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

FRÝDEK-MÍSTEK – Osudovým datem
se pro Moniku Olbrechtovou stal
15. únor 2009. V den svých narozenin totiž podepsala pracovní
smlouvu na pozici koordinátora
canisterapie v neziskovce Podané
ruce. Stala se styčnou důstojnicí zhruba padesátce týmů člověk-pes, které pod hlavičkou této organizace v celé ČR pomáhají seniorům, hendikepovaným či nemocným.

„Podnět koordinovat canisterapeutické aktivity vzešel přímo
z členské základny a od aktivních
dobrovolníků Podaných rukou,
kteří tehdy velmi stáli o člověka,
jenž by tento rozrůstající se program spravoval a řídil,“ přiblížila Olbrechtová věnující se „léčbě
pejsky“ od roku 1999. Tehdy pracovala s parťačkou jménem Jenny
Rongbo z Moravy, fenečkou plemene shih-tzu.
Na myšlenku centrální koordinace canisterapie podle ní slyšela jedině Nadace OKD. „Věřte, že jsme
tehdy vynaložili nemalé úsilí, abychom dokázali tuto pozici zajistit.
Právě podpora těžařské nadace znamenala zlom v dějinách naší neziskovky – zaměstnání prvního člověka v canisterapeutickém projektu.
Od té doby jsme smlouvu s NOKD
podepsali šestkrát,“ uvedla.
Olbrechtová mezitím vyměnila fenečku shih-tzu za border kolii

Robert Chamrád se synem Jakubem (č. 7) a částí jeho spoluhráčů z U11.

PATRON PROJEKTU ŘÍDÍ DOPRAVU
SRDCOVKOVÝCH BASKETBALISTŮ
FOTO: Radek Lukša

Monika Olbrechtová
z hornické rodiny
se stala první
koordinátorkou
v neziskovce Podané
ruce právě na své
narozeniny. A vzala to
jako osudovou výzvu

FOTO: Radek Lukša

Projekt canisterapie vede
a sama i s pejsky pomáhá

Koordinátorka canisterapie s fenkou Ajou na akci neziskovek v Gongu v Ostravě.
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Monika Olbrechtová se věnuje především seniorům a dospělým s hendikepem.

OSTRAVA – Robert Chamrád nemá
zrovna proporce typického hráče
košíkové a věnoval se tomuto sportu
jen v dětství. Avšak o basketbalovém
míči se mu pomalu i zdává. U palubovky se totiž objevuje pravidelně.
Zpočátku kvůli svým synům, nyní už
celému BK TJ Gymnázium Hladnov.
„Mě zlobí kolena a nemám na košíkovou výšku. Kluci sice ještě taky
ne, ale Hladnov nestaví na tom, že by
se šlo na výkon. Není to klub postavený na čtyřech hvězdách. Zahraje si
celý kádr, všichni, co chtějí hrát pro
radost i kondici,“ říká Chamrád s tím,
že když s manželkou vybírali pro
chlapce vhodný sport, chtěli takový,
kde musí zapojit fyzičku i hlavu.
Basketbal jim v tom vyhovuje.
„Oba hoši hrají od přípravky.
Honza devět let, teď je mu patnáct.
Trénuje v pondělky, středy, čtvrtky
a pátky. Naštěstí je starší, nemusím
už ho doprovázet na basketbal
každý den, to bych se asi zbláznil.
S mladším, desetiletým Kubou,
bývám v tělocvičně v úterý a ve čtvrtek,“ popisuje.

Srdcovku na celoroční systematickou sportovní činnost dětí
a mládeže díky Chamrádovi využívá
TJ Gymnázium Hladnov už podruhé.
A je to znát. „Tým U15, kde mám
staršího Honzu, se vloni kvaliﬁkoval
do celostátní žákovské ligy. Tak nás
čeká spousta ježdění po republice,“
pokračuje.
Družstvo nejmladších, minižáků
U11, s mladším Kubou se pohybuje
v oblastním přeboru. „V soutěži mají
i basketbalistky ze SBŠ Ostrava,
které by si pro nedostatek dívčích
oddílů ve své kategorii moc nezahrály. Utkali se na Hladnově zrovna
v pátek 4. března, holky prohrály,“
líčí Chamrád.
Minigranty podle něj znamenají pro klub nemalou pomoc.
„Nepořizujeme nic speciálního. Ty
ﬁnance jsou na fungování oddílu,
aby hráči ve věku od šesti do devatenácti let mohli jezdit na zápasy.
Aby to neztroskotalo na nedostatku
peněz. Daly šanci sportovat všem,“
dodává patron projektu.
uzi

Voltiž Duha vyhlásila pohárové výsledky
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Svěřenci oddílu
z Newport Ranche
za poslední dva roky
vyhráli celkem dvanáct
závodů ze čtrnácti.
Vloni získali první místo
v kategorii Skupina D

Dětská voltižní skupina z Newport
Ranche byla v letech 2014 a 2015
nejlepší.

ALBRECHTICE – Pozornost českého voltižního světa se první březnovou sobotu upírala
na Albrechtice u Českého Těšína.
Probíhalo zde vyhlášení výsledků
loňského celorepublikového poháru! Velká sláva se konala v režii oddílu Voltiž Duha, jehož cvičenci, pocházející v nemalé míře
z hornických rodin, se v silné
konkurenci rozhodně neztratili.
Přispěl k tomu také partner v podobě těžařské nadace, která mu
podpořila už šest projektů.
„My tuto společenskou událost
pořádali poprvé. Bylo to tradiční
poděkování všem, kteří se v uplynulém roce účastnili a vůbec pohybovali okolo závodů v tomto krásném sportu. Zejména pro
děti to znamenalo odměnu za jejich úsilí a také motivaci podávat
další výkony,“ oznámila Karolína
Pachotová. Ta kdysi sama jezdívala, patřila k zakladatelům
Voltiže Duha a nyní s ní tráví většinu volného času po práci na povrchu v Závodu servisních služeb
na šachtě Darkov.
Jako lonžérka (vodička voltižních koní) si ostatně v albrechtickém Dělnickém domě šla i pro
jedno z nejvyšších ocenění. „Se
skupinou dětí ve složení Anna
Ciencialová, Erika Marcinová,
Alexandra Krejčí, Michaela
Pachotová, Aneta Santarius
a Agnes Nogová jsme obhájili

první místo z předloňského roku
v kategorii Skupina D,“ vysvětlila
s tím, že za úspěchem stál samozřejmě i kůň Hasan.
Většina dětí soutěžících za oddíl se základnou na Newport
Ranchi v Dolních Domaslavicích
se s gymnastikou na koních
seznamovala od roku 2012.
„Začínaly od nuly pod vedením mým, druhé lonžérky Katky
Kalfasové a asistentky Míši
Fukalové, která se zabývá i terapeutickými aktivitami s využitím
koní či paravoltiží pro hendikepované. Dvakrát týdně trénovaly,
staraly se koně a učily se komunikaci s nimi i mezi sebou,“ líčila Pachotová.
Výsledky se dostavily v podobě
dvanácti vítězství z celkem čtrnácti voltižních podniků po celé
republice v letech 2014 a 2015.
„Kde nebrala Voltiž Duha první místo, skončila druhá,“ řekla
Pachotová, jejíž manžel Jaromír
působí v Centrálním vzdělávacím středisku společnosti OKD.
Z úspěchů dětí mívali radost
i v rodinách darkovského důlního elektrikáře Josefa Jonszty,
technika investic pro důl a povrch na správě OKD Aleksandera
Jeźowicze či vrtaře lazecké šachty Zdeňka Kucharíka ( jeho hendikepovaná dcera Petra se věnuje paravoltiži).
Radek Lukša

Hladnovští basketbalisté U11 mají v oblastním přeboru i dívčí tým.

Osobní zapojení patrona

Karolína Pachotová (vpravo), vedoucí
oddílu Voltiž Duha, je pracovnicí OKD.

Doprovázením synů na basketbal
činnost Roberta Chamráda v BK
TJ Gymnázium Hladnov nekončí.
Spíše začíná! Osmým rokem totiž
funguje jako oddílový koordinátor
dopravy, co se výjezdů na venkovní
zápasy či turnaje týče. Domlouvá

se s rodiči ostatních chlapců,
odváží a přiváží hráče. Kromě toho
asistuje trenérům vedeným Janem
Sklenářem. Minigranty má jako
provozní inženýr v úseku distribuce
degazovaného plynu společnosti
Green Gas DPB Paskov.

Nadací OKD
podpořené projekty

VELIKONOČNÍ TURNAJ V JUDU

 Vzhůru za sportovními úspěchy
 Jsme tady pro děti
 S paravoltiží se úsměv rozšíří
 Duhový čtyřlístek
 Duhový čtyřlístek pomáhá
dětem
 Duhový čtyřlístek aneb koně
dětem

KARVINÁ – Neděle 13. března je
posledním dnem pro přihlášení – a tím
i zajištění si levnějšího startovného –
zájemců o účast na Velikonočním turnaji v judu 2016. Hned na třech tatami
se bude bojovat v sobotu 19. na
ZŠ Prameny v Ráji. Tradiční akci pořádá srdcovkovo-hornický MSK Judo
Karviná spolu s těžařskou nadací,

taktéž podporovaný KSVČ Juventus.
„Nastoupí bejnamínci, mladší i starší
žáci a žákyně, dorostenci i dorostenky,“ řekl předseda oddílu Petr Rabas
s tím, že žádost o start stačí poslat
na email: mskjudokarvina@seznam.
cz. Turnaj začne v 8 hodin vážením
závodníků, v 9.30 proběhne losování,
pak v 10.30 zahájení.
uzi
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Panorama
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O zvířectvo je na území Orlové a
Honitba se rozkládá
na 1240 hektarech.
K vidění je i celá řada
vzácných zvířat,
především na území
poddolovaného Kozince

Slavnostního přestřižení pásky se účastnil i primátor Karviné Tomáš Hanzel (v černém saku).
ORLOVÁ – Zná každý kousíček, doslova každé zákoutí revíru. O kom
je řeč? O myslivci a zároveň předsedovi Mysliveckého spolku Orlová
Doubrava Milanu Pěchovičovi.
Společně se čtyřiadvaceti aktivními členy se snaží zabezpečit ochranu zvěře, zpěvného ptactva a dalších vzácných druhů fauny před
různými nepříznivými vlivy. „Ruku
k dílu“ přidala i Nadace OKD, která formou grantu přispěla částkou
15 000 Kč.

Nová brána podnikání v Karviné –
to je Business Gate

KARVINÁ – Jak ve městě udržet vysokoškolské a středoškolské absolventy
s dobrými nápady a potenciálem?
Na tuto otázku snad našlo odpověď
město Karviná ve spolupráci s karvinskou Obchodně podnikatelskou fakultou
Slezské univerzity.
Slavnostní otevření zrekonstruované
budovy ve Fryštátě na ulici Poštovní
proběhlo v pondělí 7. března. Moderní
centrum se zázemím pro veškeré
podnikatelské aktivity bude sloužit
především pro podnikatelské inovativní nápady. Jedním z dalších cílů je
postupné zapojení dalších vysokých
a středních škol a oslovování místních
ﬁrem. „V Businnes Gate budou
koncentrováni odborníci-konzultanti,
kteří mohou začínající podnikatele nasměrovat tím správným směrem. Tento

Služby Business Gate
Business Gate ACADEMY – propojování studentů s ﬁrmami skrze
projekty
Business Gate BENEFIT – podpora a realizace podnikatelských
nápadů
Business Gate COWORKING –
zázemí pro veškeré podnikatelské
aktivity

projekt bude nepochybně přínosem
a něco podobného náš region rozhodně potřebuje,“ uvedl děkan karvinské
Obchodně podnikatelské fakulty
Slezské univerzity Daniel Stavárek.
Zmínil také, že fakulta na rozjezd
ustavila desetičlenný tým studentů.
„Každý vysokoškolák se snaží získat
v dnešní době hlavně praxi. Business
Gate pro nás znamená propojení praxe
se samotným studiem. Nasbíráme
mnoho zkušeností, ale také cenných
kontaktů,“ podotkl jeden ze studentů
Jan Krupica.
Slavnostního otevření se kromě
vedení města zúčastnilo mnoho dalších
hostů. Mezi nimi i ředitelka Nadace
OKD Karolína Preisingerová, která tento
projekt vnímá velmi pozitivně a sama
je zvědavá, jak si v budoucnu povede.
„Určitě však má velký potenciál,“ zmínila.
Středisko s odpovídajícím vybavením
kanceláří je vhodným prostorem pro
vzdělávací aktivity, workshopy, zájmové
aktivity pro mládež, dospělé či seniory.
K dispozici jsou také konzultantské
a odborné poradenské služby.
Po celý druhý březnový týden probíhá
„Týden otevřených dveří“, od dalšího týdne poběží standardní provoz. V Business
Gate jsou na březen naplánovány
konkrétní odborné akce – jde o workshopy pro širokou veřejnost. Ve středu 16.
března to bude workshop věnovaný
daním fyzických osob a rozjede se také
dlouhodobý cyklus workshopů na téma
online marketingu.
aja

Peníze pro lepší životní
podmínky živočichů
„O peníze jsme zažádali především
kvůli území Kozinec, kde se vyskytují vzácní živočichové a chceme
jim ještě zlepšit životní podmínky.
S tím samozřejmě souvisí zlepšení možnosti rozmnožování a úkrytu před nepříznivými vlivy počasí,“
vysvětluje Pěchovič.
Na území Kozince došlo po ukončení těžby k poklesu terénu, který způsobilo propadání nadložních
hornin a zemin do vytěženého prostoru. V roce 2009 byly započaty
první rekultivační práce a pomalu
se tam vrátil život.

FOTO: Adam Januszek

Podpora podnikavosti
a podnikatelského ducha je
hlavním posláním centra. Inspirace
přišla z Finska, kde tento koncept
úspěšně funguje

Milan Pěchovič ukazuje výsledek „noční šichty“ bobra.
sedm mysliveckých políček – dvě
v Orlové a pět v Doubravě. Na území Kozince jsou oseta čtyři políčka kukuřicí a ovsem, které myslivci
nesklízí. Naopak je nechávají zvěři po celý rok. „Políčka také slouží
jako úkryt zvěře před okolím a nepříznivými vlivy počasí,“ přiznal.
Mezi myslivci je spousta bývalých
pracovníků OKD. Jedním z nich je
právě i Milan Pěchovič. „Pracoval
jsem pouze na povrchu jako vedoucí dopravy Dolu Doubrava. Nás, co
pracovali ve společnosti OKD, je

Myslivci mají s OKD
mnoho společného
Myslivecký
spolek
Orlová
Doubrava, který byl založen
v roce 1948, obdělává dohromady
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www.businessgate.cz – na těchto
webových stránkách najdete všechny
potřebné informace

Malí čtenáři si v Doubravě
zcela jistě přijdou na své
Největším lákadlem akce
„Březen – měsíc čtenářů“
je návštěva známé dětské
spisovatelky Zuzany Pospíšilové.
Ta se do knihovny v hornické
obci chystá předposlední
březnový čtvrtek
DOUBRAVA − Současná doba je taková,
že čtení klasických papírových knih už
není tak moderní a rozšířené, i přesto je
čtení knih jednou ze zábavních činností
českých dětí při trávení volného času.
Na své si během března přijdou malí
čtenáři v Doubravě, kde je pro ně připraven velmi zajímavý program.
„Ten proběhne během tří březnových čtvrtků. Začneme 10. března
ve 13 hodin maratonem ve čtení,
24. března je v plánu beseda se známou dětskou spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou a poslední den v měsíci,
což je čtvrtek 31.3., vyhlásíme nejlepšího čtenáře za rok 2015 a zároveň
připravíme zábavné tvoření v podobě

výroby záložek do knih,“ informuje
knihovnice Zuzana Kretschmerová.
Měsíc březen je už několik let
označován jako měsíc čtenářů. Tuto
celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
a hornická Doubrava se do ní zapojuje
už několik let. Pomyslnou třešničkou
na dortu je pak už zmíněná účast
Zuzany Pospíšilové, jejíž motto zní:
Ten, kdo radost rozdává, ten ji také
dostává. Spisovatelka dětských knih
zavítá do místní knihovny na návštěvu předposlední březnový čtvrtek
ve 14 hodin. Děti se dozvědí spoustu
zajímavostí o tom, jak vůbec samotná
kniha vzniká, a navíc se seznámí se
spisovatelkou osobně.
Láká i vyhlášení čtenáře roku, jehož
vítěz musí podle knihovnice splňovat
dvě základní kritéria. „Nejvíc půjčených knih a zároveň včasné vracení
bez hrozby upomínky. Ten nejúspěšnější bude sladce odměněn,“ dodala
k březnovému programu doubravské
knihovny Kretschmerová.
aja

Bohužel také úklid černých skládek patří k práci myslivců.

Bývalý havíř a myslivec – častá kombinace
ORLOVÁ – Hned deset ze současných
čtyřiadvaceti členů Mysliveckého
spolku Orlová Doubrava má co dočinění se šachtou a „černým zlatem“. Příkladem jde myslivecký
hospodář Svatoslav Valový – bývalý
elektrikář v rubání Dolu Doubrava.
Na stejné šachtě, ale na povrchu,
pak pracoval současný předseda
spolku Milan Pěchovič.

Jezdíte i do zahraničí? Kde se vám
líbilo nejvíc?
Byl jsem na mnoha místech.
Například v Namibii, Jihoafrické
republice, Kanadě nebo několikrát v Rusku. Letos se tam také
chystám, chci navštívit Jakutsko.
Výhodou je, že umím jazyk. Právě
proto jezdím rád do Ruska a vždy se
tam s potěšením vracím.

Pane Pěchoviči, od kolika let se
věnujete myslivosti?
Od roku 1977, to mi tenkrát bylo
čerstvých osmnáct. Přivedl mě
k tomu děda – bývalý myslivec
a lesák.

Jak je to s trofejemi ze zahraničí, máte možnost si je přivézt
domů?

Samozřejmě. Normálně a bez problémů letadlem, jen na to potřebuji různé papíry a razítka.
Jste spolumajitelem ﬁrmy
Doubravan Car a bývalým zaměstnancem OKD. Na které šachtě jste byl zaměstnán?
Pracoval jsem jako vedoucí dopravy
Dolu Doubrava. Musím také připomenout, že s OKD ﬁrma Doubravan
Car stále úzce spolupracuje. V OKD
máme zaměstnaných kolem třiceti
lidí, převážně na povrchovém pra-

Děti obecně málo čtou, proto je mají různé akce navnadit k tomu, aby místo vysedávání u televize či počítače sáhly po zajímavé knížce.

S čím máte naopak problémy?
Určitě s liškami a další dravou zvěří. Lišky musíme lovit, protože napáchají strašně moc škody na mladé zvěři. A samozřejmě dělají škody i na ostatních živočiších a jejich
vajíčkách.

FOTO: Adam Januszek

FOTO: archiv

Jak je to v současné době se zvěří? Je pravda, že jí postupně
ubývá?
Bohužel je to tak. V minulosti bylo
zvěře opravdu hodně. Na druhou
stranu některé druhy zase přibývají. Když budu mluvit za naše území, tak tady nikdy nebyli například bobři či kormoráni. Nyní se
na Kozinci vyskytuje pětadvacet až
třicet bobrů, kteří si staví hráze. Je
to pěkné.

Myslivci Milan Pěchovič (vlevo) se Svatoslavem Valovým během výcviku psů.

covišti lokality ČSA. Není to příliš
vysoké číslo, ale ubývá šachet, takže
i pracovníků a samozřejmě materiálu. Všechno souvisí se vším.
Určitě se přátelíte s bývalými a současnými zaměstnanci.
Zúčastňujete se nějakých jejich
akcí?
Samozřejmě. V prosinci jsem přijal
pozvání na Skok přes kůži, který se
konal v hornosušském Dělnickém
domě. Jednalo se o hezkou a povedenou akci.
aja

Panorama

Doubravy perfektně postaráno

sedů. „Na doubravské šachtě jsem
skončil kvůli naplněné expoziční době v roce 1995. Pracovní roky

Adam Januszek

KARVINÁ

Premiéra
Už je tady zas! Tak se jmenuje německá komedie parodující Adolfa Hitlera.
Co se stane, když se tato zdrůda
probudí v roce 2011 na místě, kde
stával jeho bunkr? Lze napovědět, že
ji jedna ﬁlmová producentka začne
obsazovat do rolí… Kino EX promítne
novinku v české premiéře v neděli 13.
března v 17.30.

Na Kozinci najdeme i bobry
V revíru se také vyskytují divoká populace bažantí zvěře a bobři.
Právě bažantí slepice myslivecký
spolek nakupuje pravidelně, aby
svou honitbu zazvěřil. „Nedávno
jsme jich 65 pouštěli, jedna voliéra
je na jednom z našich políček, o kterých jsme se už bavili. Hlavním cílem je zachránit bažantí populaci
a také zajíce, přestože na Kozinci
existují místa, kde se tato zvěř vyskytuje. Ale není jí moc, což je velká škoda,“ lituje Pěchovič, kterému dělají radost bobři vyskytující
se v oblasti jezera a přítoků, kde si
vesele (především v noci, kdy je nikdo neruší) budují hráze ze stromů
a dřevin, ve kterých mají zpravidla
hnízdo.
„Bobrům chutnají měkké dřeviny, ze stromů pak vrba či osika.
Nemusí moc olši, která je příliš hořká. Máme jich tady do třiceti kusů
a žijí v různě velkých skupinkách,“
zakončil Milan Pěchovič.

Tipy Horníka

Basketbal
Muži druholigového Sokola Karviná
sehrají druhý březnový víkend v tělocvičně ZŠ Družby dvě utkání. V sobotu
12. od 18 hodin proti KK Valašské
Meziřící a v neděli 13. od 11 hodin
proti BC Nový Jičín.

jsem přežil ve zdraví, což se v současnosti pochopitelně hodí,“ říká
současný pracovník elektrorozvodny ﬁrmy Veolia Doubrava Sever.
Tento rok však pro něj bude v práci
určitě posledním. Následně se chce
podle svých slov věnovat rodině, rybaření a samozřejmě myslivosti.

Denně je potřeba doplňovat zvěři zásoby, o to se stará především Svatoslav Valový.

Beseda
Známý investigativní reportér Josef
Klíma se ukáže v Lázních Darkov.
Na úterý 15. března nemá naplánovány
léčebné kůry, ale besedy s veřejností.
V 15.30 ve společenském domě
v Darkově a od 18.30 v sále rehabilitačního sanatoria v Hranicích.

Obory myslivosti
Chov zvěře – jde o rozsáhlou činnost
myslivce, kterou se snaží dosáhnout
na svěřené honitbě zlepšení životních podmínek a zároveň udržovat stavy zvěře
Lovectví – odpradávna bylo součástí myslivosti, navíc je to nástroj
k redukci početních stavů zvěře.
Lovectví se ještě dělí na další dvě
disciplíny – odchyt a odstřel

Myslivecká zoologie a kynologie –
Z hlediska chovu zvěře je nutno znát
obecnou zoologii (vnitřní a vnější
stavbu těla zvěře například kvůli
lovu a rozpoznání nejlepších míst
zásahu). Velmi speciﬁckou částí
zoologie je znalost plemen a skupin
loveckých psů, jejich chovu, výchovy
a výcviku, vedení a použití – tedy
myslivecká kynologie.

ORLOVÁ
Přednáška
Jaro se blíží, a proto Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Osada 1 připravila další přednášku
ze série Zahrádkářská univerzita.
Proběhne v kulturním domě v sobotu
12. března ve 14 hodin a slovo
dostane Vladislav Samek na téma
pěstování ovocných dřevin.
Ples
Velký sál DKMO hostí v sobotu 12.
března Hokejový ples. Začne v 19
hodin, na programu je vystoupení
souboru Berušky, klubu Domino, orientální tanečnice Latifah – vícenásobné české mistryně. K tanci a poslechu
zahraje kapela Sagar.
Výstava
O nejhezčí kraslici. Tak se jmenuje
tradiční velikonoční soutěžní výstava
DKMO, která letos proběhne od pondělí
14. do pátku 18. března ve velkém sále.
Vlastnoručně vyrobené kraslice, karabáče, věnce, prostírání a další ozdoby
může vystavovat kdokoliv. Na pátek je
přichystáno i zdobení vajíček s dětmi.

Bobří hráz na Kozinci vybudovaná ze stromů a dřevin.

Představujeme Kozinec
Kozinec se nachází asi 3,5 km severozápadně od Karviné. Jedná se o rozsáhlé území v říční terase řeky Olše,
které náleží dvěma katastrálním celkům (karvinské městské části Staré
Město a obci Doubrava). Poměrně

nedávno se tam ještě nacházela část
obytné plochy obce Doubrava, ale ta
zanikla v důsledku terénních poklesů.
V severní části území jsou pozůstatky
hodnotného lužního lesa, který je
součástí regionální biocenózy.
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HAVÍŘOV
Divadlo
Herci jsou unaveni. Tuto komedii
s pověstným francouzským humorem

a šarmem přiveze do KD Petra Bezruče
v sobotu 12. března Agentura Harlekýn.
Na bujaré herecké párty se ukážou mj.
Svatopluk Skopal, Naďa Konvalinková,
Václav Vydra či Jan Čenský. A to od 19
hodin.

OSTRAVA
Koncerty
V pátek 11. kytarová kapela Tichá
dohoda představí své loňské album
Kladno Manchester i letošní minialbum
Achtung 30! V sobotu 12. 3. pak kultovní funky skupina Monkey Business, jíž
není třeba představovat. To je program
klubu Barrák na druhý březnový víkend.
Koncerty začínají ve 20 hodin.
Výstava
Železniční muzeum moravskoslezské
zřízené za podpory Nadace OKD
otevírá novou stálou expozici. V prvním
patře nádraží Ostrava-střed ukáže
od soboty 12. března archiválie z časů
vzniku první parostrojní železnice
v Evropě vedoucí z Vídně k šachtám
ve Slezsku – Severní dráhy císaře
Ferdinanda – a historii tratí a železničních stanic na Novojičínsku.
Recitál
Jedna z nejpopulárnějších českých
zpěvaček se představí ve více než
hodinovém recitálu v DK města Ostravy.
Lucie Bílá slaví letos kulatiny, padesátiny, a vystoupí v sobotu 12. března
v 19 hodin za doprovodu klavíristy Petra
Maláska. Pozor, o lístky je docela velký
zájem!
Kino
Více než šest let zaznamenávali
jihoameričtí ﬁlmaři napětí mezi pouličními umělci a vedením brazilského Sao
Paula. Dokázal street art zachránit šedé
město? Dokázalo toto město přijmout
originální díla? O tom je na festivalech
oceňovaný snímek Grey City. V prostoru
Cineport na Dole Hlubina proběhne
v sobotu 12. března ve 20 hodin jeho
premiéra.

PETŘVALD
Výstava
Dřevěné kostely, kaple a zvoničky
Těšínska a severovýchodní Moravy. Tak
se jmenuje nová expozice v Technickém
muzeu v Petřvaldě. Přibližuje fenomén
dřevěných sakrálních staveb, dodnes
typických zejména pro podhorskou
a horskou část regionu. A to formou více
než dvou desítek autentických modelů
od Jana Blizňáka.
uzi

Na území Kozince najdete hned několik informativních tabulí.

5 důvodů, proč za zdravím do Chorvatska
Léčivé účinky Jadranu - na rodinnou dovolenou za zdravím i odpočinkem
Jenom pro vás jsme vybrali nejdůležitější léčebné 3) Zázračně léčí kožní onemocnění
účinky, které Jadranské pobřeží poskytuje a ta nejPrůměrně 3,5 % objemu mořské vody tvoří sůl a milepší místa, kam se letos vydat. V čem může týdenní
nerály – sodík, hořčík, vápník, brom a jód, které půpobyt na Jadranu prospět?
sobí skvěle na pokožku. Výrazně pomáhají při léčbě
lupénky, ekzémů, včetně atopického. Moře navíc také
1) Posílí psychiku a uvolní stres
čistí rány a urychluje hojení. Podporuje tvorbu buněk,
Pobyt u moře má pozitivní dopad na psychiku a výkteré pomáhají léčit a brání množení bakterií a tím
razně prospívá vašemu zdraví. Šumění moře uklidňuje
snižuje riziko infekce.
nervy a odbourává stres, slunce zvyšuje hladinu vitamínu D, a tím vás obecně dostává do lepší nálady.
4) Účinně regeneruje svaly a klouby

2) Mořský vzduch pročistí plíce

SML HBC 2015

Mořský vzduch je vlhký, slaný a přesycený minerály, což
napomáhá k lepšímu dýchání. Navíc rozpouští hleny
v dýchacích cestách a pomáhá čistit sliznice. U moře jsou
nízké koncentrace prachových částic a pylových i dalších
alergenů, to prospívá především astmatikům a alergikům, kterým se u moře mnohem lépe dýchá. Ideální je
u moře zůstat alespoň 7 dní.

krevní oběh, cévy a kapiláry se rozšíří a díky tomu může
klesnout příliš vysoký tlak.

Zdraví od moře pro celou rodinu!
Na dovolené je důležitý nejen odpočinek a pohoda, ale
také bezpečnost. Vyberte si vhodné místo pro vaše děti.

Tipy, jak si vybrat pobytové místo

Akce do 31.3. SLEVA 10%
Tučepi - Hotel Bluesun NEPTUN
depandance MASLINIK
až 3 děti do 14 let zdarma již
od 8 890 Kč /os/ týden

LEVA 7%
Akce do 31.3. S ECA
ac - Hotel LABIN

- Čistota pláže a moře
Grad
- Vybavení a program pro děti
arma již
ěti do 12 let zd
d
2
- Příjemný povrch
%
týden
Protože je mořské bahno plné hořčíku a vápníku, má
8 990 Kč /os/
od
VA 15 nj E
L
- Pozvolný vstup do moře
S
.
a
.3
blahodárný vliv na naše svaly a klouby. Zábaly z něj
do 31 elješac, Trp
- Dostupnost s kočárkem
e
c
k
P
A
zmírňují svalové napětí a bolesti, urychlují regeneraci,
- Dostupnost pitné vody a občerstvení
strov
zjemňují a čistí pokožku a posilují poškozené vlasy.
Poloo ARAON
a již
- Vybavenost sanitárním a hygienickým zařízením
F
zdarm
t
e
Hotel
l
2
týden
5) Zmírňuje vysoký tlak i žaludeční vředy „Výběr vhodné destinace hraje klíčovou roli. Z naší nabídky
i do 1
2 dět 90 Kč /os/
9
Díky vysokému obsahu soli ve vodě a ovzduší je mořské kli- máme již léty ověřené destinace jako Gradac, Tučepi nebo
od 7
ma skvělé na vysoký krevní tlak i žaludeční vředy. Ovlivňuje poloostrov Pelješac“, říká Martin Lehocký, výkoný ředitel CK
kardiovaskulární systém, slunce zahřívá kůži a tak zvyšuje VÍTKOVICE TOURS.

