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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 – Vlastníte starý ﬁlm dokumentující frýdecko-místeckou minulost? Jeho zapůjčením uděláte radost organizátorům i účastníkům beneﬁčního
Sweetsen festu a zároveň podpoříte akci, jejímž partnerem je dlouhodobě těžařská nadace. Právě
promítáním snímků z historie nejmladším a nejstarším návštěvníkům je totiž obohacen program již
dvanáctého ročníku akce na konci
letošního června!
„Právě v propojení generací
spatřujeme největší posun v našem projektu, což Nadace OKD
při podávání žádostí o podporu vyžaduje. Pomohla nám už
popáté. Ukázalo se, že nám věří
a sleduje vývoj, kterým se ubíráme. Tento festival není záležitostí na jeden rok, ale dlouhodobým
záměrem,“ uvedl hlavní pořadatel Petr Korč, jehož dva strýcové
strávili roky v dole i na povrchových pracovištích někdejší šachty
v Paskově.
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Beneﬁční festival
ve svém dvanáctém
ročníku přišel s ideou
propojit generace

Unikátní festval Sweetsen fest je největší kulturní akcí ve Frýdku-Místku.

Volný vstup zůstává
Od 24. do 27. června si také díky
podpoře těžařské nadace pořádající sdružení Pod svícnem může
dovolit rozšířit program festivalu.
„Je na české podmínky naprosto
unikátní, blíží se velkým open-air
podnikům, avšak účinkují na něm
umělci z Frýdku-Místku pocházející, případně s ním nějak spjatí…
a vstup je jako již tradičně volný,“
poznamenal Korč s tím, že loni dorazilo odhadem deset až dvanáct
tisíc návštěvníků.

„Do poslední minuty
čekáme na vaše
dokumentární ﬁlmy
mapující staré časy.
Nejlépe už převedené
do elektronické podoby,“
vzkázali pořadatelé.
Letos vyrostou čtyři scény:
Pod svícnem, U Arnošta, Polárka
a Šapitó. V poslední jmenované

proběhnou ﬁlmové produkce pod
mottem „Babičko, dědečku, pojďte mi ukázat město, když jste byli
malí!“ „V pátek a v sobotu po obědě mohou prarodiče vzít svá vnoučata do cirkusového šapitó a podívat se s nimi, jak vypadal FrýdekMístek za jejich mládí a co se
v něm tehdy dělo,“ líčí Korč.
Další specialitou je Grand
Opening ve středu 24., kdy v nové
městské hale Polárka vystoupí se zahájením Sweetsen festu
od 19 hodin Symfonický orchestr
Frýdek-Místek za doprovodu
Reného Součka a Davida Stypky
& Bandjeez. „I v dalším programu se jistě pobaví lidé bez ohledu na věk a hudební vkus. Dále
nabídneme taneční či divadelní
představení,“ řekl Korč.
„Svým způsobem se zde uzavírá kruh – Nadace OKD poskytla
grant na Sweetsen fest, jehož výtěžek dostanou neziskové organizace ADRA, Charita FrýdekMístek a Podané ruce, které také
těžařská nadace podporuje,“ konstatoval Korč. Za dobu své existence přispěl festival na charitativní či humanitární aktivity částkou 400 tisíc korun. Více na webu
www.sweetsen.cz.
Radek Lukša
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Srdcovkoví ﬂorbalisté nejlepší na Bambifestu

Českotěšínští ﬂorbalisté hráli na Bambifestu
i za nepříznivého počasí.

ČESKÝ TĚŠÍN – Malí ﬂorbalisté z FBC Český Těšín
vyhráli v uplynulé sezoně nejenom tři turnaje,
ale také přehlídku organizací zajišťujících v jejich
domovském městě volnočasové aktivity pro
děti a mládež. Jejich prezentaci obstarávanou
i povrchovým elektrikářem skipu v darkovské
lokalitě Přemyslem Svobodou totiž vyhlásili
na Bambifestu jako nejlepší!
„Dobře jsme se uvedli a lidem se líbili. Což
svým způsobem podtrhlo naše snažení v nedávno
ukončené sezoně,“ nechal se slyšet Svoboda,
trénující tým pětadvaceti hráčů ve věku od devíti
do desíti let. Účastníci moravskoslezské elévské

ﬂorbalové ligy na českotěšínském centrálním
náměstí připravili hrací plochu a navzdory nepříznivému počasí dokázali zaujmout.
Svoboda zařídil pro FBC už dva minigranty
ze Srdcovky. Ten loňský umožnil výměnný tábor
s partnerským polským oddílem, letošní využili
na dovybavení hráčů potřebnými herními pomůckami. „Nadace OKD přispěla k lepší výkonnosti
našich svěřenců a Bambifest zase ke zvýšení
povědomí veřejnosti o tomto sportu. Sezona
startuje v srpnu, kdy uskutečníme nábor nových
členů,“ doplnil patron.
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Desáté zlato v řadě pro Voltiž Duha
Nadací OKD podporovaní
cvičenci dosahují s koněm
Hasan zajímavých
úspěchů, ze kterých
se těší i hornické rodiny
KARVINÁ – Forma, kterou vyladili i díky podpoře těžařské nadace
cvičenci oddílu Voltiž Duha (pocházející v nemalé míře z hornických rodin), je až neuvěřitelná.
Dětská skupina ve složení Anna
Ciencialová, Alexandra Krejčí,
Michaela
Pachotová,
Erika

Marcinová, Aneta Santarius a Jan
Ježowicz totiž dosáhla na zlato
od loňského roku desetkrát v nepřerušované sérii!
„Naposledy ve voltižní soutěži v Praze předposlední květnový víkend. Tento úspěch je zároveň jejich letošním pátým ziskem
prvního místa. Své dovednosti děti předvádějí na koni jménem
Hasan, s nímž v uplynulých čtyřech letech absolvovaly všechny závody i vystoupení pro veřejnost,“ sdělila trenérka a lonžérka
Karolína Pachotová, jejíž manžel
Jaromír pracuje na personálním

SRDCEM ZŮSTÁVÁ ZÁPASNÍKEM
A VYPOMÁHÁ SVÉMU KLUBU
OSTRAVA – Stará garda zápasníků TJ
Sokol Vítkovice, scházející se pravidelně každé úterý a čtvrtek, dumala
nad tím, jak vylepšit podmínky
mladším generacím, výkonnostně je
motivovat a vrátit tomuto sportu dřívější popularitu. A protože se toho
účastnil i strojník těžního zařízení
ze Staříče šachtě Miroslav Halabrin,
padl nápad na žádost o minigrant
z těžařské nadace.
„Zápasníci odcházejí, ale
zápasníci srdcem zůstávají. Je nás
řada včetně bývalých pracovníků
OKD, pomáháme s chodem klubu
a chystáme akce,“ vysvětlil Halabrin
ve Sportovním centru Dubina, kde
první sobotu v červnu probíhaly
v režii TJ Sokol Vítkovice mezinárodní závody. Letošní již XIV. ročník
Memoriálu J. Klepca se uskutečnil
právě za podpory Nadace OKD.
„Minigrant umožnil zviditelnění
sportu vůbec. A především zápasu,
který v součastnosti dosti skomírá
vzhledem k tomu, že už nepatří
k olympijským disciplínám,“ poznamenal Halabrin s tím, že ve volném
stylu změřilo síly 209 zápasníků.
V kategoriích od přípravek, přes
žáky, juniory až po seniory. Vítkovičtí
se v této konkurenci neztratili,
vybojovali čtyřikrát zlato!
„To dobré, co uděláme pro mladé,
se nám vždy vrací. A s tímto jsem
žádal o Srdcovku, kterou považuji
v daném případě za ideální program.
Vím, že možnost získání minigrantů
už nějakou dobu trvá, ale raději se

do toho přihlásit později než vůbec,“
nechal se slyšet patron projektu
s mezinárodní účastí. Kromě českých zápasníků totiž dorazili i polští,
slovenští a ukrajinští sportovci.
Příslušnost ke staré vítkovické
zápasnické gardě u Halabrina
dokládá, že taktéž on se volnému
stylu věnoval. „Na krajské úrovni
jsem zápasil do osmaosmdesátého
roku. Nějakou dobu jsem se zabýval
přípravou dětí, nyní vypomáhám
při tréninku a zajišťování klubových
záležitostí,“ zakončil. Další zápasení
je připraveno už na 13. června, kdy
Ostrava hostí mistrovství ČR.
Radek Lukša

Srdcař Miroslav Halabrin.

Ještě jako aktivní zápasník volnostylař nastupoval v roce 1980 Miroslav
Halabrin do revíru. Původní profesí strojař se zkušenostmi z těžké
mechaniky ve Vítkovicích se předělal na raziče útvaru IVVR (Investice
ve vlastní režii) tehdejšího Dolu Paskov. Když ze zdravotních důvodů
skončil s fáráním, stal se strojníkem. Po útlumu paskovské šachty zamířil
na staříčskou, kde obsluhuje těžní zařízení dodnes.

EXTRÉMNÍ ZÁVODY V BRUŠPERKU

„Zástupce už má náš oddíl také v paravoltiži pro
hendikepované. Premiéru si odbyla na závodech
v Praze Mariana Fukalová, bylo z toho čtvrté místo,“
informovaly trenérky Pachotová a Kalfasová.
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Pod srdcovkovým logem v pozadí se utkali ukrajinští volnostylaři.

Srdcař sváží lidi i materiál do dolu

Už desáté zlato v řadě za sebou získal oddíl Voltiž Duha, tentokrát v Praze.

Kateřina Kalfasová se cvičenkou paravoltiže Marianou Fukalovou.

FOTO: Radek Lukša

Sweetsen s vnoučaty a prarodiči

odboru v lokalitě Darkov Důlního
závodu 1.
Jak upozornila druhá trenérka Kateřina Kalfasová, opomínat není radno ani jednotlivce
nebo dvojice oddílu Voltiž Duha.
I na „umělém“ koni, dřevěném
barelu, pořízeném díky příspěvku v minigrantu Srdcovka Nadace

OKD, se připravují na soutěže za jednotlivce děti Gabriela
Nožičková a Michael Fukala
a za juniory Julia Jeźowiczová.
V kategorii dvojic pak Anna
Sabelová s Alenou Czylokovou
a Julia Jeźowiczová s Annou
Jonsztovou.
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BRUŠPERK – Vodní záchranná služba
Českého červeného kříže Ostrava
chystá za přispění minigrantu
z těžařské nadace na sobotu
13. června závod v extrémním
terénním triatlonu. Na brušperské
přehradě si účastníci odjedou
na bicyklu 28, odběhnou

4 a odplavou 0,8 kilometru. Start
je naplánován na čtvrt na dvanáct
dopoledne. Na již dvanáctém ročníku Xtreme Triathlon Brušperk se
objeví i Pohybová ambulance, která
nabídne namasírování a zatejpování (pomocí speciálních lepicích
pásek) bolavých oblastí.
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UMĚLECKÁ TERAPIE PRO SENIORY
KARVINÁ – Pod vedením výtvarnice
Karin Križkové se v úterý 16. června
v sále Střediska hudby a umění
Regionální knihovny Karviná na náměstí ve Fryštátě uskuteční letošní
druhá dílnička pro seniory. V rámci
projektu Setkání seniorů –
arteterapeutické programy se

jejím partnerem stala Nadace OKD.
„Z korálků, drátků a plastů budeme
tvořit krásné, a především originální umělecko-dekorační kytky.
Začínáme o půl druhé a byli bychom
rádi, kdyby zájemci potvrdili účast
na telefonu 596 311 266,“ pozvala
vedoucí střediska Denisa Machů. uzi

