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EDITORIAL
Milí Srdcaři,
po krátké odmlce jsme pro Vás připravili obsáhlejší letní dvojčíslo nadačního Bulletinu.
Pokud bych měla vystihnout léto a prázdniny, tak bych zvolila tato tři slova: slunce, děti a
zábava.
Léto a prázdniny patří neodmyslitelně dětem. I když prázdniny pomalu končí a z výloh na
rodiče svítí slogan „Zpátky do školy“, věřím, že si prázdniny všichni užili podle svých
možností a zájmů. Naše nadace zpříjemnila dětem prázdninový čas několika příměstskými
tábory, které se v posledních letech staly stále žádanějšími. Tábory vodácké, sportovní,
indiánské nebo skautské zaplnily lesy, hory, řeky, rybníky a co je největší odměnou pro
instruktory - usměvavé a spokojené děti.
K létu patří festivaly filmové, divadelní nebo hudební. Některé z nich se odehrávají přímo v
režii neziskovek, případně podporují nějakou dobrou věc. I nadace podpořila několik
zajímavých hudebních projektů, které jste mohli přes léto navštívit. Ať jde o frýdeckomístecký Sweetsen fest nebo karvinský Dokořán.
Nebuďte smutní, že končí prázdniny, protože pro Vás chystáme spoustu novinek a máte se
rozhodně na co těšit.
Karolína Drozdová
ředitelka Nadace OKD

POZVÁNKY
ARTETERAPEUTICKÝ PROGAM PRO SENIORY
Karvinští senioři mají šanci se potkat se známým karvinským výtvarníkem Waltrem Taszkem
23. září.
Městská knihovna Karviná připravila v rámci projektu Setkání seniorů- arteterapeutické programy pro
seniory další atraktivní setkání. Zaměří se na uměleckou oblast, kdy známý a oblíbený sochař, malíř
a grafik Walter Taszek, zavzpomíná na vznik Klubu přátel umění, Parazol a Klub karvinských
výtvarníků. Vzácným hostem bude další zakládající člen karvinského Parazolu, malíř Oldřich Kodeš.
Výtvarníci mimo jiné seznámí seniory s technikami své tvorby a ukázkou vlastních děl.
Cílem setkání je vzbudit zájem o výtvarnou činnost a prohloubit vztah ke svému městu, upevnit své
místo ve společnosti, v historii i ve světě.
V případě zájmů kontaktujte paní Denisu Machů (dmachu@rkka.cz nebo 596 311 266).

HORNICKÉ SLAVNOSTI OKD - MÁTE SE NA CO TĚŠIT!
Tradiční oslavy hornického svátku se budou konat v Karviné v parku Boženy
Němcové a ve Staříči v areálu fotbalového hřiště 12. září.
Na dvou scénách bude v Karviné připraven bohatý program pro děti i pro dospělé, který
bude propojen s akcemi města – Barevným podzimem a Dnem mobility. Pivní stany, stánky
s občerstvením, lunapark a další atrakce nabídnou potěšení pro tělo i pro duši.
Akci zahájí pietní akt kladení věnců na Univerzitním náměstí u Obchodně- podnikatelské
fakulty Slezské univerzity. Odtud se pak průvod krojovaných horníků vydá ke kostelu sv.
Marka, kde proběhne bohoslužba za horníky, kteří zemřeli při práci pod zemí. Po jejím
skončení začne program, při němž si přijde na své každý - děti, dospělí, horničtí důchodci,
ale vlastně všichni obyvatelé hornického regionu.
V rekonstruovaném amfiteátru letního kina bude program zaměřen převážně na
děti. Představí se taneční, pěvecké, sportovní a cirkusové formace z regionu. Na hlavní
scéně vystoupí například Elis, Nebe nebo Vaťák (Kabát revival). Hlavní hvězda večera
vystoupí po osmé večer, můžete se těšit na jedinečnou a originální kapelu Tři sestry, která
letos slaví třicet let své činnosti.
Pro děti bude jako tradičně připravena nadační stezka, kde budou plnit jednotlivé úkoly, za
něž dostanou razítko na soutěžní kartu, kterou pak vymění za krásné dárky. Samozřejmě,
co by to byly za Hornické slanosti OKD bez nadačního „plackovače“, který se stal oblíbenou
aktivitou nejen pro děti.
Program celých slavností naleznete na www.hornicke- slavnosti.cz

FESTIVAL NÁRODNOSTNÍCH KULTUR JIŽ PO DEVÁTÉ
Představení kulturního života národnostních menšin v Orlové připadne na sobotu
19. září na Náměstí 28. října.
Již po deváté se v Orlové uskuteční Festival národnostních kultur. Klade si za cíl obohatit
kulturní život ve městě prostřednictvím kulturních vystoupení místních i regionálních
souborů, jejichž členové jsou zástupci národnostních menšin, které jsou ve městě Orlové a
celém hornickém regionu zastoupeny. Jde především o polskou, slovenskou a romskou
minoritu.
Návštěvníci festivalu mají jedinečnou možnost se blíže seznámit s jejich zvyklostmi a
tradicemi. Důležitá je podpora vnímání kulturních tradic všech menšin žijících v našem
regionu nejen dospělými, ale hlavně dětmi, které pak mohou i v budoucnu tyto tradice
rozvíjet a prezentovat dalším generacím. „Jednotlivé národnostní spolky působí na území
města samostatně, ovšem v rámci našeho festivalu všichni vystoupí tak říkajíc pod jednou
střechou a vytvoří pestrou směsici kulturních vystoupení,“ říká ředitelka Domu kultury města
Orlové Isabela Kapiasová.
Bližší informace o programu můžete nalézt na webových stránkách www.dkorlova.cz.
Těšíme se, že se tam s vámi potkáme.

FEDROVÁNÍ S FOKLÓREM V HORNÍ SUCHÉ SE STALO JIŽ
TRADICÍ
Hlavním cílem je vzájemné poznání, porozumění a sblížení kultur sousedních národů.
Představení folklórních souborů z České republiky, ale také ze zahraničí můžete obdivovat
19. září v Dělnickém domě v Horní Suché. Letos se budou kromě všech partnerských obcí
poprvé účastnit zástupci hornického města Dąbrowa Górnicza a obce Strumień z Polska.
Publikum se seznámí s kulturou jiných národností, může si společně s účinkujícími zazpívat
a zatančit.
Na celé slavnosti se nepodílí jen obec, ale také místní spolky, Klub hornických důchodců
Dolu František, kroužky krojovaných horníků, MS PZKO a další.
Novinkou letošního ročníku je rozšíření akce o nedělní koncert v sousední hornické obci
Stonava, kde vystoupí největší hvězda fedrování, profesionální Poddukelský umelecký
ľudový kolektív - PUĹS ze Slovenska.
Předprodej vstupenek bude probíhat 2. – 16. září na úřadě v Horní Suchá u paní Slonkové
(596 410 756 nebo slonkova@hornisucha.cz)

PODPOŘILI JSME
DĚTI MAJÍ DALŠÍ HŘIŠTĚ
Pirátský plácek s vrakem ztroskotané lodi v karvinské městské části Hranice oživil
sídliště.
Díky podpoře sídlištního projektu si děti mohou hrát na piráty. Tradiční hrací prvky jsou
zakomponovány do sestavy, která připomíná vrak lodě. Bylo vybudováno také posezení pro
rodiče, vysázená nová zeleň a také oplocení, aby hřiště bylo pro děti bezpečné.
Při samotné tvorbě návrhu vzhledu hřiště realizátory napadlo, že by se mohly zapojit
samotné děti. Myšlenka vraku lodi získala jednoznačně nejvíc hlasů. Hlavní cílem bylo
zkvalitnit život obyvatelům lokality.
Program Sídliště žije je již ukončen.Podpora byla využita velmi účelně, zajímavě a hlavně ve
prospěch obyvatel jednotlivých lokalit.

SENIOR DOPRAVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Oblastní spolek ČČK Karviná nabízí službu občanům Karviné, Orlové, Petrovicím u
Karviné, Doubravě a Petřvaldu ve formě osobní přepravy typu z domu do domu.
Doprava je určena pro seniory, kteří nevlastní osobní automobil, zůstali sami, jsou špatně
mobilní, tím pádem zůstávají doma a sociálně strádají, potřebují odvoz a doprovod k lékaři,
nemají nárok na sanitní vozidlo, mají daleko autobusovou zastávku nebo se bojí cestovat
MHD.
Služba je cenově přístupná, po celou dobu je zajištěn zdravotní dohled, řidič vozidla pomůže
s nákupem, chůzí do schodů a s dalšími potřebami seniorů.
Senior dopravu je nutné objednat minimálně jeden den předem na kontaktech
596 312 206, 596 312 207, 607 752 550.
Nadace OKD Vám přeje příjemnou cestu.

ADAMŮV LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Děti s poruchou autistického spektra mají velmi omezené možnosti jak trávit letní prázdniny.
Chtěli jsme těmto dětem dopřát aktivní odpočinek a zároveň zážitkovou formou prohlubovat
jejích sociální dovednosti. Hlavním cílem příměstského tábora je individuální rozvoj
sociálních a emočních dovedností u dětí s autismem.
Tento ročník se uskutečnil již počtvrté a účastnilo se ho 35 dětí ve věku 4-16 let z Havířova,
Ostravy, Dětmarovic, Frýdku- Místku, Horní Suché, Karviné, Orlové a Stonavy. Zájemců
bylo tolik, že sdružení evidovalo i náhradníky. Zajímavostí je, že prvního příměstského
táboru se zúčastnilo pouze 7 dětí. Oblíbenost tedy evidentně stoupá.
Nejatraktivnější aktivitou byl Aquapark v Olomouci, sjíždění řeky na raftech, návštěva
malého světa techniky U6 a jízda v motokárách. Nejzábavnější byla zkouška vystřelit si
z paintballové pušky na terč. „Děti sice byli natěšení, že budou hrát bojovku proti sobě, ale
to jsme nemohli dovolit,“ říká Marie Gerdová, předsedkyně Adam, o.s.
Těšíme se na pátý ročník.

MILOVNÍCI PEJSKŮ A KYNOLOGIE MĚNÍ S NADAČNÍ POMOCI
AREÁL
Po práci na šachtě relaxují s pejsky.
Zdař Bůh! by se svým způsobem mohla v KK AVZO Kovona Karviná řada členů zdravit běžně.
Vždyť ve výborů jsou hned tři chlapi ze šachty.
Jestliže stáli v šedesátých letech minulého století horníci u zrodu Kynologického klubu AVZO
Kovona Karviná, v současné době je to těžařská nadace, která napomáhá jeho aktivitám i
obnově areálu. Díky nadační podpoře mohly členky Nikola Banotová a Kateřina Maláčková
trénovat na nově pořízených tréninkových pomůckách pro agility, a tak se probojovat na
mistrovství Evropy i světové soutěže v této disciplíně.
Kynologů z parku Boženy Němcové je okolo osmdesáti, přičemž počet mládežníků se už
přibližuje k padesáti procentům. Dávno už neplatí, že nejoblíbenějším plemenem je německý
ovčák. Nicméně srdcař Petr Palárec zůstává tomuto plemeni věrný a věnuje se své tříleté fence
Terině, se kterou se úspěšně účastní soutěží v agility.

CO SE DĚJE V NADACI
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Správní rada Nadace OKD vyhlašuje výběrová řízení na tří zajímavé pozice.
Jedná se o:
1. Koordinátor projektu S nadací za prací
2. Samostatný ekonom Nadace OKD
3. Administrátor programů Nadace OKD
Pokud máte zájem ucházet se o zaměstnání v naší nadaci, prohlédněte si podmínky vyhlášených
výběrových řízení na www.nadaceokd.cz a do 30. srpna pošlete svůj životopis a motivační dopis na
adresu tym@nadaceokd.cz.
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