
z Paskova Marek Šánta.
„Jubilejní desáté RockTherapy
bude mít poprvé dvě scény. Hlavní
pódium bude v letním kině, menší vedle stadionu Slávie, což je tři sta metrů vzdušnou čarou a tři minuty pěšky,“ upřesnil Jekielek. Vzhledem k letošnímu zaměření akce se na ní v doprovodném programu objeví také
zdarma stříhání pro dobrou věc – vlasy dárců budou použity na výrobu paruk pro onkologické pacienty. Na benefici mimo Ahardu zahrají Traktor,
Bastard, Witchhammer, Sendwitch,
Doga, Public Relations, Grog,
Animal Rock, Aiken, InnerEmpire,
Zezadu Blues a Erar Ešus.

Zaměstnanci OKD hodnotili v anketě Dny zdraví s RBP NADACE OKD ZVE NA HORNICKÉ

SLAVNOSTI DO SVÉHO MĚSTEČKA

DARKOV – Zaměstnanci společnosti
OKD, kteří se v červnu zúčastňovali
na jednotlivých lokalitách Dnů zdraví se zdravotní pojišťovnou RBP, podávali prostřednictvím ankety svou
zpětnou vazbu. Jejich odpovědi poslouží pro objektivní zhodnocení této
preventivní akce.
Ze zaslaných odpovědí, splňujících podmínky ankety, bylo vylosováno 7 výherců, kteří obdrží upomínkové předměty. Vyzvednout si je mohou po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Renatou Pavlíkovou, tel.:
737 043 230.

KARVINÁ – V rámci doprovodného
programu Hornických slavností
2018 nebude chybět v Parku Boženy
Němcové ve Fryštátě v sobotu 1. září
ani Nadace OKD. Postaví zde opět své
Nadační městečko s různými aktivitami
zajišťovanými partnerskými organizacemi z regionu
„V městečku se představí mnoho zajímavých spolků, neziskovek a lidí, kteří
v nich pracují. Jako každoročně připraví
spoustu zábavy a soutěžních úkolů,
aby ukázali, co všechno se za jejich
činností skrývá. V městečku se objeví
také tradiční soutěžní cesta, na které,
po splnění všech soutěžních úkolů, čeká
na děti krásná odměna,“ informovala členka nadačního týmu Kateřina

75 let od neštěstí na Dole Dukla

Dny zdraví s RBP na Darkově.

HAVÍŘOV – U pomníku nejtragičtějšího československého poválečného
důlního neštěstí se ve středu 4. července
uskutečnil pietní akt k uctění památky
108 hornických obětí. Na bývalém Dole
Dukla se jim poklonili příbuzní, kamarádi
ze šachty, členové profesních spolků
v havířských uniformách a představitelé
města Havířova.
Vzdát hold kamarádům přišel
i Jaroslav Gongol, jenž nastoupil
na Duklu jako revírník v roce 1960 – tedy
rok před osudným 7. červencem – a pracoval zde dvaatřicet let. Z nich třináct
ve funkci jejího ředitele. Po kondolencích a položení kytic k památníku zahrál
Marek Paluřík na trumpetu hornickou
karmínu Již opět z věže zaznívá.
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Výherci:

Tůmová Blablová s tím, že program pod
taktovkou NOKD začíná od 14. hodiny.
Účast v programu Nadačního
městečka už potvrdili fotbalisté MFK
Karviná, dále neziskovky Centrum pro
rodiny Sluníčko, ADAM – Autistické
děti a my, Podané ruce, KSVČ Juventus
a Střední a odborná škola Karviná
a Sbor dobrovolných hasičů KarvináHranice. „Očekáváme, že to není
konečný počet partnerských organizací. Jedna z nich nám přislíbila také
zajištění stánku s občerstvením, kde
dostanou návštěvníci možnost se
ke svému jídlu a pití posadit,“ dodala
Tůmová Blablová. Ke skládání NOKD
připraví i obří puzzle s hornickou
tématikou.

Neštěstí na Dukle způsobil před
sedmapadesáti lety nezjištěný pracovník, který asi při chůzi nevědomky
spustil pásový dopravník s tehdy ještě
hořlavým gumovým potahem. Na tom
se po několika hodinách chodu vytvořila
manžeta, zahřála se a vzňala. Na požár
se přišlo příliš pozdě, následovala
tragédie, jež je mementem dodnes.
Památku horníků, kteří se většinou
udusili CO2 – nejmladšímu ještě nebylo
sedmnáct, nejstaršímu měl necelých
pětašedesát let – uctili před časem rovněž filmaři z České televize. A to hraným
dokumentem Dukla 61 a doprovodnými
pořady Černé zlato (I. Já jsem havíř, kdo
je víc, II. Nehody a procesy). Premiéra
byla ostatně v Havířově.

Pietní akt u památníku neštěstí na Dole Dukla.

