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

Práce s dětmi přináší
své ovoce a pořádání
akademií má smysl.
Jasně to deklaruje
Matyáš Sliwka, Mistr
klubu pro rok 2015

Bylo náročné se z tenisu
přeorientovat na golf?
Ani ne. Znám hodně tenistů, kteří
přešli právě ke golfu. Pohyby těla
jsou mnohdy u těchto sportů podobné. Můj trenér René Pink mě
seznámil se svými záměry, abych
se postupně zlepšoval a výkonnostně rostl.

Matyáš Sliwka (s trofejí) – nejlepší hráč Golf Resortu Lipiny 2015.
Každoročně láká golfová akademie další mladé zájemce o tento
sport. Čím si vysvětlujete takový zájem?
Myslím si, že to je díky výborným
trenérům a samozřejmě i celému
areálu, který je nejlepším na Moravě
a celkově čtvrtým v republice.
Tréninkové podmínky i plochy jsou
vynikající a neměnil bych.

byly tréninkové košíky plné míčků na zdejším odpališti. To mě
také donutilo se do golfu opravdu vrhnout naplno.
Jak jste se vůbec o akademii
těžařské nadace dozvěděl?
To si přesně nevzpomínám. Ale
taťka asi někde uviděl leták, a tak
ho napadlo mě přihlásit. V minulosti navíc pracoval ve společnosti OKD jako poradce pro municipální vztahy a dobře zná činnost
Nadace OKD.

Hned v jejím prvním ročníku
v roce 2012 jste skončil druhý.
Tomu se říká husarský kousek.
Asi ano. Turnaj se konal asi tři
měsíce po tom, co jsem tady
byl poprvé. Taťka mě pak vzal
na golf asi ještě dvakrát. Ale já
jsem byl s druhým místem spokojený, protože druhou cenou

Prozradíte, jak vypadá váš běžný tréninkový den?
Golf je hodně individuální sport.
Trénuji průměrně pětkrát týdně,
z toho dvakrát s trenérem. Snažím

Golfová akademie Nadace OKD
Společný projekt Golf Resortu
Lipiny a Nadace OKD si během své
existence, která se datuje od roku
2012, získal mezi dětmi ze základních škol na Karvinsku velkou
popularitu. Hornická nadace se
snaží podpořit celosvětový trend
dětské obliby golfu, který patří

podle odborníků mezi nejzdravější
sporty. Je bezkontaktní, umožňuje
zdravý pohyb v přírodě, udržuje
celkovou kondici, podporuje
samostatnost a vlastní rozhodování, posiluje sebevědomí a učí děti
smyslu pro fair play.

Máte vzor a na jakém hřišti byste si chtěl někdy zahrát?
Dříve to byl Tiger Woods, momentálně to je Rory McIlroy. A zahrát bych si chtěl samozřejmě
na nějakém hřišti v Americe, třeba
na Floridě.
Objíždíte turnaje po Česku
i Slovensku. Jak jsou na tom
podle vás jiná hřiště? Kde se
vám hraje nejlépe?
Samozřejmě tady v Golf Resortu
Lipiny, vždyť je to moje domovské hřiště. Ale výborný je také areál Prague City Golf na Zbraslavi
nebo
Penati
Golf
Resort
na Slovensku.

Každý den se nesl ve znamení jiné aktivity, v pondělí jízdy na motokárách.

uzi

Na závěr tradiční otázka, jaký
máte golfový sen?
Na PGA Tour to nevidím, ale
European Tour nebo Czech PGA
Tour bych si někdy chtěl zahrát
a golfem si minimálně pravidelně
přivydělat. K tomu ale vede ještě
hodně práce a úsilí. Adam Januszek

… ženské družstvo získalo opět Pohár Nadace OKD.

Srdcovku má i zámečník úseku P1
Milan Žabčík zařídil jako ostřílený
Srdcař letos pro SDH Frýdek nové
dresy, Petr Soukup se postaral o minigrant na podporu soutěže o Pohár
Nadace OKD. U frýdeckých hasičů
Soukup působí čtvrtým rokem, je

také velitelem družstva. Na šachtě je
nicméně již dvacet let, hned po vojně
nastoupil na Staříč. Celou dobu fárá
jako zámečník v přípravách, nyní
v úseku Martina Dobrovolného. Je
také členem ZBZS.

SRDCAŘSKÉ BRANKY NA TURNAJI
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TĚRLICKO – Vyvrcholení celoroční práce havířovského sdružení ADAM – Autistické děti a my
proběhlo počátkem srpna na příměstském táboře v Těrlicku.
Pětadvacet děvčat a chlapců s diagnózou PAS (porucha autistického spektra) si se svými sourozenci
užívalo skutečně bohatý program
díky grantu z těžařské nadace.
Pondělí? Jízdy na motoká-

ře pro větší, na koni pro ty menší
a výlet do Chlebovic na rozhlednu. Úterý? Pěšky pochod s geocachingem z Těrlicka do Albrechtic
na paintball. Středa? Aquapark
v Olomouci. Čtvrtek? Návštěva
funparku Žirafa v Ostravě pro
menší a sjíždění řeky Opavy
na raftech. A pátek? Společná
prohlídka technických expozic
a zajímavostí v U19 v Dolní oblasti Vítkovice.
„Děti zvládaly pro autisty
mnohdy stresující situace: změny prostředí, přítomnost dalších lidí, hlučné prostředí nebo
cestování spojené s čekáním.
A z každého dne si pak odnášely zážitky, které je posouvají někam dále. Dokázaly dělat spoustu věcí bez rodičů a jejich pomoci.
Podotýkám, že to právě panovala
tropická vedra, šestatřicet stupňů ve stínu,“ informovala předsedkyně sdružení ADAM Marie
Gerdová.
Ta s manželem Martinem, bývalým přípravářem Dolu Lazy,
poslala na tábor Adama a Elišku.
Razič z Důlního závodu 2 – Sever
Tomáš Vařák dceru Adélku, důlní
elektromontér Kamil Pežga z lokality Jih na stejné šachtě syna
Lukáše, mechanik bezpečnostní

jeho družstva zásahové jednotky
a profesionál HBZS Ostrava Milan
Žabčík. Ten letos ze sportu kvůli
zdravotním problémům vypadl.
V žádném případě to ale neplatí
pro jeho aktivity v SDH. Výsledkem
je další minigrant (pro Szturce
vyhlášeného Srdcařem roku 2013
už třetí) na nákup dresů pro muže
a dorost. Ti první drží v požárním
sportu v Beskydské lize průběžně
třetí příčku. A střední dorostenec
Miroslav Kačandy spolu se starším
dorostencem Markem Hotou reprezentovali frýdecké hasiče v Praze
na mistrovství ČR, kde vybojovali
čtvrté, respektive dvanácté místo.

FRÝDEK-MÍSTEK – Ženské družstvo
Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Frýdek sice tento rok nesoutěží tak
jako muži či dorostenci v dresech
pořízených z minigrantu těžařské
nadace, zato ale dosáhlo krásného
úspěchu. Tím je obhajoba prvenství
ve druhém ročníku bojů o pohár
Nadace OKD v požárním útoku!
Zatímco místní hasičky za sebou
nechaly ve Velké ceně FrýdkuMístku o Pohár Nadace OKD
dalších deset týmů z okolí, muži
dopadli hůře. „Nedařilo se jim, pravý
proudař šel na post levého proudaře
a takzvaně prostříkal na terči. Je
z toho páté místo ze čtyřiadvaceti,“
líčil sportovní referent SDH, velitel

S golfem je většinou spojené příjemné počasí a teplo. Jak se připravujete během zimního období?
Existují tady v areálu tzv. zimní
jamky, ale jezdím také do Ostravy.
Na Černé louce nebo ve Vítkovicích
je golfová hala. Tam také trénuji.

Malí autisté v „zápřahu“ ve velkém vedru
Pětina účastníků
příměstského tábora
pocházela z hornických
rodin; jejich maminky
a tátové zaplatili díky
podpoře z NOKD necelou
polovinu původní ceny

POHÁR NADACE OKD PATŘÍ
OPĚT HASIČKÁM Z FRÝDKU

Příměstský tábor sdružení ADAM měl nabitý program, včetně paintballu.
techniky v darkovské lokalitě Zbyněk Miczka kluky Jardu
a Tomáše, zástupce velitele ZBZS
z Důlního závodu 2 Martin Szturc
potomky Vaška a Aničku a další zaměstnanec OKD Michal
Teköneš syny Davida a Aleše.
„Podpora z Nadace OKD nám
umožnila snížit cenu příměstského tábora na méně než polovinu
původní částky. Rodiče kvitovali,
že si mohli odpočinout, a byli spokojeni s tím, jak jsme měli o děti postaráno. Pomáhalo nám deset speciálních pedagogů a patnáct dob-

rovolníků – takže se každý staral
o jednoho hendikepovaného,“ vysvětlila Gerdová s tím, že sdružení
ADAM nyní eviduje na 120 rodin
malých autistů. Na prázdninový
pobyt proto vybralo ty, které maximálně spolupracují a účastní se
největšího počtu pořádaných akcí.
ADAM provozuje i na ZŠ
Jarošova dvakrát do měsíce sportovní kroužek pro děti s autismem, jemuž zařídil minigrant Srdcovka báňský záchranář
Szturc.
Radek Lukša

PALKOVICE – Do hliníkových branek
pořízených z minigrantu těžařské
nadace padaly na hřišti v Palkovicích
v sobotu 22. srpna góly při mládežnickém fotbalovém turnaji. Avizovaný
mezinárodní rozměr se neúčastí polských týmů, pravda, scvrkl na česko-slovenský sousedský. „Utkali
se naši, Metylovice, Palkovice,
Fryčovice a hosté z Turzovky, kteří
nakonec zvítězili. Turnaj předcházel
programu obecních Dožínek,“ uvedl
předseda fotbalového oddílu TJ
Sokol Palkovice Josef Bílek s tím,
že branky zařídil Srdcař z Green Gas
DPB Jaroslav Čechmánek.
„Slouží k zápasům na šířku
hřiště a využívají je především
naše družstva přípravky, mladších
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Matyáši, kdy jste začal se sportem gentlemanů?
Před třemi lety díky bezplatné akademii Nadace OKD. Vzpomínám
si, že se mi sem vůbec nechtělo.
V té době byl na prvním místě tenis
a nic jiného pro mě neexistovalo.
I přesto mě sem můj otec přihlásil
a po pár ranách se mi golf moc zalíbil. Bylo to dáno i tím, jak se k nám
trenéři chovali. Přestože jsme byli
začátečníci, tak nás respektovali,
radili nám a vysvětlovali. V tenise
to bylo úplně naopak.

Zatímco muži z SDH Frýdek skončili v soutěži pátí, ...
Sledujete golf i v televizi?
Samozřejmě se dívám, ale jelikož
se většinou vysílá kvůli časovému
posunu až v noci, tak se vždycky
vydržím koukat jen na část přenosu. Ale nahrávám si to, takže o nic
podstatného nepřijdu.
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KARVINÁ – Toto jméno si velmi
dobře zapamatujte, protože ho určitě ještě uslyšíte. Teprve patnáctiletý golfový talent je totiž od půlky srpna nejlepším hráčem Golf
Resortu Lipiny, neboť ovládl v pořadí už čtvrté oddílové mistrovství
bez rozdílu věku. „Je moc fajn, že
se mi to podařilo. Vždyť nás startovalo kolem sedmdesáti. Myslím
si, že moje vítězství hodně lidí čekalo. Pochopitelně jsem z toho byl
trochu nervózní, ale podařilo se,“
říká student orlovského gymnázia, kterého na golfu nejvíc fascinuje dlouze letící míček.

se zdokonalovat ve všem. Důležitá
je krátká hra, kde se nakonec rozhoduje. Mě ale víc baví dlouhé
rány a táhne mě to k nim. Vždycky
mě potěší, když si míček k jamce přihraji dlouhým úderem, spíš
než krátkým na pět metrů.
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Golfová akademie Nadace OKD
objevila opravdu velký talent

Nová branka ze Srdcovky.

žáků a dorostu. Jsou podstatně,
troufám si říci, že více než o polovinu
lehčí než staré železné. A tím pádem
i bezpečnější,“ řekl Bílek, jenž má
třicet let odpracováno v technických
a vedoucích funkcích Dolu Staříč, respektive Paskov a dnes spolupracuje
s dodavatelskou ﬁrmou VOKD.
uzi

