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HOKEJISTÉ ČESKÉHO TĚŠÍNA POKOŘILI NA SVÉM LEDĚ VARŠAVSKOU LEGII

Exhibice v podání domácích hráčů
Hokejisté Českého Těšína
(muži), kteří nehrají žádnou
soutěž, porazili v exhibičním
utkání na svém ledě druholigovou Legii Varšava.
Letos v lednu na poradě českotěšínských hokejových trenérů vyslovil Jan Ovčaří myšlenku: „Součástí
turnaje hráčů ročníku 2006 bude
exhibiční utkání za účasti mužů
Českého Těšína a soupeře z Polska.“
Po dalších jednáních bylo rozhodnuto. Soupeřem domácích hokejistů bude Legie Varšava – klub
s dlouholetou tradicí, v posledních

letech hrající o vrchní příčky druhé
nejvyšší polské soutěže.
Mančaft Českého Těšína sestavený Janem Ovčařím tvořili výhradně
odchovanci Slavoje, kteří již s hokejem skončili, či hrají aktivně v jiném
družstvu. Dát dohromady družstvo
nebyl problém, k dispozici bylo přes
šedesát bývalých či aktivních hráčů.
Na zimním stadionu v Českém Těšíně se koncem března varšavské Legii postavila parta 22 hráčů, hokejových reprezentantů města, vedená
zkušeným trenérským tandemem
Milan Mirowski a Bronislav Franiok.
Družstva nastupující na ledovou
plochu uvítal aplaus zhruba pěti stovek diváků. Ihned po úvodním buly
zimákem znělo skandování: Těšín!
Těšín! za doprovodu bubnů a trumpet. První gól vstřelila Legie, diváci reagovali mohutným povzbuzováním
domácích. Snad i proto českotěšínský výběr začal hrát nejen tělem, ale
i srdcem a duší. Nasazení, um jednotlivých hráčů a podpora diváků vedly
k tomu, že v posledních minutách
domácí družstvo využilo přesilovou

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství na území našeho města zajišťují tři
níže uvedené poradny, registrované dle § 37 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poradentství je klientům poskytováno zdarma.
Poradna Modrého kříže v České republice
Je zaměřena na osoby starší 15 let ohrožené závislostí na alkoholu, jiných
návykových látkách a hráčských aktivitách, a na ty, kterým výše uvedené návykové chování jejich blízkých či rodinných příslušníků negativně ovlivňuje
život a chtějí tuto situaci změnit.
Kontakt: Viaduktová 57/8, 737 01 Český Těšín
Telefon: 731 494 713
e-mail: tesin@modrykriz.org
www.modrykriz.org
Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
v sudém týdnu od 16:00 terapeutická skupina
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 pro objednané
08:00 - 12:00

Hokejisté Českého Těšína porazili Legii Varšava.
hru a stanovilo výsledek na konečných 5:3 ve svůj prospěch. Atmosféra
mezinárodní, přátelské exhibice se
během utkání měnila a nakonec přerostla v euforii. Po utkání se z tribun
rozléhal dlouhý potlesk.
„Trénovali jsme doma, v Těšíně,
měli jsme na sobě českotěšínský
dres v barvách, se kterými je spojená
hokejová minulost každého z nás,“
odpověděl kapitán družstva Janu
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Ovčařímu na dotaz, co se domácímu výběru na utkání líbilo nejvíce.
Těšín má spoustu dobrých hráčů,
kteří nemají kde hrát. Dále má několik zkušených trenérů a v neposlední řadě i ledovou plochu, dnes
již přestavěnou na pěkný zimní
stadion. Přes to všechno družstvo
mužů v Českém Těšíně neexistuje.
Nabízí se otázka. Proč? Co, nebo
kdo tomu brání?
IVO POLOČEK

Centrum psychologické pomoci Rodinná a manželská
poradna Karviná – detašované pracoviště Český Těšín
Poskytuje psychologické a sociální poradenství zaměřené na manželské,
partnerské a individuální poradenství. Zaměřuje se na péči o pěstounské
rodiny v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, odbornou
činnost v náhradní rodinné péči, vzdělávání pro pěstouny, poradenství pro
adoptivní a pěstounské rodiny.
Provozní doba:
Kontakt:
Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín pondělí
09:00 – 15:00
(KaSS Střelnice), Telefon: 596 317 575,
úterý
09:00 – 15:00
777 499 648, 777 499 651
středa
09:00 – 15:00
e-mail: karvina@cepp.cz
čtvrtek
09:00 – 15:00
www.cepp.cz
pátek
09:00 – 14:00
Charitní poradna
Je zaměřena na osoby, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace
(nebo jim tato situace hrozí), a to zejména z důvodů: dluhové problematiky,
exekuce, ﬁnanční tísně, rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů
v pracovně-právních vztazích, ochrany spotřebitele.
Kontakt: Jablunkovská 84, Český Těšín
Telefon: 739 247 747
e-mail: poradna@ceskytesin.charita.cz, www.ceskytesin.caritas.cz
Provozní doba od 02.02.2015
pondělí 08:00 – 12:00 pro neobjednané
středa 11:00 – 17:00 pro objednané
K D,
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