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Těšte se na granty

Nové hledačky v Ostravě
souvisejí s horníky i uhlím

Karolína Drozdová,
pověřená řízením Nadace OKD
Vážení čtenáři,
minulý týden bylo uzavřeno letošní grantové
kolo v programech Pro
region a Pro Evropu.
V nadaci jsme uzavírali
sázky, kolik žádostí
dorazí a konečný počet
nás příjemně překvapil. Ačkoliv se nadace
pro tento rok se svou
podporou zaměřila jen na města
a obce, které jsou ovlivněny činností našich dárců, a především zřizovatele – společnosti OKD, zájem byl
i přesto veliký. Celkem nám přišlo
280 žádostí o podporu. Konkrétně
v programu Pro region šlo o 271
žádostí a v programu Pro Evropu
o 9. Musím však podotknout, že

Sdružení Actaea
z Jeseníků přispívá
za pomoci NOKD
k poznání přírody
a krajiny, šetrnému
cestovnímu ruchu a také
zábavě či vzdělávání
KARVINÁ – Nevíš-li, co důl jest,
prubni náš havířský quest! Tak pojmenovali jednu z trojice nových
questů, neboli hledaček, vytvořených sdružením Actaea v moravskoslezské metropoli. Zapojit
se do ní může veřejnost v areálu Dolu Michal v Michálkovicích.
Další, která se věnuje hornictví, je
k dispozici v Ostravském muzeu
ve Staré radnici, a poslední pak
v Zoo Ostrava.

„Questing je hra původem
z USA spočívající v hledání a nalézání pokladů v podobě informací
o nějakém konkrétním místě, jeho
zajímavostech, tajemstvích či věcech, kterých byste si jinak možná sami ani nevšimli. Kombinuje
zábavu, poznávání i vzdělávání,“ upřesnila předsedkyně sdružení Actaea z Karlovic Kateřina
Kočí s tím, že hledaček už v rámci
Česka uspořádali na třicet.
Vytváření questů ovšem podle
ní neznamená, že si „někdo sedne ke stolu a napíše hledačku“.
Většinou totiž za tím stojí práce
a společné úsilí skupiny nadšenců, kteří chtějí druhým lidem uká-

POKRAČOVÁNÍ ABILYMPIÁDY
UŽ S REGULÉRNÍM SRDCAŘEM
KARVINÁ – Už při loňském premiérovém ročníku Abilympiády Karviná
se objevil v porotě i Jozef Kovács,
bezpečák z „Armády“. Nikoliv však
z titulu pracovní funkce, nýbrž
kvůli osobnímu angažování při
přehlídce schopností a dovedností
postižených dětí a mládeže. A letos
to poslední březnový den už jako
regulérní Srdcař zopakuje!
„Zvláštní školu v Novém Městě,
dnešní ŠS, ZŠ a MŠ Komenského,
navštěvovala dcera Elvíra, která
je zrakově postižená,“ vysvětlil
jeden z letošních osmi desítek
úspěšných žadatelů o minigranty z těžařské nadace. Srdcovku
chtěli s ředitelkou Marií Filipcovou
na uspořádání Abilympiády zkusit
získat už loni, ale s projektem přišli
příliš pozdě.
Na škole Komenského se i tak
první ročník této akce za podpory
těžařů uskutečnil. „Připravili jsme
osm soutěžních disciplín – aranžování květin, zdobení kraslic,
studenou kuchyni, výrobu gelových
svíček, košíkářství, korálkování,
zdobení perníčků a mechanickou
montáž,“ upřesnil Kovács s tím, že

FOTO: Radek Lukša

„Hráči procházejí
expozicemi, až vyluští
tajenku, podle které
pak najdou krabici
s pokladem,“ vysvětlila
princip Kateřina Kočí.

někteří žadatelé evidentně svůj projektový
záměr řešili na poslední
chvíli, a to se projevilo
v samotných projektech
a jejich kvalitě. Chyby,
které se často vyskytly,
tak nemusely vůbec
vzniknout, kdyby žadatelé řešili své projekty včas
a nebyli pod zbytečným
časovým tlakem, který často vede
k nepozornosti.
Přesto všem děkujeme za aktivní
přístup. Nyní nastává čas hodnocení
všech přijatých žádostí a čekání
žadatelů na zveřejnění výsledků.
Na seznam nově podpořených projektů pro rok 2015 se můžete těšit
15. 4. 2015. Všem držím palce.

Se svatou Barborou, horníky a uhlím souvisí quest v muzeu.
zat něco zajímavého ve svém okolí. „V partě je to zajímavější i zábavnější, nevznikne tak suchařina
na letáčku A5, ale skutečná hra,
do níž se účastníci aktivně zapojí,“ přiblížila Kočí.
Díky těžařské nadaci se tak
do questingu mohou zapojit i návštěvníci oblíbených turistických destinací Ostravy. „Pravidla
a podmínky hry jsou k dispozici na místě v pokladnách historické šachty, muzea či zoologické zahrady,“ vysvětlila Kočí
s tím, že jim, tj. sdružení Actaea,
už Nadace OKD v minulosti podpořila rovněž projekty rozvoje cestovního ruchu na Vrbensku
i v Jeseníkách. Více také na webu
www.questing.cz.
Radek Lukša

Historická šachta, muzeum, zoologická zahrada
 Nevíš-li, co důl jest, prubni
náš havířský quest! Hledačka
na Dole Michal vede účastníka
po cestě horníka na šichtu
– od vrátnice, přes šatny,
známkovnu, cechovnu a výdejnu
svačinek až k ohlubni jámy.
 Cesta za uhlím, aneb Putování
Ostravským muzeem se svatou
Barborou. Hornická patronka je
v tomto případě patronkou questu
na Staré radnici na Masarykově
náměstí, představuje zde

exponáty související s nálezem
černého uhlí, jeho těžbou,
využíváním a rovněž historii města
spojeného s hornictvím.
 Hledačka sovy Rozárky, aneb Ze
zoo do volné přírody. Jak už název napovídá, tématem hry v Zoo
Ostrava jsou zvířata chovaná
v lidské péči, a poté vypouštěná
do přirozeného prostředí ve volné
přírodě. Kdo najde poklad, může
si z něj něco odnést, což ve všech
questech nebývá pravidlem!

Jozefa Kovácse přizvali mezi porotce
soutěžní přehlídky.

se účastnily i organizace z Českého
Těšína, Orlové či Třince.
Vítěze podle něj vybrali v každé
disciplíně. „Představil se také
obuvník, květinářka, cvičitelka psů
s canisterapií. Ohlasy na přehlídku
řemesel rozvíjejících zručnost i manuální dovednost dětí a mládeže
s hendikepem byly velmi kladné,“
doplnil Kovács s pozváním na
II. Abilympiádu, která se na SŠ, ZŠ
a MŠ Komenského koná v úterý
31. března.
Radek Lukša

Poháry pro nejlepší sbírala Voltiž Duha
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i bronzový pohár pro jednotlivce,“
informovala předsedkyně Voltiže
Duha Karolína Pachotová. Zlatou
skupinu tvoří Gabriela Nožičková,
Anna Ciencialová, Jan Ježowicz,
Alexandra Krejčí, Michaela
Pachotová a Aneta Santarius.
Tyto děti ve věku od sedmi do deseti let cvičí na koni jménem
Hasan 3. V jednotlivcích si nejlépe
počínala Júlia Ježowiczová, druhá skončila Anna Jonsztová, třetí Gabriela Rucká. Děvčata cvičí
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KARVINÁ – Každý rok jiný patron.
Tak funguje karvinský oddíl Voltiž
Duha, který se letos těší již čtvrtému minigrantu z těžařské nadace.
A jsou za ním i velice zřetelné výsledky, což se ukázalo i první únorovou sobotu v Hulíně na každoročním vyhlašování Voltižního
poháru ČR za nejlepší loňské výkony.
„Naši cvičenci získali zaslouženě zlaté poháry v kategorii dětských skupin a zlatý, stříbrný

Bezpečák a odborář z ČSA na I. Abilympiádě v Karviné.
Voltiž Duha má minigrant i letos, chce díky němu zopakovat úspěchy.

Od elektrikáře a strojníka po bezpečáka a odboráře

Srdcovkový voltižní oddíl posbíral cenné trofeje za rok 2014 v Hulíně.

jak na Hasanovi 3, tak propůjčeném koni z „newportovské“ stáje Faustovi. Trenérkou oddílu je
Kateřina Kalfasová, lonžérkou vodící koně Karolína Pachotová.
Ta pracuje v dělnické pozici
na nádvoří na Darkově a stala se
letos nejnovější patronkou projektu Voltiže Duha. V předešlém období získali minigrant její manžel
Jaromír, působící v Centru perso-

nálních služeb, darkovský elektrikář Jozef Jonszta a technik investic
pro důl a povrch na správě těžební
společnosti Aleksander Jeźowicz.
„Srdcovka nám umožnila pořídit cvičební dresy, žebřiny i tréninkové barely,“ poznamenala Pachotová s tím, že srdcovkoví
gymnasté na koních chtějí zopakovat loňské úspěchy také v letošní sezoně.
uzi

Josef Kovács se vyučil elektrikářem
pro podnik VSŽ (předchůdce US
Steel Košice, dnešního významného odběratele koksovatelného uhlí
z OKD). Blíže „ke zdroji“ se dostal
v Přerově na vojně a po ní se usadil
na Ostravsku. V instalační četě
VOKD obfáral všechny karvinské
doly, podílel se i na vystrojování

šachet či šibíků. Po práci na šibíku 932 v Dole Doubrava zůstal
v provozu jako strojník a elektrikář.
S kamarády zde založil Sdružení
pravicových odborů a stal se
i závodním inspektorem bezpečnosti práce. V těchto funkcích
přešel z Doubravy na ČSA, kde je
vykonává dodnes.

