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Vstup do deváté golfové sezony
koronavirus příliš neovlivňoval

KARVINÁ – Díky zařazení golfu mezi
takzvané individuální sporty nedopadla současná zlá situace vyvolaná
koronavirovou nákazou na karvinský
areál Lipiny nijak drtivě. Jeho vedoucí Pavel Malina oznámil, že vstoupili
do deváté sezony a návštěvníci zachovali přízeň.
„Dva, tři týdny jsme byli mimo
provoz a měli jsme tedy čas vylepšovat a připravovat hřiště na sezonu.
Pak vláda schválila výjimku pro venkovní areály a individuální sporty. To
znamenalo, že lidé mohli i tady hrát
na čerstvém vzduchu a zlepšovat svou
imunitu. Musím říci, že máme plno,
veřejnost je po době nouzového stavu
hladová po všech aktivitách,“ vysvětloval Malina.
Samozřejmě se i tady začala dodržovat hygienická opatření (rouš-
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V letošním roce
na Lipinách chystají
za podpory těžařské
nadace pro děti
a mládež opět
výkonnostní akademii
i příměstské tábory

Golf se hraje na Lipinách stále.
ky, dezinfekce, rozestupy) a nejprve mohli nastoupit na „green“ jen
dva hráči. Po uvolnění zákazů se dalo
hrát ve čtyřech. Na sobotu 23. května
už pak připravil 1. Veřejný 18jamkový mix turnaj a 9jamkový turnaj pro
začátečníky.
V plánu, jak Malina upozornil, jsou
již tradiční akce pod záštitou Nadace
OKD – která Lipiny podporuje od jejich vzniku na zrekultivovaném území mezi doly ČSA, Darkov a ČSM.

„Pro zájemce od devíti do devatenácti let je určena Golfová výkonnostní
akademie 2020, která má za cíl zlepšit
jejich dovednosti nabyté absolvováním dřívějších akademií i soustředění tak, aby děti a mládež získali kondici pro účast na republikových turnajích,“ líčil Malina. Tento projekt má
probíhat do podzimu formou pravidelných skupinových tréninků (pro
pětatřicet až padesát hráčů) i individuálních hodin.
Pro děti z Karviné a blízkého okolí
se naplánovaly také Příměstské golfové tábory 2020. „Ve čtyřech pětidenních turnusech by se na nich mohlo vystřídat až 108 účastníků, na které čeká osmihodinový program s teoretickou i praktickou výukou sportů
a her, samozřejmě hlavně se zaměřením na golf. Každý turnus pak ukončí turnaj a odměny hráčům,“ přiblížil
vedoucí Golf Resortu Lipiny.
Na zdejší cvičné ploše pro krátké a dlouhé hry (driving range),
Veřejném i Mistrovském hřišti
(v obou případech devítijamkových)
se vloni vystřídalo na jednadvacet tisíc sportovců. „Byl to výborný rok.
Náš areál navíc získal druhé místo v republice v tabulce Všudehrálů,
skupiny hodnotící 9 jamkové golfové
hřiště,“ zakončil Malina.

MSK Orlová získal tři Srdcovky

KARVINÁ – Nejúspěšnějším žadatelem o letošní minigranty z Nadace
OKD se stal Městský sportovní klub (MSK) Orlová. A to díky
Miroslavu Hanzlovi z hokejového,
Radimu Pytlíkovi z fotbalového
a Pavlu Novotnému z baseballového oddílu.
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Orlovské baseballisty podporuje NOKD.
Orlovské kopačky
Srdcovku ve prospěch fotbalistů MKS
Orlová podal Radim Pytlík, zámečník
příprav z Dolu ČSM. „Projekt je zaměřen především na zkvalitnění tréninkových podmínek pro mládežnické kategorie. Po jejich přesunu pod hlavičku
našeho klubu bylo zahájeno intenzivní
vzdělávání trenérů a proběhla změna
tréninkové přípravy tak, aby děti mohly dosahovat výkonnosti podobné jako
ve velkých sportovních centrech a akademiích. A k tomu je třeba dovybavení šaten a základních pomůcek pro tréninkovou průpravu techniky a strategie hry,“ informoval Pytlík.
Minigrant bude v tomto případě
využit na koupi balančních podložek

Baseball jede!
Pod taktovkou Pavla Novotného – jinak elektromechanika příprav z Dolu
Darkov – vstoupili hráči tohoto původně amerického sportu do třetí plnohodnotné sezony. „Nadace OKD
nám pomáhá od samotných začátků.
Za tu dobu děti přijaté v náborech dorostly do kategorií U11 či U12. Právě
pro ně v zimních ligách využíváme
automatického odhazovacího stroje
místo klasických nadhazovačů,“ vysvětlil vedoucí oddílu baseballu.
Srdcovka v tomto případě pomůže pořídit odhazovací stroj (který
si jinak doposud orlovští museli zapůjčovat od ostravských kolegů).
„Podle mých informací je novinka už
na skladě v Praze a měla by se k nám
dostat v nejbližší době. Děti se k ní
dostanou jak na trénincích, tak zápasech a turnajích. Bude to pomoc
pro oddíl, jen v letošním a příštím
roce chceme v Orlové uspořádat pět
domácích turnajů,“ nechal se slyšet
Novotný.

Barborka: Místo víkendu na horách
mimořádná pomoc rodinám v nouzi
KARVINÁ – Koronavirová nákaza a s ní
spojené omezení zasáhlo i fungování
Spolku svatá Barbora (SSB). Jak informovala tajemnice Melánie Faranová,
museli odvolat společný pobyt maminek
a dětí plánovaný na horách na první
květnový víkend.
„Momentální situace to bohužel nedovolovala. Rodinám jsme místo toho nabídli
v této těžké době mimořádnou finanční
podporu, když by se dostaly do vážných
problémů s financováním domácností,“ řekla s tím, že Barborka podporuje
šestačtyřicet českých a polských hornických sirotků. Přibližně polovina z nich je
školou povinných dětí, další studují učiliště
a středí školy nebo už univerzity.
„Protože vzdělávání je prioritou
našeho spolku, dětem přispíváme

zejména na jejich studium, a školní
potřeby, ale i na volnočasové aktivity
či zdravotní pomůcky,“ informovala
Faranová. SSB vloni – jak zaznělo
na jarní řádné členské schůzi konané
v Domě PZKO ve Stonavě ještě před
vyhlášením nouzového stavu – splnila
stanovené úkoly a dodržela schválený
rozpočet.
„Význam schůze spočíval i v tom, že
měla na programu důležité body ovlivňující činnost celé Barborky, a to výroční
zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za loňský rok a schvalování plánu
činnosti včetně rozpočtu na rok letošní,“
dodala tajemnice. SSB zvolila i novou
revizní komisi, jejímiž členkami se staly
Hana Pyszková, Lenka Káňová a Zdeňka
Lamošová.

Karvinská kultura znovu ožívá
a plánuje akce za podpory NOKD
KARVINÁ – V síti. To je název prvního
filmového představení Městského domu
kultury (MěDK) Karviná po více než
dvouměsíčním přerušení provozu v důsledku bezpečnostních opatření proti
šíření koronaviru. Kultura v hornickém
městě tedy ožívá znovu od pondělí 18.
května.
„V předprodeji se na promítání
nového českého filmu V síti v kině
Centrum jen během první hodiny
prodalo třináct lístků. Znamená to, že
zájem obecenstva v našem městě je,“
informuje Olga Humplíková, ředitelka
MěDK. Obnovení provozu tu probíhá postupně – nejdříve se na třídě
Osvobození
otevírá pokladna,
kam mohou lidé
přijít vrátit vstupenky na zrušené
filmové projekce
nebo přeložené
kulturní akce
(pokud jim nevyhovují náhradní
termíny jejich
konání, což se
týká vstupenek
zakoupených
v pokladnách
kina nebo
kuturního
domu před
uzavřením).
V další fázi
se rozebíhá
činnost většiny kurzů i zájmových
kroužků a otevírá se kino Centrum.
“Promítání i jeho organizace se řídí
všemi bezpečnostními pravidly stanovenými vládou. Jako je maximální
počet sta osob v sále s nastavenými
rozestupy a v kině zatím nebude
v provozu bufet. Prosíme, aby diváci
dodržovali povinnost mít roušku během projekce a nekonzumovali vlastní
donesené potraviny a nápoje. Máme
zde k dispozici dezinfekce a prostory
– především dotykové plochy – jsou

pravidelně dezinfikovány,” popisuje
Humplíková.
MěDK Karviná letos nepromítá
v malém sále – kvůli připravované
rekonstrukci a jeho nízké kapacitě –
nicméně chce už od června rozeběhnout letní kina. Tam také přestěhuje
techniku z malého sálu. “Spousta akcí
je zrušena či přesunuta. Nebudou
například Dny Karviné, ovšem od řady
interpretů včetně skupiny Divokej Bill
máme příslib účinkování v příštím
roce,” říká Humplíková.
Kulturní dům má také souhlas
od Nadace OKD, aby prodloužil kvůli
koronaviru odkládané divadla v projektu Kultura
spojuje.
“Tento rok
jsme tuto
organizaci
podpořili
opět. Aktuální
projekt se
jmenuje
Pojďte s námi
za kultuou,
je zaměřen
na všechny věkové kategorie
a jeho cílem je,
aby se na akcích setkávali
lidé různých
generací,
rozvíjelo se tím
jejich kulturní
povědomí a aby se s kulturou setkávaly děti od nejútlejšího věku,” uvádí
ředitelka těžařské nadace Karolína
Preisingerová. Obecenstvo se může
těšit na divadelní a taneční programy
či interaktivní pořady pro nejmenší.
MěDK má od Nadace OKD i grant
na tradiční Adventní Karvinou, pětadvacetidenní jarmark na Masarykově
náměstí v předvánočním čase.
A v rámci Srdcovky čerpá minigrant
na taneční soustředění dětí od sedmi
do čtrnácti let z TK Arabesque.
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Ledu se nemusíme bát
Tak nazval – nyní již vyřazený – rubáňový zámečník z Dolu ČSA Miroslav
Hanzel projekt pro děti navazující
na dlouhodobě oblíbené bruslení škol
a školek. „Budeme třetím rokem svážet hlavně ty z mateřských škol na orlovský zimní stadion k základní výuce
bruslařské techniky pro nejmenší. Je
o to zájem, takže rozšiřujeme i výukové
dny ze dvou na čtyři,“ sdělil trenér hokejové přípravky působící v MKS sedmadvacátým rokem.
Projekt, jak upřesnil, počítá s modernizací opěrek pro děti, které ještě neumí samy na ledě stát ani se pohybovat. „Tyto pomůcky jim půjčujeme stejně jako přilby a brusle. Opěrné
hrazdy se z důvodu velkého využívání
adekvátně opotřebovávají a potřebujeme je postupně obnovovat,“ poznamenal Hanzl. Do letos podpořeného projektu se podle něj zapojily školky nejen
přímo z Orlové, ale rovněž Petřvaldu,
Rychvaldu či Dolní Lutyně.

– bosu. „Tyto pomůcky využijí nejen
fotbalisté, nýbrž i děti z jiných oddílů.
Aktuálně v MSK evidujeme celkem
621 aktivních sportovců, kteří jsou
v drtivé většině ve věku do osmnácti let,“ konstatoval Pytlík, jenž hráče
také trénuje.
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