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Editorial
Ať je celý rok karneval!
Většině z nás ještě voní batohy kouřem z nočních ohňů, při kterých jsme si na táborech,
sportovních soustředěních nebo festivalech užívali úžasnou prázdninovou atmosféru. A všichni
už zároveň máme v hlavě plány na první zářijové akce a vlastně i na celý školní rok. Někteří
se na něj těší jako nikdy a pro další je to vlastně stále dokola…
I my v nadaci jsme se zamýšleli, jak sami sobě i Vám všem úvod školního roku zpestřit, a proto
připravujeme velkolepý karnevalový průvod historickým centrem Karviné, který se bude konat
v rámci Hornických slavností OKD. Bude to karneval, jaký náš region ještě nezažil. Rádi Vás
v průvodu i na dalších částech slavností přivítáme – staré známé i „nováčky“, kteří se ještě
žádné nadační akce nezúčastnili. Další podrobnosti najdete v tomto bulletinu, na nadačním
webu i na speciálních stránkách www.hornicke- slavnosti.cz .
Za celý nadační tým vám přeji, ať se Vám podaří všechny smělé plány uskutečnit.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Nadace OKD na Facebooku
Aktuality
Ano, i Nadace OKD už je na Facebooku. Kdo máte možnost, podpořte nás a dejte nám
„palec nahoru“. Samozřejmě budeme moc rádi, když naši nadaci budete sdílet i
s ostatními, abychom měli co nejvíce příznivců. Odměnou Vám pak bude spousta hezkých
fotek z akcí a nejčerstvější novinky ze života nadace.
Připojte se k nám!

Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž na téma „OKD – víc než těžba uhlí“ oslovila 158 dětí zaměstnanců OKD a
dalších firemních dárců Nadace OKD. Malí umělci se od května snažili zachytit to, co
jakýmkoliv způsobem souvisí se společností OKD nebo její nadací. Svým nápadem a
schopností bojovali o zážitkové ceny, které byly skutečně atraktivní. Hlasování probíhalo
dvoufázově. V prvním kole hlasovala veřejnost prostřednictvím internetu. Deset obrázků
s největším počtem hlasů bylo následně předloženo výtvarné komisi, která rozhodla o
třech nejlepších. Komise udělila i zvláštní ocenění výjimečným obrázkům a ocenění nemine
ani zbylých sedm finalistů. Slavnostní předávání cen proběhne 3. září v Karviné
v průběhu Hornických slavností .
Vyhodnocením vítězů ale akce nekončí. S obrázky se budeme moci seznámit
prostřednictvím kalendáře pro rok 2012, který bude při této příležitosti vydán.

Nadace OKD na cestách
Festivalem Colours of Ostrava skončilo putování maskota Nadace OKD Pantušky po
tuzemských festivalech. V letních měsících jste nás mohli potkat v Hradci Králové,
Karlových Varech, Sobotce u Jičína a třešničkou na dortu byly právě Colours of Ostrava.
Chodci na chůdách byli nepřehlédnutelní, stejně jako působení chráněných dílen, kterým
nadace nabídla na festivalech účast. Děkujeme všem, kdo nás přišli podpořit, a těšíme se
na další festivalovou sezónu!

Pozvání na Hornické slavnosti 2011 a pozvánka na karneval
Dovolte, abychom Vás pozvali na Hornické slavnosti , které se konají dne 3. září
2011v Karviné. Vedle bohatého hudebního programu se můžete těšit na chillout zónu
v parku Boženy Němcové, kde uvidíte chodce na chůdách, žongléry a další vystupující. Na
karvinském náměstí letos opět připravujeme oblíbené nadační městečko, které tentokrát tvoří
chráněné dílny a další neziskové organizace podpořené Nadací OKD.
Nedílnou součástí akce bude Karnevalový průvod Nadace OKD městem, o němž jsme se již
zmínili v editorialu. Letáček zasíláme v příloze tohoto newsletteru.

Shakespearovské slavnosti – dětský den
Podpořené projekty
OSTRAVA – Slezskoostravský hrad se opět rozzářil při návštěvě dětí u příležitosti konání dětského dne, který
se konal v rámci Letních shakespearovských slavností. Organizátoři divadelního festivalu připravili pro děti
zaměstnanců společnosti OKD a hosty Nadace OKD zábavný program. Letos jsme nabídli účast všem
maminkám a dětem z azylových domů, abychom jim zpestřili letní odpoledne. I když počasí venkovním
radovánkám příliš nepřálo, přesto se nám podařilo vykouzlit úsměv na dětských tvářích.

Ostravští studenti a umělci proti fotbalistům z Keni
OSTRAVA – Smíšený tým mladých fotbalistů pocházejících z nejchudšího Slumu Mathare
ve městě Nairobi se vrátí domů do Keni s cenami a suvenýry pořízenými díky Nadaci OKD.
Ta byla totiž partnerem Ostravského dne pro Afriku, který proběhl druhou červnovou neděli
v rámci nadnárodního osvětového projektu „Football for Development“ na hřišti FC
Ostrava- Jih. Projekt, který v Ostravě zaštítilo Středisko volného času z Ostravy- Zábřehu,
využívá popularity tohoto sportu ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice nejchudších
zemí.

Festival Rocktherapy pomohl hendikepovaným z regionu
ORLOVÁ – Pro spoustu příznivců rockové hudby vítaná zábava, pro tři zdravotně postižené
šance na lepší život. Taková byla hlavní myšlenka třetího ročníku festivalu Rocktherapy,
který se uskutečnil 2. července v areálu Letního kina v Orlové. Před téměř devíti stovkami
nadšených fanoušků vystoupila desítka více či méně známých rockových kapel a nikdo ani
na moment nezalitoval padesátikorunového vstupného. Vybrané peníze pomohou třem
hendikepovaným lidem z Orlové, Bohumína a Havířova.

Charita sv. Alexandra pokračuje v opravě areálu bývalého dolu
OSTRAVA – Dárek k desátým narozeninám dá nejen sobě, ale především lidem
v nesnázích, Charita sv. Alexandra působící v areálu bývalého dolu Alexander
v ostravských Kunčičkách. Administrativní budovu mění na objekt pro chráněné bydlení
deseti klientů. To doplní poskytované služby jako zaměstnávání postižených, sociální
poradenství či další aktivity. Do podzimu má být renovace hotova, první klienti by se měli
nastěhovat příští rok.

Divadlo dostalo na šachtě jiný rozměr
OSTRAVA – Městský kulturní dům, loutkové divadlo, scéna CoolTour na Černé louce a Důl
Hlubina byly dějištěm třetího ročníku největšího činoherního festivalu na severní Moravě a
ve Slezsku. Čtyřdenní divadelní přehlídce Dream Factory (Továrna na sny) podporované
Nadací OKD tleskaly téměř čtyři tisícovky lidí, přičemž největší dojmy zanechal v publiku i
hercích právě bývalý důl Hlubina.

Ostravička zařídila mezinárodní folklór
FRÝDEK- MÍSTEK – Populární soubor Ostravička uspořádal ve Frýdku- Místku a okolních obcích
již po sedmnácté mezinárodní setkání folklórních souborů. Dorazily, tančily, hrály či zpívaly nejen
soubory české, moravské a slezské, ale i slovenské, polské, maďarské, ruské, indické či
venezuelské.
Nadace OKD přispěla na festival v rámci programu Pro radost 50 000 korunami.

V Záolší vyrostl nový areál pro rekreační sport
VENDRYNĚ – Táhneme za jeden provaz. To je příznačný název projektu, v jehož rámci vybudovali nadšenci
v areálu vendryňského domova pro seniory a PZKO hřiště na plážový volejbal a minikopanou. Čtyřicet
dobrovolníků odpracovalo na stavbě přes 1 700 hodin, Nadace OKD přispěla na materiál a další potřebné věci
200 000 korunami.

Beskydská šachová škola se proměnila na školku
FRÝDEK- MÍSTEK – Beskydská šachová škola, která působí ve městě již 15 let a za tuto
dobu vychovala reprezentanty na špičkové úrovni, se tentokrát díky třicetitisícovému
nadačnímu grantu zaměřila na děti z mateřských škol. Poprvé se děti seznámily
s šachovými figurkami v říjnu, do června stihly pochytit základy hry a naučit se, jak na
šachovnici správně táhnout. Po turnajích pro jednotlivce i týmy následovala zábavná cesta
za Frimikem – maskotem projektu – po Beskydech.

V Jeseníkách opět řádili Lapkové z Drakova
VRBNO POD PRADĚDEM – Zatímco v Ostravě vrcholil hudební festival Colours of Ostrava, do míst bývalé
osady Drakov nedaleko Vrbna přijelo přes deset tisíc návštěvníků na tradiční Slavnost Lapků z Drakova.
Děti hledaly poklad u skřítků ve Zlaté kuželně, celé rodiny sbíraly za splněné úkoly razítka na naučné stezce,
některé návštěvníky nejvíce zaujala experimentální tavba železa v replice středověké dřevouhelné huti.
Hlavními partnery akce byly Nadace OKD a Moravskoslezský kraj.
Více o aktivitách jednotlivých neziskovek najdete na www.nadaceokd.cz
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