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

Pomoc karvinské kultuře

Michael Kálmán (uprostřed) na čtvrtém putování hendikepovaných s dobrovolníky.

HENDIKEPOVANÍ PUTOVALI
S DOBROVOLNÍKY POČTVRTÉ
FOTO: fotocredit

KARVINÁ – Regionálně slušně zavedená frýdecko-místecká rocková skupina Hec, známá i autorstvím hymny fotbalistů MFK
OKD, se stane v neděli 26. července prvním účinkujícím v projektu Městského domu kultury
Karviná. Ten hodlá za podpory
Nadace OKD celý další rok pořádat pro veřejnost cenově dostupnější, ne-li bezplatné hudební či
společenské akce.
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Díky partnerství s NOKD
můžeme snižovat
vstupné, anebo ho
nevybírat vůbec, to je
pro mnoho lidí hodně
důležité, vzkázali z MěDK

První potvrzené termíny

Akce pro veřejnost pořádané MěDK na fryštátském náměstí jsou zdarma.

• 26. července rockeři Hec
na Masarykově náměstí
(v 17 hodin)
• 16. srpna country skupina
Marod na Masarykově
náměstí (v 17 hodin)
• 30. září koncert Mistříňanky
v MěDK pro seniory
• 29. října Halloween pro děti
v Družbě
• 30. října Halloween pro dospělé
v Družbě

Klubová scéna bohužel chybí
„Náš projekt jsme pojmenovali
Za kulturou v každém věku a tím
pádem se pokoušíme oslovit skutečně všechny generace. U nejmladšího, a naopak nejstaršího
publika se těší dosti velkému zájmu. S dospívajícími i mladšími
lidmi je to ale horší. Ti preferují kluby a diskotéky, zatímco my
prostor pro takové aktivity zatím nabídnout nemůžeme – divadlo se na to nehodí a obecní dům
je zase příliš velký. Na druhé straně, v našem městě je spousta ji-

ných příležitostí pro tuto cílovou
skupinu, mimo jiné díky Iniciativě
Dokořán,“ vysvětlovala Jana
Komínková z MěDK.
Divadla a diskotéky pro děti
Koncert čtveřice Hec podle ní nicméně patří k těm, které dokážou
zaujmout mladší či střední generaci. Koná se navíc na Masarykově
náměstí, kde se vstupné nevybírá.
„Tamtéž děláme i diskotéky – například v rámci Dnů Karviné –
na nichž se rádi baví teenageři.
Ty jsme chtěli lákat na valentýn-

ské akce, ale návštěvnost neodpovídala očekávání. Osvědčil se
Halloween, tak ho letos nabídneme dospělým i dětem,“ pokračovala Komínková.
Děti, jak upozornila, patří k nejvděčnějšímu publiku. „Kultura je
důležitá už od malička. Díky podpoře těžařské nadace si proto můžeme dovolit mít u některých dětských představení vstupné zdarma nebo jen poloviční,“ vysvětlila s tím, že pro nejmenší plánují
výtvarnou dílnu, divadlo o vánočních, jarních i velikonočních
prázdninách, filmový a pohádkový večer nebo maškarní rej.
Jazz či šansony pro ty starší
Novinkami v karvinské kultuře se pak stanou jazzové či šansonové podvečery. „Vyzkoušíme
tak něco jiného. Snad na to budou lidé reagovat pozitivně.
U těch starších je to opět otázka
vstupného. Partnerství s Nadací
OKD v posledních letech výrazně ovlivňuje kulturní život našeho města. Znamená, že MěDK
dokáže nabídnout cenově dostupnější kulturu,“ zakončila
Komínková.
Radek Lukša

Halloween v Družbě se osvědčil, letos tady přibude i jeho dětská varianta.

Kudy, kam…??? slouží dětem i rodičům
ORLOVÁ – Spirála na lutyňském
sídlišti je místem měnícím se díky
těžařské nadaci nejen zvenku –
prostřednictvím víceúčelové zahrady,
za niž středisko volnočasových aktivit
získalo i jednu z letošních Cen NOKD
– ale rovněž zevnitř. Fungovat zde
totiž začal klub Kudy, kam…??? pro
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Ulehčit rodičům pečujícím
o postižené potomky
– to je jeden z důvodů
založení nového klubu
ve volnočasovém zařízení
Spirála v Orlové-Lutyni

Kudy, kam… ??? funguje sice jen krátce, ale jeho oblíbenost je velká.
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HAVÍŘOV – Srdce na dlani. To
je podle Hany Čadové, šéfky
Dobrovolnického centra ADRA
Havířov, základní charakteristika
člověka věnujícího svůj volný čas
hendikepovaným, nemocným či
seniorům. A na Michaela Kálmána
to sedí čtyřnásobně; tolikrát totiž
zařídil pro humanitární organizaci
minigrant z těžařské nadace!
„Dobrovolník? Skromný, dobrosrdečný, veselý – to zejména. Má
pozitivní přístup k životu, je akční,“
pokoušela se Čadová vyjmenovat
vlastnosti 286 lidí, které jen v letošním roce zapojili pod hlavičkou
DC ADRA Havířov do některého
z programů. Včetně pomoci hendikepovaným se SPMP či Help Klubu,
na což získali i letošní Srdcovku.

„Těmto dvěma organizacím se věnuje okolo deseti dobrovolníků včetně
Michaela Kálmána. Zúčastňují se
jejich akcí, navštěvují rodiny, berou
klienty do kina či na procházku,
vyjíždějí s nimi na výlety,“ líčila
Čadová s tím, že naposledy to byl
právě víkendový Tandem 4, jehož
bohatého programu se zúčastnilo
celkem čtrnáct lidí.
Požárník úseku centrálního
odtěžení z lokality Darkov Důlního
závodu 1 tam nechyběl. „Michael
patří k opravdu výjimečným dobrovolníkům. Nebráním se konstatování, že našel ve sdružení ADRA
druhou rodinu. Pomáhá i v našem
charitativním obchůdku,“ doplnila
Čadová a zmínila i další dobrovolnici
z OKD – Ľubomíru Amruzovou. uzi

Poděkování za Tandem 4
Díky minigrantu z Nadace OKD
odjeli členové Help Klubu a SPMP
s dobrovolníky ADRA do hor
strávit společně krásný víkend.
Rajská bouda v Malenovicích
je zasazena v nádherné přírodě
slibující rajský odpočinek již při
prvním pohledu. Víkendu se
účastnilo čtrnáct lidí a program
měli zajímavý – vycházky po okolí,
vyjížďky na koních, střílení z luku,
házení ufo talířem nebo fotbal...
Večery jsme si zpestřili opékáním
párků či bowlingovým turnajem.
Mladí se zdravotním hendikepem
jsou nesmírně rádi, když si mohou
někam vyrazit bez rodičů a strávit
pár dní v přírodě s lidmi, kteří pro

ně vymýšlejí aktivity a pomáhají
jim při každodenních činnostech
– a sami se přitom baví. Pořádat
tandemové pobyty je velmi důležité. Všichni jsou těmito aktivitami
nadšeni a pevně doufáme, že se
budeme moci těšit na tandem
s pořadovým číslem 5! Ještě
jednou velice děkujeme všem
z Nadace OKD. Vážíme si této
podpory a těší nás, že jsme mohli
náš projekt uskutečnit. Víme,
že díky vám jsme mohli umožnit
mladým lidem se zdravotním
znevýhodněním zažít jedinečný
víkend s příjemnými lidmi. Život
má mít hloubku… Děkujeme!
Jana Žoričová, DC ADRA Havířov

7.00
15.00 – 1

EKOHAPPENING V TRIANONU
ČESKÝ TĚŠÍN – Na den vrcholícího léta – pátek 31. července – se
v neziskové organizaci Trianon
v Českém Těšíně chystá setkání
expertů na teplo... v zimě.
Od 14 hodin v jeho areálu Na Horkách uskuteční
Ekohappening s Diskusním panelem na téma Energetická bezpečnost budov, obcí, měst a regionů.
„Představíme společné výzkumné
monitorovací centrum Trianon

– VŠB TUO, v jehož rámci jsme vybudovali modelové řešení energeticky nezávislého objektu,“ přiblížil
předseda Viliam Šuňal. Trianon
podle něj totiž nejen zaměstnává
(za podpory Nadace OKD) hendikepované či ekologicky likviduje
elektroodpad (z lokalit OKD). K jeho
cílům patří také ochrana životního
prostředí využitím obnovitelných
zdrojů energie.
UZI

