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Na golfových táborech učí hráči,
kteří tady sami jako děti začínali
KARVINÁ – Dva červencové termíny
proběhly, další dva srpnové se chystají, všechny jsou každopádně zaplněné,
děti se na nich učí s půjčením vybavení v ceně a nezapomíná se ani na jejich celodenní pitný i stravovací režim.
Tak vypadají příměstské tábory v Golf
Clubu Lipiny v Karviné, které probíhají na pozemku rekultivovaném těžaři a za podpory jejich nadace.
„Když se s nimi začínalo, byly to
jednodenní akce, které však získávaly
na stále větší oblibě,“ popisuje Pavel
Malina, vedoucí areálu se stylizovanou zmenšeninou těžní věže, obklopeného na dohled šachtami skutečnými. Na golfových táborech se podle něj vystřídá letos okolo 140 dětí,
přičemž prostředky od Nadace OKD
umožní jejich rodinám snížení celkové ceny.

Kultura po lockdownu ožívá
i za přispění těžařské nadace
KARVINÁ – Napříč společností se

vzpamatovávají po rozvolnění opatření
proti onemocnění covid-19, takzvaném
lockdownu, všemožné aktivity kulturní
nevyjímaje. V hornickém regionu při
jejich znovuoživování hraje nemalou roli
i Nadace OKD – která též přináší tipy
na spoustu akcí v následujícím období.
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Karvinské kulturní léto

Golf Club Lipiny v Karviné i letos pořádá příměstské tábory.

Jana Franklová (uprostřed) na táborech začínala, teď je vede.
začátečníkům, jako byli kdysi oni
sami,“ pokračuje Malina. Táborníky
trénuje třeba Jana Franklová ...
jen Matyáš Sliwka v tomto roce

„Účastníkům se věnují naši – často špičkoví – hráči, kteří na zdejším
greenu jako malí před lety začínali.
Teď předávají vlastní zkušenosti a um

nemá kvůli zaneprázdněnosti čas.
Důvodem je samozřejmě golf, v němž
je lepší a lepší.
„Matyáš je našim klubovým mistrem a nedávno v týmu Golf Clubu
Lipiny spolu s Vojtěchem Antošem,
Michalem Kucharčíkem, Dominikem
Bodingerem a Jakubem Ryškou vyhrál
mimo jiné s náskokem šesti ran prvoligové klání v Telči,“ poznamenává
Malina. Kvalitní golfisty v akci ostatně
nesledují jen účastníci táborů, ale i veřejnost, která areál běžně navštěvuje.
„Vstoupili jsme už do jubilejní desáté sezony,“ připomíná vedoucí Golf
Clubu Lipiny, jehož poloha je strategická u hlavního tahu z Petřvaldu
na Karvinou (kousek za utlumeným
Dolem ČSA). Za loňskou, pandemickou situací jen minimálně ovlivněnou, sezonu tady napočítávají jednadvacet tisíc odehraných kol. S oběma hřišti zaplněnými v průběhu celé
sezony.
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Program představení pro děti je připravován přímo na Masarykově náměstí
ve Fryštátě, vstup je zdarma, třeba dodržovat aktuálně platná opatření, a to
pod heslem „Za kulturou bezpečně“.
V srpnu se v sobotu 14. mohou malí
i velcí těšit na Ferdu Mravence v cizích
službách (hraje Divadlo SemTam Fór)
a v sobotu 28. pak na Trampskou
pohádku s myškou Klárkou a veverkou Terkou (hraje Divadlo Ententýky).
Začíná se vždy v 17 hodin.

Pohádky v parku
Havířovská varianta dětských představení konaná za KD Radost, když nadační podpora opět umožňuje bezplatný
vstup. V neděli 1. srpna je na programu
Jak udělal Kašpárek čáru přes čarodějovy čáry (Divadlo Kašpárkův Svět),
v neděli 8. pak Námořnická pohádka
(Divadlo tety Chechtalíny), v neděli 15.
následuje Dětská etiketa s Hopsalínem
a v neděli 22. uzavře nabídku Trampská
pohádka s myškou Klárkou a veverkou
Terkou (hraje Divadlo Ententýky). Hraje
se od 14 hodin.

Koncerty v parku
Opět v Havířově za KD Radost – a v případě škaredého počasí uvnitř v sále
tohoto zařízení. Živé hudební vystoupení následují po dětském divadle
od 16 hodin, v neděli 1. srpna se zde
představí folk & country kapela Šviháci
v neděli 8. zahraje Sunday Swing

Orchestr, v neděli 15. to bude Hornická
kapela a v neděli 22. folk/popové těleso Tři vykřičníky. Publikum ani v tomto
případě nic neplatí.

Doubravské slavnosti
Hornická obec slaví 792. výročí svého
založení, a to v sobotu 14. srpna přímo
na náměstí od 15 hodin. Novocirkusová
groteska Cvičme v rytme na úvod před
slavnostním zahájením, pak následují
Olympic Revival, Bike O´clock Show,
Tereza Mašková, pokus o doubravský
rekord v pojídání párků, Sebastien
a taneční zábava s Galaxie Rock.
Doprovodný program zahrnuje dětskou
herní zónu i cykloworkshop, pouťové
atrakce kolotoče či speciální doubravský foto-koutek.

Dolański Grom
Festival propagující polskou kulturu v českých podmínkách má kvůli
koronaviru přeložený termín na pátek 27. srpna, místo konání zůstává
stejné: Karwina – Przystań, čili
Loděnice v Karviné (Park B. Němcové
ve Fryštátě). Na pódiu se objeví Cheap
Tobacoo, Łukasz Drapała & Chewy, Ewa
Farna a dále pořádající místní skupina
PZKO jako zvláštního hosta potvrzuje
Ray Wilsona, jednoho ze zpěváků legendárních anglických Genesis s programem nazvaným Classic.

Zájezd pro seniory
A případný doprovod ... tak avizují z radnice Doubravy výlet do historického
centra Opavy, Zámku Raduň a Arboreta
Nový Dvůr plánovaný na sobotu 4. září.
Odjezd bude v osm hodin ráno z doubravského náměstí, nicméně dopředu je
třeba se k zájezdu přihlásit v provozních
hodinách na úřadě (kancelář č. 2)
a počítat také s možnými protiepidemickými opatřeními.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

Rocková terapie s Nadací OKD pomůže handicapovaným dětem
jsou děti, kterým osud nadělil neblahé
zdravotní komplikace a jejich rodinám
mnoho starostí. Alespoň částečně
zlepšit jejich situaci se pokusí poslední
prázdninovou sobotu (28. srpna) dobročinný festival RockTherapy, který se
tradičně uskuteční za podpory těžařská
nadace.
„Pomáháme potřebným už podvanácté a Nadace OKD s městem Orlová
jsou našimi hlavními partnery,“ říkají
za organizátory Bára Herdová a Ivan
„Jeki“ Jekielek. Jinak vedoucí místního
kulturního domu provozujícího též areál
letního kina kde akce proběhne a kapelník a kytarista lokální heavymetalové
skupiny Ahard.
Za myšlenkou uspořádat charitativní
sbírku na koncertě tvrdé muziky stojí
právě tato kapela tvořená svého času
i horníky ze šachet OKD. „Nevidomí,
pacienti s rakovinou, roztroušenou
sklerózou, onemocněním ledvin i pohybového ústrojí, dospělí i děti,“ přibližuje
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ORLOVÁ – Michal, Dominik a Kamila – to

Kamila (třetí zleva) a Dominik (uprostřed)
s příbuznými, organizátory festivalu
i nadační ředitelkou.

bývalý havíř z rubání Jekielek příjemce
dřívějších výtěžků.
Tvářemi aktuální terapie rockem
jsou děti s mentálním handicapem.
Michal Ondrůš (14) má autismus
a středně těžkou retardaci, hodily by
se mu pomůcky pro autisty, tablet
i vybavení do pokojíčku. Dominik
Kovařík (12) žije se závažným epileptickým onemocněním zvaným Westův
syndrom, pravostrannou hemiparézou
a ADHD, jemu chtějí rodiče pořídit
kočárek a zajistit lázeňský pobyt.

Kamila Fábryová (15) trpí mikrocefalií a kombinovaným postižením,
příspěvek z RockTherapy hodlá v jejím
případě rodina využít na pohybové
aktivity včetně zakoupení tříkolky pro
handicapované.
„Letošní tváře projektu jsou vlastně
ty z loňska, protože se náš festival kvůli
koronaviru konat nemohl,“ poznamenává Herdová s tím, že ani tentokrát
se návštěvníci letního kina neobejdou
bez dodržování aktuálně platných
pandemických opatření. RockTherapy
začne po poledni, na pódiu „letňáku“ se
vystřídá devět účinkujících.
A to Perseus, SolarSystem, Singum
Regis, Within Silence, Forrest Jump,
Gate Crasher, Ahard (v doprovodu démonské show), XIII. Století
a Oberschlesien (industriální metal
z polské části Slezska). Bude i doprovodný program pro děti. „Doposud
jsme na dobrou věc dokázali vybrat
skoro milion a půl korun,“ uzavírají
pořadatelé.

VZPOMÍNÁME

„Kdo Tě měl rád,
nezapomene. Kdo Tě
znal, ten si vzpomene.“
Dne 15.července
vzpomeneme 12.
smutné výročí úmrtí
pana Martina Ožany.
S láskou a úctou dcera Vendulka
a manželka Petra.
„Kdo lásku a dobro
rozdával,ten neodešel
a žije v naších srdcích
dál“
Dne 19. 7. 2021 by se
dožil 45 let náš milovaný manžel, tatínek,
syn, bratr, švagr, strýc, zet a dobrý
a spolehlivý kamarád pan Marek Bucifal
z Těrlicka-Hradiště. Zároveň vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí, ke kterému
došlo 6. 8. 2015 na dole Darkov. S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Marcela,
synové Ondřej a Matěj, rodiče Jan

a Drahomíra, bratři Jan, Lukáš a Jakub
s rodinami, Marie Koždonová s rodinou,
všichni příbuzní a známí. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Dne 24. července 2020
jsme vzpomněli 10.
smutné výročí úmrtí
mého milovaného
manžela pana Daniela
Mato, dlouholetého
zaměstnance Dolu Lazy.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
si s námi. Vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Zuzana s rodinou.
BLAHOPŘEJEME
Dne 12. 6. 2021 oslavil
své 80. narozeniny stále
vitální zaměstnanec
Dolu Lazy pan Vilém
Swider. Do dalších let ti,
tatínku, přejeme
spoustu pevného
zdraví, vitalitu a stálý optimismus.
Přeje manželka a dcery s rodinami.

KARVINÁ – Vystoupení kouzelnice
Radany s velkými veselými bublinami, setkání s hercem ze seriálu Ulice
či filmu o důlním neštěstí Dukla 61
Petrem Buchtou, živé vystoupení
skupiny Old Brothers. To byly největší momenty letošního pobytu
karvinské pobočky Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením (SPMP).
„Celkem šestatřicet našich klientů vyrazilo s doprovodem na týden do Horní Lomné, umožnil to opět grant z Nadace OKD,

FOTO: SPMP Karviná

Týdenní rekreace SPMP Karviná i s kouzelnicí, hercem a muzikanty

Hrátky s bublinami s kouzelnicí Radanou.

za který velmi děkujeme, jelikož se všechno jako každý rok
moc
vydařilo,“
konstatovala
Jiřina Roubalová jménem SPMP
Karviná. Za základnu měli rekreanti i tentokrát beskydský rodinný hotel U Studánky.
„Díky krásnému počasí jsme
veškerý čas trávili v přírodě.
Probíhaly sportovní hry, turistika, koupání, masáže, uskutečnily
se workshopy na procvičení jemné
i hrubé motoriky. Všichni členové se zúčastnili a zapojili do mu-

zikoterapie,“ popsala program
Roubalová. Radana, Petr Buchta
i Old Brothers byli jeho milým
překvapením.
SPMP vznikla před půlstoletím
právě s cílem pomáhat lidem s mentálním handicapem i jejich blízkým,
hájit jejich práva, učit je novým dovednostem … a okolnímu světu přibližovat život postižených. „Aktuálně
máme více než sedm tisíc členů v sedmapadesáti pobočných spolcích
ve čtrnácti krajích ČR,“ dodali z karvinské pobočky.

HORNÍK – Informační měsíčník společnosti OKD, a.s. / šéfredaktorka: Mgr. Naďa Chattová, e-mail: nada.chattova@okd.cz / produkce a distribuce: Mgr. Renata Pavlíková / hlavní redaktor: Radek Lukša, tel.: 732 831 491, e-mail: luksza@yahoo.com / adresa redakce: Stonava č.p. 1077,
735 34 Stonava; kontakt na redakci: 737 043 230, e–mail: pav2711@seznam.cz / náklad 10 500 výtisků / Registrace MK ČR E 18683 / tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava / Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

