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

ORLOVÁ – S někdejším horníkem –
novým baskytaristou a také s novým zpěvákem se tým okolo heavymetalové kapely Ahard pustil
do přípravy již VII. ročníku charitativního festivalu Rocktherapy.
Ten se opět za podpory těžařské
nadace uskuteční poslední červnovou sobotu v orlovském letním
kině. A tentokrát pomůže zrakově postiženým ženám spojeným
s havířinou.
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Rocktherapy se v Orlové
letos uskuteční už
posedmé, k hlavním
partnerům patří znovu
také těžařská nadace

Ahard v nové sestavě, bývalý horník Petr Galambica druhý zleva.

Hendikepovaným
pomůže i Blaze Bayley,
jenž zpíval v 90. letech
u Iron Maiden;
stane se v sobotu
27. června hlavní
hvězdou programu!

„Za léta pořádání Rocktherapy
jsme dokázali pro hendikepované spoluobčany vybrat přes
300 tisíc korun. Není to úžasné? Velmi nám pomáhá Nadace

OKD. Spolupracujeme s ní už šestým rokem, patří k hlavním partnerům našeho festivalu, bez kterého bychom nemohli plnit to, co
jsme si předsevzali,“ pokračoval

Ivan Jekielek, kytarista a kapelník
Ahardu, který kopal uhlí pro změnu na Dole Fučík v Petřvaldě.
„První ročník se nesl ve znamení boje hudbou proti drogám,
druhý jsme pořádali ve prospěch
sdružení ADRA a dětských domovů. Od třetího se zaměřujeme
na hendikepované. Čtvrtý byl pro
onkologické pacienty, pátý pro lidi
s onemocněním ledvin, šestý pro
cukrovkáře,“ upřesnil Vítězslav
Sargánek, bubeník Ahardu, živící
se jako lokomotivář v lokalitě Lazy
Důlního závodu 1.
Organizátoři akce, k nimž stabilně patří také Dům kultury města Orlové, se přitom paradoxně potýkají s problémem, kdo bude tváří konkrétního projektu. „Najít nemocné anebo postižené, kteří se
nebojí jít s kůží na trh a dokážou
o svých problémech otevřeně hovořit na veřejnosti, je potíž – takových
totiž moc není,“ vysvětlili. S účinkujícími je to obráceně – rádi zahrají na podporu dobré věci. Radek Lukša

Tváře projektu z havířských rodin
Elena Klieštiková pracovala
na Dole ČSA v propagaci a skladu
MTZ, tamtéž fáral jako požárník
na pásy její exmanžel a nějakou
dobu na zdejší šachtě strávil v rubání po útlumu Doubravy i její (nyní
již nebožtík) bratr. „Rocktherapy?
Super! Jsem ráda, že se o nás zajímají a starají obyčejní lidé. K této
muzice mám velmi dobrý vztah.
Takové AC/DC přímo miluji. Těším
se, jak se ve svých sedmapadesáti
letech vyřádím,“ vzkázala žena
s diagnózou slepota. Na jedno oko
vidí na dvacet procent, na druhé
vůbec.

„Hraji v Ahardu od letošního února. Jako známý skupiny i regionální fanda tvrdé hudby jsem už dříve samozřejmě věděl, co je Rocktherapy, jaký je
smysl festivalu, že chce kromě
zábavy pomáhat potřebným lidem. Považuji to za báječnou věc
a jsem rád, že se toho zúčastním.
A stejného mínění je náš zpěvák
Honza Bernátek,“ nechal se slyšet Petr Galambica, jenž dříve fáral ve vybavování, a pak v rubání na tehdejším Dole František
v Horní Suché.

Anny Kožinové manžel pracoval
jako svářeč na povrchu i dělník
ve strojním úseku na Dole 1. Máj
a švagr přestal s prací důlního
lokomotiváře v přípravách teprve loni.
„Rocktherapy myslí na postižené,
ale i zdravé. Nám se snaží pomáhat,
obecenstvo na festivalu vede k tomu,
aby lidi pochopili, jak se k hendikepovaným chovat a pomáhat jim. Aby
se nebáli oslovit nevidomého, pokud
se dostane do potíží. Jako člověk
hudbu doopravdy milující si tuto akci
rozhodně nenechám ujít,“ nechala se
slyšet žena s atroﬁí očních nervů živící
se jako masérka. Vidí pouze stíny.

Dagmar Molnárová měla u těžařů
zaměstnaného dědu, otce,
i exmanžela (horníka v rubání
v Dole ČSM). „RockTheapy je u nás
v Orlové dobře zavedený festival.
Pěkné je, že nemyslí pouze na jednu skupinu hendikepovaných, ale
při každém ročníků střídají, komu
tentokrát pomohou. Muzika?
Předpokládám, že se to bude
dát vydržet. Vlastně si to ráda
poslechnu, těším se,“ konstatovala žena trpící kromě onemocnění
oční rohovky a sítnice (s praktickou slepotou) také astmatem
i ekzémy.

Golfová akademie Nadace OKD odstartuje počtvrté
Golf není jen hra pro
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Lipiny, kde v minulých
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tohoto sportu uvedli
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Do golfové akademie je možno se hlásit osobně nebo písemně – poštou.

Milan Micza získal na Dukelský Haicman Cup 2015 minigrant.

IX. DUKELSKÝ HAICMAN CUP
PREMIÉROVĚ SE SRDCOVKOU
HORNÍ SUCHÁ – Devatenáct párů, pět
kurtů, devadesát utkání v badmintonu za čtyři a půl hodiny. Taková je
statistika IX. ročníku Dukelského
Haicman Cupu, který se konal 18.
dubna pod taktovkou klubu TJ Baník
Havířov a za podpory Nadace OKD
ve sportovní hale v Horní Suché.
Putovní trofej vybojoval penzionovaný rubáňový revírník Josef Mihulka
se současným technikem v rubání
z Lazů Gabrielem Tomášem.
„První sety jsme dříve hráli
do jedenadvaceti bodů, ale nakonec
jsme zápasy tentokrát zkrátili
do osmnácti bodů. Nepřišli jsme jen
sportovat. Dukelský Haicman Cup
je součástí pravidelného setkávání
kamarádů, většinou techniků, kteří
spolu svého času fárali na Dole
Dukla,“ vysvětloval Miloš Micza.
Právě on stál v prvopočátcích u zrodu této hornické společensko-kulturně-sportovní akce. Na tu letošní
získal minigrant z ﬁremní nadace
zaměstnavatele.
„Vítězové získali putovní trofej,
dalších pět nejlepších párů si
odneslo věcné ceny, všichni
pak pamětní diplomy a drobné
pozornosti,“ upřesnil Micza. Ten
s parťákem, mechanikem důlní dopravy z Darkova Pavlem Želinským,
skončil bohužel mimo přední příčky.

Program setkání pracovníků Dukly –
ryze mužské a kolegiální záležitosti
– pak pokračoval u guláše, bowlingu
a tomboly. Do té podle tradice každý
něco dal a každý také něco vyhrál.
„Provozní ředitel OKD Pavel
Hadrava, který patří také mezi
Dukeláky, se omluvil. Pozvání
přijme v jubilejním desátém ročníku
v příštím roce,“ podotkl Micza
s tím, že na setkání vzal i nynější
spolupracovníky, kteří po útlumu
Dukly přešli na tehdejší Důl Paskov
(nyní Důlní závod 3): vedoucího
provozu dopravy René Gadatsche,
mechanika příprav Radima Kimlu
a vedoucího úseku centrální dopravy Jiřího Foltýna.
Nejstarším účastníkem se stal
někdejší mistr učňů z Dukly Vlastimil
Zářecký, který brzy oslaví 68 let.
„Vlastík patří k TJ Baní k Havířov
stejně jako já. Jsem členem od jedenadevadesátého roku a mým nejoblíbenějším sportem není, jak by se
mohlo zdát, badminton, nýbrž volejbal,“ doplnil Micza s poděkováním
zúčastněným, spoluorganizátorům
i týmu těžařské nadace za vydařený
průběh devátého ročníku. Horní
Suchá hostila Dukelský Haicman
Cup podruhé, předtím se konal
na zimních stadionech či v halách
v Karviné a Havířově.
Radek Lukša

Letos jeho slova platí pro 144
žáků z Karvinska. Kategorie jsou
vypsány opět tři – pro 1. a 2. třídy, 3. až 6. třídy a 7. až 9. třídy. „Děti registrujeme v pořadí, v jakém dorazí jejich přihlášky. Upřednostňujeme ty, které se neúčastnily předchozích
ročníků akademie,“ pokračoval
Malina s tím, že do golfových základů je uvede profi trenér René
Pink s týmem svých asistentů.
Finále čeká šest nejlepších z každé kategorie.

Hledání talentů
Základní kola proběhnou čtyři
(16. a 30. května, 20. a 27. června),
vyvrcholení akademie je naplánováno na Veřejném hřišti na 13.
září. „Možná se objeví nové talenty. Třeba jako Matěj Sliwka,
jenž absolvoval první ročník akademie, nyní je členem týmu Golf
Resortu Lipiny a hraje celorepublikovou soutěž za juniory,“ upozornil Malina. Přihlášky přijímají
osobně nebo poštou (Golf Resort
Lipiny, Ostravská 2066/31, Karviná-Fryštát, 733 01).
Elektronicky není možné se registrovat. Více informací se dá zjistit
na webu www.golﬂipiny.cz, případně na telefonech 777 660 481
a 596 311 455.
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KARVINÁ – Golf Resort Lipiny rozkládající se na rekultivovaném území v dobývacím poli Důlního závodu 1 nabídne i letos školákům jedinečnou šanci vstoupit do světa
tohoto „sportu pravých gentlemanů“. Dětská akademie, konající se
jako obvykle za podpory Nadace
OKD, se rozběhne třetí květnovou
sobotu.
„Golfovou akademii spolupořádáme čtvrtým rokem a zatím se
nikdy nestalo, že by o ni nebyl zájem. Právě naopak! Jsme v nadačním týmu rádi za to, kolik rodin
oslovila, oslovuje a určitě i osloví. Děti na golf mnohdy doprovázejí maminky nebo tátové, kteří se
pak sami rozhodnou vyzkoušet si
odpaliště či cvičné hřiště a třeba
zjistí, že je tento sport baví a zůstanou u něj. Takže spolu skvěle stráví čas celé rodiny,“ nechala se slyšet Karolína Drozdová z Nadace
OKD. Vyzdvihla i skutečnost, že
venkovní aktivity a pohyb při spor-

tu jsou jednoznačně prospěšnější
než sezení u počítačů.
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Dobročinným festivalem
se nesou hornické stopy

Radek Lukša

Vítězové letošního ročníku badmintonového turnaje ve čtyřhře.

Jedenatřicátým rokem v havírně
Miloš Micza nastupoval na šachtu 1. ledna 1985. Předtím jako
absolvent strojní průmyslovky
ve Vítkovicích strávil nějaký čas
v Bastru. Fárat začal na Dukle
jako zámečník v přípravách
a po roce a půl natrvalo zakotvil
v důlní dopravě. Dělal revírníka

i mechanika – v této pozici
také po útlumu Dukly přešel
na Paskov. Zrovna v době, kdy
zde zaváděli dopravu po závěsné drážce ZD 24. Mechanikem
v centrální dopravě Důlního
závodu 3 vedené Jiřím Foltýnem
je dodnes.

