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Novoroční odtučňovací kůra
Při pohledu na kalendář nelze jinak než lehce zbilancovat a také nahlédnout do příštího
roku. Všem, kteří byli letos nadaci nakloněni, bych chtěl poděkovat za podporu, za to, že
jste s námi. Letos jsme do neziskového sektoru investovali téměř 60 milionů korun, z nichž
drtivá většina šla na projekty v Moravskoslezském kraji. Za těmito čísly jsou stovky
lidských osudů, které nejsou lhostejné nám a už vůbec ne našemu zřizovateli, společnosti
OKD, a.s., která se v roce 2008 zavázala systematicky podporovat veřejně prospěšné
aktivity. A jak to u závazků bývá, ty platí v časech dobrých i zlých. Nedovolím si tvrdit, že
tento rok byl vyloženě dobrým, protože mnoho z Vás muselo drasticky škrtat ve svých
rozpočtech, propouštět, rušit služby, ale my jsme měli za sebou ekonomicky silné roky 2010
a 2011. Jistě neprozradím žádné velké tajemství, když Vám sdělím, že ekonomika našeho
regionu není v dobré kondici. Tím hlavním důvodem je nižší poptávka po oceli
v zahraničí. A jelikož vše souvisí se vším, dramatické škrty postihly i těžební průmysl.
V roce 2013 budeme schopni grantovat zhruba polovinu objemu letošního, proto bych
apeloval na všechny žadatele, aby byli ve svých plánech střízliví, žádali o to, co je pro ně
opravdu klíčové, a dali si záležet na všech náležitostech. Na druhou stranu je dobré
připomenout, že i přes tento zeštíhlený rozpočet neinvestuje žádná jiná firma v ČR tolik na
veřejně prospěšné aktivity ve svém domovského regionu. Ze srdce všem přeji hodně
dobrých zpráv do konce roku a do toho následujícího pevné zdraví, nervy i pozitivní náladu.
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Předávání cen Nadace OKD
Ve čtvrtek 22. listopadu ocenila Nadace OKD v kompresorovně Hornického muzea nejlepší
neziskové projekty. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala svými hlasy
veřejnost. První místo v kategorii Pro zdraví získalo Středisko rané péče. Podporuje rodiny,
které vychovávají děti se sluchovým postižením. Vítězem v kategorii Pro radost se stalo
Kulturní zařízení Ostrava- Jih. Věnuje se projektu Řemeslo má zlaté dno, které se snaží
přiblížit školákům učňovské obory ostravských středních škol. Cenu kategorie Pro
budoucnost si odnesla havířovská Základní škola Karolíny Světlé. Díky nadačnímu grantu
připravila netradiční vyučování v přírodě.
Žáci odhalovali černé skládky nebo si
vyzkoušeli měřit kvalitu ovzduší. Kategorii Pro Evropu vyhrála Diakonie České církve
evangelistické, která ve svém domově pro seniory v Myslibořicích chystá zvýšení kapacity
pro lidi s Alzheimerovou chorobou.
V kategorii Mediální čin roku získal hlavní cenu Deník. Cenu za pozitivní zprávu roku získal
Jindřich Štepánek z týdeníku Můžeš. Napsal rozsáhlý materiál mapující kvalitu i ceny
vozíků pro hendikepované.

Bruno Heider se stal osobností roku. Stojí v čele sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice,
které se věnuje pěstounským rodinám.
Novinkou letošního roku bylo vyhlášení Srdcaře roku. Do projektu Srdcovka se zapojilo 42
zaměstnanců OKD, kteří ve svém volném čase působí v neziskových organizacích. A cenu
získal zaměstnanec Dolu ČSM Jan Michalčík zvaný Drobek, který stál u znovuobnovení
Junáka na Karvinsku a dodnes vede v Horní Suché skautský oddíl Toulavej.
Součástí události byla výstava tělesně postižené malířky Markéty Peluňkové. Celé
předávání doprovázelo netradiční hudební duo Emil a Jakub, které hrálo na kyblíky a hrnce.
O zpestření programu se také postaralo akrobatické vystoupení Cirk La Putyka a pěvecké
přestavení Nikol Samkové Dominika a Krazyela ze Základní umělecké školy v Ostravě Mariánských Horách, která získala od Nadace OKD podporu pro svůj projekt Jazztalent.
Všem výhercům srdečně gratulujeme!!!

Druhé místo za létající kapry
Nadace OKD získala 20. listopadu druhé místo v celostátní soutěži EFFIE, která hodnotí
efektivnost reklam. Úspěch jí zajistila kampaň k projektu Sídliště žije, která loni v prosinci
šokovala obyvatele karvinského sídliště Hranice. Mezi jejich panelovými domy začali plout
vzduchem kapři v nadživotní velikosti. Cílem tohoto projektu bylo nabídnout lidem žijícím
na sídlišti, aby vystoupili z anonymity a udělali něco pro zlepšení života ve svém okolí. Svůj
nápad realizovala nadace s agenturou Ogilvy&Mather.

Podpořené projekty
Každé dítě může být Tarzanem
Třanovice – Zdejší hřiště, které stálo za školou, bylo dva roky mimo provoz. Díky grantu,
který Třanovice obdrželi, se mohli pustit do práce. „Bez této podpory bychom si o hřišti
zřejmě mohli nechat jen zdát. Peníze na nové naše obec neměla,“ uvedla asistentka
starosty Karin Tomanová. Rodiče v nemalém počtu přiložili ruku k dílu a děti už si zase
mají kde hrát. „Houpačky létající skoro do oblak, kolotoč, který zaručeně zamotá i hlavu,
šplhací koutek plný lan a pružinová hlavice, co prověří rovnováhu,“ takové atrakce čekají na
malé i větší Tarzany.

Psychowalkman - pro uši i oči
Karviná – Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku s postižením si
pořídilo díky Nadaci OKD psychowalkman. „Je to přístroj vypadající jako normální walkman.
Pro ty, co si ho nepamatují, je podobný dnešním přehrávačům digitálních zvukových
formátů. Slouží k celkovému uvolnění, odbourání stresu, depresí, úzkostí. Působí na
nespavost, podporuje paměť i koncentraci,“ uvedla vedoucí centra Marcela Parikrupová.
Přístroj se čtyřiceti základními programy je vhodný například pro lidi s Alzheimerovou
chorobou.

Kolektiv CZ Bastav nežije ve vzduchoprázdnu
Darkov – Kolektiv dodavatelské firmy CZ Bastav z Dolu Darkov přispěl na občanské
sdružení svatá Babora částkou 17 tisíc korun. Není jim totiž lhostejný osud sirotků, kteří
ztratili rodiče při práci v dole. „Čteme články v Horníku a činnosti Barborky si nesmírně
vážíme. Nežijeme přece ve vzduchoprázdnu. Každý z nás zná na šachtě spoustu lidí a zná
i takové, kteří mají s podobnou tragédií osobní zkušenost. Proto jsme si řekli, že pro OKD
pracujeme už dost dlouho na to, abychom i my projevili svoji solidaritu,“ vysvětlili zástupci
kolektivu. Symbolický šek a hotovost předali zástupci firmy předsedovi OS svatá Barbora
Vladislavu Sobolovi.

Stonavská Barborka
Ostrava – Na konci listopadu pořádala Stonavská Barborka šestý ročník pěvecké soutěže
komorních ansáblů. Tato mezinárodní soutěž je jediná svého druhu ve světě. Vystoupilo zde
více než 150 studentů z uměleckých škol z celé české republiky. „Je to pro mladé lidi další
příležitost, podobnou kvalitu najde člověk v různých soutěžích typu superstar jen stěží.
V naší soutěži se prezentují nejlepší zpěváci a další hudebníci, pro které se hudba stává
životním posláním,“ vysvětlil Josef Melnar, ředitel Stonavské Barborky, která se koná díky
podpoře obce Stonava a Nadace OKD.

Srdcovka - Hasiči postavili přístupovou cestu
Stonava – Po trávníku, někdy docela vysokém, neposekaném, vedla až donedávna jediná cesta
na dětské hřiště na stonavském sídlišti Nový svět, které vloni vzniklo za obecní peníze. Pak se
však „spojily“ šikovné ruce místních dobrovolných hasičů s penězi od Nadace OKD a výsledkem je
nový, přibližně pětačtyřicetimetrový chodník. Novou přístupovou cestu ke hřišti na Novém světě si
pochvalují hlavně rodiče. Dobrovolní hasiči mají nad „pláckem“ pro děti patronát, starají se
o údržbu a chrání ho před vandaly.

Nové nehtové studio, ve kterém pracují lidé se zdravotním hendikepem
Ostrava – Manikúru, pedikúru či parafinový zábal nabízí nové Nehtové studio, které
3. prosince v Havířově otevřela obecně prospěšná společnost UnikaCentrum. O
zákazníky se starají dvě odbornice se zdravotním postižením. Na běžném trhu práce by jen
těžko hledaly uplatnění. Většinu finančních prostředků na výbavu studia získala společnost
od Nadace OKD. "Věřím, že nehtové studio bude dělat dobrou reklamu zaměstnávání lidí se
zdravotním hendikepem. Po ukončení projektu by si na sebe mělo vydělat, abychom mohli
obě pracovní místa udržet," řekl ředitel UnikaCentra David Jelínek. Až do konce března
vyhlásilo nehtové studio padesátiprocentní slevu nebo pernamentku, kterou můžete použít
jako netradiční vánoční dárek.

Dětmarovický kostel má novou fasádu a okna
Dětmarovice - Jedinou historickou budovou v Dětmarovicích je kostel sv. Maří Magdalény.
V druhé polovině roku dostal od Nadace OKD půl milionu na novou fasádu a okna v hlavní lodi.
„Stavba je stará více než 140 let, její stav si už vyžadoval rozsáhlejší údržbu a náročnější opravy.
Úřad pochopitelně na obnovu dominanty obce přispěl, ale bez pomoci Nadace OKD by žádné
práce nemohly být provedeny,“ uvedla Taťána Čempelová z dětmarovického obecního úřadu.
Římskokatolický kostel neslouží pouze pro potřeby farnosti, ale i k pořádání koncertů a dalších
kulturních akcí pro širokou veřejnost. Ministerstvo kultury ČR předloni zaneslo tento kostel mezi
památky.

Pionýři Paskov
Paskov – První sobotu v listopadu bylo v Komunitním centru, někdejší Sokolovně,
odpoledne plné soutěží a zábavy pro děti. Pořádala ho Pionýrská skupiny Paskov. Díky
podpoře z Nadace OKD si mohli dovolit větší propagaci i bohatší program. Smyslem akce
bylo vytvořit alternativu vysedávání u počítačů. „Málokdy se děti bohužel dokážou zabavit
společnými hrami, navíc mají i malé povědomí o lidových zvycích a tradicích předků,“ uvedl
Aleš Šafránek. Přijeli folklórní soubory nejen z beskydského regionu, ale také ze
Slovenska. A účast byla obrovská - hrát si přišlo na 120 dětí!

Chytré hlavy hostil Pražský hrad
Ostrava – Ze školních lavic do zasedacího sálu Krajského úřadu v Ostravě a pak přímo do
prezidentského sídla, Pražského hradu v Praze! Taková „kariéra“ čekala na chytré hlavičky
ze severní Moravy a Slezska, které se probojovaly do finále Logické olympiády 2012,
probíhající za vydatné podpory Nadace OKD. „Cílem projektu je nabídnout dětem a mladým
lidem soutěž, která je zábavnou a netradiční formou přivede k logice, logickým úlohám
a hádankám. Má zvýšit i zájem o matematiku a technické obory vůbec,“ popsala Hana
Kalusová z Mensy ČR. Toto apolitické sdružení je pro nadprůměrné inteligentní jedince
s IQ vyšší než 130.

Srdcovka - Mámy měly zůstat doma
Havířov – Misijní stanice Apoštolské církve a Rodinné centrum Majáček pozvali tatínky na hravé
odpoledne do areálu někdejší školky v ulici Komunardů 8. Maminky měli nechat doma. Projekt
„Chlapi na cestě“ byl pro podporu aktivní role otce v rodině. Lukáš Toman zaměstnanec z DoluČSM Sever pomohl pro tuto akci zařídit miniGrant Srdcovka od Nadace OKD. „Během celého
odpoledne se nám tam vystřídalo na třicet rodin. Dokonce jsme řešili dilema, zda dovolit vstup
maminkám, ty přece měly být doma. Několik jichž totiž dorazilo. Byli jsme však benevolentní
a pustili je taky.“ Pro děti i dospělé zde čekal bohatý program v podobě sportovních disciplín,
slepeckého slalomu, střílení ze vzduchovky a kvízů.

Srdcovka - Netradiční Mikulášská nadílka
Havířov – Zdeněk Kucharík, vrtmistr z karvinského Dolu Lazy, dělá už deset let na tradiční
Mikulášské besídce. Letos by mu ale 2. prosince v restauraci Kina Radost více slušela role
Mikuláše. Díky Srdcovce totiž nadělil postiženým dětem a mladým lidem z Havířova dvoudenní
výlet do Prahy, jehož vrcholem byla návštěva hudebního divadla Goja Music Hall a shlédnutí
muzikálu Les Miserables čili Bídníci. „Hlavní je, že se dětem výlet líbil. Ne všichni mají dost
peněz, aby je mohli vzít na podobný zájezd. Některé děti proto byly nadšené už jen z jízdy ve
vlaku. Návštěva Prahy pak pro ně představovala nepředstavitelný zážitek,“ vyprávěl Kucharík.

Festival dětské divadelní tvorby Arénka je zpět
Ostrava – V porubském Domě dětí a mládeže se konala po tříleté odmlce přehlídka dětské
divadelní tvorby Arénka. „Arénka má již šestnáctiletou tradici potvrzující její potřebnost. Je
určena dětským divadelním souborům ze základních, uměleckých, praktických a speciálních
škol i kroužkům při různých střediscích volného času, které se věnují práci se zdravými, ale
také mentálně či tělesně hedikepovanými a sociálně ohroženými dětmi,“ upřesnila za
organizátory Kateřina Moroňová.
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