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Památník pod Lysou
horou, kam tradice
velí příchozím přinášet
kameny, zakrátko projde
kompletní obnovou

ní kamenů do bezpečného tvaru.
Financovat ji chceme především
z výtěžku naší veřejné sbírky. Jestli
všechno stihneme ještě v letošním
roce, to se zatím nedá říci,“ dodal
Hyvnar – Kolumbus.
V souvislosti s rekonstrukcí se
chystá na sobotu 25. dubna velký veřejný výstup na Ivančenu. Už v osm
hodin ráno zde skauti a junáci vztyčí se všemi poctami českou státní
vlajku, biskup ostravsko-opavské
diecéze František Václav Lobkowicz
poté odslouží mši svatou a proběhne pietní ceremoniál. Informační
stánek nabídne prohlídku kroniky Ivančeny a podporu její obnovy zakoupením suvenýrů. Z autobusového nádraží ve Frýdlantě nad
Ostravicí v tento den vyjedou speciální autobusy k výchozímu bodu
výstupu v Malenovicích u hostince Borová (v 8.45, 9.15, 9.45, 10.15
a 10.45). Více o projektu na: www.
ivancena.cz.
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MALENOVCE – Aby na Ivančeně
v Beskydech nehrozily podobně jako na šachtách
úrazy způsobené pá2700217955/201
0
dem horniny, obrátiTo je číslo účtu,
la se moravskoslezská
na němž se shro
Krajská rada Junáka,
mažsvazu skautů a skau- ďují peníze na obnovu
Zajištění mohyly se zhostili sami skauti a junáci na brigádách.
památníku.
tek ČR, právě na těžařV současné době jsou známi vítěKolumbus. Ten patskou nadaci. Grant pozové architektonické soutěže na obří k projektovému týmu
skytnutý v programu Pro
novu mohyly na Ivančeně – bratrekonstrukce mohyly.
budoucnost umožnil zajistit
ři Buryškovi. Pocházejí z Ostravy
A pod taktovkou týmu se uskuzdejší kamennou mohylu, a tím
a působí v Praze. Současně probítečnilo několik dobrovolnických
i bezpečnost v jejím okolí, do doby,
hají jednání, která umožní s pracebrigád, při nichž nejen skauti
kdy bude kompletně obnovena.
mi začít. „Celková obnova spočívá,
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té přinášeli kameny na Ivančenu
Radek Lukša
podpory Nadace OKD by se tyto
a skládali je na památník našich kapráce nemohly uskutečnit, neměli
marádů popravených nacisty, neSymbol boje proti nesvobodě
bychom ani ohrazení mohyly a indokázali zastavit ani komunisté.
formační desky, ani varovné taMohyla dnes zabírá okolo 40 metMohylu na Ivančeně, ležící pod vrcholem beskydské královny Lysé hory, zabule. Po dvou zimách by se špatný
rů čtverečních a 195 metrů krychčali vršit junáci z 30. oddílu Moravská Ostrava na památku pěti kamarádů
stav památníku, který se rozpadal
lových. Sahá do čtyřmetrové výšky,
doslova před očima, ještě zhoršil.
ale kameny nejsou nijak ﬁxovány,
z 1. oddílu Ostrava zabitých Němci v posledních dnech II. světové války.
Nemluvě o narůstajícím ohrožetakže se logicky sypou dolů,“ popiStala se z toho tradice, byť komunisté za totality výpravy k památníku zakaní pro procházející lidi,“ vysvětlil
soval Kryštof Hyvnar z Kopřivnice,
zovali (marně). Skauti a junáci ho považují za symbol boje proti nesvobodě.
Hyvnar.
známý mezi skauty pod přezdívkou

Pomník na Ivančeně pod vrcholem „královny Beskyd“ Lysé hory.
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Mohylu na Ivančeně zajistili,
aby předešli „pádům horniny“
Taekwondo pro děti pod taktovkou TJ Sokol Frýdek-Místek.

SRDCOVKOVÁ SEBEOBRANA
SE SKUTEČNÝM PROFÍKEM
FRÝDEK-MÍSTEK – Nejen členskou
základnu a okruh známých, ale
i širokou veřejnost plánují Sokolové
z Frýdku-Místku vtáhnout do svého
projektu výuky základů sebeobrany
pro malé i velké. Díky minigrantu
z Nadace OKD, který zařídil střelmistr Miloš Janda z Důlního závodu
3, proto pozvali na první dubnový
víkend na seminář opravdového
profesionála v oboru!
„Jako lektor se představí rodák
z Karvinska, někdejší odstřelovač
a instruktor pro boj zblízka v Group
Commandos Parachutistes
v 2 REP, špičkové elitní jednotce
francouzské cizinecké legie Stano
Gazdík. V současnosti jako cvičitel
s celostátní působností akreditovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR vyučuje
systém IAODG Pro Defence spjatý
s indonéským bojovým uměním
pencak silat, konkrétně se stylem
Persaudaraan Setia Hati Terate.
Gazdík je jeho autorem a zahrnul
do něj zkušenosti z misí v různých
koutech světa. Cvičence má kromě
Česka a Slovenska ve Francii,
Španělsku, Portugalsku, USA či
Hongkongu,“ vysvětlil Janda.
Ten se do světa bojových umění
dostal víceméně „z hecu“ před necelými třemi lety. Začínal s muai-thai
(thajským boxem) a kickboxem, pak
přidal taekwondo. Fyzické i duchovní
principy posledního zmíněného
– korejského – stylu nyní předává
jako asistent Václava Vaška. S tímto

uznávaným cvičitelem trénuje děti
pod hlavičkou TJ Sokol ve Frýdku-Místku i v Kozlovicích, kde v současné době bydlí. Do tělocvičny svého
času Janda vodil i své dcery Adélu
a Danielu.
„A jelikož umět se účinně bránit je
výhodou, nikoliv výsadou, rozhodli
jsme se zorganizovat na toto téma
veřejný seminář právě se Stano
Gazdíkem. Projekt bereme jako
pilotní. Chceme v něm pokračovat
a pomoci lidem, jak se chovat
v reálném životě. Tedy tak, aby se

„Při cvičení ve skupinách
chceme docílit
i zlepšování sebevědomí
a sebedůvěry, zvyšování
fyzické a duševní
odolnosti i zdatnosti,“
nechal se slyšet patron
projektu.
dalo předcházet konﬂiktu, a když už
k němu dojde, aby lidé věděli, jak
se mají chovat. Není to sebeobrana
dnes a denně trénovaná v různých
kurzech, jde o techniky prověřené
praxí na několika kontinentech,“
poznamenal patron, jehož veřejná
angažovanost nekončí u bojových
umění. Je totiž rovněž zlatým dárcem
krve.
Radek Lukša

Díky těžařské nadaci pořídili i informační a výstražné tabule.

Stano Gazdík nabízí pro každého něco

Bílý nosorožec u sociálně vyloučených

 v cílové skupině Děti obranu proti šikaně i naučit se pomáhat slabším
(sobota 4. dubna)

 v cílové skupině Ženy chování ve vypjatých situacích a postupy proti
domácímu násilí (sobota 4. dubna)

Syn důlního hydraulikáře
z Lazů vede kroužek
dětí věnujících se
netradičním sportovním
disciplínám
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OSTRAVA – Přestěhování tří rodin čítajících celkem osmnáct lidí
z ubytoven do normálního nájemního bydlení. To jsou nejnovější zřetelné úspěchy neziskové organizace Bílý nosorožec, která
od roku 2005 pracuje v sociálně vyloučených částech ostravské čtvrti
Mariánské Hory a Hulváky. A daří
se jí to i za přispění Nadace OKD,
jejíž podporu čerpala ve všech dřívějších grantových programech
vyjma toho Pro budoucnost.
„Momentálně nám se školním
rokem 2014/2015 běží projekt určený zejména pro romské děti z lokalit, kde působíme. Pravidelně
v pondělí dojíždíme do tělocvičny ZŠ Karasova, kde se věnují netradičním sportovním disciplínám. Je to určitě lepší trávení volného času než jen tak na ulicích,“
upřesnil sociální pedagog neziskové organizace Lukáš Grochal,

jmové kroužky, školáky doučují.
Pro ty menší mají samostatný projekt zaměřený na předškolní vzdělávání, kde se snaží umisťovat je
do běžných mateřských a základních škol,“ líčil s tím, že ročně mají
v rámci služeb pro rodiny s dětmi
140 klientů.

Děti vzala organizace Bílý nosorožec také do Malého světa techniky U6 v Dolní
oblasti Vítkovic.
jehož táta Štefan fárá v lokalitě
Lazy jako hydraulikář.
Pod taktovkou neziskovky se
vždy deset až dvacet dětí ve věku
od deseti do patnácti let baví indiacou (sportem indiánů podobným
volejbalu), dodgeballem (vybíjené se dvěma balony), kingballem
(soubojům o nafukovací gymnastický míč), bociiou (jednodušší variantou pétanque), ringem (přehazovanou s gumovým kroužkem) či
softballem. „Jsou šikovné a baví je
to. Mají zájem na netradiční aktivity chodit, vydovádějí se při nich
a něco nového i pochytí. A právě

sport je pro děti ze sociálně vyloučených lokalit jednou z činností,
v nichž mohou vyniknout,“ podotkl Grochal. Rodiny, s jejichž dětmi
sportuje, patří k těm, kde alespoň
jeden rodič má zaměstnání.
Se svými sportovními svěřenci dokonce připravuje program
workshopu pro základní školy ve středisku Don Bosco, kde
vystoupí 8. dubna v roli školitelů a rozhodčích při soutěžích dětí
ve zmíněných disciplínách. „Další
mí kolegové a kolegyně poskytují
dospělým poradenství v rámci sociální služby, dětem nabízejí zá-

 v cílové skupině Muži základy výcviku s teleskopickým obuškem
(neděle 5. dubna)
Seminář se koná v tělocvičně Obchodní akademie Frýdek-Místek
v Palackého ulici 123, přihlásit se dá přes email sokoltkdfm@gmail.com
či telefon 604 256 521.

„Cílem je minimalizovat
rizika související s dluhy,
kriminalitou, bydlením
i sociálním vyloučením,“
sdělila vedoucí služeb
neziskovky.
Bílý nosorožec působí i v oblasti sociální prevence, provozuje Komunitní centrum Bedřiška,
pořádá besedy ve školách, věnuje se dětem v péči sociálních kurátorů. „Evropský program Nadace
OKD nám umožnil čerpat dotace
z Evropské unie na podporu zaměstnávání mladých lidí opouštějících ústavní výchovu nebo domy
na půl cesty,“ doplnila vedoucí
služeb Markéta Bartáková.
Radek Lukša

Miloš Janda (vlevo) v akci během tréninku bojových umění.

Další srdcovkový paskovský střelmistr
Miloš Janda se vyučil pro OKD a fáral od konce 80. let minulého století
jako zámečník v rubáních i přípravách Dolu Paskov. Po jeho útlumu přešel
na Staříč I – Sviadnov a stal se razičem. U přípravářů působil pak i v staříčské a chlebovické lokalitě a dotáhl to na směnového předáka. V současnosti je v Důlním závodě 3 střelmistrem úseku trhacích prací vedoucího Jiřího Žibrity. Na šichtě pracuje s Jiřím „Střelmistrem“ Kubalákem,
vícenásobným Srdcařem, který se také angažuje v bojovém umění.

