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

STONAVA – Čekalo se na hezké počasí a to vyšlo dokonale – v sobotu 7. května se všichni dočkali slavnostního otevření zmodernizovaného minigolfu, respektive
Adventure golfu s hornickou tematikou u Domu PZKO. Na zahájení kromě zástupců obce Stonava
nechyběla ani ředitelka Nadace
OKD Karolína Preisingerová.
„Baví nás podporovat projekty, které slouží široké veřejnosti
a tento je jeden z nich. Adventure
golf je navíc sportem pro všechny věkové generace bez omezení,“
nechala se slyšet ředitelka těžařské nadace. A měla stoprocentní
pravdu! Zrekonstruované hřiště
je totiž bezbariérové, tedy vhodné
i pro hendikepované spoluobčany.
Původní minigolfové hřiště sloužilo Stonavě od roku 1999
a po dobu patnácti let si ho oblíbilo mnoho návštěvníků, kteří
se naučili do centra obce vracet
za touto odpočinkovou zábavou.
„Výstavba nového hřiště probíhala od srpna do listopadu loňského roku. Během té doby i vlastně
od začátku nového kalendářního
roku jsem měl množství telefoná-
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Osmnáctijamkové hřiště
vzniklo za vydatné
podpory Nadace OKD.
Hlavně během letních
měsíců je zájem o hru
nadstandardní

Na povrch tvořený umělou trávou mohou hráči bez obav našlapovat.
Když slavnostní otevření, tak
se vším všudy! Nechyběly grilované speciality, velká nafuko-

Povrch hřiště je
tvořen umělou
golfovou trávou,
po které je možno se
bez obav procházet –
ostatně jako na
opravdovém golfu.
tů a emailů s dotazy, kdy konečně
nové hřiště uvedeme do provozu.
Jsem rád, že se už tak stalo a věřím, že se návštěvníkům budou
jamky líbit a nezůstane jen u jedné návštěvy,“ objasnil s úsměvem
koordinátor projektu a ředitel
společnosti Stonavská komunální, která bude zajišťovat technický provoz hřiště, Tomáš Bařák.

vací skluzavka pro děti, hudební produkce či ukázka historických motocyklů Veterán klubu
Rychvald. Po celý den byl navíc golf pro všechny návštěvníky
zdarma.
A proč vlastně hřiště s hornickou tematikou? „Aby to mělo alespoň trochu nádech toho našeho
hornického regionu. Všechny jamky jsou obsypány různými kameny a kamínky, samozřejmostí jsou
také kamenité cestičky kolem,“
dodal Bařák a poděkoval Nadaci
OKD za poskytnuté ﬁnanční prostředky. „Projekty ve Stonavě, která je pro nás klíčovou obcí, podporujeme od roku 2008. Jsme
rádi, že se můžeme podílet na jejím neustálém rozvoji,“ řekla ještě
Karolína Preisingerová.
Adam Januszek

Nadace OKD se výrazně zasloužila o rekonstrukci hřiště pro Adventure golf.
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příběh. Skoro sedm let zavřený
v útulku, nesocializovaný, snad
ani pořádně nevenčený, kálel si
do kotce... Dělám ale pejskařinu strašně dlouho, takže jsem se

Ivana Pawlusová
z Karviné působí
v neziskovce Podané
ruce, která zajišťuje
„léčbu prostřednictvím
pejsků“ v zařízeních
pro hendikepované či
domovech pro seniory
KARVINÁ – Agresivní, nesnášející lidi ani ostatní psy. S tím přiváželi Ivaně Pawlusové do Karviné
z Klášterce nad Ohří pravého
českého voříška jménem Filip.
Dobrovolnice Společnosti Podané
ruce z něj dokázala udělat za neuvěřitelně krátkou dobu společníka hendikepovaných dětí i osamělých seniorů. Vycvičila ho pro canisterapii.
„Canisku, jak říkáme léčbě pomocí pejsků, jsem zkusila ze zvědavosti před šesti lety. Jen tak jsme

si s kamarádkou řekly – zajedeme se podívat do Liščího mlýna
ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde
neziskovka Podané ruce pravidelně dělá canisterapeutické semináře
a zkoušky. Měla jsem tehdy strašně hodnou ovčandu jménem Aida,
která se chtěla pořád mazlit,“ popisovala sestra báňského záchranáře
z lokality ČSA své začátky.
Pod hlavičkou Podaných rukou, podporovaných tehdy těžařskou nadací, začala nejprve chodit
do zařízení pro seniory Nový domov a posléze i do škol pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami Vydmuchov a Komenského
(také partnerem těchto organizací NOKD byla či stále je). „O canisterapii je čím dál větší zájem,
lidé pochopili, že to pomáhá. Jen
dobrovolníků věnujících se jí jako
já ve volném čase, je málo,“ líčila.
Filipa vyhlížejícího jako ukázkový exemplář pouličního křížence našla Pawlusová na sociální síti. „Přesněji řečeno jeho

Nejlepší svěřenec SKCK Denny Filípek během boje s holí.

KARVINSKÝ „DRAČÍ POHÁR“
S VÍCE BOJOVÝMI ŠKOLAMI
vyšší než vloni. Vždyť jen z Polska se
KARVINÁ – Kung fu, wu-shu, karate,
ozvala desítka partnerských klubů
taekwon do, kick box, jiu jitsu…
bojových umění.
Docela zeširoka to vzali v Survival &
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obnovovali tradici mezinárodních
často. „Absolvoval jsem tam
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chystá – opět za podpory těžařské
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„Myšlenkou tohoto turnaje je
vraceli z mezinárodního otevřeného
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Filípkův happy end u dobrovolnice s canisterapií

Ivana Pawlusová s Filípkem a Astou na zkouškách v Liščím mlýně...
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Nový Adventure golf otevřen!

„Ti pejsci dávají lidem
radost a energii.
Přebírají ale také jejich
emoce, takže zažívají
psychický i fyzický stres
a bývají moc unavení.
Aby se opět nabili,
potřebují se vyřádit,“
řekla chovatelka.

ho ujala. O agresivitě nebyla ani
řeč. Dostala jsem ho koncem léta
a na jaře už zvládl zkoušky na canisterapii. Děti ho milují, on zbožňuje lidi,“ upřesnila.
Filip, jak poznamenala, „rozdával pusinky“ i na nedávné
karvinské Abilympiádě probíhající za srdcovkové podpory.
„Canisterapie je pro něj vlastně
happy endem. Bohužel už je mu
čtrnáct let, takže je zralý do psího
důchodu,“ vysvětlila Pawlusová
chovající v domku menší smečku.
Zkoušky na canisterapii z nich absolvoval kromě Filipa také čínský
chocholatý pes Berry či desetiletá
fenka německého ovčáka pojmenovaná Asta.

Osobní zapojení patrona
Survival & Kung Fu Club Karviná,
to je vlastně i Jaroslav Szweda.
Stál u jeho počátků, dělá předsedu i trenéra (má pátý mistrovský
stupeň ve stylu Chan Shaolin Si),

podílí se na pořádání veškerých
akcí. Přivedl k bojovému umění
nyní již dospělého syna Marka,
studenta „báňské", který je taktéž
trenérem kung fu.

Radek Lukša

… a v průběhu canisterapie v karvinské škole pro hendikepované děti.

Jaroslav Szweda (vpravo) se členy klubu v polské Boruńi.

