ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná – mmkarvina
ADRA školí dobrovolníky online
Staňte se dobrovolníkem v Karviné
a okolí. Buďte společníkem, kamarádem, který tráví volný čas se seniory, pacienty, lidmi s postižením,
dětmi anebo pomáhá v charitativních
ADRA obchodech. Stačí jedna hodina týdně vašeho času a můžete
změnit život druhým lidem, pojďte
pomáhat s ADROU. Více informací
najdete na www.adrakarvina.cz, telefonicky 736 673 382 nebo e-mailem
zaneta.urbanska@adra.cz.

Staň se dobrovolníkem v Kometě
Pro všechny, kteří mají rádi výzvy, jsou
kreativní a chtěli by pracovat s dětmi
a mládeží a přispět k jejich rozvoji, jsou
otevřené dveře v Charitním středisku
Kometa. Toto nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež najdete na ulici Centrum 2296 v Karviné-Mizerově. Pokud
máte zájem, stačí zavolat na číslo 603
287 666 nebo napsat e-mailem na
lubomir.luksik@ceskytesin.charita.cz.

Dny otevřených dveří
Na Virtuální dny otevřených dveří
zve ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově. První proběhne ve čtvrtek 3. června 2021, druhý ve středu
16. června 2021, vždy od 15 do 17
hodin. Výuka probíhá ve čtyřech uměleckých oborech – hudební, výtvarný,
taneční a literárně dramatický. Informace získáte www.zuskarvina.cz na
youtube kanálu a facebooku ZUŠ Karviná nebo telefonicky na 596 312 309,
e-mailem na info@zuskarvina.cz.

Pozvání obce Slovákov
Obec Slovákov v Karviné ve spolupráci s regionální knihovnou pořádá
10. června od 16.00 Literární odpoledne. Přijďte si do kavárny Regionální
knihovny v Karviné-Mizerově poslechnout přednes poezie slovenských
básníků.

Úspěšná výtvarnice slaví životní jubileum
Renata Filipová je známá malířka
a výtvarnice. Narodila se ve Stonavě,
nyní žije v Petrovicích u Karviné. Mezi její oblíbené techniky patří malba,
art-protis a pet-art. Na svém kontě má
více než dvě stě výstav nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Píše krátké
úvahy v próze a ve verších. Svůj život
zasvětila kultuře. Pracovala v Městském
domě kultury, kde organizovala mimo jiné výstavy pro Galerii v Mánesově síni.
Část pracovního života prožila v Lázních
Darkov. Stála u založení Galerie Zdravého města na Slezské univerzitě, spolu
s Marylou Godulovou založila Nadaci
PRO a vydala monografie známým malířům z Karvinska. Organizovala Mezinárodní malířské plenéry. Dokonce navrhla
pamětní minci k 700. výročí obce Petrovice u Karviné.
K významnému životnímu jubileu
přejeme Renatě Filipové hodně zdraví,
pohody a inspirace v tvorbě. A zveme

Renata Filipová
vás na její úžasné výstavy. První probíhá
v budově Jacki na Mariánském náměstí
v Jablunkově a potrvá do 30. června 2021.
Druhá výstava se koná v hlavním sále
Kulturního centra v Petrovicích u Karviné
do 18. června 2021. V rámci oslav životní-

ho jubilea připravila Regionální knihovna
Karviná o Renatě Filipové a její tvorbě
výstavu, kterou si můžete prohlédnout na
pobočce v Mizerově v oddělení beletrie
pro dospělé. Městský dům kultury Karviná
plánuje výstavu známé malířky na podzim.

Knihy Danuty Chlupové vás svým dějem naprosto polapí
Již se vám dostaly do ruky knihy
místní spisovatelky Danuty Chlupové?
Konkrétně válečný román Blizna/Jizva, román Trzecia terapia/Třetí léčba
a románový příběh Organista z martwej
wsi/Varhaník z mrtvé vesnice? Doporučujeme k přečtení. „Obecně se dá
říci, že píšu knihy o osudech lidí poznamenaných historickými událostmi.
Příběhy mých fiktivních hrdinů zasazuji
do konkrétního místního a historického kontextu, nejčastěji na Karvinsko
a Těšínsko. Vždy se snažím dobře
připravit na psaní o historických událostech jak četbou odborné literatury,
tak pokud to jen jde i formou rozhovorů
s pamětníky,“ popsala své spisovatelské počiny Danuta Chlupová.
„Těšíme se na konec pandemického omezení a při nejbližší příležitosti
velmi rádi spisovatelku Danutu Chlupovou a čtenáře uvítáme na autorském
čtení knížky Organista z martwej wsi/

Danuta Chlupová
Varhaník z mrtvé vesnice ve Středisku
polské literatury Regionální knihovny
Karviná,“ uvedla ředitelka Markéta
Kukrechtová. Knížky v polském vydání zakoupíte nejen v knihkupectvích

v Polsku, ale také právě ve Středisku
polské literatury v Regionální knihovně Karviná na náměstí ve Fryštátě
a v polském knihkupectví v Českém
Těšíně.

Obchodně podnikatelská fakulta pomáhá firmám i samosprávám
Pod hlavičkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné již více jak
pět let funguje Institut interdisciplinárního výzkumu, který nabízí komplexní
služby organizacím samosprávy i malým a středním podnikatelům zejména
v Moravskoslezském kraji. Vytvářením
interdisciplinárních týmů při řešení
projektů smluvního nebo aplikačního
charakteru jednotlivým akademickým
pracovníkům přináší možnosti získávání zkušeností a kariérního posunu.
„Institut interdisciplinárního výzkumu
zprostředkovává spolupráci s podnikatelskými subjekty zejména s malými

metodika na sledování finančního
zdraví obcí. Hlavním přínosem projektu je výrazné zlepšení informovanosti
obcí a měst o jejich finančním zdraví
a případných rizicích, které s hospodařením obce souvisejí. Institut také
poskytuje konzultace v oblasti managementu, strategických plánů, optimalizace nákladů, marketingových
studií nebo průzkumů trhu. Jednou z významných činností institutu je podpora
studentů v jejich podnikavosti. Dává jim
prostor profesně se rozvíjet, a to nejen
v přednáškových sálech a učebnách,
ale také mimo ně. Jedním z hlavních

a středními podniky při zpracovávání
a realizaci podnikatelských zadání. Již
se také dlouhou dobu specializuje na
vytváření strategických rozvojových
plánů obcí a jejich aktualizací. Kromě
strategických dokumentů se zaměřuje
také na socio-demografické analýzy
řešící konkrétní problémy, se kterými
se mohou obce potýkat,“ uvedl Tomáš
Pražák, vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu.
Pod vedením Institutu interdisciplinárního výzkumu vznikla ve spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné a Moravskoslezského kraje
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nástrojů podpory je multifunkční coworkingové centrum na podporu podnikavosti a podnikání Business Gate.
„V roce 2020 byla možnost ve spolupráci s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
a Katedrou cestovního ruchu a volnočasových aktivit Obchodně podnikatelské fakulty realizovat analýzu česko-polských atraktivit cestovního ruchu,“
uvedl konkrétní příklad Tomáš Pražák.
Více informací a výsledky provedených výzkumů je možné vidět na webu
www.iivopf.cz nebo je možné kontaktovat přímo pracovníky institutu na
iiv@opf.slu.cz.

