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Svibičtí školáci na sobě
makají v novém Střepu
jako poradna pro drogově závislé
a jejich okolí, časem se z nás stali poskytovatelé sociální služby
NZDM orientovaní na klientelu
dětí a mládeže ze sociálně i ekonomicky vyloučených a diskriminací ohrožených skupin obyvatel,“
řekla Ivana Sajbanová, zástupkyně ředitelky spolku.
Svibické sídliště, označované
za „deprivovanou zónu,“ je podle ní ideálním místem pro aktivity jediného českotěšínského nízkoprahového klubu věnujícího se
dětem od šesti let po mladé lidi
do šestadvaceti let. „Sami rodiče
oceňují, že jejich potomci mají kde
trávit volný čas efektivně a způsobem, který jim pomáhá zorientovat se a začlenit v dalším životě,“
pokračovala druhá zástupkyně ředitelky Dorota Madziová a vedoucí Střepu.
Tento klub vloni, ještě ve starých nevyhovujících prostorách
někdejší sídlištní mateřské školky zaznamenal 5289 kontak-

ČESKÝ TĚŠÍN – Do vlastního, ekologického, architektonicky zajímavého i účelně řešeného objektu uprostřed českotěšínského sídliště Svibice se ve třetím
týdnu v listopadu přestěhovalo
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (NZDM) Střep, provozované spolkem AVE. Nadace
OKD dříve podpořila vytvoření
dokumentace k projektu nového
klubu a letos také motivační program „Makám na sobě“.
„AVE působí od roku 1996
z iniciativy lidí, kteří se rozhodli zlepšit sociální služby v Českém
Těšíně. Původně jsme začínali

Tým MSK Judo Karviná, srdcovkový patron je v horní řadě druhý zprava.

SRDCOVKOVÝ JUDISTA MÁ
STŘÍBRO Z BOJŮ VETERÁNŮ
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Nízkoprahové zařízení
přestěhováním získalo
rovněž lepší možnosti
pokračovat v projektu
pro nejmladší uživatele
podpořeném Nadací OKD

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střep sídlí v novém.
tů (návštěv). Klientů sem zavítalo 314. „I proto vznikl projekt
Makám na sobě pro uživatele
od šesti do čtrnácti let. Z praxe
totiž vyplývá jednoznačná potřeba začít pracovat s klienty co
nejdříve, když startují svůj vzdělávací proces,“ podotkla Klára
Žaludová, pedagožka volného
času.

Velká herna, tři klubovny,
prostory pro multimediální
činnost i kroužky keramiky,
vaření, přírodovědu,“ líčila
zástupkyně ředitelky, jaké
má NZDM nové prostory.

Španělské dobrovolnice pomáhající v klubu na sídlišti Svibice.
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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Svibičtí školáci nyní na sobě
makají díky grantu od těžařské
nadace. „Díky tomu můžeme

být rok cíleně v kontaktu s těmito dětmi a motivovat je, aby pracovaly samy na sobě. V projektu
si zlepšují komunikační schopnosti i dovednosti, budují sebedůvěru, získávají zásady kolektivní
činnosti. Také je bodujeme za docházku, pomoc kamarádům, přípravu akcí,“ uvedla ředitelka AVE
Andrea Folterová.
Aktivit v projektu Makám
na sobě probíhajícím od letošního dubna do května příštího
roku se účastní též dvě španělské členky Evropské dobrovolné služby pomáhající v NZDM
Střep. „Je fajn, že zde myslí
na tuto cílovou skupinu. Dětem
v klubu nabízejí lepší program
než toulání se po ulicích,“ shodly se Blanca s Larou. Informace
o Střepu, jakož i jeho programu,
jsou na webu www.osave.cz.
Radek Lukša

KARVINÁ – Současní i vysloužilí havíři sbírali na veteránském Mistrovství
ČR v Praze třetí sobotu v listopadu
ceny v barvách Moravskoslezského
klubu (MSK) Judo Karviná. Nechyběl
mezi nimi ani Miroslav Tamáš se
Závodu Důl ČSM, který v domovském oddíle vede děti a zařídil pro
ně i příspěvek z minigrantu ﬁremní
nadace svého zaměstnavatele.
„První místa nám unikla. Já
skončil v kategorii do jedenaosmdesáti kilogramů druhý. Kolega
z mojí rubáňové partyje, Franta
Vlašic, má stříbro v kategorii do sto
kilogramů. Broňa Szustik, bývalý
vrtař z Darkova, stříbro v kategorii
do osmdesáti kilogramů
a hornický důchodce Juraa
Feber, co dělal na Dukle
u VOKD, získal bronz
v kategorii do třiasedm-desáti kilo,“ pochlubil
se Tamáš úspěchy judistů
stů
MSK na X. mezinárodním
m
mistrovství ČR Masters.
S judem začal Tamáš ve svých
šesti letech v tehdejším karvinském
domě pionýrů, pak přešel do MSK
Judo Karviná, vedeného – v současné době již bývalým – přípravářem
na šachtě Mír Petrem Rabasem.
„Ten sport je mým koníčkem, dá se
říci životem,“ líčil patron srdcovkového projektu, jenž se dříve stal
dvakrát juniorským českým šampionem a republiku v tomto věku

i reprezentoval. V extralize se „pral“
tři roky za muže a dvakrát skončil
třetí. Po úraze s aktivní kariérou
přestal.

Mikulášský turnaj:
25. ročník oblíbeného
sportovního podniku
bude na ZŠ Prameny
v sobotu 6. prosince.
„Neznamená to, že netrénuji.
Na tatami jsem třikrát do týdne,
jezdívám i do polské Bytomi či
Jastrzębie, kde jsou spřízněné
vrcholovými judisty. A třetím
kluby s vr
rokem trénuji malé děti
přípravce. Včetně mojí
v př
sedmileté dcery Valérky,“
sed
pokračoval Tamáš s tím,
pok
Srdcovka malým sporže S
tovcům MSK Judo Karviná
tovců
letos um
umožnila víkendové
soustředění na horách.
Jak se tam připravili, předvedou
na Mikulášském turnaji v sobotu 6.
prosince na karvinské ZŠ Prameny.
„Je to polojubilejní
pětadvacátý ročník této akce
a ve dvou tělocvičnách se jí na čtyřech tatami zúčastní okolo tří stovek
judistů. Prát se budou ve svých
kategoriích všichni – od čtyřletých
dětí až po důchodce. Začínáme v 10
hodin,“ pozval Srdcař. Radek Lukša

Včelařský kurz absolvovali včetně žihadel
DOLNÍ LOMNÁ – Do dvou skupin museli rozdělit pořadatelé ze sdružení Aktivní život
od A do Z účastníky vzdělávacího
kurzu Obnova včelařství, jichž se
přihlásilo proti očekávání poněkud více. Všem se jim poté v průběhu letních měsíců dostalo teoretických i praktických vědomostí a měli to skutečně se vším všudy, včetně žihadel!
„Bezpečnost práce platí i v tomto oboru, takže jsme před nástupem ke včelínům seznamovali
s ochrannými pomůckami. Měli
jsme samozřejmě popíchané frekventanty kurzu. Sem tam to žihadlo, to ke včelaření patří,“ konstatoval Marek Sikora, jenž svého
času trpěl alergií na hmyzí bodnutí. Jenže když dostal od strýce své
první včelstvo a začal se věnovat
chovu těchto užitečných tvorečků, postupně si na žihadla zvykl.
Dnes je skutečným včelařem
a v projektu podpořeném Nadací
OKD zastal funkci lektora.
„Hlavní cíl? Poskytnout informace zájemcům o včelaření a dostat někam dál ty, kteří s ním už
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Tradiční obor ohrožuje
nedostatek „mladé krve“,
stejně jako nebezpeční
paraziti a choroby včel

Marek Sikora (vpravo) s účastníky kurzu Obnova včelařství.
začali. Přiznejme si to, v průběhu
deseti dvaceti let očekáváme zhoršení situace v této oblasti, jelikož
za starou generaci včelařů nemá
kdo nastoupit. Je to jako když chybělo hornické školství a bylo třeba vyučených havířů na šach-

„Já měl při svých včelařských
začátcích ochotné a chápavé sousedy, kteří mi pomáhali. Každý
však takovou šanci nedostane.
Proto jsme se rozhodli tradiční
řemeslo zpopularizovat. Celou
jednu skupinu v kurzu tvořili
středoškoláci z druhých až čtvrtých ročníků maturitních oborů, třetina projevila zájem na jaře
včelařství vyzkoušet,“ poznamenal Sikora, starající se aktuálně
o dvacet vlastních včelstev. Což
znamená dvacet úlů. V letošní docela bídné sezoně získal z jednoho včelstva mezi deseti až patnácti kilogramy medu.
Radek Lukša

ty,“ vysvětlil Sikora s tím, že včela medonosná je nejen pro region
Těšínských Beskyd – kde projekt
proběhl – nejvýznamnějším opylovačem. O jejím významu pro
udržení ekologické stability krajiny není pochyb.

Miroslav Tamáš (v modrém) bojuje na tatami.

Aktivní život od A do Z
Karvinská neziskovka se zabývá
pořádáním akreditovaných rekvaliﬁkačních a kvaliﬁkačních kurzů,
připravuje odborné a motivační
programy. Snaží se do společnosti
začleňovat sociálně vyloučené,
hledá na trhu práce uplatnění

Ranní kvůli tréninku dětí
pro znevýhodněné. Včelařský
kurz uspořádala v Hrčavě,
Písečné a Dolní Lomné. Kromě
něho jí Nadace OKD v minulosti
podpořila projekt zlepšení situace
v romských lokalitách v Karviné,
Havířově, Orlové a Petrovicích.

Projekt svým zaměřením cílil do oblasti Těšínských Beskyd.

Pouze na ranních směnách fárá
– aby pak mohl trénovat malé
judisty – Miroslav Tamáš z Karviné
jako zámečník v kolektivu hlavního
předáka Arkadiusze Strenczeka
z úseku Rubání 3, který vede Karel
Pochopeň na ČSM. Na horníka se

„předělal“ z instalatéra, na šachtě
dělá sedmým rokem, patří také
k dobrovolným báňským záchranářům. V kolektivu Tomáše Kovala
z úseku Rubání 4 vedoucího
Davida Miarky kope na stejné
šachtě uhlí i jeho bratr Imrich.

