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Editorial
Milí čtenáři,
jak můžete vidět za okny, konečně začalo léto, období prázdnin, dovolených a teplých dnů.
V médiích je toto období označováno jako okurková sezóna, jelikož se toho moc neděje a
novináři těžce shánějí témata na titulní strany. V naší nadaci naopak patří toto období k
nejvytíženějším, jelikož vrcholí mnoho projektů, které jsme podpořili. Ať už to jsou
víkendové ozdravné pobyty, letní dětské tábory nebo společenské a kulturní akce, je jasné,
že léto do okurkové sezóny neziskových organizací nepatří. Doporučuji tedy všem, aby se
pochlubili s výsledky své práce a nabídli novinářům témata, o kterých by mohli psát. Tipy,
jak své projekty vhodně komunikovat, naleznete v mediální kuchařce na našich webových
stránkách. Protože pozitivních zpráv není nikdy dost.

Přeji vám slunné a pohodové léto plné nevšedních zážitků.
Veronika Kusá
produkční a mluvčí

Podpořené projekty
Frýdek- Místek sobě!
Frýdek- Místek – Největší frýdecko- místecký hudební, divadelní a filmový festival Sweetsen
Fest roste každým rokem. Z komorní akce pro hrstku přátel, která poprvé proběhla v roce
2004, se během let stal jeden z největších festivalů u nás. Vystupují na něm pouze tvůrci a
umělci z Frýdku- Místku, festival navíc tradičně poskytuje prostor pro prezentaci činnosti
neziskových organizací. V jednotlivých dnech akce, která se koná 25. - 28. června, budou
probíhat veřejné sbírky pro společnosti Opora dětem, Charita, ADRA a Podané ruce.
Za přispění Nadace OKD pak organizátoři připravili fotografické a výtvarné dílny na stadionu
TJ Slezan Frýdek- Místek. „Celý pátek i sobotu se mohou zejména děti návštěvníků zapojit
do workshopů pod vedením zkušených fotografů a výtvarníků. Budou fotit kompozice a
portréty, vytvářet portrétní kresby, používat speciální bublifukové techniky nebo vyrábět
keramiku na hrnčířském kruhu,“ uvedl za organizátory Petr Korč.

Oltář z Něbrojovy kaple v Dětmarovicích bude opraven
Dětmarovice - Před dvanácti lety vandalové silně poničili Něbrojovou kapli v Dětmarovicích a
bohužel nezůstal ušetřen ani její dřevěný oltář. Rozsah poničení však nebyl tak velký, aby bylo
poškození nenávratné. Proto se obecní úřad přihlásil do nadačních grantových výzev, uspěl, a
oltář tak může být zrestaurován. Restaurátora, jehož obec určí výběrovým řízením a na podzim
mu oltář předá, čekají náročné úkoly. Truhlařina a konstrukční zpevnění, petrifikace neboli
vytvrzení stávajících materiálů, odstranění starých nátěrů, asanace dřeva, doplnění zcela
chybějících prvků na korpusu, to vše by mělo být hotovo už napřesrok v září. Poté chtějí kapli i s
oltářem vysvětit a využívat k církevním účelům.

Doubravské indiánské kmeny vítaly léto
Doubrava – Hlavní totem zhotovený řezbářským nadšencem a předsedou fotbalového TJ
Baník OKD Doubrava Peterem Szabó zdaleka nestačil na vítání prázdnin v indiánském
stylu, které se za účasti pěti stovek rudých tváří konalo předposlední červnovou sobotu v
Doubravě. Na akci vystoupily děti ze základní a mateřské školy a pro všechny byla
připravena spousta zábavných i poučných atrakcí. Projekt Doubrava spolu II pokračuje v
září Drakiádou a na podzim Světluškováním.

Psovodi pomáhají, ale barabům nedají šanci
Horní Suchá – Zajímavé a jistě i výchovné podívané se dostalo obyvatelům činžáků v Důlní
ulici v Horní Suché. Na pozvání obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití přijeli
příslušníci karvinského odboru krajské kynologické služby Policie ČR a ukázali, co jejich
vlčáci dovedou. „Psovody jsme pozvali, neboť jejich činnost zdejší děti asi nikdy neviděly. S
lidmi v uniformách se setkávají, ale většinou jen tehdy, když se něco semele. Ukázali jsme
jim, že policisté jsou zde proto, aby také pomáhali. Psovodi jim ukázali, že pachatel se
opravdu před psem neschová, neuteče mu ani ho nepřepere. A také vysvětlili, jak často
hledají ztracené děti ,“ uvedla Lucie Mastná ze Vzájemného soužití.

Ping- pongová exhibice udělala radost nejenom dětem
Karviná – V rámci grantového programu Srdcovka jsme již podruhé podpořili projekt snažící
se o rozvoj stolního tenisu v Karviné. Během akce s názvem Karviná se baví vystoupili Ivan
Karabec z Baníku Havířov a Tomáš Kosellek z KLUBstenu Karviná. Pro dvě stě dětí ze
stacionářů či dětských domovů předvedli skvělou show, když hráli ping- pong pomocí
pokličky na hrnec, paličky na maso, boty nebo hrníčku.

Mladí horolezci z Baníku se školili na pískovcích
Karviná – Měsíc čekali horolezci z TJ Baník Karviná na „správné“ počasí, které umožní vzít
první várku členů dětského a dorosteneckého kroužku na školu lezení po pískovcových
masivech. Až první červnový víkend byl ten pravý a pod vedením Romana Kocha coby
patrona srdcovkového projektu a dalších zkušených lezců z oddílu si to všichni náramně
užili. Navštívili totiž Adršpašsko- teplické skály a zjistili, jak se pískovcové skály liší od skalek
a lezeckých stěn, na kterých obvykle trénují.
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