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Osa zla a Labradoﬁi na âeladné
V beskydském hotelu se uskuteãnilo finále celostátní celoroãní hry pro dûtské domovy
âELADNÁ Pﬁes sedm desítek
chlapcÛ a dûvãat z celkem patnácti
ãesk˘ch dûtsk˘ch domovÛ (DD) si
dalo dostaveníãko v beskydské
obci âeladná. Druh˘ listopadov˘
víkend se tady konalo finále celoroãních motivaãních her „jejich“
ãasopisu Zámeãek. Pod patronací
Nadace OKD dûti zaÏily coby ãlenové druÏstev pojmenovan˘ch
„Osa zla“ a „Labrador“ spoustu
dobrodruÏství i legrace.
„Osu zla tvoﬁili ti mlad‰í, Labradory zase star‰í. Do soutûÏe se
z vût‰í ãásti zapojily takzvanû prÛmûrné dûti, které nejsou talentovan˘mi sportovci a nevûnují se tomu
závodnû, ani umûlecky nadan˘mi,
jeÏ mohou chodit do krouÏkÛ. Zapojení se do projektu bylo vlastnû vyplnûním jejich volného ãasu,“ uvedl
Milan ZeÈák. Tento b˘val˘ vedoucí
DD v âeladné a penzionovan˘
vychovatel byl hlavním mozkem
akce. Disciplíny dûlal poutavé,
dobrodruÏné i dovednosti rozvíjející.

Milan ZeÈák z DD âeladná.

Zámeãek vychází uÏ jedenáct˘m rokem
Zboﬁení informaãní bariéry v dûtsk˘ch domovech. To stálo pﬁed
jedenácti lety u zrodu ãasopisu Zámeãek. Jeho pÛsobení uÏ pﬁesáhlo z
Moravy a Slezska do celé âeské republiky, aktuální náklad je 2400
v˘tiskÛ, odbûratelÛ „na jméno“ 1600 a distribuãních míst 330 (v‰echny
dûtské domovy, nadace, regionální, státní i soukromé instituce angaÏující se v dané sféﬁe). Pro mnohé kluky a holky je tento mûsíãník jedinou
po‰tou, kterou dostávají. Stal se také jedin˘m „kanálem“ pﬁiná‰ejícím
informace o Ïivotû za zdí domova. V souãasné dobû se aktivity Zámeãku toãí hlavnû okolo podpory seberealizace dûtí. V ãasopise vycházejí
reportáÏe z nejrÛznûj‰ích akcí, ankety, diskuse, pﬁíbûhy, poradny, básniãky a povídky, zprávy o zajímav˘ch projektech. Jedna z rubrik je
napﬁíklad o aktivitách Nadace Terezy Maxové, Nadaãního fondu manÏelÛ Klausov˘ch, Nadace âEZ a Nadace Educa, tedy partnerÛ ãasopisu.. Dal‰í pojednává právû o celoroãních hrách. Redakci tvoﬁí pﬁedev‰ím chlapci a dívky vyrostlí ãi stále vyrÛstající v dûtsk˘ch domovech.

Dûti z domovÛ mûly v Beskydech velké finále celoroãní hry ãasopisu Zámeãek. FOTO: Radek Luk‰a a Zámeãek
K úkolÛm patﬁily napﬁíklad sportovní a tûlov˘chovné „aktivity“, ale
i jeÏdûní na koni, plavání v bazénu,
Labradoﬁi pak mûli kontakt se psy
specializovan˘mi na v˘chovnou
canisterapii. Star‰í dûti vyzkou‰ely
paintball a ve spolupráci s fr˘deckomísteck˘mi policisty i dal‰í akãní
vûci vãetnû objevení a zne‰kodnûní
maskovaného teroristy. Na hledání
tajné ‰ifry potmû s baterkami a
v policejní v˘bavû budou ti z Osy zla
pravdûpodobnû dlouho v dobrém
vzpomínat.
„Nebylo to o soutûÏení druÏstev,
kaÏd˘ ‰el, jak se ﬁíká na vlastní
triko. Kategorií bylo celkem osm,“
upﬁesnil ZeÈák. Do Beskyd tak
zavítali svûﬁenci z domovÛ v Hodo-

nínû, Znojmû, Zlínû, Za‰ové, Hoﬁe
Svaté Kateﬁiny, Písku, Horní âermné, Sudkova, Nového Stra‰ecí,
Písku, Dubové, Fr˘dku-Místku,
Pﬁíbora, Py‰el a samozﬁejmû i poﬁádající âeladné. Dohromady pﬁes
sedmdesát dûtí.
Nadace OKD dotovala finále
soutûÏe ãasopisu pro DD Zámeãek
padesátitisícovou ãástkou. A to
v rámci programu „Pro radost a
vzdûlání“. Byla to témûﬁ tﬁetina
v‰ech nákladÛ na beskydské finále.
V tom vyhrávaly dûti – jejichÏ
totoÏnost se nesmí bez souhlasu
zákonn˘ch zástupcÛ zveﬁejÀovat – i
hodnotné ceny. Mlad‰í bicykl, star‰í mobilní telefony. Nejde ale jen o
tyto vûci, úãastníci (sv˘m zpÛsoLabradoﬁi zkou‰eli i canisterapii.

DobrodruÏství zaÏili úãastnici soutûÏe i na paintballové stﬁelnici.

Jeden z nejnapínavûj‰ích úkolÛ pro Osu zla bylo noãní ‰ifrování.

Nadace Landek rozdûlovala
Na realizaci dvanácti projektÛ bude vyãlenûno 600 tisíc korun
OSTRAVA (bk) Nadace Landek
uzavﬁela první kolo v˘bûrového
ﬁízení pro pﬁijetí projektÛ do
nadaãního programu na rok 2009.
Do ﬁízení uzavﬁeného 15. ﬁíjna
bylo pﬁihlá‰eno 22 projektÛ s celkov˘m rozpoãtem témûﬁ 4,5 mil.
korun a poÏadovanou podporou
bez mála 1,9 mil. roku. Patnáct
projektÛ bylo smûrováno do oblasti kultury, ãtyﬁi byly zamûﬁeny na
vzdûlání a tﬁi na práci s dûtmi.
Jak Horníka informoval tajemník Nadace Landek Jaroslav Pﬁe-

piora, správní rada se 30. ﬁíjna
rozhodla pﬁijmout do Nadaãního
programu 2009 dvanáct projektÛ.
Na podporu se mohou tû‰it obecnû prospû‰ná spoleãnost Karviná
2000, obãanské sdruÏení BK
Snake, Vydavatelství Montanex,
havíﬁovské sdruÏení Sluníãko,
Vlastivûdn˘ spolek Rosicko-Oslavanska a Klub pﬁátel Hornického
muzea OKD. Uspûli také Ladislav BardoÀ a Ilona Kuãerová.
„Na realizaci tûchto projektÛ
nadace vyãlení více neÏ 600 tisíc

korun,“ konstatoval Pﬁepiora.
Zhruba stejná ãástka bude urãena
na podporu projektÛ pﬁijat˘ch ve
druhém kole v˘bûrového ﬁízení,
které bude uzavﬁeno 31. bﬁezna
pﬁí‰tího roku.
Dal‰í projekt KPHM a Ïádosti
velkého dechového orchestru
Májovák a inÏen˘ra Jaroslava
Kláta byly zaﬁazeny do tzv. zásobníku projektÛ. V pﬁípadû, Ïe nadace získá dostatek prostﬁedkÛ,
budou pﬁijaty do nadaãního programu ve zkráceném ﬁízení.

bem sociálnû znev˘hodnûné dûti)
mají b˘t totiÏ motivováni k trvalé
ãinnosti.
„A tady je zapotﬁebí zdÛraznit,
Ïe na‰e celoroãní hra je jakousi
protiváhou soutûÏí pro dûtské
domovy poﬁádané rÛzn˘mi sponzory, kteﬁí tímto oãekávají rychlé zviditelnûní. Proto vym˘‰lejí soutûÏe
typu Namaluj obrázek a získá‰
mobil – ty ale deformují hodnotov˘
systém,“ ﬁekl ZeÈák. Podle organizátorÛ dûti, jeÏ nepoznaly realitu
bûÏného Ïivota, si pak mohou myslet, Ïe po osamostatnûní se získají
ve‰keré potﬁebné vûci velmi jednodu‰e. Proto ‰li v Zámeãku jinou
cestou!
Radek Luk‰a

Hornick˘ zpravodaj míﬁí ke ãtenáﬁÛm
OSTRAVA
(bk)
Jednou z mnoha
aktivit podporovan˘ch Nadací Landek
je vydávání Hornického
zpravodaje
Klubu pﬁátel Hornického
muzea
OKD. Jeho ãtvrté
leto‰ní ãíslo spatﬁilo
svûtlo svûta v tûchto
dnech. Vedle tradiãních
historick˘ch
pﬁíspûvkÛ z dûjin
hornictví v OKR i
jinde v republice a ve svûtû nechybí
pﬁipomínky aktuálních událostí,
jako byla veleúspû‰ná v˘stava Hornictví Havíﬁovska ãi poznávací
zájezd karvinské poboãky KPHM

do Muzea uhelného
hornictví v polském
Zabrze. K devadesát˘m narozeninám blahopﬁejeme Vladimíru
Dlabajovi a Ladislavu
Bémovi, pûkn˘ch 85
let oslavil profesor
Jindﬁich Bilan. Dozvíte se také, jak jsme na
tom se Ïivotní úrovní
ve srovnání se „starou“ Evropou, ale pﬁedev‰ím to, Ïe 3. prosince se bude v kompresorovnû Hornického muzea OKD
v Petﬁkovicích konat odborn˘ semináﬁ vûnovan˘ 15. v˘roãí zaloÏení
muzea a 20 letÛm ãinnosti KPHM.
Prezentace od 8.30 do 9.00 hodin.

