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

CHLEBOVICE – Třináct párů rukou navíc se náramně hodí ve Včelařském
naučném areálu (VNA) v obci
Chlebovice na Frýdecko-Místecku,
kde získali letošní Cenu Nadace
OKD v kategorii Pro budoucnost.
V tomto počtu zde pracují dobrovolníci a dobrovolnice z několika –
i mimoevropských – zemí v rámci
workshopu organizovaného neziskovkou Inex-Sda. Opravují, udržují, natírají a stavějí.
„Dobrovolnické workshopy mě naplňují, rád na ně jezdím a pomáhám
s různými projekty. Tady u vče-

lařů je to opravdu moc zajímavé,“ nechal se slyšet sedmatřicetiletý David z Itálie, jinak operátor energetického callcentra. On
a jedenačtyřicetiletý učitel matematiky Anasthasios z Řecka platí
v Chlebovicích za výjimky, dobrovolníci se totiž rekrutují především
z řad studentů.
„Studuji v Praze finančnictví a působím i v mládežnické neziskové organizaci, přes tu jsem se dozvěděla o workcampu. Spolu s Lukášem Michálkem, který patřil ke
zdejšímu včelařskému kroužku
a dělá průvodce ve včelařském muzeu, jsme vedoucí – campleadeři.
Znamená to pro mne využít znalostí češtiny a angličtiny k tlumočení,“ líčila šestadvacetiletá Viktorie
z Ruska.
„První den jsme měli takový odpočinkový, ale poté nás čekalo a čeká
šest hodin práce denně. Asi se to
nezdá, ale je to zabíračka, my hol-

Výkvět pirátských kapitánů včetně patrona projektu (vpravo).

SRDCOVKOVÉ LETNÍ TÁBORY
U VODY, V PIRÁTSKÉM DUCHU
FOTO: Radek Lukša

Chlebovický naučný areál
pomáhá dát před
oslavami do náležitého
stavu třináct mladých
lidí z ciziny. Každý zde
odpracuje šedesát hodin

FOTO: 3. PS Orlová

Dobrovolníci u včelařů

Dobrovolníci čistí dřevěné rámečky pro voskové mezistěny do úlů.
ky jsme například čistily spoustu dřevěných rámků pro voskové mezistěny do úlů. Kluci opracovávali dřevěné klády a budou
z nich stavět lavice k sezení,“ uvedla osmnáctiletá Christina, jež je
mezi dobrovolníky v Chlebovicích
nejmladší.

movala předsedkyně ZO Českého
svazu včelařů Frýdek-Místek
a správkyně VNA Marie Knödlová.
Pomoc je to pro chlebovické včelaře obrovská a mimořádně vítaná.
Byť mají partnery – jako svého času
těžařskou nadaci – přispívající jim
na projekty, většinu prací si zajišťují svépomocí. „Dobrovolníci nám
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29. 8.

Chlebovické včelařské muzeum slaví 29. srpna 20. výročí založení.

Netradiční sporty s Bílým nosorožcem
OSTRAVA – Vybíjenou se dvěma balony – Dodgball – a méně dynamické
házení frisbee talíři – takzvaný
Kanjam – nabídlo sdružení Bílý
nosorožec na závěr projektu pro děti
a mládež ze sociálně vyloučených
lokalit, podpořeného Nadací OKD.
Hrálo se poslední středu v červenci
ve středisku volného času Don
Bosco. Prázdniny, neprázdniny.

Dřívější ranní vstávání stálo
za to
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„Děti sice mají volno, ale naše
zařízení je jim přesto otevřené.
Na netradiční sporty jsme se

domlouvali už dříve na táboře a kluci
byli jednoznačně pro. Den před akcí
jsme udělali výlet do aquaparku,
tam se dal celý tým dohromady.
Ranní vstávání, abychom dorazili
z Přívozu na půl devátou, se jim sice
moc nepozdávalo, ale nakonec si
to užili,“ uvedla Lenka Adámková,
vedoucí Nízkoprahového zařízení
pro děti mládež (NZDM) Společně
– Jekhetane. To pomáhá v Porubě
zhruba šedesáti dětem a dvakrát
tolik klientů má v Přívoze.
A právě šestičlenné smíšené
družstvo kluků a děvčat vyrůstajících v nechvalně známých lokalitách
Přednádraží či Zadního Přívozu si
vedlo nejlépe. „Děti vyzkoušely něco
nového, neobvyklého a setkali se
s vrstevníky z jiných částí Ostravy.
Naši jednoznačně preferovali
Dodgball, baví je rychlejší sporty,“ poznamenala Adámková už
s medailí na krku. Jen o pohár se

V tělocvičně salesiánského střediska Don Bosco hráli vybíjenou se dvěma míči.

3. Pionýrská skupina Orlová
odjela do povodí Sázavy,
kde spolu soupeřili
Krakeni, Prokleté perly
a Černovousové.
„Správní piráti se musí umět chovat na vodě, ovládat svá plavidla,
znát základní zásady a také uzlovou
techniku. Všechno jsme účastníky
naučili. Prošli zkouškami z uzlování
a vodáckým křtem, načež dostali
své Křticí listy,“ vysvětloval Radim
Zuczek, vedoucí 3. PS Orlová. Ten
získal Srdcovku už podruhé – jako
profesionální báňský záchranář.
Vstříc mu vyšla i domovská HBZS
Ostrava zapůjčením drobného
materiálu vhodného právě pro táborníky. „Usnadnilo nám to spoustu
práce. Stejně tak pomohl minigrant
z Nadace OKD. Mohli jsme dětem

Na pirátském táboře 3. PS Orlová na
Sázavě nechyběli vodníci.

dopřát opravdu zajímavý program
a věnovat jim co nejvíce času při
hrách i soutěžích. Nadaci i záchrance moc děkuji,“ prohlásil Zuczek.
Táborníci se rozdělili do tří oddílů,
jejichž jména si také sami vymysleli
– Krakeni, Prokleté perly
a Černovousové. V tomto pořadí skončila i celotáborová hra.
„Pirátský poklad nicméně našly
Prokleté perly, což jim zajistilo druhé
místo,“ doplnil Zuczek s tím, že už
nyní rodiče rezervují dětem místo na
táboře 3. PS Orlová pro rok 2016.

uzi

Oddíl Posejdon ve Věřňovicích

FOTO: Posejdon

Nezisková organizace působící
v sociálně vyloučených
lokalitách dosáhla v projektu
svého cíle – seznámila děti
s novými hrami a nechávala je
předávat zkušenosti

ORLOVÁ – Přímo na břehu řeky
Sázavy rozbila 3. Pionýrská skupina
Orlová stanovou základnu
s polní kuchyní a přivítala v ní na pět
desítek dětí. Tedy spíše korzárů či
bukanýrů, a to i v případě děvčat.
Tématem letošní hry na táboře
podpořeném z minigrantu Nadace
OKD se totiž stali Piráti.

Vítězný tým přívozského NZDM Společně – Jekhetane se radoval z cen a medailí.

Táborníci z vodáckého oddílu Posejdon vyrážejí v kánoích na Olši.

strhlo menší handrkování, jedni se
chtěli chlubit doma, jiní ho vystavit
v klubovně.

VĚŘŇOVICE – Kdysi dávno známý
krvelačný kapitán pirátů Flint loupil
a přepadával lodě v celém Karibském
moři. Lidé odříkávali otčenáš, když
v dálce spatřili jeho loď s vlajkou, na
které byla lebka se zkříženými hnáty!
Touto legendou začínal ve Věřňovicích
tábor oddílu vodáků Posejdon.

Posílení sebedůvěry
a sebevědomí
Koordinátorem projektu je Lukáš
Grochal, syn předáka hydraulikářů
v lokalitě Lazy Důlního závodu 1.
„Díky těžařské nadaci jsme uspořádali tři workshopy netradičních
sportů – dva v průběhu uplynulého
školního roku a třetí teď o prázdninách. Na závěrečný jsme pozvali
ostravské neziskové organizace
působící v podobné sféře jako Bílý
nosorožec,“ sdělil s tím, že Dodgball
v tělocvičně a Kanjan na venkovní
ploše hrály čtyři týmy.
V prvních dvou bězích – stejně
jako na pravidelných pondělních
setkáních pro žáky z lokality
Bedřiška na ZŠ Karasova – nechali
děti vyzkoušet také disciplíny

Indiaca, King-ball či Softball (tato
varianta baseballu se spodním
nahazováním se těšila největšímu
zájmu). „Smyslem je děti pocházející z ne příliš podnětného prostředí
motivovat, zvyšovat jejich pocit
sebedůvěry a sebevědomí. Z nejšikovnějších jsme udělali i rozhodčí,“
uvedl Gruchal.
Netradičních sporty oslovily nejméně čtyřicet dětí – z toho většina
se jim věnovala pravidelně
a aktivně. „Vymezeného cíle jsme
dosáhli, a to dvěma způsoby.
Nejprve se školáci seznámili
s těmito v našem regionu téměř
neznámými disciplínami sami,
poté předávali své zkušenosti na
workshopech dalším žákům,“ dodal
zástupce Bílého nosorožce, který
za podpory Nadace OKD uskutečnil
již řadu aktivit pro děti ze sociálně
vyloučeného prostředí.

uzi

Malí vodáci z oddílu
Posejdon měli základnu
ve Věřňovicích, odkud se
podnikala i výprava do
Tortugy neboli Zabełkówa
„Flint schoval svůj poklad tak, že
všechny piráty, co ho šli zakopat s ním,
zastřelil, aby žádný člověk kromě něj
nevěděl, kde poklad je. Po pár letech
ale kapitán umřel a nikdo neví, kde se
ostrov pokladů nachází…“ pokračoval
Roman Štolfa zvaný Pudink, pracovník
centrálního pásového odtěžení v

lokalitě Lazy a dle ocenění těžařské
nadace také Srdcař roku 2014.
Jeho bratr Radek s přezdívkou
Kosťa seznámil malé vodáky se základy pádlování na kánoích, Jan Jaroš
alias Jack Sparrow přednášel
o vodáckých pravidlech, Klára Ligocká
co Morgan připravila seznamovací hry.
Oldřiška Vlčková mezitím na „Území
hrochů“ nachystala v čele kuchařů
oběd. Po něm vypukly pirátské hry
naplno.
„V podobném duchu jako první
den se nesly i ty ostatní. Táborníci se
rozdělili na Ilumináty a Rebely a vedli
spolu líté souboje,“ upřesnil patron
projektu. Táborníci se utkali se žraloky,
piráty, Krakenem i jako posádky mezi
sebou, odchytávali mořské želvy, hledali poklady, jeli na výpravu do Tortugy
(sjezd Olše z Věřňovic do polského
Zabełkówa), absolvovali stezku odvahy i vodáckou olympiádu s pasováním
uzi
na Vodáky.

