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

Závod má velkou
popularitu a navíc
také tradici spojenou
s těžbou uhlí v západní
části našeho revíru,
proto se musí zachovat
do budoucna,
shodli se paskovský
elektroúdržbář
s bývalým zámečníkem
a odborářem
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ší, pohodovější. Vždyť účast běžců ve všech kategoriích vysoce
přesahuje dvě tisícovky. Jen dětí
jsme v minulém roce registrovali okolo tisícovky,“ pokračoval
Nejezchleba. Na letošní ročník
chtějí organizátoři zahájit registraci na přelomu června a července. Podle Nejezchleby je zapotřebí sledovat internetovou stránku
(www.atletikafm.cz/hornicka-desitka) se všemi podrobnostmi. H10 totiž platí za tak oblíbenou, že kdo si nepospíší, má smůlu. Vloni byla vyprodaná šest týdnů předem.
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Kdyby tady už nezůstaly šachty
Ve svém regionálním prograani horníci, musíme zachovat alemu podpořila H10 i těžařská naspoň závod s jejich jménem. Jako
dace. „Stalo se tak podruhé. Zase
vzpomínku na hornické časy nanám to pomůže zkvalitnit zázešeho regionu,“ vzkázali.
mí a zabezpečení pro závodníky. Udělat jim celý den klidnějRadek Lukša
Hornická 10 je pro všechny; dětí a mládeže vloni běžela tisícovka.
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Hornická desítka potvrzena,
opět pomůže i Nadace OKD
Tandem hendikepovaných s dobrovolníky se konal už popáté.

TANDEM HENDIKEPOVANÝCH
S DOBROVOLNÍKY UŽ POPÁTÉ
HAVÍŘOV – Další a další pokračování nemají jen úspěšné ﬁlmové
či televizní série. Takové putování
hendikepovaných z havířovského
Help Klubu a SPMP s dobrovolníky
z humanitární organizace ADRA se
letos konalo už popáté. I obsazení
klíčových rolí zůstalo – Nadace
OKD jako poskytovatel minigrantu
a Michael Kálmán coby patron
projektu.
„Tyto společné výlety sledují
tři cíle – děti, respektive klienti,
se cíti svobodněji, protože se
na víkend stejně jako jejich zdraví
vrstevníci dostanou od rodičů.
Rodiče si naopak od dětí a péče
jim nonstop věnované odpočinou
a dobrovolníci touto cestou relaxují
od svých starostí a ještě pomáhají
druhým,“ uvedla šéfka havířovského
dobrovolnického centra ADRA Jana
Žoričová.
Sedm dobrovolníků včetně
Kálmána tentokrát jelo s pěti
členy SPMP a čtyřmi z Help Klubu

ve věku osmnácti až pětadvaceti
let na Hanou. „Viděli jsme město
Šternberk včetně zámku, navštívili
Loštice i s tvarůžkovým muzeem
a pořídili si tyto dobroty i domů.
Také jsme prošli část zoo na Svatém
Kopečku a před návratem stihli
zastávku v Olomouci s orlojem i muzeem starých aut. Vše s úsměvem
a dobrou náladou zúčastněných,
kteří se těší na další rok,“ popisoval
Kálmán.
Hendikepovaní se pobavili bez
ohledu na vozíčky či postižení jako
normální teenageři či mladí lidé.
V programu měli i diskotéku s pyžamovou párty přímo v hotelu, kde
jim vyšli maximálně vstříc. „Tandem,
jak tyto víkendové akce nazýváme,
je vlastně jakýsi nadstandard naší
dobrovolnické služby, protože Majkl
Kálmán s dalšími srdcaři-dobrovolníky se klientům věnují nonstop
celý víkend. Hendikepovaní si to
úplně jinak užívají,“ poznamenala
Žoričová.
uzi

Májové odpoledne podpořené těžařskou nadací
Centrum hornické obce
se v sobotu 21. května
rozeznělo „V rytmu
orchestrů a dalších
překvapení“. Přesně tak
se totiž jmenovala akce
pořádaná spolkem
NAŠE DOUBRAVA
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DOUBRAVA – Jestliže cílem organizátorů bylo zvýšit zájem stávajících obyvatel o kulturní život
v obci a dát širokému okolí najevo, že Doubrava nežije pouze
hornickou činností, pak se to podařilo dokonale. Během odpoledne a večera se na pódiu vystřídala celá řada účinkujících a všichni
do jednoho sklidili velký aplaus.
„Jednoznačně to byla povedená akce, která byla první tohoto druhu. Dospělí i návštěvníci z řad dětí si mohli vybrat z široké škály nabídky muziky, ale
i občerstvení. Jen se zaprášilo
například po čokoládovém fondue. Famózní byl závěr programu, který obstaral swing v podání GOSO, tedy Gangster of Swing
Orchestra. Starší generace určitě

Program krátce po druhé hodině odpolední zahajoval Orchestr
M. Band ze ZUŠ Orlová, který má ve svém názvu i důležitý
podtitul „šance dělat hudbu společně“. „Je to z toho důvodu, že
v orchestru hrají naši žáci současní i bývalí, jejich rodiče i pedagogové naší školy. Hudební těleso vzniklo v roce 2014,“ přiblížil Marcel Pastirčák, který pro
M. Band komponuje, připravuje
notový materiál a orchestr zároveň vede. „Už jen nástrojové obsazení je tak netradiční, že pro
toto uskupení nelze zakoupit jakýkoli notový materiál a je třeba
aranžmá skladeb vytvářet přesně na míru pro toto uskupení,“
doplnil.
Adam Januszek

Účastníci navštívili také tvarůžkové muzeum v Lošticích.

Osobní zapojení patrona
Dělníka centrálního odtěžení
Důlního závodu 1 Darkov není
třeba na stránce Nadace OKD
nijak zvlášť představovat. Michael
Kálmán je jeden z nejaktivnějších, služebně nejstarších,

nejzapálenějších Srdcařů. Působí
v organizaci ADRA jako kamarád
hendikepovaných dětí i společník
osamělých seniorů již sedmým rokem. Tandemu se účastnil popáté
jako „vedoucí zájezdu“.

Orchestr M Band v akci na doubravském náměstí.

Akce se konala
za podpory Nadace
OKD, kterou
na místě zastupovala
administrátorka
programů Zuzana
Balická.

ocenila i vystoupení karvinské
Malé černé hudby. Potěšili jsme
opravdu každého,“ tvrdila spokojená předsedkyně pořádajícího spolku NAŠE DOUBRAVA
Jiřina Ferenčíková. Akce se konala za podpory Nadace OKD,
kterou na místě zastupovala administrátorka programů Zuzana
Balická. Všichni účinkující, kteří přislíbili účast, dorazili a počasí všem přálo.

Kdo se v Doubravě představil?
 Orchestr M. Band ze ZUŠ
Orlová
 Taneční skupina DDM Orlová
 Vokální skupina Sluníčko
 Porubští trubači
 Malá černá hudba
 Divadlo Silesia
 GOSO – Gangster of Swing
Orchestra

SRDCOVKOVÁ
SOUTĚŽ HASIČŮ

FILMOVÉ HITY
S MÁJOVÁKEM

KARVINÁ – Požární útok, štafeta dvojic (místo ní za deště uzlová štafeta).
Takový program bude mít v neděli
5. června XV. ročník soutěže O putovní pohár města Karviná a zároveň
i 3. kolo mládežnické ligy okresu
Karviná. Za srdcovkové podpory ji
od 9.30 pořádají dobrovolní hasiči
z Hranic u své zbrojnice.
uzi

KARVINÁ – Jurský park, Superman,
Pán prstenů, Gladiátor, Zachraňte
vojína Ryana, Mise či Schidlerův
seznam. I z těchto slavných snímků
zahraje Májovák v sobotu 11. června
od 16 hodin v letním kině skladby
v programu Koncert ﬁlmové hudby.
Uskuteční se za podpory Nadace OKD
a doplní ho i ﬁlmová projekce.
uzi

