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Ředitelka nadace Karolína Preisingerová a předseda správní rady Michal Sládek.

NADACE OKD VSTOUPILA
I DO VIRTUÁLNÍHO SVĚTA
KARVINÁ – Největší nadace
v Moravskoslezském kraji a jedna
z nejvýznamnějších v rámci celého
Česka zažívá hektické období. Kromě
změn ve vedení Nadace OKD rovněž
vybírala a oceňovala nejlepší projekty
a osobnosti loňského roku, její tým
chystá grantové programy na rok
příští a více se otevřela i virtuálnímu
světu prostřednictvím sociálních sítí.
Více prozradila v rozhovoru ředitelka
Karolína Presingerová.
Jaké byly personální změny
v nadační radě a proč?
Nadace se řídí statutem, v němž je
zakotveno tříleté funkční období členů.
Po jeho uplynutí může správní rada
nebo zřizovatel navrhnout do orgánů
Nadace OKD nového člena. Pak si
správní rada volí ze svého středu předsedu i místopředsedu. Tento postup je
běžný i v jiných neziskových organizacích, které mají své vlastní orgány.
Změnily se nějak okruhy
činnosti těžařské nadace?
Nadace byla vždy otevřená nejen pro
neziskové organizace, ale i pro veřejnost. V posledním roce jsme se na to
velmi zaměřili. Čas se nedá zastavit
a i Nadace OKD se snaží jít s dobou
– a to byl jeden z důvodů, proč jsme rozšířili své sociální sítě. Nyní nás můžete

sledovat nejen na Facebooku, ale také
na Instagramu, Twitteru a Youtube.
Naše fanoušky a sledovatele to baví.
Dáváme jim tipy kam vyrazit za neziskovkami, představujeme jednotlivé
projekty a Srdcaře a nezapomínáme
ani na soutěže, které dále pomáhají.
Nadace není jen o veřejných grantech,
ale především o přátelství a pomoci.
A takové přátelství jsme zhmotnili
do druhého dílu nadační kuchařky s názvem Neobyčejně Obyčejná Kuchařka
Dobrot 2. A jsme velkorysí, nenecháváme si ji pro sebe, je zdarma ke stažení
na www.nadaceokd.cz.
Nadace OKD vyhlašuje granty,
co se k nim dá říci?
V posledních letech pozoruji, že
neziskové organizace nemají kde žádat
o ﬁnanční prostředky. Už to není, co to
bývalo dříve. Spousta ﬁrem, ale i obce
omezily rozpočty na bohulibé činnosti.
A to je velmi nepříznivé pro neziskový
sektor. Cítím, že Nadace OKD je takovým
přístavem, do kterého se neziskovky vrací, protože zde mají příležitost a možnost
podpory svého projektu. Veřejnost si
často neuvědomuje, jak velkou a důležitou roli hraje neziskový sektor pro
společnost. Nadace si to vše uvědomuje
a i nadále zachovává veřejné granty,
poskytuje tím neziskovým organizacím
v regionu šanci něco zlepšit.

Nadační ředitelka
Karolína Preisingerová:
Vítězové jste všichni,
pracovali jste na 100
procent a doběhli do cíle
KARVINÁ – I devět let od svého založení zůstala Nadace OKD věrná tradici oceňování těch nejlepších projektů a lidí působících v neziskové sféře.
Opět vyhlašovala ceny v karvinském
kulturním domě, kde nechyběli představitelé jejího zřizovatele a zároveň
hlavního dárce – společnosti OKD –
včetně výkonného ředitele Antonína
Klimši.
Nadační
ředitelka
Karolína
Preisingerová prohlásila, že při nominaci na ocenění se vycházelo
z toho, jak byly projekty připravovány. Hodnotila se jejich obecná prospěšnost, výjimečnost a také potřebnost, i to, jak neziskovky s nadačním
týmem v průběhu realizace komunikovali. „Naší podporou to totiž nekončí. Teprve ziskem grantu začíná
konkrétní myšlenka žít. Ověřili jsme
si, že svou činnost odvádíte na sto
procent a vždy se vám při tom podařilo doběhnout do cíle s nadšením
a úsměvem. Vy všichni jste vítězové!“
uvedla Preisingerová. K srdcařské kategorii podotkla, že v ní hrála nemalou roli osobní angažovanost patrona
projektů.
A o té nebylo v případě Edvarda
Sznapky pochybností. Elektrikář
slaboproudař z Důlního závodu 1
– Darkov fárající od roku 1986 se
stal Srdcařem roku za své působení ve Sboru dobrovolných hasičů
v Karviné-Hranicích. „K hasičům
jsem začal chodit od osmi let, od patnácti se stal členem sboru. Je to náplň
mého života, trávím v něm většinu

volného času. Jsem náměstek starosty sboru, zástupce velitele výjezdové
jednotky, pomáhám s údržbou. Než
moje dcera s neteří převzaly dětské
družstvo, dělal jsem vedoucího i naší
nejmladší generaci,“ popsal Sznapka.
Ten pro SDH Karviná-Hranice získal už dva minigranty. Ten loňský využili hasiči na pořízení soutěžního
vodního čerpadla pro mládežníky,
z letošního ﬁnancovali pořízení party stanu na akce pořádané sborem.
„Srdcovku považuji za důležitou,
moc prospěšnou věc,“ řekl Sznapka
s tím, že ocenění ho potěšilo. Doplnil,
že si ho zasloužil každý, kdo dotáhl
projekt do konce.
V srdcařské kategorii byli kromě něj nominováni Lukáš Hawlasek
za přínos pro fotbalisty z Albrechtic
a Jan Jurásek za své aktivity v oddíle Karate Silesia Opava a především
za pomoc při pořádání karatistického
semináře na světové úrovni.
Výhercem v programu Pro region
se stal projekt Zahrada nejen pro seniory uskutečňovaný v Domově seniorů Helios v Havířově. „Domnívám

Předseda správní rady nadace Michal
Sládek předal ocenění Radce Chodilové.

Osobností neziskové sféry za loňský rok
se stala Marie Gerdová.
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Těžařská nadace vyhlašovala ceny,
elektrikář z DZ 1 je Srdcařem roku

Srdcař roku Edvard Sznapka (vlevo) s dalšími nominovanými.

V prosinci vyhlásí granty!
Nadace OKD vyhlásí ve čtvrtek 7. prosince grantový program pro rok 2018. A to
opět ve svých programech Pro region
(pro neziskové organizace) a Srdcovka

(určenému aktivním zaměstnancům
OKD a dárcovských ﬁrem působících
v neziskovém sektoru). Podrobnosti
přineseme v prosincovém čísle.

Všem zaměstnancům firmy i celému pracovnímu kolektivu akciové společnosti
OKD a jejich rodinným příslušníkům přejeme krásně prožitý
hornický svátek svaté Barbory. Příjemné, klidné a ničím
nerušené vánoční svátky a do nového roku 2018 pevné
zdraví, rodinnou pohodu a především hornické štěstí při
náročné práci ve všech hornických činnostech.
U této příležitosti děkujeme rovněž za úspěšnou spolupráci v končícím roce
2017 všem obchodním partnerům, zejména vedení OKD, a.s.
a Důlních závodů 1 a 2.
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Přejeme všem
zaměstnancům společnosti
OKD a dodavatelských ﬁrem
stálou přízeň a ochranu
jejich patronky sv. Barbory.
Požehnané Vánoce plné klidu
a pohody strávené v rodinném
kruhu a v novém roce 2018
pak především zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním
i pracovním životě.

se, že jsme správní radu Nadace OKD
zaujali tím, že jsme se věnovali mezigeneračním vztahům. Prohloubili
jsme kontakty mezi klienty zařízení
nejen s jejich vnoučaty a pravnoučaty, ale také dětem ze školky, které si
chodívají na naši zahradu hrát,“ vysvětlila aktivizační pracovnice domova Radka Chodilová.
V programu pro region správní rada vybrala jako další nejlepší projekty Seniorský retro tábor pořádaný Statutárním městem
Karviná, Koncerty pro všechny generace v režii Dechového orchestru
Májovák, mezinárodní pěvecký festival Stonavská Barborka a rozjezdový program pro mladé podnikatele
Business Gate Solutions realizovaný
opět Statutárním městem Karviná.
Pro lidi, jejichž smyslem života je
pomáhat ostatním, nadace vytvořila
kategorii Osobnost neziskové sféry.
Tou se stala Marie Gerdová za sdružení ADAM (Autistické děti a my).
„Je to pro mne velmi milé potěšení.
Za tím, co děláme, je ale práce spousty dalších lidí, toto ocenění patří tedy
i jim,“ poznamenala výherkyně, která od roku 2010 pomáhá dětem s poruchou autistického spektra (mezi
něž patří i její syn). ADAM se rozrostl na neziskovku poskytující komplexní péči pro malé autisty a pomoc
jejich rodinám. Dalšími nominovanými za osobnosti se stal Martin Kučera
z Handicap sport clubu Havířov propagujícího hru boccia a Tomáš Ficenc
z 1. FBC Karviná věnujícího se malým
ﬂorbalistům.

Vedení THK – ČECHPOL, s.r.o.
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Mládežnická rada Karviná
vybrala peníze pro Barborku

Kobajnérem v rubání v DZ 2
je judistický mistr republiky

KARVINÁ – Mládežnická rada Karviná
(MRK) uspořádala dobročinnou akci
na podporu hornických sirotků, o něž se
stará Spolek svatá Barbora. Jejímu místopředsedovi Stanislavu Chobotovi pak
v Obecním domě Družba tito mladí lidé,
podílející se na aktivním dění ve svém
městě, předali šek na 2600 korun.
„V rámci karvinského Týdne sociálních služeb jsme zorganizovali prodej
starých knih,“ líčili zástupci MRK, jakým

František Vlašic coby veteránský mistr republiky v judu.

způsobem se rozhodli Barborce pomoci. MRK vznikla jako skupina nadšenců
ve věku od třinácti do třiceti let, kterým
záleží na jejich okolí a chtějí ho měnit
k lepšímu. A to formou sportovních či
kulturních akcí, diskuzí i účasti na akcích pořádaných magistrátem.
„Mládežnické radě Karviná z celého
srdce jménem Barborky děkuji. Byl to
od ní ušlechtilý počin,“ komentoval
sbírku místopředseda Chobot.

FOTO: Spolek svatá Barbora.

FOTO: MSK Judo Karviná

František Vlašic pracuje
nejen na své kondici,
na tatami přivedl obě
své děti a trénuje jejich
mládežnickou kategorii
KARVINÁ – Františku Vlašicovi se
na českém mistrovství v Praze podařil doposud největší úspěch v jeho
jednatřicetileté judistické dráze.
Kombajnér v rubání v Důlním závodě 2 se stal veteránským šampionem
ve váhové kategorii do 81 kilogramů!
„Zisk tohoto titulu pro mne znamená skutečně hodně. Je to ta nejvyšší meta, na jakou jsem v judu dosáhl.
Stálo mne to spoustu dřiny,“ popisoval Vlašic, jenž měl na pražském tatami pět soupeřů. A podle jeho mínění
docela vyrovnaných. Všechny zápasy
se mu nicméně podařilo dovést až to
vítězného konce, což připisoval tvrdému tréninku.
„Přípravě se věnuji podle toho, jak
mi vycházejí směny na šachtě. Snažím
se být v tělocvičně třikrát týdně po dvě
hodiny. Kromě toho jezdím na judistická soustředění, cvičím v posilovně,
běhám. Ze 100 kilogramů jsem shodil
na 81,“ pokračoval kombajnér z rubáňového kolektivu hlavního předáka Bogdana Kanii z úseku vedoucího
Karla Pochopeně.
Mezi judisty Vlašice přivedl jako
sedmiletého kluka táta, aby si našel koníčka. „Chytilo mne to a zůstal
jsem tomuto sportu věrný. V mládí
jsem získal pátá místa v rámci republiky, něco také vyhrál v družstvech.
Po vstupu do veteránské kategorie
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Staninslav Chobot z Barborky se zástupci Mládežnické rady Karviná.
jsem se postupně vypracovával nahoru, v minulých letech jsem končíval
jako druhý či třetí,“ upřesnil.
Vlašicův první mistrovský titul
ocenili i doma. Oběma dětem – dvanáctileté dceři Kláře a o rok staršímu synovi Renému – šel totiž příkladem. „Samozřejmě jsem je k judu přivedl já a taky už vybojovali své první
medaile. Jezdím s nimi zatím na regionální závody, ale chceme i něco většího,“ uvedl Vlašic, který má třetí stupeň trenérské licence.
V domovském Moravskoslezském
klubu (MSK) Judo Karviná dělal
Vlašic rozhodčího, začal se věnovat
přípravě mládeže a podílet se i na or-

ganizačních záležitostech. „Kromě
toho stále pracuji na sobě. Chce to
trošku přípravy a snad se příští rok
podívám na mistrovství Evropy,“
uvedl s tím, že náročná hornická práce a tvrdý sport se dají skloubit.
Dokázal to také elektrikář
z Důlního závodu 1 – Darkov
Roman Bielczyk, jenž na pražském
republikovém mistrovství vybojoval v barvách MSK Judo Karviná
druhé místo v těžké váze. A bývalý horník Jiří Feber byl čtvrtý ve váhové kategorii 73 kilogramů. „Naši
havíři se prali velmi výborně,“ dodal
šéf klubu Petr Rabas, sám vysloužilý přípravář.

Novým předsedou správní rady
Nadace OKD se stal Michal Sládek
Dokončení ze strany 1
Zároveň se potřebuje více otevřít dalším partnerům. Ať už to jsou ﬁrmy
v kraji či jiné instituce. Pro ně se může
stát platformou pro uskutečňování jejich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti i spolupráce s regionem,
jeho institucemi a občany. NOKD jim

může mnohé nabídnout. Vždyť má
za sebou úspěšné projekty, kdy dokázala získat pro spolupráci partnerské ﬁrmy a ukázat jim své možnosti
a schopnosti. OKD přirozeně zůstane významným partnerem své nadace i nadále. To by mělo přinést výhody především regionu, ve kterém oba
subjekty působí.

VZPOMÍNÁME

V jediný den turnaj v judu pro děti, dospělé i veterány
KARVINÁ – Zaměstnanci OKD v oddíle MSK Judo Karviná se budou podílet také na organizaci hned dvou tradičních turnajů, které se uskuteční
v jediný den – v sobotu 2. prosince –
v tělocvičně ZŠ Prameny v KarvinéRáji.
Mikulášský turnaj je určen pro děti,
utkají se na třech žíněnkách tatami.
„Startovat mohou benjamínci a benjamínky od ročníků 2007 až po 2012.

Dále mladší a starší žáci i žákyně,“
uvádí bývalý přípravář ze šachty Mír
a předseda MSK Judo Karviná Petr
Rabas. Začátek je od 8 hodin (nejprve
proběhne povinné vážení, následuje
losování, až poté první starty), s přepokládaným koncem až po 15. hodině. „Pokud spěcháte, nejezděte,“ vyzývá Rabas s tím, že diplomy a medaile se budou rozdávat průběžně, anebo
až v samotném závěru.

Dne 24. listopadu 2017 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Karla
Foldyny z Karviné. S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra,
dcery Dana a Ivana s rodinami.

2. Mistrovství Moravy Masters
mužů a žen podle něj proběhne souběžně s dětskou soutěží. Nastoupí
v něm judisté i judistky od třicátníků po seniory starší pětasedmdesáti let, počítá se s účastí zahraničních
hostů a časový program je shodný
s Mikulášským turnajem. „Na obě
akce je třeba přihlásit se předem,
a to do pondělí 27. listopadu,“ dodává Rabas.
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Exkluzivně v pobočkách:
Karviná - nám. T. G. Masaryka 24,
Orlová - ul. Osvobození 1311,
Havířov - Fibichova 23.
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www.fokusoptik.cz

Sleva platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla). Ostatní slevy nelze sčítat. Sleva platí
v pobočkách FOKUS optik Karviná, Orlová, Havířov. Kupon platí od 23. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

