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Wi-fi na radnici zdarma
Karviná – V budovách Magistrátu města Karviné
je nyní pro občany k dispozici internet zdarma. Síť
nese název MMK Free a připojit se na ni je možné
ve všech magistrátních budovách. Budovy budou
označeny příslušnými logy. (red)

Kempaře na přehradě
Olešná letos čekají změny
Dno přehrady je vy-
čištěné a nádrž nově
napuštěná.

LUKÁŠ MORYS

Frýdek-Místek – Ode
dneška začíná sezona
v autokempu Olešná. Ná-
vštěvníky u přehrady, jejíž
hladina po těžbě nánosů
pozvolna stoupá, čeká ně-
kolik změn. První novinkou
je hlídání stanů.
„Autokemp není oplocen.

Aby se u nás návštěvníci
cítili bezpečně a měli

zejména v noci klidné spa-
ní, rozhodli jsme se, že au-
tokemp bude hlídat bez-
pečnostní agentura,“ uvedla
jednatelka městské společ-
nosti Sportplex Michaela
Mahrová.¨
Firma, která provozuje

aquapark i autokemp na
přehradě Olešná, pokračuje
také v projektu „Ozdravu-
jeme Olešnou“.
S tím souvisí další no-

vinka, a tou je omezení
parkování aut u stanů na
pláži, tedy na travnaté
ploše od cyklostezky smě-
rem k vodě. Pro vozy je

připraveno parkoviště
u recepce autokempu.
Travnatá plocha u vody se
podle frýdecko-místec-kého
magistrátu má stát „oázou“
klidu určenou pro relax
i bezpečné hry dětí.

POSTŘIK PROTI
KLÍŠŤATŮM
Na travnaté ploše má navíc
rekreanty chránit zdravotně
nezávadný postřik proti
klíšťatům.
„Nechali jsme ho apliko-

vat v autokempu i v let-
ním aquaparku,“ doplnila
Michaela Mahrová s tím, že

další novinkou je i připra-
vované letní kino na pláži.
Ve středu 19. července se

bude v prostorách auto-
kempu promítat film
Špunti na vodě.
V Autokempu Olešná je

pro karavany připravena
a upravena plocha o rozlo-
ze zhruba čtyř tisíc metrů
čtverečních, což představuje
kapacitu zhruba čtyřiceti
míst vybavených elektric-
kými přípojkami.
Ke stanování je prostor

přibližně dvojnásobné roz-
lohy, částečně zastíněn
stromy.

staňte se fanouškem Deníku
www.facebook.com/kahadenik

Něco je (bohužel)
stále nad zákon
Bojovníci proti drogám nemají na růžích ustláno. Těm
orlovským se sice podařilo prosadit, aby se do škol-
ních řádů dostal článek o možnosti testování žáka
v případě podezření, že je pod vlivem drog, ovšem le-
gislativa jim nepřeje. Má to totiž jeden háček a sice –
s testem musí souhlasit rodič. A když souhlasit nebu-
de, smůla. Asi každý rozumně uvažující člověk zřejmě
bude souhlasit s tím, že drogy je třeba potírat a když
nepomáhá prevence, musí přijít represe. Ovšem ne
všichni rodiče takto uvažují a své dítě budou slepě
hájit, i kdyby to byl „prvoligový“ feťák. Na ochranná
křídla rodiče nad dítětem je zákon zatím (bohužel)
krátký. tomas.januszek@denik.cz

Tomáše Januszka
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Další třídící tašky pro domácnosti
Český Těšín – Speciální sady barevných tašek na
třídění využitelných odpadů si opět mohou vyzve-
dávat obyvatelé Českého Těšína. „Jedná se o prak-
tické plastové tašky žluté, modré a zelené barvy,
které se dají navzájem spojit suchým zipem. Lidé
tak mohou třídit odpad přímo doma a obsah vysy-
pat do kontejneru stejné barvy. Tašky jsou opako-
vatelně použitelné a jednoduše uskladnitelné.
Oproti minulosti je nabízíme ve dvou velikostech,“
říká mluvčí města Dorota Havlíková.
Město od roku 2013 distribuovalo do domácností
čtyři tisíce sad, které společně s dalšími nejúspěš-
nějšími obcemi v třídění dostalo od společnosti
Eko-Kom. Nyní město vyslyšelo požadavky občanů,
kteří si je tehdy nevyzvedli, nebo se jim začaly čas-
tým používáním rozpadat. „Nyní jsme koupili ze
svého rozpočtu dva tisíce sad. Ty si mohou lidé vy-
zvednout na odboru místního hospodářství, číslo
dveří 306,“ dodala Havlíková. (kot)

Do poraden Modrého kříže míří stále více
lidí, kteří chtějí zvládnout svou závislost
Dotyčný si musí přiznat že
je závislý a chtít to změnit.

GABRIELA CICHÁ

Český Těšín, Karviná – Li-
dem, kteří jsou závislí na
alkoholu či jiných návyko-
vých látkách, již osm let po-
máhá regionální nestátní
nezisková organizace Modrý
kříž. Cestu do jejich poraden,
z nichž dvě jsou v okrese
Karviná, nachází stále více
lidí.
„Náš region z hlediska zá-

vislostí není nikterak výji-
mečný. Podle statistik je
čtyři až pět procent obyvatel
závislých na alkoholu a jed-
na pětina obyvatelstva al-
kohol užívá škodlivě. To, že
k nám do poraden přichází
více klientů, je dané skuteč-

ností, že se o nás více ví,
jsme velice dobře dostupní
a lidé ohrožení závislostí
vědí, že jim dokážeme ak-
tivně pomoci bojovat s jejich
démony,“ říká ředitel Mod-
rého kříže Jan Czudek.
Tým odborníků z Modré-

ho kříže nabízí pomocnou
ruku všem, kdo o to projeví
zájem.
„Nejdůležitějším krokem

ze závislosti je přiznat si tu-
to nepříjemnou skutečnost
a chtít ji změnit. My všem,
kteří se rozhodnou pro tuto
nelehkou cestu, ochotně
pomáháme formou pora-
denství a prostřednictvím
terapie, která může být in-
dividuální či skupinová,“
objasňuje adiktoložka Jana
Kupková a upozorňuje na

důležitou skutečnost, že tyto
ambulantní sociální služby
jsou bezplatné.

ZÁVISLOST
POSTIHNE VŠECHNY
Závislost se vždy týká celé
rodiny, ne jen jejího závis-
lého člena.
„Pomáháme lidem najít

motivaci přestat pít a udržet
si ji. Největší radostí pak je,
když abstinující alkoholik
nás stále navštěvuje, aby se
s námi podělil o radost, že
život bez alkoholu je skvělý
a stojí za to ho žít!,“ konsta-
tuje terapeutka Eva Böhm s
tím, že se jedná o dlouho-
dobý proces.
„Snažíme se s klienty

upevňovat vše, co se u nás
naučí a tato podpora se jeví

jako správná cesta,“ potvr-
zuje terapeutka.
Jednou z nejdůležitějších

věcí v práci s užíváním al-
koholu je prevence. A také
poukazování na to, že zá-
sadním způsobem negativně
ovlivňuje psychické i fyzické
zdraví člověka.
„Normální je nepít.“ Tak

by měl znít podle odborníků
z Modrého kříže slogan,
který(m) se snaží upozornit
veřejnost, že alkohol je tvrdá
droga a to přesto, že je le-
gálně dostupná.
„I bez alkoholu lze slavit či

pořádat veřejné akce, takové
aktivity iniciujeme společně
s městem Český Těšín,což
chceme dokázat na jedné
takovéto akci, kterou chys-
táme,“ dodal Czudek.

Školačka znovu zabodovala ve fyzikální
soutěži. Výhru darovala pěstounské rodině
Loni získala jedenáctiletá
Anežka pro svou školu
200 tisíc korun.

PAVLA KRŮČKOVÁ

Karviná – Už podruhé uspě-
la Anežka Laryšová
z karvinské Základní školy
U Lesa v soutěži s názvem
Vím proč. Tu pořádá už ně-
kolik let skupina ČEZ a jejím
hlavním cílem je přilákat
mladé lidi k fyzice.
V soutěži Anežka získala

už před rokem pomyslnou
zlatou příčku a s ní i tablet
a 200 tisíc korun na vybave-
ní školní učebny. Letos po-
rotu zaujalo její tříminutové
video s názvem Podtlak ve
sklenici, za které školačka
získala v pořadí
už druhý tablet. Ten ovšem
věnovala kamarádce a její
pěstounské rodině.
„Vlastně jsem tu soutěž

vyhrála pro svoji kamarádku
a její rodinu, která si vzala do
pěstounské péčemalou hol-
čičku. Jsoumoc hodní
a zaslouží si to,“ svěřila se se
svým záměremAnežka.
Ta pořadatelům poslala

nejvíce videí ze všech soutě-
žících, což svědčí o jejím
promyšleném plánu uspět.
Cenu předali vítězce zá-

stupci skupiny ČEZ

v Oranžové učebně přírod-
ních věd, jejíž vybavení škola
pořídila právě díky loňskému
úspěchu Anežky Laryšová.

DOTŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO?
Ta se sem ale se svými spo-
lužáky z páté třídy podívá
zatím jen výjimečně.

„Zatím ještě fyziku nemá-
me, ale už se na ni těším,“ ří-
ká Anežka a upřesňuje, že od
září bude ve studiu pokračo-
vat na karvinském gymná-
ziu.
Proto by v příštím ročníku

soutěže ráda uspěla i do tře-
tice a vyhrála třeba další
Oranžovou učebnu, což by

bylo skvělé zápisné v novém
působišti.  Do soutěže se
mohli od října do března
hlásit žáci všech základních
a středních škol, kteří na
webové stránky projektu
vkládali videa s pokusy vy-
světlujícími nějaký fyzikální
jev. Z těch pak odborná po-
rota vybrala tři nejlepší.

V SOUTĚŽI letos Anežka za video Podtlak ve sklenici získala už druhý tablet. Ten se rozhodla věnovat
kamarádce a její pěstounské rodině. Foto: Vladislav Sobol

Fotosoutěž pro amatéry
Havířov – Studovna a čítárna Městské knihovny
Havířov vyhlásila 8. ročník fotografické soutěže pro
amatéry, tentokrát pod názvem „Cesta z města“. Do
soutěže může fotografie přihlásit pouze jejich autor,
a to nejpozději do 31. srpna na adresu Městská
knihovny Havířov nebo na e-mail: studovna@knih-
havirov.cz. Vítězné fotografie budou oceněny. (red)
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Nejširší nabídka zájezdů | Last Minute
28. 6. PRIMORSKO penziony BS 11 dní 7 990
28. 6. PRIMORSKO ***+ h. Belvedere Alexandria Club (DALL) PP 11 dní 16 990

1. 7. PRIMORSKO penziony BS 12 dní 9 990
1. 7. PRIMORSKO r. h. Roza SN 12 dní 12 990
1. 7. LOZENEC **** h. Merlin Alexandria Club ALL 12 dní 21 990
1. 7. CAREVO **** h. Hermes Alexandria Club UALL 12 dní 23 990
2. 7. SV. KONSTANTIN **** h. Aqua Azur Alexandria Club ALL 8 dní 16 990

26. 6. RHODOS studia Thalassa BS 8 dní 7 990
26. 6. KOS ***+ h. Gaia Village ALL 11 dní 18 990
27. 6. SAMOS studia Pavlis BS 8 dní 9 990
27. 6. THASSOS studia Aegli BS 11 dní 12 990
27. 6. RHODOS ***+ h. Evita Beach Alexandria Club ALL 11 dní 18 990
28. 6. KORFU ***+ h. Sea Garden Alexandria Club ALL 11 dní 18 990
29. 6. KRÉTA *** h. Atali Village Alexandria Club ALL 8 dní 16 990
29. 6. LEFKADA ***+ h. Lydia’s Beach ALL 12 dní 17 990
29. 6. RHODOS ***+ h. Alfa Alexandria Club ALL 8 dní 17 990
28. 6. MENORCA ***+ h. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dní 22 990

1. 7. MENORCA ***+ h. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dní 25 990
5. 7. MENORCA ***+ h. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dní 25 990
8. 7. COSTA BRAVA **** h. Mariner ALL 8 dní 19 990
1. 7. SIDE *** h. Side Sedef ALL 8 dní 12 990
1. 7. SIDE **** h. Altinkum Bungalows ALL 8 dní 13 990
1. 7. SIDE ***** h. Süral Resort Alexandria Club ALL 8 dní 17 990
1. 7. ALANYA **** h. Krizantem ALL 12 dní 17 990
1. 7. RIMINI *** h. Vannini PP 8 dní 7 990
1. 7. ISCHIA *** h. Pineta PP 8 dní 17 490
1. 7. SICÍLIE *** h. Atlantis Palace PP 8 dní 17 990
1. 7. SICÍLIE *** h. Albatros PP 8 dní 18 990
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Stravování: UALL = ultra all inclusive, ALL = all inclusive, DALL = dětský all inclusive, 
PP = polopenze, PP+ = polopenze plus, PLP = plná penze, SN = snídaně, BS = bez stravy. 
ER = economy room. Konečné ceny. Odlety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.

Kde nás najdete: Praha | Brno | Ostrava | Mladá Boleslav | Most | Karlovy Vary | 
Plzeň | České Budějovice | Písek | Jablonec nad Nisou | Hradec Králové | Pardubice | 
Jihlava | Olomouc | Zlín | Opava | Havířov
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+420 270 007 007

www.alexandria.cz

323. června 2017 Deník
www.denik.cz


