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Editorial
Velká změna v nadaci. Přestěhovali jsme se!
Od prvního listopadového dne obýváme nové kanceláře na ulici Karola Śliwky 149/17 v
Karviné. Naše nové prostory, kde svého času sídlila vojenská správa, bude známo
především mužům. Důvodem této změny je fakt, že převážnou část žadatelů a příjemců
máme z Karvinska.
Vchod najdete z boční strany budovy od parkoviště a musíte vyšlapat několik schodů do
prvního patra. Pokud přijedete autem, tak můžete zaparkovat na placeném parkovišti nebo
u univerzity (zdarma) a projít parkem kolem městské policie.
Budeme rádi, když nás navštívíte.
Karolína Preisingerová
ředitelka Nadace OKD

MARCELA DUDOVÁ ZA POMOCI PŘÍBUZNÝCH ZVLÁDLA VLASTNÍ
ONEMOCNĚNÍ A NYNÍ ŠÍŘÍ OSVĚTU A POMÁHÁ JINÝM
Jak dlouho ve vašem spolku působíte?
Jako členka jsem v ONKU 6 let. V současné době zastávám funkci hospodářky klubu, pokladní a
vypomáhám při zajišťování různých akcí. Při realizaci sbírky Český den proti rakovině, při
organizaci pravidelných společných schůzek a jiných akcích.
Společná setkávání jsou pro vás jistě velmi důležitá a přínosná.
Společná setkávání jsou přínosná hlavně tím, že vidíme kolem sebe vyléčené pacienty, třeba už
hodně let. Navzájem se podporujeme, dodáváme víru v uzdravení.
Pro ty, kdo žijí sami, je možnost zúčastňovat se různých akcí důležitá. Každé druhé úterý v měsíci
se setkáváme v salonku Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov. Probereme, co se událo během
měsíce, co plánujeme na příště.
Jaké aktivity spolek nabízí?
Navázali jsme družbu s polskými členkami sdružení Amazonki z Rybnika. Pořádáme s nimi
zájezdy, návštěvy zámků, grilování s písničkami.
Každý rok jedeme na rekondiční pobyt s rehabilitací, kde si odpočineme a relaxujeme
v příjemném místě, převážně v Beskydech. V klubovně pořádáme rukodělné práce na procvičení
motoriky prstů a rukou. Z kulturních akcí, které nabízíme a organizujeme i s jinými karvinskými
organizacemi jsou to kulturní akce v Obecním domě Družba, setkání v regionální knihovně,
v kulturním domě. Jezdíme do divadla v Ostravě. Navázaly jsme v loňském roce spolupráci na
různých sportovních a jiných akcích s členkami Svazu žen z Petrovic u Karviné.

Jednou ročně se setkáváme s členy ostatních onkologických klubů, v regionu i na
celorepublikových konferencích. Předposlední den v roce se již několik let scházíme na
silvestrovském procházení. Každým rokem je nás víc.
Jakým způsobem provádíte osvětu?
Děláme přednášky na školách k prevenci rakoviny prsu, hlavně u dospívajících děvčat.
Předvádíme samovyšetření prsů. Navštěvujeme školy, firmy, působíme na dnech zdraví, Veletrhu
sociálních služeb a také jezdíme i mimo Karvinou.
Jelikož naše klubovna je součástí onkologické ambulance, přicházejí pacienti s dotazy, jak
funguje klub, s žádostmi o radu během léčby. Můžeme zodpovídat dotazy a předávat své
zkušenosti. Kontaktujeme navzájem léčící se pacienty, a se stejnou diagnosou naše členy, ke
společnému povídání. Apelujeme na to, aby ženy chodily včas k lékaři a hlavně, aby se nebály.
Vždyť v dnešní době je rakovina léčitelná. Pokud je objevena včas.
Kdo a co vám v životě nejvíce pomohlo?
V mém životě a hlavně v nemoci mi hodně pomohla blízká rodina, mohla jsem se na ni vždy
spolehnout. Manžel, dospělé děti mi vždy byli nablízku, když jsem potřebovala. Teď se snažím já
pomáhat nemocným v této době.
Co u vás nejlépe funguje, když se právě nedaří?
Rada jak bojovat s nepřízní osudu je velice těžká. Každý člověk je jiný, každý to jinak snáší, někdy
to sám nezvládne a pak je dobré zase se nebát a poradit se s odborníky. Důležitá je podpora
rodiny, přátel, lidí, kteří vědí, co tohle období znamená. Je také velice obtížné opustit práci, když
víte, že se nevrátíte. Tím více, když nemoc zasáhne více členů rodiny a všichni boj o život
nevyhrají. Takto krutá nepřízeň osudu je nepochopitelná, život jde však dál a čas rány hojí. Není
dobré zůstat se svým trápením sám.
Spolek ONKO Naděje Karviná se sice na prvním místě věnuje onkologickým pacientům, nicméně
nezapomíná ani na veřejnost. Snaží se, aby v každé rodině věděli, že zde existuje svépomocná
organizace nabízející aktivity, které pomáhají zvládat složité životní období při boji s rakovinou.

Rozhovor připravila Zuzana Macháčková
Pokud chcete sdílet svůj životní příběh, neváhejte kontaktovat Zuzanu Macháčkovou
(machackova@nadaceokd.cz).

POZVÁNKY

ZÁJEM O STONAVSKÝ FESTIVAL
Ministr kultury ČR Daniel Herman zaštítil přehlídku Stonavská Barborka, která se koná
za podpory těžařské nadace v hornické obci od 2. do 6. prosince. Zároveň pořadatelé
oznámili prodloužení termínu podání přihlášek až do nedělní půlnoci 15. listopadu,
reagují tak na zvýšený zájem o devátý ročník této mezinárodní pěvecké akce.

ZDENĚK BÍNA ZAHRAJE V AGAPE KARVINÁ
Náhradou za zrušený tvarůžkový festival připravila Iniciativa Dokořán v rámci projektu
podpořeného nadací koncert Zdeňka Bíny. Zpěvák a multiinstrumentalista známý z kapel
Walk Choc Ice a – 123 Minut se představí v sobotu 28. listopadu v komunitním centru
Agape (Masarykovo náměstí 4/3) od 20 hodin také písněmi z nového alba.

PODPOŘILI JSME

REKONSTUKCE KATEDRÁLY BOŽSKÉHO SPASITELE
Katedrála Božského Spasitele v centru Ostravy je dominantou města od roku 1889. Druhá
největší sakrální památka na Moravě a ve Slezsku, byla v žalostném stavu. Rozpadající se
části zdiva ohrožovaly chodce i zaparkovaná auta už delší dobu. Úlomky dokonce na
několika místech poškodily střechu tak, že do památkově chráněného kostela zatékalo.
Situace byla opravdu vážná, až věže obehnaly záchranné sítě.
Farnost se dlouhodobě snažila získat evropské prostředky, avšak s ohledem na lokalizaci
byly její šance mizivé, v konkurenci projektů samotného města Ostravy. Proto využili
příležitost nadačního programu Pro Evropu a za naší finanční pomoci si mohli zafinancovat
odborníka na zpracování žádosti a zvýšit své šance na úspěch. Tato investice přinesla
ovoce a farnost získala na rekonstrukci katedrály dotaci téměř ve výši 31,5 mil. Kč.
Ač je tato částka vysoká na celkovou obnovu nestačila. Farnost zbývající potřebné
prostředky zajistila sbírkami a dary. Nyní již můžete katedrálu spatřit v celé své kráse.
Dostala nový kabát, okna, dveře, střechu a nový interiér. Celková oprava se vyšplhala na
neuvěřitelných 60 mil. Kč.
Jsme rádi za takové projekty, které budou obdivovány po mnoho let.

REKONDIČNÍ POBYT KARVINSKÝCH SENIORŮ V LUHAČOVICÍCH
Začátkem září letošního roku odjelo 49 seniorů organizovaných v Městských klubech
seniorů v Karviné na rekondiční pobyt v Luhačovicích. Pobyt byl pro 40 seniorů
spolufinancován Nadací OKD v rámci projektu pod názvem „Na kole i pěšky aneb aktivně se
stárne pomaleji“. Zbývající náklady byly hrazeny z prostředků statuárního města Karviné.
Účastníci byli ubytování v Hotelu Ogar, kde o ně bylo velmi dobře postaráno. Energii nabitou
z dobrého jídla, bylo nutno vydat a to formou ranních rozcviček a procházkami po okolí
Luhačovic a kolem Luhačovické přehrady. Aby byla naplněna podstata projektu, bylo pro
zájemce zajištěno zapůjčení jízdních kol a koloběžek. Jízdu na kole si užila skoro polovina
účastníků a někteří si vyzkoušeli i co obnáší jízda na koloběžce pro dospělé. Koloběžky
měly mezi seniory velký ohlas.
V rámci pobytu byla pro poznávání něčeho nového zajištěna exkurze ve stáčírně Vincentky.
Pro relaxaci těla, byla pro seniory zajištěna částečná masáž horní části těla a velmi oblíbená
taneční zábava.
Senioři si pobyt pochvalovali a to díky nádhernému slunečnímu počasí.
Tento pobyt organizovalo oddělení sociálních věcí města Karviné.

STRAŠIDLA VŠECH KATEGORIÍ BYLA VŠUDE
Třetím rokem oživuje hornická obec za podpory nadace a pomoci místních organizací a
spolků kulturní život v obci Doubravě. Loni na podzimní dušičkovo- halloweenskou akci
v převleku dorazilo 39 malých strašidel a letos o 20 víc.
Do celé přípravy se zapojili také rodiče, kteří program nejen připravovali, ale s dětmi i
prožívali. Nechyběla oblíbená soutěž o nej masku, přičemž některé převleky byly skutečně
povedené. Nutno zdůraznit, že i docela hrůzostrašné.
V rámci projektu „Doubrava spolu“ proběhly již tyto akce: Radovánky v pohádkovém
duchu a Drakiáda. V prosinci se můžete těšit v Doubravě na zdobení stromečků a pečení
perníčků.

CO SE DĚJE V NADACI

NOVÁ KOLEGYNĚ KATEŘINA FAJKOŠOVÁ
Dne 15. 10. 2015 k nám do Nadace OKD nastoupila nová kolegyně na pozici samostatné
ekonomky. I když pochází z Ostravska přicestovala do naší nadace z Olomouce, kde žila
šest let.
Vystudovala obchodní akademii ve Frýdku- Místku. V současné době dálkově dokončuje
vysokoškolské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala ve státní správě,
několik let na pozici samostatné účetní, a téměř pět let na vedoucí manažerské pozici
v oblasti personalistiky v české akciové společnosti. Mezi její záliby patří cestování, vaření
a sport.
Jelikož velmi ráda pracuje s lidmi rozhodla se pro práci v naší nadaci, již se velmi těší na
spolupráci na projektech.
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