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Editorial
Vážení čtenáři,
vzpomínám si na první hornické slavnosti, kterých se nadace zúčastnila. Bylo to v roce
2008, poslední prázdninový víkend v tehdejším Hornickém muzeu Landek (nyní Landek
Park). Nadace fungovala něco málo přes půl roku, měla za sebou první grantové kolo,
chystala se na druhé a do toho přišla zcela nová zkušenost s pořádáním veřejných akcí.
Díky pomoci zaměstnanců OKD jsme i ve dvoučlenném týmu zvládli uspořádat milý
program pro děti. Postupem času se náš nadační tým rozrostl a můžu dnes říct, že se
z nás stali téměř profíci v pořádání akcí.
Každý rok chceme lidem ukázat, že neziskový sektor v sobě nese spoustu zajímavého a
potřebného, proto jsme opět spojili síly s neziskovými organizacemi, které jsme v roce
2015 finančně podpořili a společně vytvořili zajímavý program.
V amfiteátru letního kina se můžete těšit na ojedinělý program doslova „nabušený“
hudebními, tanečními a sportovními vystoupeními, nebude chybět ani Pantuškova soutěžní
cesta o ceny, tvořivá dílna a váš oblíbený plackovač.
Věřím, že letošní ročník bude stejně tak dobrý jako ty předešlé. Moc se na vás těšíme!
Karolína Drozdová
ředitelka Nadace OKD

HORNICKÉ SLAVNOSTI JSOU JIŽ ZA DVEŘMI
V karvinském Parku Boženy Němcové bude 12. září veselo při konání Hornických
slavností OKD. Stejně jako v uplynulých letech bude připravený zajímavý program
nejen pro rodiny zaměstnanců OKD, ale pro všechny obyvatele hornického regionu.
Slavnostní den v Karviné začne v jedenáct hodin na Univerzitním náměstí pietním aktem,
kdy za tónů dechového orchestru Májovák uctí zástupci OKD i města Karviná památku těch,
kteří zemřeli při práci pod zemí. Průvod krojovaných horníků projde následně centrem
Karviné do kostela sv. Marka, kde začne ve dvanáct hodin bohoslužba za horníky.
Oproti loňskému roku se program rozšíří o novou scénu v amfiteátru letního kina, který
prošel rekonstrukcí. Tu bude mít pod svým patronátem Nadace OKD. Tuto scénu jsme
poskytli neziskovým organizacím, které mohou představit svou uměleckou činnost.
Potěšíme milovníky folkloru, tance, zpěvu, cirkusu nadšené sportovce. Podium Nadace
OKD začíná již od 13 hod, jako všechny nadační aktivity.
Program na hlavním pódiu začíná ve dvě hodiny vystoupením držitelky českého slavíka
v kategorii Objev roku zpěvačky Elis. Během akce vystoupí jak regionální kapely
(Ahard&Tanja, Nebe), tak populární hudebníci z jiných částí naší země (Vaťák). Můžete se
těšit na hlavní hvězdu programu Tři sestry.

Naproti hlavnímu pódiu bude umístěna zóna pro rodiny s dětmi se spoustou atrakcí a
soutěží o zajímavé ceny, poblíž amfiteátru budou stát kolotoče a další zábavné prvky.
Chybět nebude ani tradiční expozice báňských záchranářů z Hlavní báňské záchranné
stanice v Ostravě- Radvanicích. Se svým stánkem se jako tradičně akce zúčastní Spolek
svatá Barbora, jehož prostřednictvím OKD a další partneři podporují rodiny hornických
sirotků.
Další informace získáte na www.hornicke- slavnosti.cz

PROGRAM
Zahájení hornických slavností
11:00
Pietní akt, kladení věnců na Univerzitním náměstí v Karviné
11:30
Průvod krojovaných horníků a hornické kapely kostelu svatého Marka
12:00
Mše svatá za zesnulé horníky v kostele svatého Marka

Scéna Nadace OKD
13:00
Mažoretky Michelle
13:15
Permoník – sborový zpěv
13:40
Ostravica – lidové tance
14:15
Akcent – tanec
14:20
Barevní podzim – kulturní program města Karviná
15:00
Bílá holubice – tanec na invalidním vozíku
15:20
Barevný podzim – kulturní program města Karviná
16:00
Šmoulové a bublinky – Cirkus trochu jinak
16:50
Permoník – Červená Karkulka
17:05 Workout karviná
17:20
Survival Kung Fu Club Karviná – ukázka bojového umění
17:40
SVČ Juventus Karviná – ukázka pohybových kroužků
18:15
Akrobatiko – Cirkus trochu jinak

Scéna OKD
14:00 Elis
15:15 Nebe
16:40 Ahard, Tanja & Ahard
18:30 Vaťák (Kabát revival)
20:45 Tři sestry

PANTUŠKOVA NADAČNÍ CESTA
Principem soutěžní cesty je se dobře pobavit a získat krásnou odměnu. Úkolem je splnit
jednoduché a zábavné úkoly z trasy „A“ nebo „B“, dojít do nadačního stanu a vybrat si
odměnu. Děti si mohou projít obě trasy.
Soutěžní kartičky se budou rozdávat v parku Boženy Němcové, k dispozici budou také na
jednotlivých soutěžních stanovištích a ve stanu Nadace OKD.
Všechny atrakce Nadace OKD jsou zdarma a přijdou si na své opravdu všichni.
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Najdete nás na Facebooku

www.nadaceokd.cz

