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Editorial
Září mám rád
Zpátky do lavic, slušelo by se napsat na úvod zářijového čísla našeho bulletinu. Pro
pracující je to ovšem spíše „zpátky do reality“. Tempo vzroste a plány, které jsme zatím
nosili spíše v hlavě, je třeba začít realizovat. Ti šťastnější si stihli přes léto vyčistit stůl, těm
ostatním práce naopak přibyla. Každopádně je září časem předsevzetí do nového „školního
roku“ a věřím, že se po dovolených všichni vrhneme do své práce odpočatí a s novým
elánem.
Rád bych poděkoval všem, kteří s námi absolvovali některou z letních nadačních aktivit, ať
už se jednalo o Zážitky bez bariér, Karnevalový průvod v Karviné nebo další akce. Je
obtížné skloubit své letní aktivity, zvláště když mnoho z Vás díky Srdcovce realizuje nebo
pomáhá realizovat své vlastní projekty. Snad i Vy máte radost ze své činnosti, na kterou
Nadace OKD přispívá.
Kdybych mohl mít jedno přání, přál bych si větší podporu z Vaší strany, třeba jen
konstatováním, že se k Vám chováme hezky. Zda to bude na zasedání zastupitelstva, v
rozhovoru pro místní noviny nebo v rodinném kruhu je vlastně jedno. Důležité je vědět, že
Vám naše činnost není lhostejná. Bude- li se v budoucnu dařit naší mateřské společnosti
OKD, budeme moci být i nadále jedním z největších donátorů v České republice. Uhelný
byznys nebude nikdy milovaným odvětvím jako například výroba čokolády, ale i přesto má
své místo ve vyspělé ekonomice a společnosti, pokud se dělá odpovědně. Platí zde přesně
to, co si často neuvědomují hlavně politici, tedy přímá úměra: jak se daří podnikům, tak se
daří i lidem kolem nich… A že jich je kolem OKD pěkných pár tisíc.
Mnoho zdaru a energie do Vašeho počínání přeje
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Benefiční koncert Nadace OKD byl úspěšný
V pořadí druhý Benefiční koncert Nadace OKD se letos rozhodl podpořit společnost ONKO
Pomoc Karviná, která se snaží zapojit lidi s onkologickým onemocněním zpět do
pracovního procesu. Cílem jejich snažení je vybudování bistra Esíčko a pomoci jim rozjet
tento domácký a útulný podnik bylo zase cílem naším.
Slavnostní koncert probíhal v karvinském kulturním domě Družba a zúčastnilo se ho téměř
tři sta hostů. Večerem provázela Radka Fišarová a její podmanivé francouzské šansony, na
podiu i mimo něj se objevili chůdaři z uskupení V.O.S.A. Theatre a vystoupení, při kterém se
všem tajil dech, předvedlo Duo Ogor.
Všichni hosté benefičního koncertu přispěli do společné kasičky a společnosti ONKO Pomoc
Karviná jsme tak mohli předat více než 110 tisíc korun. Děkume a přejeme mnoho úspěchů!

Karnevalový průvod prošel Karvinou
První zářijový den byl sice pod mrakem, ale to nikomu nebránilo užít si Hornické slavnosti
naplno. Pestrý program slavností pomohla dotvořit i Nadace OKD svým karnevalovým
průvodem, který prošel městskými branami až na karvinské náměstí. Tam byli nejlepší
masky účastníků z řad organizací odměněni šeky v celkové hodnotě 57 tisíc korun.
Na náměstí bylo rovněž dnes již tradiční nadační městečko, ve kterém se prezentovaly
organizace podpořené Nadací OKD. A v sadech samozřejmě nemohl chybět bezBAR,
originální bar, ve kterém obsluhují vozíčkáři.
Těšíme se zase za rok na viděnou!

Podpořené projekty
Dětská TV Pantuška má za sebou první dva konkurzy
VRATIMOV – Jako v opravdovém televizním studiu si připadali kluci a holky, kteří se
v červnu a v červenci v Domě dětí a mládeže ve Vratimově zúčastnili konkurzu na
moderátory, reportéry a kameramany vznikající televize TV Pantuška. Odborná porota
v čele s Alešem Juchelkou vybrala třicet talentovaných dětí, které ještě o prázdninách
vyrazily na týdenní žurnalistický workshop do Čech, a v září začnou natáčet první reportáže
o nejzajímavějších nadačních projektech.

Pardubičtí abilympionici se dočkali auta s hydraulickou plošinou
PARDUBICE – Potřební lidé žijí nejen v Moravskoslezském kraji. Nadace OKD proto
směřuje svou pomoc také za jeho hranice. Například dar v hodnotě 150 tisíc korun umožnil
pardubickému občanskému sdružení Česká abilympijská asociace doplnit nový devítimístný
automobil Renault Master hydraulickou zvedací plošinou, která slouží pro přepravu osob
s tělesným postižením, především vozíčkářů. Pardubické sdružení provozuje mimo jiné tři
poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti, službu osobní asistence nebo přípravu
na začlenění do pracovního procesu.

Čeští i polští dřevorubci předváděli své umění
VENDRYNĚ – Mezinárodní soutěž Slezský dřevorubec byla prvním dílem projektu obce
Vendryně, jehož cílem je mimo jiné utužit mezilidské vztahy mezi místními a lidmi
z nedalekého Polska. Soutěž, ve které se utkali profesionálové i amatéři při práci
s tradičními i moderními dřevorubeckými nástroji, přilákala do vendryňského parku pět set
lidí. Do její organizace se zapojily místní spolky i firmy z oboru.

Festival Dokořán nabídl také díky dobrovolníkům kvalitní kulturní
program
KARVINÁ – Tři dny, šest scén, šest desítek účinkujících, přes dva tisíce návštěvníků a asi
pětasedmdesát dobrovolníků zajišťujících organizaci a pořadatelskou službu. Tak vypadal
v číslech už tradiční festival Dokořán, který se konal na počátku srpna v areálu Loděnice
v karvinském parku Boženy Němcové. Díky hezkému prostředí a výborné organizaci si
vydobyl renomé jednoho z nejzajímavějších festivalů u nás a největšího v karvinském
regionu. Kvalitou letošního ročníku potvrdil oprávněnost zisku Ceny Nadace OKD, kterou
loni obdržel v programu Pro radost.

Táborníci z Benjaminu mají nové stany, hangár i pergolu
ORLOVÁ – Pětadvacet stanů s podsadou a vojenský hangár typu S 65 pořídilo křesťanské
evangelické sdružení Benjamin díky Nadaci OKD pro své tradiční Tábory pod kostelní věží
v Orlové- Městě. A k tomu ještě pergolu pro společné akce. Areál slouží místním dětem
i mládežníkům, kteří do Orlové jezdí na oblíbené srazy křesťanské mládeže.

Karvinští senioři si užili rekondiční pobyt v Jeseníkách
KARVINÁ – Celkem čtyřiačtyřicet seniorů z karvinských klubů dříve narozených, mezi jejichž
členy nechybí horničtí důchodci, se zúčastnilo v polovině července týdenního rekondičního
pobytu v Ludvíkově u Vrbna pod Pradědem. Součástí akce byly výlety na Praděd či na Rejvíz a
cvičení pod dohledem fyzioterapeuta. Když nepřálo počasí, senioři se příjemně pobavili při turnaji
v pétanque a opékání párků. Nechyběla ani tancovačka s živou hudbou. Akci s přispěním
nadace zorganizovalo statutární město Karviná.

Děti z Orlové mají ve své beskydské turistické základně nové stany
ORLOVÁ/ KRÁSNÁ – Základna DDM Orlová v beskydské obci Krásná začíná být opravdu
krásná. Zatímco dříve ji nahlodával zub času, dnes se díky grantům Nadace OKD pyšní
rekonstruovaným vybavením a novinkami v celkové hodnotě přes milion korun. Vše začalo
krátce po vzniku nadace pořízením nového nábytku do budovy, následovala kompletní
rekonstrukce hřiště a letos nákup deseti nových stanů s podsadou. Na podzim bude aktuální
projekt pokračovat generální opravou venkovního sociálního zařízení. Nic z toho nebude
nadarmo, protože v areálu tráví víkendové pobyty i letní tábory každoročně stovky dětí
z Orlové i dalších měst regionu.
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