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Editorial
Milí přátelé,
babí léto je v plném proudu a vypadá to, že ještě nějakou chvíli vydrží sluníčko vyhrávat boj
nad mraky a chladem. To je určitě na konci nabité letní sezóny, která přinesla spoustu výživných
akcí, skvělá zpráva. S mnohými z Vás jsme měli možnost setkat se osobně a musím přiznat, že to
bylo báječné. Pokud byste chtěli zavzpomínat, podívejte se na rozsáhlou fotodokumentaci
na www.facebook.com/ nadaceokd.
Ale abychom se jenom nedojímali, podívejme se, co nás čeká. Přípravy na letošní Ceny Nadace
OKD jsou v plném proudu, a tak brzy očekávejte zveřejnění nominací okořeněné možností
hlasovat na webu nadace o nejlepší projekty a nominovat osobnost neziskového sektoru.
Pro hlasující jsou navíc připraveny odměny v podobě nové výbavy na zimní sezónu, předplatného
novin a mnoha dalších. Samozřejmě nezahálíme a připravujeme novinky, které, jak doufám,
oceníte v novém grantovém kole, které bude vyhlášeno v lednu příštího roku. Přeji mnoho úspěchu
a nezapomínejte, že i my se rádi dovídáme o Vaší činnosti formou fotek, videí i dalších
zajímavostí.
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Benefiční koncert ,,Nadace OKD pro Barborku“
První zářijový pátek se nesl v benefičním duchu. Nadace OKD uspořádala koncert ,,Nadace
OKD pro Barborku“. Jak již název koncertu napovídá, výtěžek sbírky byl určen Občanskému
sdružení svatá Barbora, které pomáhá hornickým sirotkům. Hlavní ,,hvězdou“ večera byla
skupina The Tap Tap, kapela tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského
Jedličkova ústavu. Jako host se skupinou vystoupila zpěvačka Bára Basiková. Sbírka
vynesla přes 330 tisíc korun. Děkujeme všem milým hostů, kteří do sbírky jakkoliv přispěli.

Hornické slavnosti a karneval Nadace OKD
Hornické slavnosti OKD navštívilo podle odhadu pořadatelů kolem 20 000 lidí, čímž byl
o více než čtvrtinu překonán dva roky starý návštěvnický rekord. Na akci vystoupily
například skupiny MIG 21, Wohnout a Kryštof. Zazpívala také zlatá slavice Lucie Bílá.
Nadace OKD již třetím rokem uspořádala na karvinském náměstí Nadační městečko, kde se
měly možnost prezentovat neziskové organizace podpořené nadací. Doslova velký třesk
způsobil v Karviné historicky první karnevalový průvod, který uspořádala nadace
ve spolupráci s produkční agenturou Art Prometheus. Na Karvinsku se o něm bude jistě
ještě dlouho mluvit.

Podpořené projekty
Barborka měla společnou dovolenou v Adršpachu
ADRŠPACH – Jedenadvacet dětí, třináct maminek a jedenáct rodinných příslušníků strávilo
na konci července týden v krásné přírodě Adršpachu na letní dovolené Občanského
sdružení svatá Barbora. Nadace OKD přispěla hornickým sirotkům v programu „Pro zdraví“
částkou osmdesáti tisíc korun. Na programu byly společné výlety do skalního města,
na zámky do Náchoda a Ratibořic nebo dobrodružství v Safari ve Dvoře Králové. K tomu
výlety na kolech a pro nejodvážnější i horolezecký výcvik.

Baškohrátky s hornickými autobusáky
BAŠKA – Šoféři ČSAD z Karviné, Havířova a Frýdku- Místku vozící v pracovní době také
horníky na doly OKD vytvořili „nepotopitelný autobus“ a soutěžní družstvo pro letošní ročník
Baškohrátek. Přehlídku netradičních plavidel spojenou s adrenalinovou dráhou, která se
konala druhou srpnovou sobotu u přehrady v Bašce u Frýdku- Místku, podpořila již podruhé
Nadace OKD. Podle odborné poroty byli autobusáci nejlepší, diváci jim přisoudili druhé
místo za Křemílkem a Vochomůrkou. Tradiční akci, která propaguje místní přehradu i celý
beskydský region, letos navštívilo rekordních sedm tisíc lidí.

Karvinská Oáza slavila jubileum
KARVINÁ – Deset let se Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oáza stará, aby potomci
sociálně slabých obyvatel karvinského Nového Města dali přednost slušnému životu
před potloukáním se po ulicích, drogami a trestnou činností. A třetím rokem v tom pomáhá
i Nadace OKD, která v programu „Pro zdraví“ uvolnila na tyto chvályhodné aktivity postupně 100
000, 200 000 a naposledy 260 570 korun. Areál v Mírové ulici nabízí již od 1. srpna 2001 služby
dětem a mladým lidem od šesti do 21 let, kromě nabídky smysluplného využití volného času jim
odborníci pomáhají v obtížných životních situacích.

Školka bude mít nadační dopravní hřiště se železnicí od AWT
OSTRAVA – Železnice v mateřské školce? Koleje, závora? Když má zařízení pro předškolní
děti takové partnery, jako jsou Nadace OKD či skupina AWT, možné to je! A většina z toho
taky nejpozději do konce podzimu v mateřské školce ČS Exilu v Ostravě- Porubě bude
postavena. Malí kluci a holčičky se díky tomu budou moci učit poznávat situace a rizika
v silničním provozu. Cílem nově budovaného hřiště, které budou využívat také děti
z dalších školek, je připravit je na samostatný a bezpečný pohyb v každodenním
dopravním provozu.

Čeští a polští senioři na sportovním dni
KARVINÁ – Potřetí se v Městském klubu seniorů v Karviné Hranicích sešli důchodci včetně
hojného počtu vysloužilých horníků a dalších pracovníků dolů na Sportovním dni.
Uspořádala ho karvinská radnice a podpořila Nadace OKD v rámci projektu „Seriál aktivit
pro seniory, aneb Zábava nemá hranice“. Sportovci z šesti karvinských seniorských klubů,
střediska Nový Domov a z polských partnerských měst Rybnik a Golkowice se utkali
v šipkách, kuželkách, střelbě ze vzduchovky a hodu na cíl. Sportovní den byl jednou z částí
seriálu zábavných aktivit pro důchodce, na který přispěla nadace v programu „Pro radost“
stotisícovou částkou.

Miniškoličky hlídají děti, aby rodiče mohli pracovat
OSTRAVA – Rodiče v práci, plné školky, babičky nemůžou… Co s dětmi? Otázku, jakou si někdy
položila většina pracujících maminek a tatínků, zodpoví v našem regionu hned tři centra
podporovaná Nadací OKD. Ve dvou Sluníčkách v Karviné a Havířově a v Chaloupce v Ostravě
nabízejí hlídání! Služba nazvaná Miniškolička je určená těm, kteří potřebují zajistit hlídání, aby se
po mateřské mohli snadněji vrátit do práce, navštívit zaměstnavatele, případně docházet
do vzdělávacích kurzů.

Novojičínská Škola života zahájila odlehčovací službu
NOVÝ JIČÍN – Starosti a zátěž prakticky čtyřiadvacet hodin denně po sedm dní v týdnu. Tak
mnohdy vypadá život těch, kteří se doma starají o někoho blízkého s vážným fyzickým nebo
duševním postižením. I tito pečovatelé potřebují občas „vypnout“, mít chvilku jen pro sebe.
Novojičínský denní stacionář Škola života jim to od třetího zářijového týdne umožňuje díky
nové nespiritní službě, jejíž zavedení podpořily Nadace OKD a Nadace ČEZ.

Děti z Liščiny dostaly hřiště a dílnu
OSTRAVA – Sportovní hřiště a dílna pro kutily jsou nejnovějšími příspěvky ke zlidštění
heřmanické osady Liščina, které se před lety slušný člověk vyhýbal obloukem. Díky realitní
společnosti RPG Real Estate vlastníci většinu zdejších domů, slezskoostravské radnici,
městské policii a Nadaci OKD začíná lokalita s převážně romskými obyvateli vypadat
k světu. Nadace již dříve přispěla na zřízení hřiště pro nejmenší děti, v poslední době pak
na sportovní plácek a kutilskou dílnu.

Kdo má ovce, ten má co chce...
KOŠAŘISKA – Gdo mo łowce, tyn mo co chce! Nerozumíte? Ono už ani na Jablunkovsku
či Těšínsku, kde se mluví tímto gorolským nářečím, není moc lidí, kteří by se vyznali
v ovčáckém řemesle, a ještě navíc udržovali při životě odkaz předků. Proto také Občanské
sdružení Koliba a Ognisko Goroli Śląskich organizovaly předposlední sobotu v září v obci
Košařiska slavnost „Rozsod“, kde ukázaly obřady a zvyklosti spojené s koncem pastevecké
sezony v regionu. Koliba sdružující lidi z české i polské strany Beskyd je stejně stará jako
Nadace OKD, od které dostala stotisícovou dotaci na projekty seznamující veřejnost se
zvyky a obyčeji tohoto kraje.

Děti z Doubravy dostaly nový koutek v knihovně
DOUBRAVA – Ačkoliv už Doubrava nepatří k obcím s činným dolem, dostává se jí nemalé
pozornosti těžební společnosti a její firemní nadace. Po příspěvcích na hřiště pro nejmenší,
vydání knížky o zdejším kostele či penězích na obnovu po povodni získala dotaci
i na rekonstrukci dětského oddělení knihovny. Vzniklo tak místo na čtení a půjčování knih,
ale i prostor pro setkávání dětí a rodičů. V plánu je například také založení klubu maminek.

Třebovický koláč snědly valašské dívky z Lipty
OSTRAVA – Koláč veliký jako kolo osobního automobilu spořádala po vystoupení děvčata
z valašského souboru Školička z Lidečka, jenž byl jedním z devatenácti účinkujících
na osmém ročníku přehlídky folku, folklóru, country a bluegrassu v ostravských
Třebovicích. Pozadu za nimi nezůstávali ani návštěvníci „Třebovického koláče“, kteří
od pátku 16. do neděle 18. září skoupili a snědli další stovky kusů sladkého. Festivalu se
letos zúčastnily čtyři tisícovky lidí.

Dětské hřiště v Pstruží oživilo centrum obce
PSTRUŽÍ – Beskydská obec, která má v současnosti 897 obyvatel, se rok od roku
zvelebuje. Letos jí k tomu pomohla také Nadace OKD se svým grantem na vybudování
dětského hřiště, které oživilo centrum vesnice. Na plácku kolem hřiště chce obec pořádat
akce pro veřejnost, a samozřejmě především pro děti.

Ostrava patřila loutkařům
OSTRAVA – Čeští, polští, němečtí, francouzští, nizozemští, slovinští, běloruští, ukrajinští,
litevští, norští i američtí či izraelští loutkáři se setkali v Ostravě, kde se konal devátý ročník
festivalu Spectaculo Interesse. Tuto přehlídku loutkového divadla, která patří mezi
nejprestižnější na světě, podpořila také letos Nadace OKD. Program probíhal na několika
scénách, od Divadla loutek až po ulice a náměstí a stal se mimořádným zpestřením
ostravského kulturního života.

Záchranný tým ČČK dostal příspěvek na novou výbavu zásahového
vozidla
OSTRAVA – Nadace OKD již dříve pomohla pořídit zásahový automobil pro Záchranný tým
Českého červeného kříže (ČČK) Ostrava, jehož dobrovolníci pomáhají na sportovních,
kulturních či společenských akcích a školí občany v poskytování první pomoci. Nyní nadace
podpořila záchranáře také při nákupu potřebného vybavení – zásahového batohu, bateriové
odsávačky a nosítek. Věřme, že tyto věci budou záchranáři v praxi používat co nejméně.
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