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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

zaměstnance OKD a dalších dárcovských ﬁrem, kteří aktivně působí v neziskových organizacích.
Na minigrantech jim rozdělíme
mezi osmdesát projektů další bezmála milion korun. A co je opravdu obdivuhodné – tyto prostředky
se přidají k více než 283 milionům
korun již rozdělených Nadací OKD
od vzniku v roce 2008.

OSTRAVA – Černé oči a dobré srdce! Takové jsou dosavadní největší životní zkušenosti Jany Mudrové
s horníky. Kdysi je v prostředcích
ostravské městské hromadné dopravy poznávala díky charakteristickým černým linkám kolem očí.
Teď vstoupila do světa těžařské společenské odpovědnosti. Od května
je novou ředitelkou Nadace OKD.

A co bude v čele nadace vaší
prioritou?
Pokračovat v kvalitně rozjetých
programech a projektech. Nadace
OKD je ﬁremní nadací, mezi její
priority patří i péče o zaměstnance, o region. Osobně se hodlám zaměřit rovněž na seniory. Považuji
je za sociálně ohroženou skupinu obyvatel, domnívám se, že si
zaslouží naši pozornost a péči.
Jeden projekt inspirovaný praxí
z Dánska jsem představila v průběhu výběrového řízení – jmenuje se
Babi, dědo, jezte, abyste byli zdraví! Zjednodušeně se týká toho, aby
se lidem v seniorském věku dostávalo správné výživy. Vždyť kdo má
chuť k jídlu, mívá chuť k životu.
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Pokračovat ve fungujících
programech a aktivitách,
získávat od dárců
ﬁnance na další projekty
a věnovat se více
seniorům – tyto plány
prozradila Jana Mudrová

Jana Mudrová s nadačním týmem (zleva) Karolínou Drozdovou, Michaelou
Kühtreiberovou a Zuzanou Macháčkovou.

Máte zkušenosti z neziskové sféry?
Určitou dobu jsem vedla na radnici centrálního ostravského městského obvodu sociální odbor
a tam je spolupráce s neziskovými organizacemi samozřejmostí
a nezbytností. Setkávala jsem se
tedy spíše s neziskovými aktivitami, než že bych působila přímo
v této sféře. Já a mí kolegové jsme
byli v kontaktu s neziskovkami
pomáhajícími menšinám a sociálně ohroženým, dětem i seniorům
či hendikepovaným. Tedy těmi
pracujícími v oblastech, kam směřují granty Nadace OKD.
Kdy jste se dozvěděla o nadaci?
Žiji v tomto stále částečně hornickém kraji a s horníky navždy historicky propojeném regionu celý život. Takže prakticky není možné
se nepotkat se společností OKD,
Nadací OKD a jejich aktivitami.
O těžařské nadaci jsem měla povědomí už léta. V podstatě od jejího vzniku jsem registrovala různé
akce a projekty s ní spjaté. Napadá
mě třeba BezBAR na Colours of
Ostrava nebo podpora integrace
vozíčkářů. Až je mi líto, že letos se
Nadace OKD festivalu neúčastní.
Každopádně jsem vždy vítala a ví-

tám, co nadace pro cílové skupiny
potřebných dělá.

tyto prostředky od dárců pro nadaci získávat.

S čím se ujímáte jejího vedení?
Plány do budoucna jsou velké.
V hlavě nosím několik projektů,
které by jistě stálo za to uskutečnit. Zatím je však neprozradím,
protože je na to brzy. Nejprve se
potřebuji seznámit s tím, jaké záměry mají s dalším směrováním
nadace jak přímo v OKD, tak i členové její správní rady a další dárcovské ﬁrmy. Se všemi se teprve
potkávám a poznávám. Všechno
se začne odvíjet od toho, zda bude
nadace disponovat do budoucna
dostatkem ﬁnančních prostředků.
S tím souvisí i můj další cíl – právě

Co vás v NOKD nejvíce nadchlo?
Dny, v nichž jsem na své nové pozici, se dají zatím spočítat na prstech. Skutečně dopodrobna se
s nadačními programy a aktivitami teprve seznamuji. Je skvělé, že Nadace OKD v rámci svých
dvou klíčových programů Pro region a Pro Evropu podpoří třiasedmdesát společensky prospěšných
projektů v hornických městech
i obcích na Karvinsku, FrýdeckoMístecku a také Ostravsku celkovou částkou sedmi a půl milionu
korun. Co mě však opravdu chytilo za srdce, je Srdcovka určená pro

Cesta do neziskového světa
V pořadí již třetí ředitelka těžařské
nadace Jana Mudrová s úsměvem
říká, že se ve Starém Bohumíně
narodila jen proto, že v porodnici
v Ostravě zrovna malovali. Pracovní
kariéru zahájila po absolvování
Ekonomické fakulty na „báňské“

jako středoškolská profesorka.
Pak působila v marketingu banky,
potravinářské i průmyslové ﬁrmy.
Vedla Odbor sociálních služeb,
školství a využití volného času
na Úřadě městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz.

Máte nějaký vztah k hornictví?
Dědeček jezdil s důlní lokomotivou na šachtě Petr Cingr, později
Michal, v Michálkovicích a babička
tam byla zaměstnána na povrchu.
Jsem zdejší rodačka, na doly a továrny zvyklá, a nedokážu si bez nich
tento kraj představit, je tím speciﬁcký. Horníci tady byli celý můj život a doufám, že zůstanou i nadále. Vzpomínám si, jak jsem s dětmi jezdívala za babičkou trolejbusem na konečnou v Michálkovicích.
U Cingru stávali chlapi s černýma
očima. To mě vždycky fascinovalo. Děti nevěděly, jestli se jich mají
bát, nebo ne, ale brzy zjistily, že jsou
to hodní lidé… Havíři mají stoprocentně můj obdiv, že pracují v takové hloubce a dokážou se tam pohybovat, pracovat. Nikdy jsem nefárala, a i když nejsem moc velká hrdinka, ráda bych se pod zem podívala.
Radek Lukša

Srdečné hry dobrovolníků se seniory
DC ADRA Havířov letos
dokáže zapojit už skoro
tři stovky dobrých lidí
včetně pracovníků OKD

na jeho problém. Vezměte si bývalého horníka v důchodu zvyklého celý život kmitat, který teď
musí jen sedět či ležet bez jasné
náplně času,“ upřesnila Ľubomíra
Amruzová, jež s manželem
Josefem dělá na darkovské šachtě.
„Radši to dělám, než o tom mluvím, v životě tíhnu k lidskému faktoru,“ líčila administrátorka sociálních služeb v OKD a matka tří
synů. Dobrovolnicí je přes pět let
a alespoň jednou týdně se snaží
vyšetřit si čas na návštěvu domova seniorů. „Jdeme tam s energií, kterou druhému člověku předáváme a zároveň se nám vra-

cí zpět. Uděláme jim radost a o to
jde především,“ nechala se slyšet
Amruzová.
Radek Lukša

Konečně doma
Společenská desková hra s tímto názvem reaguje na stále žhavou „šmejdskou“ problematiku
balamutění seniorů a obírání je
o důchody i úspory. Cílem je tak
dostat se bez úhony z předváděčky domů! Hráči při tom
i spolupracují, aby zdolali různé
nástrahy číhající na políčkách.

Jaroslav Hlavička se smečkou australských honáckých psů.
HORNÍ SUCHÁ – Přesčas v práci
v lokalitě Lazy Důlního závodu 1
znemožnil vrtmistrovi Jaroslavu
Hlavičkovi účast na srdcovkové premiéře pejskařů z Horní Suché. Když
na cvičišti Kynologického klubu 02
probíhaly zkoušky agility na nových
překážkách pořízených z nadačního
minigrantu, zajišťoval chod rubání
140 706 dobývaného osádkami
hlavního předáka Witolda Woźniaka
z Alpexu.
„Agility je sportovní disciplína,
ve které psovod se svým zvířetem musí absolvovat trať plnou
různých překážek. A to v určeném
směru a pořadí, bez zbytečných
chyb, navíc na čas. Pejsek vlastně
se svým páníčkem spolupracuje
v malé smečce, zvíře čeká na konci
pochvala, člověka verdikt rozhodčích,“ popisoval Hlavička, k čemu
kynologové potřebovali kladinu,
stabilizační vaky a zeď.

Tyto překážky se totiž v areálu ZKO Horní Suchá nacházely
za hranicí použitelnosti. „Jejich
obměna vytvořila lepší a zároveň
bezpečnější podmínky k provozování agility na tréninkové či závodní
úrovni. Počítáme s jejich využitím
při aktivitách s dětmi navštěvujícími
přírodopisné kroužky ve Středisku
volného času Asterix,“ pokračoval
Hlavička věnující se kynologii přes
dvacet let.
Nejprve absolvoval se svým
dobrmanem Sorbonem výcvik
v poslušnosti, následovaly závody
ve sportovní kynologii. V klubu dělal
Hlavička hlavního výcvikáře i hospodáře. Vlastního psa sice už nemá,
nicméně stále pomáhá s pořádáním
akcí, zajišťováním překážek nebo
odvozy. „Moje partnerka se agility
věnuje také – chová tři australské
honácké psy jménem Aldora, Aran
a Asia,“ dodal.
Radek Lukša

Od elektrikařiny k degazaci
Zatímco otec Jaroslava Hlavičky
kopal uhlí v rubáních na Dukle
a ČSM, on se na hornickém
učilišti připravoval na práci
elektromechanika. Fárat začal
na Františku a z elektroprovozu
se časem dostal do úseku důlní

degazace. Pod hlavičkou Green
Gas DPB Paskov u ní zůstal také
po útlumu šachty v Horní Suché,
kde prováděl degazaci a vzorkování. Momentálně pracuje v úseku
degazace a větrání lokality Lazy
Důlního závodu 1.

RODINNÉ DNY S BENJAMÍNEM
ORLOVÁ – Křesťanský spolek
Benjamín Orlová chystá za přispění
těžařské nadace na třetí květnový
víkend Dny pro rodinu. Ty proběhnou
v rámci oslav Mezinárodního dne
rodiny.
Kdo si hraje, nezlobí – tak
se jmenuje program začínající
ve 14.30 v Domě kultury města
Orlová. Obsahuje dvě přednášky
(o rodinném štěstí a o pěstounství),
loutkové představení O poutníkovi
a atrakce pro děti.

Zábavné rodinné odpoledne
proběhne v sobotu 16. května
u Evangelického kostela v Orlové 1,
kde budou připraveny workshopy
a sportovní aktivity, show motorkářů z klubu Road 146, rodinná hra
pro malé i velké, smažení vaječiny,
projížďky na koních nebo prohlídky
kostela.
Rodinné bohoslužby v kostele
následující den, které začínají v 10
hodin, a následné posezení program
završí.
uzi

DRAGON CUP – BOJOVÉ UMĚNÍ
KARVINÁ – Sportovní hala na stadionu Kovona v Novém Městě hostí
v sobotu 16. května mezinárodní
turnaj dětí a mládeže v bojových
uměních. Dragon Cup Karviná se
uskuteční za podpory těžařské nadace v kategoriích Kata Soft, Kata
Hard, Weaopn Kata a Dual System.
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HAVÍŘOV – Člověče, nezlob se ve velkém vydání, knihu ke vzpomínání
a cvičení paměti se sedmadvaceti tématy ze života, maxi canastové karty a novou společenskou
hru inspirovanou „šmejdskými“
praktikami. Dobrovolnické centrum (DC) ADRA Havířov začalo
používat tyto věci v projektu, jenž
díky Nadaci OKD zpestřuje životy
klientů domovů důchodců a pacientů v nemocnicích či léčebnách.
„Srdečné hry obohacují setkávání našich dobrovolníků se
seniory. Nejde však jen o ukrácení dlouhé chvíle, ale zároveň
o trénink paměti, vybavování si
vzpomínek, udržování orientace
v čase i vylepšování kognitivních
funkcí, tedy schopností poznávat svět okolo sebe,“ řekla Hana
Čadová, šéfka havířovského dobrovolnického centra. To má devět seniorských programů nejen
v Havířově, ale i Karviné, Orlové
nebo Petřvaldu.
„Dobrovolníci se rekrutují
z pestré sorty lidí s dobrým srd-

cem – pracujících, studentů, žen
na mateřské dovolené nebo nezaměstnaných. Patří k nim i pracovníci OKD, jako jsou Michael
Kálmán či Ľubomíra Amruzová,“
uvedla Čadová. Těžařskou nadaci
považuje za motor dobrovolnictví
na Karvinsku. Zatímco předloni
mělo centrum dobrovolníků 156,
letos jich může zapojit už bezmála dvakrát tolik!
„Jednou z hlavních myšlenek je
dělat člověku – ať seniorovi, hendikepovanému, nemocnému dítěti či sociálně potřebnému – společnost, aby se necítil osamělý, a pomoci mu odvést mysl jinam než

AGILITY V HORNÍ SUCHÉ
S LEPŠÍMI PŘEKÁŽKÁMI
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Nadace OKD má novou ředitelku

Anna Kocourková jako dobrovolnice ADRA na návštěvě u klientky, seniorky.

Sociální pracovnice se sadou her.

„Závody začínají už v devět hodin
ráno. Vstup je pro diváky zdarma,
v rámci doprovodného programu se
představí s ukázkami i vojáci Armády
ČR či posluchači Bezpečnostně
právní akademie Ostrava,“ poznamenal Jaroslav Szweda, jenž je
srdcovkovým patronem projektu. uzi

