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Editorial
V těchto dnech startují dvě nové nadační aktivity – Ceny Nadace OKD a Svatobarborská sbírka. O obou projektech,
které se bez nadsázky stanou hlavními nadačními událostmi letošního roku, se dočtete dále v tomto Bulletinu i v
dalších materiálech, které jsme vám již poslali nebo pošleme.
Možná si říkáte: Právě teď máme nejvíce práce. Začínáme pomalu účtovat letošní činnost a naopak rychle vyplňovat
granty pro ministerstva či nadace, jež mají uzávěrku na konci roku, navíc se blíží prosinec a s ním vánoční besídky,
akce pro sponzory a taky je třeba najít si chvilku na pečení cukroví a domácí úklid.
Tak proč se zabývat vyplňováním přihlášek do soutěže o Ceny Nadace OKD, když šance na vítězství není nijak
velká? Částečně máte pravdu, možná nevyhrajete. Ale i vyplněním nominačního formuláře (který jsme se snažili co
nejvíce zjednodušit) získáte pro vaši neziskovku cenné body. Nejen u nadace, ale také u významných osobností,
které budou nominace posuzovat, a především u veřejnosti, protože se o vašich aktivitách dozví zase noví lidé, ze
kterých se možná stanou příznivci či sponzoři.
A navíc – co když třeba zrovna vy vyhrajete?
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Hornické slavnosti OKD
Velkou premiéru zažilo na tradičních Hornických slavnostech OKD Nadační městečko. První
zářijovou sobotu se v něm v karvinském parku Boženy Němcové představilo téměř 40
organizací podporovaných naší nadací. Neziskovky si připravily atraktivní program a
poutavý náhled do vlastní činnosti.
Odměnou pro všechny organizace byl zájem tisícovek návštěvníků o jejich aktivity. Jeden
názor za všechny: „Děkujeme za příležitost zúčastnit se slavností OKD a prezentovat naše
aktivity. Reakce našich členů z místní skupiny Ostrava byla nadšená. Věřím, že drobné logické úlohy návštěvníky
slavností zaujaly a byly pro ně zpestřením i příjemnou výzvou, stejně jako byla účast na slavnostech hezkým zážitkem
pro naše členy,“ napsal nám předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein.
Všichni v Nadačním městečku – organizace i účastníci – se navíc zapojili do velké „razítkové soutěže“, která pomohla
karvinskému občanskému sdružení Heřmánek. V hlavní roli byly děti, které získávaly za úkoly splněné u stánků
jednotlivých organizací razítka. Ty pak Nadace OKD proměnila na peníze v poměru 1 razítko = 5 korun. Celkem se do
soutěže zapojilo 590 dětí, jež nasbíraly 5835 razítek. Heřmánku tedy nadace věnovala na provoz Domu na půli cesty
přesně 29.175,- Kč.

Nadační panáček stále hledá své jméno
Narodil jsem se letos na sklonku zimy, když z hlíny vyrazily první sněženky.
Společně jsme se viděli na jaře během „Dne Nadace OKD“ v ostravské zoo, při otvírání pavilonu „Malá Amazonie“. Na
Letní shakespearovské slavnosti se mnou zase vyrazili děti z dětských domovů a z Občanského sdružení svatá
Barbora. Najdete mě všude, kde Nadace OKD pomáhá potřebným. Třeba na Novojičínsku a Jesenicku, kde jsme v
létě pomáhali po povodních.
Ano, stihli jsme toho během jara a léta hodně a já se stal tváří Nadace OKD. Na rozdíl od vás všech ale nemám žádné
jméno. Pomůžete mi nějaké vhodné najít? Těším se na vaše návrhy. Můžete je posílat prostřednictvím e- mailu:
info@nadaceokd.cz nebo ankety na webových stránkách nadace www.nadaceokd.cz. Připište i svou poštovní nebo
e- mailovou adresu, abych mohl autorovi vítězného nápadu poslat odměnu.

Svatobarborská sbírka: Komu pomůžeme?
Nadace OKD chystá na prosinec veřejnou sbírku mezi zaměstnanci naší těžební společnosti. Rozhodněte, koho z
vybraných peněz podpoří. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.nadaceokd.cz.

Podpořené projekty
Vozíčkáři soutěžili v duchu čar a kouzel
Sedmadvacet týmů hendikepovaných lidí z Česka a Polska se setkalo 9. září v Bohumíně na 13.
ročníku sportovních a společenských her vozíčkářů, které (také díky příspěvku NOKD ve výši
34.500,- Kč) uspořádal bohumínský Domov jistoty. Vozíčkáři, většinou důchodového věku, si akci
náramně užili. Dorazili na ni v zajímavých převlecích. Například nejstarší účastnice, stoletá
Helena Bechová, byla stejně jako zbytek jejího družstva z Domova u jezera v Hlučíně za ježibabu
a sálem kulturního domu jezdila s lebkou v dlani. Nejlépe se dařilo týmu Domova pro seniory
Čujkovova z Ostravy- Zábřehu. Vítězné zařízení stálí čtenáři Bulletinu znají, nadace tam už dříve
podpořila nákup vozíčků do sprch.

Pěvecký festival Visegradské čtyřky na jedničku
Na výbornou dopadl první ročník Mezinárodního pěveckého festivalu Visegradské čtyřky,
který na Ostravsku s podporou Nadace OKD uspořádal Akademický pěvecký sbor VŠB- TU.
Kromě pořadatelského pěveckého tělesa se ho zúčastnily Choir Ostrava, Wroclaw
University of Technology Choir z Polska a ProVocal z Maďarska. Soubory vystoupily
například v ostravské zoo, v Sanatoriích Klimkovice i v prostorách Dolu Michal. Kladné
ohlasy naznačují, že se v regionu zrodila nová tradice mladého sborového zpívání.

Multifunkční hřiště v Koblově pro veřejnost i školáky
První multifunkční hřiště v městském obvodu Slezská Ostrava otevřelo své brány 10. září v
Koblově. S náklady na jeho vybudování významně pomohla Nadace OKD, což je podle starosty
obvodu Antonína Maštalíře symbolické. „Nikde jinde než v našem obvodě nebylo tolik šachet,“
vysvětlil starosta. Hřiště bude sloužit veřejnosti z Koblova i Antošovic a dopoledne žákům
nedaleké základní školy.

Na tradiční Třebovický koláč přišlo 5 tisíc lidí
Dříve ryze folklórní akce, nyní velká lidová veselice populární mezi lidmi z Ostravy i okolí –
za touto charakteristikou se skrývá festival Třebovický koláč. Letos přišlo kolem pěti tisíc
návštěvníků, což je rekord v šestileté historii festivalu. Diváky pobavily folklórní soubory z
celé republiky, ale také folkaři v čele se Žalmanem a Nezmary nebo známé cimbálovky.
NOKD podpořila akci částkou 50.000 korun.

Nová lůžka pro Hospic sv. Lukáše
Čtyři nová lůžka poslouží ještě do konce roku potřebným v ostravském Hospicu sv. Lukáše, který
je zatím jediným podobným zařízením v Moravskoslezském kraji. Dva nové pokoje pomohou
alespoň částečně vyřešit problém nedostatečné kapacity. Zatímco v jiných státech jsou
hospicové služby běžné, v Česku si na ně veřejnost teprve zvyká, což se projevuje především v
obtížném shánění peněz na jejich provoz. Společnost OKD je prostřednictvím své nadace jednou
z prvních velkých firem, jež zařízení tohoto typu podporují. Kromě příspěvku od NOKD získali
provozovatelé hospicu prostředky také díky charitativnímu koncertu a dárcovským SMSkám.

V Klimkovicích vyrostl parčík pro děti i dospělé
Lanová pyramida, sportovní hřiště, multifunkční dětský hrad a sportovní prolézačka – to jsou
hlavní prvky nového Parčíku, který v Klimkovicích vybudovali pod záštitou Rodinného centra
Želvička dobrovolníci z celé obce. Nadace OKD jim na to přispěla 350 tisíc korun.

Ostrava přivítala díky podpoře NOKD světoznámé loutkaře
Na přelomu září a října hostila moravskoslezská metropole již 8. ročník mezinárodního
loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE Ostrava 2009. Hlavním partnerem
nejznámějšího loutkářského festivalu v Česku byla díky grantu 200 tisíc korun Nadace OKD.
Program nabídl 25 představení v podání herců ze sedmi domácích divadel a jedenácti
zahraničních souborů. Své umění v Ostravě předvedli herci z Polska, Slovenska, Německa,
Nizozemí, Portugalska, Velké Británie, Ruska, Španělska či Kanady.

Den otevřených dveří v Charitě sv. Alexandra
Projekt Obnova a využití chráněné kulturní památky Hlubinný uhelný důl Alexandr pro
sociální účely byl realizován za pomoci Nadace OKD, která na celý projekt přispěla.
Nejdůležitější část projektu byla prakticky záchrana kulturní památky budovy Kočárovny. Při
této příležitosti uspořádala Charita sv. Alexandra Den otevřených dveří, kterého jsme se s
radostí zúčastnili. Byla to výborně připravená akce, na níž bylo vidět kus odvedené práce a
potenciál využití v následujícím období. Hojná účast partnerů projektu zejména za sociální
oblast.Součástí byla i prohlídka chráněných dílen, textilní a nábytkářské, což opravdu stálo
za to. V obou dílnách lidé s postižením vyrábí zajímavé věci. Výrobky z keramické a textilní dílny - dekorace i užitkové
výrobky - byly k vidění a zakoupení na nádvoří ve stánku.
Atmosféru odpoledne vyladila cimbálovka Ondřejnica. Charita všem ukázala, že dlouhodobá a systematická práce
věnovaná uplatnění lidí s postižením má smysl.

Želví zahrada pro hendikepované děti v Bohumíně
Děti z bohumínského stacionáře Salome, který provozuje Slezská diakonie, mají důvod k
radosti. V září dostaly originální Želví zahradu s interaktivními prvky. Pro děti s nejrůznějším
typem handikepu ji za přispění města, Nadace OKD a dalších sponzorů postavilo občanské
sdružení Vesica.
Želví zahrada svým tvarem a atrakcemi podporuje terapeutické a relaxační činnosti
autistických, mentálně a fyzicky postižených dětí. Jejím posláním je spojovat světy dětí ze
stacionáře a z běžných mateřských a základních škol. Salome chce v přeměně zahrady
stacionáře dál pokračovat a vytvořit místo pro setkávání lidi s postižením s lidmi zdravými.
Stacionář plánuje vtáhnout do dění také obyvatele přilehlého sídliště.

Vysílá školní televize
Díky dotaci Nadace OKD 70 tisíc korun se v Základní škole Ostrava- Bělský Les mohl rozjet
projekt „Televizní noviny v naší škole“. Od května roku 2009 žáci natáčejí, stříhají a dále
upravují videa, která se pak vysílají na televizorech umístěných na chodbách. Diváci si je
najdou také na školních webových stránkách i na YouTube. Možnosti, které tento projekt
dětem dává, jsou obrovské. Mohou se učit napsat scénář programu, zkusí si práci s
kamerou, stanou se na chvíli reportéry s mikrofonem nebo hlasatelem ve studiu. U počítače
se pak učí vzniklý materiál upravovat – stříhat, mixovat zvuk, doplňovat titulky a podobně.
Žáci mohou vytvářet nejen zprávy o dění ve škole, ale také rozhovory, reportáže nebo třeba originální reklamy. S
kamerou se mohou vydat i mimo školu, například do různých institucí (včetně Nadace OKD) nebo na zajímavá místa v
Ostravě. Děti se tvorbě školní televize věnují nejen v rámci výuky, ale také v kroužku s originálním názvem „Kamera,
klapka, jedem“, kam docházejí v odpoledních hodinách.
(Jan Goj)

Pozvánka
Charitativní koncert
pondělí 2. 11. od 17:00, Dům kultury města Orlové
Charitativní koncert na podporu hendikepovaných dětí a mládeže z Orlové a okolí, na kterém vystoupí děti z
nestátního denního zařízení Duha „Petr Bende Band“.
(vstupné od 100 Kč).
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