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Týden mašírovali Moravou, jako za napoleonských válek
OSTRAVA – Klub vojenské historie

a výstroje. A je to plnohodnotý výkon i na dnešní armádu,“ nechal se
slyšet Partyka. Takto patron srdcovkového projektu KVH Ostrava,
minigrant dostal jako zaměstnanec Green Gas DPB ( je montérem
plynových zařízení, předtím dělal

Bez doprovodného trénu (koně s vozem) by to nemělo šmrnc.

i plynoměřiče a třiadvace let fáral
na šachtách Vítězný únor a Vrbice
v rubání).
„Pochod musí bolet, je to o té
vůli, stejně jako třeba při maratonu. Puchýře se propíchnou, pak
dezinfikují,“ pokračoval Partyka.
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Patron klubu Jaroslav Szweda (vlevo) se synem Markem.
mie.cz (v plné verzi pro členy a zájemce, kteří si je zaplatí), ale i na portále

Tak bude vypadat internetový kurz
Dragon Clubu.

Youtube (v omezené, zkrácené verzi).
„Brzy budeme internetovou výuku rozšiřovat i o jógu, dechová cvičení, strečink, posilování, fitness či
další příbuzné oblasti,“ upozorňuje Szweda. Ten i jeho syn za sebou
mají trenérské vzdělání a chystají spolupráci na on-line kurzech s jinými lektory. Nadace OKD, jak patron Dragon Clubu dodává, umožňuje uskutečňovat projekty, na které by
jinak velmi těžce sháněli tolik potřebné prostředky. Jóga patří k novým aktivitám klubu, který v ní spatřuje otevírání se širší veřejnosti i v relaxačním směru.

Edukační pobyt v Beskydech
a představení nového patrona
KARVINÁ – První prosincový víkend strávil

hotelu U Studánky a jeho okolí. Minigrant
pro SPMP Karviná s celkem šedesáti
členy zařídil opět Ján Sittai. Tento
dlouholetý patron představil svého
kolegu z OKD a nástupce – Vladimíra
Němce – jenž se sám přijel do Horní
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pobočný spolek SPMP Karviná v Horní
Lomné v zasněžených Beskydech.
Edukační pobyt se uskutečnil i díky
minigrantu z těžařské nadace, jak
zdůrazňovala její předsedkyně Jarmila
Roubalová.
„Velké kouzlo pro nás měly procházky
zimní přírodou a díky krásnému zimnímu
počasí jsme se zase stali na chvíli dětmi,
stačil nám k tomu zasněžený kopec a sáček. Kreativitu probouzel workshop se
zimní tématikou, soutěživost se uplatnila
ve společenských hrách a sobotní večer
se nesl v duchu tance,“ popsala program
pro mentálně handicapované a jejich
příbuzné. Ten si všichni užili v rodinném

Edukační pobyt SPMP Karviná v Beskydech.

Lomné na společnou akci i podívat.
„Velmi děkujeme Nadaci OKD a jejímu
programu Srdcovka za finanční podporu
našeho projektu, přejeme vše nejlepší
v roce 2022 a především hodně zdraví,“
doplnila Roubalová.

Představoval příslušníka 20. pěšího regimentu z granátnické kompanie Kaunitz Rietberg. Do které přišel před třiceti lety jako řadový pěšák,
později se stal bubeníkem, kaprálem,
hauptmannem. Až majorem – v této
hodnosti ostatně pochodoval v čele

Nadační výzvy: Srdcaři mimo revír
nově žádali v programu Pro region
KARVINÁ – Nadace OKD přijala ve svých
výzvách na letošní rok 174 žádostí
o podporu. V programu Pro region jich
bylo 122, přičemž celkově požadovaná
částka dvojnásobně přesáhla její finanční rámec. Srdcařů se přihlásilo 52,
což bylo jen o pět méně, než vloni.
„Zaznamenali jsme nikoliv nezajímavou skutečnost. Objevili se totiž
nám známí Srdcaři, kteří sice přestali
být zaměstnanci našich dárcovských
firem, ovšem podali žádosti v programu
Pro region. To nás velice těší, protože
u grantů požadujeme obsáhlejší žádosti, nežli u minigrantů, ale s naší pomocí
a konzultací to zvládli,“ sdělila nadační
ředitelka Karolína Preisingerová.
„Neziskovky nám poslaly projekty
zabývající se dětmi, seniory, handicapovanými, rozvojem všemožných
aktivit, přírodou, kulturou a spoustou
dalších oblastí,“ pokračovala projektová
manažerka Silvie Balčíková k programu
Pro region.V tom může získat příjemce
až dvousettisícový grant (za podmínky
minimálně dvacetiprocentní spoluúčasti)
na projekty plánované v hornických městech a obcích Dětmarovice, Doubrava,
Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá,
Karviná, Orlová, Paskov, Petřvald, Staříč,
Stonava, Sviadnov, Žabeň. Oproti loňskému roku Nadace OKD dostala v této
výzvě jen o dvě žádosti méně.
I přes útlum šachet a odchody
lidí z OKD neubylo ani tolik aktivních
zaměstnanců, kteří se po práci věnují
dobrovolně a bezplatně „bohulibé“
činnosti. „Osmadvacet projektů přišlo
od lidí z OKD, deset od těch z Green Gas
DPB a čtrnáct od zaměstnanců státního
podniku DIAMO,“ shrnula Balčíková.
Těžařská nadace ostatně umožnila pokračovat Srdcařům mimo OKD i pod hlavičkou DIAMO, tedy jeho od loňska nových
odštěpných závodů HBZS a DARKOV.
„Ve většině případů žádali o minigranty
patroni spolupracující s námi řadu let.
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Pochod rakouské vojenské kolony z Olomouce do Slavkova.

Dragon Cup spustí on-line kurzy
pro výuku bojových umění i jógy
KARVINÁ – S novým snadněji zapamatovatelným a vyslovitelným názvem
Dragon Club se původní Survival
& Kung-Fu Club Karviná od února pustí do on-line kurzů pro své členy, ale i veřejnost. Umožní to srdcovkový projekt dlouholetého patrona Jaroslava Szwedy, elektrikáře ze
šachty ČSA.
„Digitalizace životní moudrosti bojovníků,“ popisuje Szweda starší (v Dragon Clubu působí i jeho syn
Marek) loňskou Srdcovku. S těžařskou
nadací ostatně spolupracuje od začátku jejího programu pro pracovníky dárcovských firem aktivních v neziskovém sektoru. Dřívější SKCK využívá v minulých letech minigrantů například na tréninkové vybavení,
semináře i festivaly bojových umění.
Vloni dostává jako grant i v programu
Pro Region, a to na celkovou podporu
a rozvoj „Klubu se Srdcem v Karviné“.
Přejmenování na Dragon Club ostatně přichází také v souvislosti se zavedenou značkou přehlídek Dragon Cup.
„Naše aktivity byly kvůli pandemii
koronaviru na rok a půl víceméně blokovány. I proto jsme se rozhodli, že
vytvoříme on-line výukové materiály, aby si každý mohl trénovat a praktikovat distančně doma,“ navazuje
Szweda. Z malé tělocvičny na karvinské průmyslovce v Hranicích – kde je
zázemí klubu – budou vysílány nejprve lekce věnované základům bojového
umění. A to nejen na webu dc-akade-

kolony, kterou obyvatelé obcí po cestě vítali.
„Tato akce přibližuje život prostého vojska před dvěma sty lety.
Prezentace navštěvují dospělí, mládež, školáci, děti z mateřinek, spolupracujeme se starosty vesnic, jimiž
procházíme, spíme v tělocvičnách,
nabízí nám guláš i jiné občerstvení.
Jen koně a povozy po kraji nerekvírujeme, jako to dělali za napoleonských
válek,“ líčil Partyka. Jenž dokonce zaznamenal cestou, že ne všechny dnešní vesnické děti znají živé koně …
„Kolona bez trénu by nebyla to pravé. S vozem a koněm v zápřahu to má
jiný šmrnc,“ uvedl Partyka, jenž také
dělá předsedu KVH Ostrava. A jako
aktivní účastník pochodu zařídil právě na doprovodný povoz minigrant
těžařské nadace. Mašírující nadšenci (nikdo se nezašíval!) s vybavením
mnohdy v hodnotě okolo pětadvaceti
tisíc samozřejmě za své výkony nedostali ani korunu – dělali to pro radost
svou i ostatních.
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(KVH) Ostrava vypravoval již pošestnácté Pochod 4. kolony Kolowrat
z Olomouce do Slavkova. Nadšenci
v mundúrech, s puškami předovkami, šavlemi a dalšími proprietami z let napoleonských válek 1789
až 1815 mašírovali týden po Moravě.
Přičemž doprovodný armádní trén –
koníka s vozem – zařídili díky minigrantu od Nadace OKD.
„Vyrazilo nás třiatřicet, šlapali
jsme jako jedna rodina, doslova čtyřiadvacet hodin se nehnuli od sebe, kopírovali jsme v rámci možností dnešních komunikací co nejvíce trasu rakouského vojska, chodili po silnicích
třetí třídy i polňačkách,“ popisoval
Lubomír Partyka, účastník již třinácti takových pochodů. Jejich tradici založilo v roce 2005 pouhých osm
mužů, předloňský pak dokončilo skoro desetkrát tolik účastníků.
„Voják mašíruje denně přibližně
dvacet kilometrů a nese si s sebou
dvacet až pětadvacet kilo výzbroje

Ředitelka (vlevo) a projektová manažerka
Nadace OKD.

Opět se ale sešlo i pár nových Srdcařů,“
přiblížila projektová manažerka.
Nadační ředitelka si neodpustila
drobnou výtku: „A sice, že si mnozí
nechávali konzultace a psaní projektů
na poslední chvíli, což mělo nejspíš
za následek neodeslání žádostí v termínu.“ Naopak, všechny autory projektů
chválila za to, že do jednoho neopomenuli vložit povinnou přílohu v podobě
Čestného prohlášení. Za kuriozitu
pak označila poslední přijatou žádost
do programu Pro region, která byla
do systému Grantys vložena 17. ledna
ve 23:12, kdy zbývalo do uzavření výzvy
osmačtyřicet minut.
„Nyní budou žádosti zpracovávány
a předány k hodnocení a následnému
schválení správní radou. Výsledky pro
žadatele budou k dispozici v pondělí
1. března na webových stránkách nadace,“ vzkázali z týmu Nadace OKD.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ

„Dotlouklo srdce Tvé
znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahá maminko,
za všechno vřelý dík.“
S hlubokou bolestí v duši
oznamujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, že nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka, babička,
tchýně, sestra, švagrová a teta paní
Libuše Kačorová. Dlouholetá zaměstnankyně OKD, a.s., útvaru Zásobování.

VPOMÍNÁME

„Vše zmizelo, jen stopy
Tvé práce a lásky
zůstaly.“
Dne 29. 12. 2020 jsme
vzpomněli 8. smutné
výročí úmrtí pana
Lubomíra Zamarského
z Karviné-Ráje. S láskou vzpomínají
manželka, syn, dcera s manželem
a vnuci.
Děkujeme za vzpomínku.
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