ŠKOLSTVÍ A SPORT

Hokej v Karviné nabírá nový dech
Iniciativa Hokejový klub Karviná
vznikla v první polovině roku 2020.
Myšlenka nabídnout hlavnímu podporovateli sportu statutárnímu městu Karviná koncepci udržitelnosti
mládežnického a ženského hokeje
primárně vzešla od Martina Kytky,
Tomáše Malíka a Petra Bolka. Jaká
je hlavní myšlenka, současná situace, plány a vize, prozradil předseda
klubu Martin Kytka.
Na co se mohou těšit děti a rodiče?
„Jednoznačně na led! Jak jsme předeslali rodičům na společných setkáních,
naším hlavním cílem je dostat děti na
led v Karviné. Již od počátku měsíce
června 2021 nabízíme našim členům
a zájemcům možnost tréninků na ledě
v Orlové, kde s dětmi napříč věkovými
kategoriemi již pracujeme na hokejových dovednostech. Dále připravujeme
hokejové kempy a příměstské tábory se
zaměřením na lední hokej a komplexní pohybové aktivity. Děti a mládež se
již nyní mohou těšit na první pětidenní
hokejový kemp, který proběhne v druhé
polovině července 2021.“
Jaké jsou první kroky v novém klubu? „K dnešnímu dni se na vývoji nového hokejového klubu aktivně podílí
řádově desítky osob včetně osobností
karvinského hokeje. Za zmínku stojí Miroslav Javín, Petr Sikora, Miloš
Nachtman, Zbyněk Kasperlík nebo
Martin Feber.

S kým jste navázali spolupráci?
„Důležitým faktorem je dohoda s provozovatelem zimního stadionu v Karviné
na budoucí spolupráci. Dohodli jsme se
s dalšími kluby ledního hokeje na spolupráci v oblasti organizování turnajů
a přátelských zápasů v rámci všech
mládežnických věkových kategorií.
Podařilo se nám rovněž navázat spolupráci s dlouholetým nositelem tradice
vzdělávání mladých hokejistů a hokejistek se Základní školou a Mateřskou
školou Prameny v Karviné.“

Knihovna prezentuje své
město i formou komiksu

nické sportovce, o které bude zájem
v extraligových klubech, získání a udržení všech mládežnických soutěží od
přípravky až po juniory, zajištění kvalitního a zaslouženého zázemí pro mladé
hokejisty a hokejistky, adekvátní rozvoj
trenérského nasazení, jistot pro rodiče
a transparentního fungování klubu ledního hokeje. Chceme naučit děti bruslit,
k čemuž využijeme projektu bruslení
škol a školek v našem městě a v plánu
je realizace nových projektů. Velmi nás
oslovila například vize projektu univerzitního hokejového týmu v Karviné vytvářejícího plnohodnotné prostředí, kde
nebudou vznikat kolize mezi vzděláním
a sportem.“

Jak řešíte registrace hráčů?
„V rámci stávajícího systému hráčských
práv hráčů ledního hokeje a registrací
k soutěžím ledního hokeje organizovaných Českým svazem ledního hokeje
je v podstatě nemožné jednostranně
vstoupit do práv a povinností třetí osoby, tedy v současné době dosavadního
držitele zmíněných práv, avšak členství
v našem spolku Hokejového klubu Karviná 2020 není uvedeným převodem
či registrací jakkoliv podmíněno. Do
budoucna však máme samozřejmě
enormní zájem dohodnout se se stávajícím držitelem zmíněných práv na jejich
přesunu či postoupení na náš spolek.“

Regionální knihovna Karviná přišla
s nápadem představit naše město
v komiksové podobě. Komiks částečně barevný i černobílý s názvem
„Karviná, fajne město na řece Olze“
autorek Petry Braunové a Barbory
Brůnové zakoupíte v Městském informačním centru ve Fryštátě na Masarykově náměstí za symbolickou cenu
35 korun. Komiks je určen pro velké
i malé, Karviňáky i turisty. Děti si mohou komiks jako omalovánku dovybarvit a dospělí se dozvědí spoustu
zajímavostí o Karviné.

Děkujeme za rozhovor.
Další informace získáte na telefonu
777 608 819 nebo e-mailem na hkkarvina2020@gmail.com. Sledujte facebook @Hokejový klub karviná 2020,
už teď se můžete těšit na zajímavé příspěvky na připravovaném instagramu
a webu klubu.

Jaké jsou plány a vize? „Získávání
nových členů, stabilizace a rozšíření
hráčské základny tak, aby byly dostatečně naplněny jednotlivé mládežnické
kategorie a aby v budoucnu karvinský
hokej opět produkoval kvalitní mládež-

Školství v našem městě jede opět po covidu naplno
Obchodně podnikatelská
fakulta
Na konci května začaly na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné státní
závěrečné zkoušky, které probíhaly
prezenční formou za účasti omezeného počtu osob a při dodržení stanovených hygienických podmínek.
Ke státním závěrečným zkouškám
v prvním termínu se přihlásilo celkem 280 studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů.
Aby studenti zdolali poslední překážku k získání titulu bakalář nebo
inženýr, museli před zkušební komisí
také obhájit svou závěrečnou práci
a přesvědčit, že získali dostatečné
odborné znalosti, které dokáží využít
v praxi. Na úspěšné absolventy fakulty pak čekají slavnostní promoce,
které se v červenci uskuteční poprvé
v nově zrekonstruovaném velkém
sále. V loňském roce z důvodu pandemie Covid-19 a přijatých vládních

opatření tento slavnostní akt neproběhl, a proto jsou letošní promoce
určené také absolventům z minulého
roku.

tovních klubů,“ uvedl ředitel Gymnázia Karviná Miloš Kučera.

Střední zdravotnická škola
...chystá vzpomínkovou publikaci

Gymnázium Karviná

Střední zdravotnická škola Karviná
slaví v tomto roce 70. výročí od založení. Při této příležitosti škola plánuje
vydat tištěnou publikaci vzpomínkových materiálů. Obrací se na veřejnost, na kolegy, studenty současné
i absolventy, kteří jsou ze školy již
řádku let, aby se připojili. „Významné výročí založení zdrávky v Karviné
plánujeme oslavit na podzim, snad
epidemická situace dovolí. Budeme
rádi, když se do vzpomínkové publikace zapojí všichni, kteří jsou s naší
školou spojeni. Vzpomínky v podobě
fotografií nebo psané vtipné či zajímavé příběhy, cokoliv, co se hodí, můžete
zasílat na e-mail pribehyzezdravky@
sszdra-karvina.cz. Na vaše podněty se
těšíme,“ uvedl ředitel Střední zdravotnické školy Karviná Wiesław Farana.

Rekonstrukce sportovního areálu
Gymnázia Karviná probíhala od září minulého roku do května 2021.
Gymnazisté v hodinách tělocviku
a členové sportovních klubů na
svých trénincích tak plně využijí nově zrekonstruovaný sportovní areál.
Díky téměř osmimilionové investici se
výrazně zlepšila kvalita i bezpečnost
v areálu. „Jednalo se o rekonstrukci
původního sportovního areálu, jehož
součástí je sektor pro skok daleký,
vrh koulí a dále pak streetbalové
a workoutové hřiště. Uprostřed oválu
je hřiště s umělým trávníkem pro malou kopanou. Hřiště nebude sloužit
pouze pro účely školní tělesné výchovy, ale v areálu už léta provozují
svou činnost sportovci různých spor-
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...zve na zdravotnickou akci
Střední zdravotnická škola Karviná
zve všechny žáky základních škol
na zajímavou zdravotnickou akci
s názvem Prevencí k trvalému
zdraví, která se bude konat v úterý
29. června 2021 od 10 do 12 hodin
na Masarykově náměstí ve Fryštátě.
Pro veřejnost bude akce pokračovat
od 13 do 18 hodin. U zdravotníků si
budete moct změřit cukr a cholesterol v krvi, změřit krevní tlak, puls
a okysličení krve, na programu
bude měření hmotnosti s výpočtem
BMI, podílem vody a tuku v těle
nebo nácvik kardiopulmonální resuscitace. Akce je spolufinancována
z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávaní v ORP Karviná II“,
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008623.
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