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

ku vše, nicméně zahrada je ve výrazně lepším stavu.
„Částečně jsme dali dokupy plot, natřeli kovové konstrukce průlezek a navezli k nim nový
podklad z drobných kamínků, impregnovali dřevěné prvky, pořídili síť na pískoviště, obnovili trávník a pohnojili rostliny,“ přiblížil
Srdcař, co se ve Sluníčku změnilo. Rodin uživatelů se sice zapojilo méně, než očekávali, ale zato se
přidal jeden pěstounský pár a také
starší děti z Klubu Bublina.
„Sluníčko provozuje Mateřské
centrum pro děti od narození
do šesti let, denně sem dochází pět
až patnáct rodin, dále Bublinu pro
děti od šesti do patnácti let navštěvovanou denně mezi patnácti a dvaceti klienty a také Monte Školku
pro šest až deset dětí denně. Je tedy
jasné, že na zahradě bývá za pěkného počasí živo,“ řekla Lenka
Kárníková za Sdružení maminek
Sluníčko, jež CPR provozuje.
Jeho služby fungují třináctým
rokem a nově zahrnují také aktivity pro děti v náhradní rodinné
péči. „Minigrant z Nadace OKD
Sluníčku umožnil uskutečnit projekt sice malý, ale i tak velmi potřebný. Kdo tento program v těžař-

KARVINÁ – Teplých a hezkých
pozdně letních i podzimních
dní v Centru pro rodinu (CPR)
Sluníčko v Novém Městě využily
děti ještě ke skotačení a hrám pod
dohledem dospělých na zahradě
zrekonstruované částečně díky
těžařské nadaci. Minigrant získal
Pavel Reis, jehož tři potomci toto
zařízení svého času navštěvovali,
a aktivně se s dalšími dobrovolníky zapojil do práce.
„Sluníčkovská zahrada potřebovala obnovit. Dřevo na lavičkách a ohraničení pískoviště
bylo ztrouchnivělé, prolézačky
nezářily novotou, nýbrž prokvétaly rzí, oplocení poničili vandalové, kteří sem nejednou vnikli, písek v pískovišti nebyl dlouho vyměněný,“ vysvětloval Reis,
proč se stal patronem projektu.
V tom se nepovedlo dát do pořád-

Zahrada CPR Sluníčko v Novém Městě před rekonstrukcí.

Workout posiluje tělo vlastní vahou s využitím akrobatických prvků.

WORKOUTOVÝ PLÁCEK
SI ZÍSKÁVÁ POZORNOST

FOTO: Radek Lukša

Mateřské centrum
ročně navštěvuje asi
300 rodin, Klub Bublina
250 dětí, řada aktivit
pochopitelně probíhá
nejen v budově
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Minigrant a dobrovolníci =
opravená zahrada Sluníčka

Opravené herní prvky jsou hezčí a pro děti také bezpečnější.
ské nadaci vymyslel, zasloužil by
medaili,“ podotkl Reis, chovající k CPR náklonnost poté, co jím

postupně prošly jeho děti Ondra
(nyní 15), Lada (13) a Daniel (9).
Radek Lukša

Jeden z posledních vyučenců
Učiliště někdejšího Dolu 1. máj
opouštěl Pavel Reis (41) z Karviné
jako jeden z posledních vyučenců
před zánikem hornického školství
v 90. letech minulého století.
Nastoupil poté jako důlní zámečník
na darkovskou šachtu, kde fárá již

třiadvacet let. Celou dobu ve strojním úseku, kde je vedoucím Adam
Iwanuszek a hlavním předákem
Marek Szelong. Reis pracuje stabilně v ranních směnách na přípravách pro vybavování a likvidace
porubních kapacit.

Pavel Reis jako pomocník při Koloběžkyádě na Lodičkách

KARVINÁ – Nabuzeni dvěma úspěchy z česko-slovenské soutěže
Workout Battle v Trenčíně otevírali
nadšenci do workoutu poslední
úterý v listopadu v mizerovském
lesoparku Dubina nové hřiště.
Postavené bylo speciálně pro tento
sport i díky grantu z Nadace OKD.
Navzdory chladnému, sychravému
počasí se na jejich cviky, parádičky
a triky přišla podívat asi stovka
lidí.

„Každopádně nám tady
chybí osvětlení, což je
zřetelné právě v této
době, připravujeme
tedy další projekt,“
uvedl Strouhal.
„Zájem nás ohromně potěšil.
Ukázal, že náš projekt má smysl.
Na hřišti pořád někdo je a cvičí zde
i nám zatím neznámí sportovci. Jiní
lidé nás kontaktují. Zjišťují, co to
ten workout vlastně je,“ uvedl Lukáš
Strouhal z oddílu Workout Karviná.
Pracuje jako učitel odborných
předmětů na Střední škole techniky
a služeb (SŠTaS) a působí také jako
svým způsobem mistr zámečnických
učňů na šachtě ČSA.

„Kolega z oddílu a hornický
vyučenec Tomáš Dobeš se otevření
hřiště nestihl zúčastnit. Sfáral
na ČSM, kde pracuje. Představili se
ale šestnáctiletý učeň automechanik Tomáš Labaj, který z Trenčína
přivezl zlato ve freestyle, a sedmnáctiletý truhlářský učeň Daniel
Hanák, jenž má ze stejné kategorie
stříbro,“ podotkl Strouhal s tím,
že SŠTaS Karviná tyto sportovce
i významně podpořila.
A už v den zprovoznění hřiště se
ukázalo, že jeho podoba není konečná. „Především zde chybí osvětlení,
což je v současném ročním období
skutečně zoufalé. Začali jsme proto
jednat nejen o jeho pořízení, nýbrž
i o rozšíření celého workoutového cvičiště. Proč jich budovat několik, když
můžeme mít jedno velké a pořádné,“
uzavřel Strouhal a pozval širokou
veřejnost, aby si přišla též zacvičit.
„Kluci a holky z týmu Workout
Karviná získali zázemí, kde mohou
inspirovat další vrstevníky ke sportu,
pohybu a zdravému životnímu stylu.
Už první den bylo fajn vidět tam tolik
mladých nadšenců cvičit svá těla,“
zdůraznil Nikola Vavrous za těžařskou nadaci. Ta ostatně podpořila
totožný projekt v Orlové. Zde má
vyrůst workoutový plácek v Lutyni
– vedle dvou stávajících veřejných
hřišť.
uzi

„Kafe jinak“ znamená zažít svět nevidomých

OSTRAVA – Dětský ráj v Komenského sadech se stane ve čtvrtek
27. listopadu místem, kde může
kdokoliv na vlastní kůži vyzkoušet,
jak se žije lidem se zrakovým postižením. Na „Kafe jinak“ zve personál střediska Společnosti pro ranou péči (SPRP) Ostrava, pomáhající – také za přispění Nadace OKD
– osmi desítkám rodin hendikepovaných dětí v Moravskoslezském
kraji.
„Kafe jinak aneb Jak chutná
káva nevidomým jsme připravili v rámci našeho Týdne rané péče
probíhajícího od 24. do 30. listopadu, jehož smyslem je ukázat veřejnosti, kdo jsme a co děláme,“
upřesnila koordinátorka střediska rané péče Ivana Štibingerová,
jejíž pradědové, dědové, strýčci,
bratranci i táta mají své odfárané na dolech Barbora, ČSA, ČSM,
Jindřiška i Doubrava.
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Společnost pro ranou péči
Ostrava pořádá poslední
týden v listopadu
kampaň s cílem seznámit
širokou veřejnost
s nabídkou svých služeb

S klapkami na očích si může veřejnost zkusit, jaké je to ve světě nevidomých.

Poskytování rané péče
znamená hlavně
předávání informací
– například i tím,
jak si vůbec hrát či
komunikovat s takto
hendikepovanými dětmi.
A k pracovníkům OKD patří podle vedoucí SPRP Ostrava
Vladimíry Salvetové i otec jednoho
z klientů z Frýdku-Místku. „K rodi-

nám dětí se zrakovým i kombinovaným postižením ve věku od narození do sedmi let jezdíme pravidelně,
pokoušíme se řešit jejich starosti
a vyhovět jejich potřebám,“ podotkla Salvetová s tím, že tyto ak-

tivity zastává nyní pětice terénních
pracovníků.
Společnost pro ranou péči je přitom průkopníkem daných služeb
v tuzemsku (inspiraci našly zakladatelky – speciální pedagožky –
na přelomu let 1989 a 1990 v USA
či Rakousku) a její ostravské středisko je jedinou neziskovkou v této
oblasti věnující se dětem se zrakovým a kombinovaným hendikepem
v našem kraji.
Týdnem rané péče pak chce
SPRP Ostrava informovat o své
činnosti a prostřednictvím výstavy
fotograﬁí Pavla Pavlačíka s názvem
„Domov je doma!“ nechat nahlédnout přímo i do soukromí klientských rodin. „Veřejnost jsme také
pozvali do našich prostor v budově
Technoprojektu na Havlíčkově nábřeží 38. Jen za dopoledne přišla
třicítka lidí včetně médií,“ dodala
Štibingerová.
Radek Lukša

Jak chutná káva „ve tmě“
Návštěvníci kavárny v Dětském
ráji v Sadové ulici č. 2 dostanou
poslední čtvrtek v listopadu mezi
10. a 17. hodinou „klapky na oči“,
aby poznali svět nevidomých.

Současně proběhne také
vyšetření zraku pro děti ve věku
od šesti měsíců do sedmi let. Vše
je určeno široké veřejnosti a vstup
je bezplatný!

Lukáš Strouhal (vlevo) při otevření prvního karvinského workoutového hřiště.

TO NEJLEPŠÍ Z EKOFILMU
OSTRAVA – Stará Aréna
na Masarykově náměstí v pondělí
1. prosince uvede maratón toho
nejlepšího z letošního jubilejního
40. ročníku mezinárodního festivalu
snímků nejen o přírodě. Ozvěny
Ekoﬁlmu pořádá za podpory Nadace
OKD ostravské ekologické informační centrum Zelený bod.
Dopolední program je od 8 hodin
určen především pro školy. Veřejnost
je pak zvaná na 13. hodinu s tím, že
se neplatí žádné vstupné. V přestávkách mezi promítáním proběhnou
debaty publika s odborníky.

Začíná se výběrem jedné ze tří
epizod série Terra X: Countdown
to Catastrophe (Německo), poté
následují ﬁlmy Včera dnes a zítra
(Arménie), Kdyby zhasnul svět
(ČR), Zrezivělé město (Slovensko),
Bekendor (Ukrajina), Cesty víry
(ČR), 2° žena a 2° muž, Farmář
a jeho princ a Vítr (Německo), Tělo
plné štěstí (ČR), Uhlíkoví podvodníci (Dánsko), Volyňští a Ty se máš!
(ČR), Dunaj (Rakousko), Stopy
války (Německo). Ozvěny Ekoﬁlmu
ve Staré Areně trvají až do 22
hodin.
uzi

