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

KARVINÁ – Cukroví vlastní výroby se zde nejoblíbenějšími vanilkovými rohlíčky, velký lavor s deseti kilogramy domácího bramborového salátu, na každého nejméně jedno smažené ﬁlé nebo
řízek, patnáct litrů nealkoholického punče vařeného samotným panem ředitelem. A stromeček i dárky. To je štědrovečerní scénář pro
klienty Domu na půli cesty (DPC)
Heřmánek v Karviné.
„A nikomu nevadí, že děláváme
Štědrý večer už o dva dny dříve.
To abychom byli v Heřmánku skutečně společně. Osmnáct uživatelů, všech devět členů personálu
včetně mé osoby a vedoucí sociální pracovnice i ekonomky, které
jinak mají ranní směny,“ prozradil
Pavel Sporysch, ředitel zařízení
pomáhajícího mladým lidem odchovaným dětskými domovy nacházet své místo ve světě.
„O letošních Vánocích uvidíme v Heřmánku většinu jiných
tváří než vloni. Během roku odešlo a uchytilo se – a tím myslím
s vlastním bydlením i řádným zaměstnáním – patnáct klientů.
Další je nahradili,“ poznamenal
Sporysch s tím, že průměrná dél-
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Vánoce v DPC mladí lidé
tráví nejčastěji jedny,
otrkají se a pak pokračují
už ve svém vlastním životě

Klienti karvinského DPC Heřmánek u společné štědrovečerní večeře.

„S pomocí těžařské nadace toho zvládáme mnohem
více, letos jsme díky ní zaměstnali také pracovního
terapeuta,“ nechal se slyšet ředitel DPC.
na nás nepamatovali, byť sami nemají peněz nazbyt,“ vysvětlil ředi-

ka pobytu v DPC se pohybuje kolem roku. Jedna slečna v něm však
stráví již čtvrté vánoční svátky,
nemá totiž prostě kam jinam jít.
„Cukroví už se peče, ostatní připravíme až toho dvaadvacátého,
kdy si uděláme štědrovečerní posezení u stromečku ve společenské místnosti. Punč si dáme venku u vánočně ozdobeného a nasvíceného altánku. Dárky si s klienty
dáváme navzájem, nestalo se, aby

tel, jenž vloni rozbalil v DPC hrneček a propisku.
Heřmánek, jehož provoz stabilně podporuje Nadace OKD, provozuje také startovací byty pro
klienty usilující o rychlé osamostatnění. „Dva jsou v Karviné, jeden v Havířově, a máme v nich celkem šest mladých lidí. Nevodíme
je za ručičku. Snaží se žít opravdu po svém, takže jim ani neorganizujeme vánoční program. Když
budou chtít být v Heřmánku,
mohou samozřejmě přijít,“ řekl
Sporysch.
Na Štědrý den se každopádně chystají v Heřmánečku, což je
pracovní název pro Zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc
(týrané, zneužívané, zanedbávané, opuštěné). A to se stromečkem
a večeří, dárky a spoustou pohádek. „Vloni tady 24. prosince nezůstalo žádné dítě. Příbuzní si je
vyzvedli. Letos, to teprve uvidíme,“ dodal ředitel považující letošní rok v Heřmánku i Heřmánečku
za perný, leč úspěšný.
Radek Lukša

Nadělte nový nábytek!
Vánoční dárek Heřmánku může
letos dát kdokoliv! Nestojí to více
než jen kliknutí na web www.spolusvami.cz a hlasování pro karvinskou
neziskovku, která se probojovala

do nejužšího ﬁnále soutěže skandinávského obchodního řetězce
o nový nábytek. Tím by v Heřmánku
vybavili pokoje, hernu a kuchyňku
pro nejmladší děti.

Tři projekty podpořené
v programu Pro radost
umožňují lidem zábavu
za příznivé ceny

doucí útvaru kultury MěDK Jana
Komínková ve čtvrtek 4. prosince v Obecním domě Družba,
kde měli Mikulášoviny za účasti 244 platících návštěvníků
vyprodané.

KARVINÁ – Docela zásadní dilema pomohla těžařská nadace vyřešit Městskému domu
kultury v Karviné (MěDK).
Podpořením tří projektů v programu Pro radost umožňuje pořádání akcí pro prakticky všechny věkové kategorie za příznivé
vstupné. Bez ní by jich buďto neplánovali tolik, případně by museli nastavovat vyšší ceny vstupenek!
„Není přehnané konstatovat,
že s tak významným partnerem,
jako je Nadace OKD, zde kultura žije. Můžeme si dovolit více
cílit napříč generacemi a každému něco nabídnout,“ řekla ve-

Hudba + Tanec = Karviná
Mikulášská besídka pro děti (i rodiče) s Míšou Růžičkovou se konala v projektu H+T=K. „Ten je,
co se programu týče, nejbohatším ze všech tří, které Nadace
OKD v tomto roce podpořila. Probíhá od letošního srpna do července příštího roku.
Chceme v něm rozvíjet aktivní
přístup našich obyvatel ke kultuře v oblasti hudby a tance,“ přiblížila Komínková. V rámci H+T=K
se už bavili senioři na dvou koncertech Evy a Vaška. Uskutečnila
se Oldies párty i Myslivecká zábava a na březen v MěDK připravují
Irskou párty.

CIMBÁLOVKA OSTRAVICE
ZNÍ I V RYTMU SRDCOVKY
„Deset let jsem v Ostravici taky
FRÝDEK-MÍSTEK – Kdyby před dvaceti
tančil, teď jsem desátým rokem u její
lety Ladislav „Laco“ Bohuš nevyslycimbálové muziky. Hraji na basu,“
šel hlas svého srdce a nepřestoupil
pokračoval Bohuš s tím, že s dospělou
ze slovenského folklorního tělesa
i dětskou sekcí SLPT pravidelně
Turiec do frýdecko-místecké
účinkuje na vlastních akOstravice, zřejmě by ani
cích, různých přehlídkách
nepracoval v rubání
na šachtě. A tím
Že by Vánoce? či festivalech nejen
v Česku. Na šachtě si
pádem by si Soubor
bral volno, aby mohl
lidových písní
SLPT Ostravica vysto
ufolklor zpod Lysé
a tanců Ostravica
pí v sobotu 20. prosin
ce
hory prezentovat
(SLPT) věnující se
od 18 hodin s tímto pro
mimo jiné v Brazílii,
beskydské a lašské
gramem v Nové
Jihoafrické republice,
lidové kultuře mohl
scéně Vlast.
Turecku či Belgii.
nechat o minigrantu
„Srdcovku jsme sepsali
Nadace OKD jen zdát.
s vedoucí souboru Monikou
„S hornictvím SLPT Ostravica
Škanderovou. Minigrant je příjemná
spojují pouze tradice této profese
věc, která moc pomůže. Vždyť takov našem kraji. My tyto tradice uchový smyčec na basu nepořídíte pod
váváme v písních a tancích,“ vysvětlil
tři tisícovky. My díky Nadaci OKD
Bohuš, věnující se folkloru od školky.
koupili pro muziku právě smyčce,
Soubor Turiec z Martina, kam ho
struny, stojany na noty, židličku
přivedla maminka, pokrýval svým
k cimbálu, “ zakončil „Laco“. Jak to
záběrem skoro všechny slovenské
Ostravici s novou výbavou funguje,
regiony a „Laco“ v něm začal tancose mohou přesvědčit návštěvníci
vat. Když s ostatními přijel na pozvání
vánočního koncertu.
do Beskyd, zamiloval se zde a zůstal.
Radek Lukša

Hned několik životních změn
Ladislav „Laco“ Bohuš změnil
nejen soubor Turiec za Ostravicu
či tančení za hru na basu
s cimbálovkou, ale i profesi.
Z elektromechanika specializovaného na železniční lokomotivy
se stal horníkem v rubání. Těžil

uhlí na Sviadnově i Chlebovicích
a momentálně fárá s kolektivem
hlavního předáka Martina Majse
z úseku T1 Michala Hykla do dokopávaného porubu 080 203
na staříčské lokalitě Závodu Důl
Paskov.

Komponovaný pořad v projektu Pojďte s námi do pohádky.

Pojďte s námi do pohádky
Tento projekt má podtitul Karviná
dětem, což vysvětluje i jeho zaměření. „Naše snaha nabízet dětem a rodičům promítání ﬁlmů,
divadelní představení a diskotéky
za zvýhodněné vstupné se setkává se zájmem veřejnosti. A to končívá vyprodanými sály,“ vysvětlila Komínková. Komponované
programy Veselá
Tramtárie
a Začarovaný strom si již děti užily, do malého sálu MěDK jsou zvány na 10 hodin v pátek 2. ledna
2015 na pohádku O Koblížkovi
v podání Dua Šamšula.

Advent 2014 v Karviné

Mikulášování v Obecním domě Družba bylo jednou z akcí v rámci H+T=K.

Cimbálová hudba Souboru lidových písní a tanců Ostravica muzicíruje ve Lhotce.
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Karvinská kultura žije s Nadací OKD
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Štědrý den v Heřmánku
slaví tradičně o něco dřív

Vytváření příjemné předvánoční atmosféry s milým, kvalitním
a opět také cenově dostupným
programem je smyslem advent-

ního projektu MěDK. „Roháči
z Lokte pobavili návštěvníky
5. prosince v našem malém sále.
Na koncert Ladi Kerndla a souboru Permoník je snad zbytečné
upozorňovat, jelikož je už nějakou dobu vyprodaný. A s děním
na Vánočním jarmarku, který začal v neděli 7. prosince, se mohl či
může setkat každý na Masarykově
náměstí ve Fryštátě,“ konstatovala Komínková. Malý sál kulturního domu v Novém Městě
se ještě stane v neděli 14. prosince od 18 hodin dějištěm koncertu „Vánoční země je mým cílem“ s houslistkou Halinou
Františákovou
a
klavíristkou Eliškou Novotnou. Průvodní
slovo si vezme herec a dabér
Alfred Strejček.
Radek Lukša

Ladislav „Laco“ Bohuš na Mezinárodním folklórním festivalu ve Frýdku-Místku.

Soutěž Stonavská Barborka
vyvrcholí několika koncerty
STONAVA – Za ﬁnanční podpory
Nadace OKD se v rámci mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu koná 8. ročník interpretační soutěže Stonavská Barborka
2014. Jak informoval ředitel soutěže
Josef Melnar, ve čtyřech tzv. velkých
kategoriích se jí účastní 56 sborů
čítajících od dvou do osmi členů.
Hlavním pořadatelem je obec
Stonava, kde se také akce koná.

Soutěžit se začalo 10. prosince a vše
vyvrcholí vyhlášením vítězů a následnými koncerty, na něž jsou zváni
zájemci o tento hudební žánr (vstup
zdarma). V sále PZKO ve Stonavě se
v pátek 12. prosince od 13.30 koná
Koncert vítězů, v neděli 14. prosince
od 17.30 Slavnostní koncert. Koncert
držitelů Ceny Stonavská Barborka
se uskuteční v sobotu 13. prosince
na zámku v Karviné-Fryštát ě.
syl

