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Editorial
V březnu čeká nadaci spousta příprav
souvisejících s dalším grantovým kolem.
Připravujeme drobné změny v programech
a také přesnější informace pro zájemce
o naše příspěvky. Vyhlášení nového kola
plánujeme na přelom března a dubna a už
teď se těšíme na zajímavé projekty, které
k nám dorazí.
Také se musím zmínit o významné
události, kterou bude Den s Nadací OKD
v ostravské ZOO. V sobotu 18. dubna
tam slavnostně otevřeme pavilon Malá
Amazonie, který vznikl díky podpoře
naší nadace. Pravá amazonská expozice
v Ostravě se stane domovem drápkatým
opičkám. Během Dne s Nadací OKD
chystáme v ZOO mnoho soutěží pro
děti a další zajímavý program. Aktuální
informace o grantových kolech i o Dni
s Nadací OKD v ZOO Ostrava najdete
na našich webových stránkách.
Přeji Vám příjemné vykročení do letošního
jara.
Blanka Týřová
ředitelka Nadace OKD

Z nadační
kanceláře

Mladí příznivci lyžování na závodech v Mostech u Jablunkova

Podpořené projekty
Jeden milion korun putoval do karvinského
Domu na půli cesty Heřmánek. Zařízení
napomáhá hlavně mladým lidem bez
zázemí najít smysl života. Poskytuje
střechu nad hlavou, nabízí sociální jistoty
(mimo jiné také matkám s dětmi a mladým
lidem odcházejícím z dětských domovů)
a zapojuje obyvatele do pracovní činnosti.
Podporovat takovéto organizace a podávat
pomocnou ruku je v dnešní době velice
důležité.

Sjezdovka v Mostech u Jablunkova se
7. února zaplnila příznivci sjezdového
a běžeckého lyžování. Nutno podotknout,
že o vítězství se ucházely především děti
základních škol s polským vyučovacím
jazykem. Zahanbit se nenechali ani
prckové z mateřských školek. Již 38. ročník
závodů Zjazd Gwiaździsty se opravdu
vydařil. Hlavním cílem této akce byla
propagace sportu a zdravého životního
stylu. Padesát tisíc korun putovalo

I když byl únor nejkratším měsícem roku,
stihli jsme toho opravdu spoustu. Pozvolna
plníme šanony podepsanými smlouvami
o nadačním příspěvku. S přibývajícím
„věkem“ nadace se snažíme být lepšími,
a to samozřejmě platí i o žadatelích
o grant. Vychytali jsme mouchy z minulých
kol a budeme se o to snažit i nadále,
protože je stále co vylepšovat. Jelikož
máme největší nával administrativy
za sebou, můžeme se více zaměřit
na návštěvy realizovaných projektů.
Velice se těšíme na chvíli, kdy opustíme
„nadační“ zdi a vyrazíme do terénu.
Vidět spokojené obličeje a těšit se ze
všech Vašich připravovaných akcí je

Spokojené maminky s ředitelem Heřmánku Pavlem Sporyschem
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pro nás opravdu ta největší odměna.
V březnu se chystáme navštívit projekt
TJ Sokol Mariánské Hory s názvem
Sport bez předsudků 2009. Hlavním
cílem je zapojení co největšího počtu
dětí a mládeže do nepravidelné, ale
i pravidelné sportovní aktivity. Těšit se
můžete také na zprávu z Domova pro
seniory Slezské humanity, o. s. Orlová,
kde byl vybudován nový osobní lůžkový
výtah pro imobilní seniory.
Mladí fotbalisté v dresech s logem Nadace OKD
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především na nákup cen, které si bez
výjimek zasloužili opravdu všichni vítězové.

Veselý senior – bývalý horník – zkouší pohodlnost
křesla

Vysvědčení
K minulému číslu bulletinu Nadace OKD
jsme jako bonus přidali Vysvědčení
Nadace OKD. Musíme říci, že jsme
opravdu nečekali tak velký a svědomitý
ohlas. Vysvědčení nám plní e-mailové
i dopisní schránky, za což Vám velmi
děkujeme. Samozřejmě nesmíme
opomenout různá blahopřání a pěkné
texty, kterými nám přejete k prvním
narozeninám. Právě Vaše názory
a připomínky nám pomohou posunout se
o krůček dále. V dalším čísle uveřejníme
ﬁnální vyhodnocení a hlavně vyhlásíme tři
vítěze, které po právu odměníme drobným
dárkem.

Díky příspěvku nadace přibyly
do Domova pro seniory v Ostravě-Zábřehu dvě polohovací křesla.
V žádném případě se nejedná o levnou
záležitost. Křesla usnadňují práci
ošetřovatelkám, ale především zajišťují
větší pohodlí nemohoucím seniorům
z domova. Polohovací sedáky jsou
vyrobeny z nerezu a plastu. Jelikož
materiál nepodléhá korozi, mohou si
pacienti užívat koupel bez omezení.
Na začátku prvního březnového týdne jsme
navštívili Rodinné centrum Kaštánek,
jehož prostory poskytla Základní škola
Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Nadace
přispěla na nákup hraček a jiných pomůcek
určených k zábavě a výchově dětí. Ruku
k dílu přiložili i tatínkové a maminky, zaujaly
nás například malby postaviček vyrobených

z kaštanů, které vyjadřují název tohoto
centra. Kaštánek slouží nejen jako místo,
kde si mohou děti hrát se svými rodiči, ale
v programu má také komplexní předporodní
přípravu pro těhotné ženy, cvičení a masáže
kojenců nebo cvičení pro batolata. Děti
se zde mohou již od útlého věku učit
vycházet s vrstevníky, nejsou pak izolované
a závislé jen na rodičích. Maminky jsou
rovněž v kontaktu s ostatními. Mohou si zde
popovídat a rozebrat své postřehy ohledně
výchovy svých malých ratolestí.
Dorostenci z fotbalového klubu
v Dětmarovicích budou hrát svá
utkání v dresech s logem Nadace
OKD. Je to jakési poděkování
nadaci za spoluﬁnancování úpravy
dětmarovického fotbalového hřiště.
Zatímco na zavlažování jim přispěla
Nadace ČEZ, ostatních úprav se
zhostila Nadace OKD. Všem fotbalistům
z Dětmarovic přejeme úspěšnou sezónu.

Pozvánka na Den s NOKD v ZOO
Dne 18. dubna 2009 si Vás a hlavně Vaše
ratolesti, malé i ty odrostlejší, dovoluje
Nadace OKD pozvat na Den s NOKD
v ZOO. Akce se bude konat při příležitosti
otevření pavilonu Malá Amazonie
v ostravské zoologické zahradě, kde
bude již od 10.00 hodin připraven bohatý
program, který skončí kolem 16.00 hodin.
Máte se opravdu na co těšit. Nutno dodat,
že děti zaměstnanců OKD budou mít

vstup zdarma. Co ale platí pro všechny
prcky a dorostence bez výjimek: pokud
se dostavíte oděni ve zvířecím kostýmku
či budete mít oděv se zvířecím motivem,
dostanete malou pozornost. O soutěže
a zábavu opravdu nebude nouze. Přijďte
v sobotu strávit hezký den s rodinou
a ponořte se alespoň na chvíli do pravé
a nefalšované džungle. Náš tým se
na Vás těší.
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