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Úvodník

Napište nám!
Máte tip na zajímavý článek? Víte o něčem nebo
někom, o kom byste si Vy
i další čtenáři rádi přečetli
v našem dvouměsíčníku?
Napište nám na e-mail na
citynews@karvina.cz.
Na stejný e-mail se

Vážení čtenáři,
vítáme Vás u únorovo-březnového čísla online magazínu Karviná City News, tedy prvního čísla v roce 2017.
Dočtete se v něm:
• Chcete si dopřát trochu romantiky? Jaké tipy mají
naše knihovnice? A co teď právě frčí?
• Karvinský umělec, na kterého můžeme být pyšní.
Franciszek Świder.
• Jak si karvinské děti užívají lyžování v Bukovci?
• Zimní stadion kdysi a dnes.
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můžete přihlásit také,

• Hrajete rádi ping-pong? Nebo máte doma malého
sportovce, který by se mu rád věnoval?
• Elektromobily, i tak může vypadat další krok vstříc
ekologii.

pokud máte zájem, aby
Vám dvouměsíčník Karviná
City News chodil pravidelně do vaší e-mailové

• Dobrovolní hasiči pomáhají nejen chránit město, ale také

schránky, v tom případě

pracují s mládeží a přispívají ke společenskému životu.

nezapomeňte napsat do

• O založení Fryštátu pro dospělé i děti. Výstava

předmětu slovo odběr.

Muzea Těšínska poodhalí historii.
• Michal Tiller, nový kick-boxerský talent v Karviné.
1

Chcete si dopřát trochu romantiky?
polské literatury jsou velmi oblíbené knihy
současné

polské

autorky

Magdaleny

Kordel,” vyjmenovává Kukrechtová.
A je romantická literatura opravdu čistě
ženskou
našich

záležitostí?.
čtenářů-mužů

„Malé
také

procento
sáhne

po

kvalitním erotickém románu s uzavřeným
koncem, díla na pokračování je moc
nelákají. Jedná se například o autory jako
Sylvain Reynard, Sylvia Day, L. Marie
Adeline,

Kathryn

Ta y l o r,

Kristy

Brombergová, Alice Claytonová,” vysvětluje Kukrechtová.

Knížky s romantickým motivem jsou

Knihovna je proto takovýmito knihami

stále velmi oblíbené. „Zralé ženy

hojně vybavená. „Z oblíbených autorů

preferují historické romány z oblasti

jsou to například Táňa Keleová-Vasilková,

Skotska, Walesu nebo Irska, mladší

Alena

ročníky sahají po dílovaných erotic-

Markéta

kých ságách,” komentuje Markéta

Shanon Drake, Tamara McKinley, Maya

Kukrechtová z Regionální knihovny

Banks, E. L. James, Jo Beverly, Lisa

Karviná.

Kleypas, Nora Robertsová. Ve Středisku
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Jakoubková,
Harasimová,

Táňa

Kubátová,

Beatrice

Small,

2

Mýlil by se ten, kdo by měl romantické knihy
spojené s literaturou méně kvalitní. „Náročnějším
čtenářům můžeme doporučit knihy, kde se romantika potkává s detektivní či psychologickou zápletkou
a na pozadí se vyvíjí vztah mezi hlavními hrdiny.
Takováto díla píšou například Jojo Moyesová,
Sandra Brown, John Green, Luca DiFulvio, Liz
Fenwick nebo Rowan Colemanová. Nesmrtelná je
také „romantická klasika”, například Daphne Du
Maurier, Jarmila Loukotková, Lev Nikolajevič Tolstoj,
Romain Rolland,” doporučuje Kukrechtová.
Zajímavá díla najdeme i ve Středisku polské
literatury. Tématiku lásky mezi okupanty a okupovanými za 2. světové války popisuje například
polská

autorka

Mirosława

Kareta

v

knize

„Pokochałam wroga” nebo Margaret Leroy v díle
„Kolaborantka”. O tom, že láska může spojit dva
příslušníky rozdílných společenských tříd, píše
další představitelka současné ženské literární
scény Krystyna Mirek v románu „Większy kawałek
nieba”

a

volně

navazujícím

pokračování

„Wszystkie kolory nieba”.
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Franciszek Świder: Umělec, pro kterého byla Karviná domovem i inspirací

Karviná-Doly

Životice

Franciszek Świder patří mezi nejvýz-

1911

namnější sochaře a malíře našeho

27.

1949
listopadu

se

v

regionu. Náš kraj a lidi v něm pak ve

Franciszek Świder narodil

svých malbách také hojně zachycoval.

1927–1932

Věnoval se malířství, grafice, portrétům, karikaturní řezbě a jeho sochařská díla můžeme obdivovat například
jako památník padlým ve II. světové

Karviné-Dolech

studoval v Krakově malířství a dekoraci
1933–1938
studoval na pražské výtvarné akademii
1939–1945

válce v Karviné-Dolech nebo v Životi-

za německé okupace odmítl podepsat

cích jako památník životické tragédie.

volkslistu a pracoval jako pomocný dělník
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slavnostní odhalení památníku v Životicích
1953
odhalena jeho monumentální malba
s názvem Kulturní brigáda v Hotelu
Piast v Českém Těšíně
1992
první samostatná výstava
1997
22. března v Karviné zemřel
4

Karviná lyžuje
Již 1500 dětí vyjelo za sportem a čerstvým vzdu-

mají možnost po dobu jednoho týdne dojíždět na

chem v rámci projektu Karviná lyžuje. Projekt je

svah a pod dohledem zkušených instruktorů se učit

určen dětem z mateřských a základních škol, k t e r é

lyžovat.

Kromě sportu takto město Karviná, spolu s Nadací
OKD, která se na projektu finančně podílí, dětem
umožňuje pobýt ve smogové sezóně na zdravém
horském vzduchu.
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Bruslení s romantickým výhledem
Na kluzišti se konaly také hokejové
zápasy. „Během roku navštívilo stadion
91 372 osob, z toho na bruslení 55 486, na
hokejové zápasy a jiné akce 35 887,”
čteme v kronice. Podobných počtů stadion
dosahoval i v dalších letech. Vzpomínku na
mezinárodní zápas pak najdeme v záznamu za rok 1966, kdy se mužstvo ČSA
Karviná utkalo s reprezentačním celkem
Jugoslávie a prohrálo 5 ku 8.
Otevřené kluziště se nacházelo v bezprostřední blízkosti současného krytého zimního
stadionu.

Dnes už místo otevřené ledové plochy
máme moderní zimní stadion. Ten se
rovněž těší zájmu veřejnosti a díky tomu,

na

„Na stadionu byly provedeny úpravy, na

že se jedná o plochu v uzavřené budově,

zimním stadionu 20. března 1962.

dvou třetinách plochy byl položen nový

už není potřeba čekat na mrazy a bojovat

Oproti roku 1961 byla prodloužena

betonový koberec. Osvětlení stadionu bylo

s nepřízní počasí. Ledová plocha tak je

o osm dní. Zahájení sezóny 1962/1963

vylepšeno dalšími 31 svítidly. Měl celkem

v provozu od srpna do dubna.

bylo 27. října 1962, o čtyři dni dřív

54 svítidel. Na levé straně plochy byla

před stanoveným termínem. O provoz

postavena dřevěná tribuna pro 1200

stadionu se staralo osm až devět

diváků. Zvýšila se tím celková kapacita

pracovníků. Vyčerpali mzdový fond

stadionu na 5000,” uvádí kronika a posky-

v částce 139 700,– Kč,” takto vzpomí-

tuje nám tak představu jak asi bruslení

ná na bývalý zimní stadion městská

s romantickým výhledem na věž kostela

kronika.

vypadalo.

„Sezóna

1962/1963
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skončila
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Hrajete rádi ping-pong?
Klub

pořádá

také

turnaje,

okresní

a krajské, ty nejbližší se budou konat
4. března v Petrovicích a 18. března v tělocvičně ZŠ a MŠ Slovenské v Karviné
Hranicích. „My sami také jezdíme po turnajích u nás a v Polsku,” dodává Horáček. Za
svůj největší úspěch zatím považují boj
o postup do Krajské soutěže, který svádí
v letošní sezóně. Velmi slibně pak vypadá
sportovní budoucnost u dvou mimořádně
talentovaných nejmladších hráčů Ondřeje
Martinovského a Filipa Olšara. Z odchovanců Klubstenu, kteří se již republikově prosadili, jsou to Jan Górecki, který nyní hraje
v Havířově a Lukáš Frejvolt, který se do
Karviné z Havířova vrátil.
Největším současným cílem klubu je

Hrajte rádi ping-pong? Nebo máte doma

Klub v Karviné existuje již od roku 1998

malého sportovce, který by se tomuto

a navštěvují ho děti ve věku 6 až 18 let,

především

sportu rád věnoval? „Nové členy přibírá-

chlapci i děvčata. „Nejlepší věk na to začít

„A také trpělivost při práci s dětmi a mlá-

me celoročně, například při ukázkách

je 5 až 6 let, ale jsou i výjimky, které

deží,” doplňuje Rostislav Horáček.

stolního tenisu na základních školách,”

začnou později, ale doženou to,” komentu-

vzkazuje předseda oddílu Klubsten

je Horáček. Tréninky probíhají čtyřikrát

Karviná Rostislav Horáček.

týdně.

Karviná City News/2017 – 1

rozšíření

členské

základny
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Elektromobily: ekologické, tiché a stále populárnější
V současnosti, od června 2016, má Karviná vozy Peugot iOn,
jejichž dojezd je zhruba 120 km na jedno dobití.
Popularita elektromobilů u nás rychle stoupá, každý rok jich
v České republice přibude v řádech set, přičemž stále se očekává
rostoucí zájem. Na konci minulého roku byl jejich počet odhadován
na více než 1000. Zároveň se očekává také jejich větší dostupnost, vyšší počet dobíjecích stanic, delší dojezdová vzdálenost na
jedno nabití i ještě silnější důraz na ekologii a nízkonákladovost
provozu, například v podobě solárních panelů na střechách.

Peníze, životní prostředí i sluch šetří tři elektromobily,
které využívají úřednici karvinského magistrátu jako referentská auta a které si nemůžou vynachválit. Eletromobily
Karviná používá již od roku 2014, kdy se tak zároveň stala
6. místem v kraji, které disponuje dobíjecí stanicí. Ta se
nachází za magistrátní budovou C a umožňuje dobíjení
dvou vozů současně. Další dobíjecí stanice v blízkosti našeho města jsou v Havířově, Třinci a rychlodobíjecí stanice je
v Ostravě.
Karviná City News/2017 – 1
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Karvinští dobráci chrání město i přispívají k jeho společenskému životu
například rozsáhlá živelná pohroma by ale
samozřejmě do terénu vyrazili členové
zásahových jednotek všech tří karvinských
sborů.
Nemůžeme nezmínit, že kromě ochrany
města se dobrovolní hasiči věnují také sportu,
práci s mládeží nebo pořádání společenských
V lednu se členové dobrovolných hasičských sborů v Karviné sešli na fryštátském

akcí.

zámku. Zde jim tak mohl náměstek primátora Miroslav Hajdušík jménem města
poděkovat za jejich skvělou a obětavou práci.

První hasičský sbor byl ve Fryštátě založen

Zásahovou jednotku, která vyjíždí spolu

v roce 1875, díky městu i darům jeho

s profesionálními hasiči, má sbor z Karviné-

obyvatel byl tehdy vybaven dvěma pojízd-

-Hranic. V loňském roce museli vyjet osma-

nými stříkačkami bez nasávání, jedním

osmdesátkrát. Kromě požárů je zaměstná-

džberovým vozem pro koňský potah a dále

vají například povodně, nehody, nebezpeč-

pak plátěnými kbelíky a žebříky.

ný hmyz a podobně. Při situaci jako je

V současnosti je již vybavení našich
sborů naštěstí jiné a mnohem modernější.
Co se týče dobrovolných hasičů, může se
Karviná pyšnit třemi sbory: SDH Karviná-Hranice, SDH Karviná-Ráj a SDH Karviná-Staré Město.
Karviná City News/2017 – 1
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O založení Fryštátu. Výstava pro malé i velké.
Střípky z dějin Karviné.
Výstava, u které se můžete zasnít.
Pokud jste karvinskou pobočku Muzea
Těšínska ještě nenavštívili, možná je na
čase to napravit. A my vám můžeme slíbit, že to nebude nuda. Velice atraktivní
je již stálá expozice, která připomíná
všechny významné milníky z historie
města. Pozornost je věnovaná řemeslům, hornické tradici, oblékání, církevnímu vývoji, lázeňství, šlechtickým rodům
a dalším aspektům, které Karvinou po
léta a staletí formovaly. Najdeme zde
také předměty denní potřeby či oděvy.
Chcete vidět kus džbánu, ze kterého možná pila vaše pra, pra – a ještě párkrát pra – bába?

Mezi zdejší nejvýznamnější exponáty

Nebo by si vaše děti rády složily puzzle s historickým motivem či vlastní městečko? Zajímá

patří středověké a raně novověké nálezy

vás, jak vznikl Fryštát a co byla specifika takového středověkého města? Tak to je nová

z Fryštátu, liturgické předměty ze zanik-

výstava v karvinské pobočce Těšínského muzea určena právě vám. „Když se podíváte na

lého farního kostela sv. Jindřicha, zdobné

nákres hradeb, vidíte, že ta vnitřní část města je poměrně malá, končí už před dnešním

předměty ze zaniklých zámků Solca

zimním stadionem a před kostelem sv. Marka,” dozvídáme se od průvodkyně při návštěvě

a Ráj, dobové hornické uniformy, hornic-

výstavy. Součástí expozice je i model usedlosti nebo pracovní stůl, kde se mohou děti

ký oltář sv. Barbory či funkční klavírový

vzdělávat hrou a dospělí třeba vyzkoušet, jak se kdysi psalo. „Snažíme se, aby si děti,

orchestrion značky Dalibor, vyrobený fir-

a nejen ony, opravdu nějaké vědomosti odnesly,” vysvětluje průvodkyně.

mou J. Klepetář Praha kolem roku 1905.
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Michal Tiller: Malý bojovník, který má rád matematiku a rap
Michal Tiller nebo, jak mu rodiče

Jak často trénuješ?

říkají, Miki bude mít v červnu

Trénuju třikrát týdně pod vedením Lukrecia Changa. Doma občas trénuji sám.

deset let. Už více než rok se
intenzivně

věnuje

kick-boxu

a jednou by se rád stal policistou.

Jakých úspěchů se Ti již podařilo dosáhnout?

Chcete vidět Mikiho a další

Dostal jsem se na prestižní galavečer ve městě Slaný. Můj zápas skončil

kick-boxery v akci?

remízou. Byla to pro mě velká zkušenost poprvé stát v ringu proti soupeři.

Pak určitě nepropásněte
Galavečer, který se bude

A jakých úspěchů bys chtěl dosáhnout v budoucnu?

konat 3. června v hale

Chtěl bych být nejlepší ve své kategorii a chtěl bych se ve své disciplíně stát mistrem ČR.

házené.

Co Tě ještě kromě kick-boxu baví?
Rád sleduju akční filmy, hraju hry na počítači a poslouchám rap.

A baví Tě škola?
Ano, školu mám rád. Nejvíc mě baví tělocvik, český jazyk a matematika.

Co Ti kick-box kromě případných úspěchů dává?
Adrenalin v ringu. A naučil jsem se sebeobraně.

Co bys doporučil někomu v Tvém věku, kdo by chtěl s tímto sportem
také začít?
Doporučil bych mu, aby se přišel podívat na náš trénink do HDP GYM 4 Fight
v Petrovicích u Karviné.
Karviná City News/2017 – 1
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