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

Reálně vypadající nůž ve stehně patří k mistrovským kouskům namaskovaných
poranění.

Soutěžili v první pomoci
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Jakub Bordacs jako
předseda informoval
o aktuálním projektu,
který oživuje dění
v hornickém městě.
Měsíčně je na programu
několik akcí, kdy i díky
podpoře z NOKD mají
vstupné dobrovolné,
snížené, a případně ho
nevybírají vůbec
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Zavedené kulturní jméno:
Iniciativa Dokořán Karviná

Okresního kola se v Karviné
zúčastnilo osm hlídek ze
základních škol z Karviné,
Havířova a Českého Těšína

Majáles 2016 se na Lodičkách docela vydařil.
KARVINÁ – Nad očekávání dopadl Majáles Karviná 2016, kdy se
na Lodičkách druhé úterý v květnu bavilo více než sedm stovek
lidí. A to i přesto, že chyběly slavnější hvězdy a roli hlavních kapel zastaly UDG a Zoči Voči.
Svědčí to o zavedeném jméně organizátorů – Iniciativy Dokořán –
pořádajících akce za podpory
Nadace OKD. Dali jsme tedy prostor jejímu předsedovi Jakubu
Bordacsovi.
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A kromě NOKD máte i jiné partnery?
Pochopitelně! Vždyť takový
Festival Dokořán, který bývá už
každoročním vyvrcholením naší
činnosti, je obrovská akce stojící
a padající s našimi dobrovolníky.
Na festivalu jich máme 80 až 100,
u ostatních chodí podle druhu
akce. Spolupracujeme ale i s řadou dalších partnerů – od města a městského kulturního domu,
univerzity přes středisko Hosana
po neziskovky jako Juventus,
Permoník, SCEAV... Všichni nám
pomáhají naplňovat naši vizi 3P.
Můžete přiblížit, co se pod tím
skrývá?
Tím prvním P je Podpora kultury
pořádáním klubových i sezonních
open-air koncertů, kdy dáváme prostor regionálním interpretům, také
dalších akcí, přičemž nevynecháváme ani sport či gastronomii. Pomoc
potřebným, to je druhé P. Znamená
padesátiprocentní slevy pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P na vybrané akce, pořádání beneﬁčního koncertu či poskytnutí práce hendikepované klientce střediska Hosana.
Posledním P je příležitost dobrovolníkům, ty zapojujeme do organizace
a realizace akcí a společně si vyjedeme i na víkend na chatu. Radek Lukša

*(1(5$Ì16(7.1
$UH£O9Ď%782
-HXY£VURGLQQRXWUDGLF¯VWXGRYDWQD9Ď%782"
6WXGRYDOGÙGHÍHNEDELÍNDRWHFPDWNDV\Q
GFHUDDWćHEDLYQRXÍDWDXĤREMHYXM¯WHFKQLNX"
3DN]YHPHSU£YÙY£V

KARVINÁ − Ošetřování reálně
namaskovaných poranění, transport
raněných a obvazová technika. To
byla stanoviště, kde žáci základních škol poměřili své síly, znalosti
a techniku, která se jim může hodit
v případě, že se s něčím podobným
setkají i v reálném životě. Soutěž se
konala 16. května na zahradě OS
ČČK Karviná. Pořádal ji Úřad oblastního spolku Českého červeného
kříže Karviná, který dlouhodobě
podporuje Nadace OKD.
„Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií – pro žáky prvního a druhého stupně. Všichni si na stanovištích
museli poradit se zástavou dechu
a tepu, popáleninami II. stupně
na obou nártech, zlomeninami,
tržnými ranami, péčí o bezvědo-

na psychiku. Vážně není snadné
postarat se o raněného, rozhodovat můžou pouze minuty,“ uvedla
Jarmila Bulejková z ČČK Karviná.
Stejného názoru byli také soutěžící. „Tady si to zkoušíme, abychom
věděli, co dělat ve skutečnosti.
Víme sice, že se to s reálem nedá
úplně srovnat, ale i tak je velmi
důležité vědět, jak se zachovat
v kritické situaci, která může
nastat vlastně kdykoliv a kdekoliv,“
svěřili se shodně žáci.
V Karviné se představily tři hlídky
místní ZŠ U Lesa, jedna hlídka ZŠ
Dělnická a jedna hlídka ZŠ Družby,
dvě hlídky havířovské ZŠ Moravská
a jedna hlídka ZŠ Pod Zvonek
z Českého Těšína. Postaráno bylo
o občerstvení a samozřejmě poháry
a věcné ceny. Do regionálního
kola, které se bude konat 4. června
v Ostravě, postoupili za I. stupeň
žáci ZŠ Dělnická a za II. stupeň ZŠ
U Lesa B.
aja

Péče o bezvědomého – jedna z disciplín okresního kola.

mého, drobnými oděrkami, nožem
ve stehně, masivním krvácením
z kotníku a tržnou ranou na hlavě,“
vyjmenovala ředitelka OS ČČK
Karviná Marie Hlaváčová.
Nutno podotknout, že reálně
namaskovaná poranění byla prvotřídní! Především nůž ve stehně
či masivní krvácení z kotníku byly
velmi autentické. „Hlavním smyslem toho všeho je, aby děti věděly,
jak se zachovat v reálné situaci,
v níž jde o mnohem větší nápor

Celkové pořadí
I. stupeň:
ZŠ Dělnická Karviná
ZŠ U Lesa Karviná
ZŠ Pod Zvonek Český Těšín
II. stupeň:
ZŠ U Lesa B Karviná
ZŠ U Lesa A Karviná
ZŠ Družby Karviná
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21/19-VII/16

Zábavný program pro celou rodinu, grilování
s vedením univerzity a jako dárek Karta absolventa
plná výhod pro vás zdarma!
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Poháry určené třem nejlepším v obou kategoriích.

