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Editorial
Vážení čtenáři,
léto vybízí ke komunikaci lehčích témat, protože těch těžkých je všude kolem nás víc než
dost. Pro nadaci je toto období hlavně spojeno s přípravou letních akcí, na kterých se
podílíme. Hlavní osou jsou hudební festivaly, na nichž se představí první putovní
vozíčkářský bar v České republice, tzv. bezBAR. Samozřejmostí jsou desítky slavnostních
otevírání projektů vměstnaných do několika málo týdnů. Rádi Vás vidíme, ale občas
bychom se prostě museli rozkrájet, abychom všechno stihli, proto se na nás nezlobte, když
to náhodou nevyjde.
Přeji všem, ať Vás v příštích týdnech nezasáhnou žádné korupční skandály či jiné pohromy.
Jedny vydatné povodně totiž bohatě stačily a velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří
vyrazili do Čech pomáhat nebo přispěli do některé z vyhlášených sbírek. Štěstí si tím
nekoupíte, ale pocit, že jste něco udělali dobře a správně, je k nezaplacení. Toto by mělo
automaticky platit nejen v dobách krizových, ale pořád. Optimismem mě naplňuje fakt, že
kolem nadace takto správně naladěných lidí je opravdu mnoho. Vydržte!
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Začíná festivalové tour Zážitků bez bariér
Společně s rostoucím počtem bezbariérových úřadů a chráněného bydlení se v Česku
zlepšuje také možnost kulturního vyžití pro lidi s hendikepem. Trend otevřenosti a integrace
podporuje mimo jiné projekt Zážitky bez bariér, který v letošním roce rozšíří počet festivalů
se speciálními službami pro hendikepované z loňských čtyř na šest. Kromě akcí s již
tradičním servisem pro znevýhodněné, mezi které patří Colours of Ostrava nebo United
Islands, mohou vozíčkáři nebo nevidomí bez obav navštívit například frýdecko- místecký
Sweetsen fest, karvinský Festival Dokořán nebo Znojemské vinobraní.
„Našim cílem je přilákat za kulturou nejen vozíčkáře, ale i další osoby s jiným fyzickým
nebo mentálním hendikepem. Nechceme z nich vytvářet izolované skupinky, naopak je
nenásilně začleníme do programu jednotlivých festivalů. Záměrně jsme vybírali akce, které
jsou svým způsobem novátorské a otevírají obzory zdravým i nemocným,“ vysvětlil Jiří
Suchánek, ředitel Nadace OKD, která pořadatele bezbariérových festivalů podporuje.
Uprostřed festivalových městeček vyroste také unikátní bezBAR, tedy putovní bar
obsluhovaný vozíčkáři. Pro ty je možnost pracovat v bezBARu nejen příležitostí k výdělku.
„Práce není nikde dost, navíc pro vozíčkáře. Jsem za tu možnost strašně rád, mám pocit, že
lidem otevíráme oči a dokazujeme, že člověk na vozíku je schopen plnohodnotně fungovat
jako každý zdravý člověk. Dokazujeme, že se umíme postarat nejen sami o sebe, ale taky

o „choďáky“,“ řekl Ondřej Malohlava, který skončil na vozíku po havárii na motorce.
Výtěžek z tržeb bezBARu získá Česká asociace paraplegiků, která pomáhá lidem po
poranění míchy.
Tour Zážitků bez bariér 2013
21. – 22. 6.
United Islands České spořitelny v Praze
27. – 29. 6.

Sweetsen fest ve Frýdku- Místku

18. – 21. 7.

Colours of Ostrava v Ostravě

2. – 3. 8.

Štěrkovna Open Music v Hlučíně

8. – 10. 8.

Festival Dokořán v Karviné

14. – 15. 9.

Znojemské vinobraní ve Znojmě

Juventus i DDM Orlová letos chystají více příměstských táborů
KARVINÁ/ ORLOVÁ - Napjatá ekonomická situace mění tradiční pohled rodičů na to, kam
„pošlou“ o prázdninách své potomky. Takzvané příměstské tábory organizované středisky
pro děti a mládež se totiž začínají těšit stejné pozornosti jako dříve bezkonkurenčně
nejoblíbenější pobyty v přírodě či na turistických základnách. A podle toho vypadá nabídka
KSVČ Juventus Karviná i Domu dětí a mládeže Orlová, tedy zařízení, které Nadace OKD
dlouhodobě podporuje. Tábory s volnými místy najdete na www.juventus.cz a
www.ddmorlova.cz.

Rocková dialýza vydělala 87 tisíc
ORLOVÁ – Kolem dvou tisíc rockových a metalových fanoušků se sešlo třetí červnový
víkend v orlovském letním kině na tradičním festivalu Rocktherapy, aby (mimo jiné) vytvořili
festivalový rekord v dobročinnosti. Na dobrovolném vstupném vybrali přes 87 tisíc, které
pomohou třem lidem s onemocněním ledvin.

Barborka prožila společný víkend v přírodě
BUDIŠOVICE - Víkend plný dobrodružství a zábavy spojený s oslavami Dne dětí prožilo
téměř 40 maminek, dětí a jejich přátel z Občanského sdružení svatá Barbora v podhůří
Oderských vrchů. Na programu měli návštěvu žonglérů z Cirkusu trochu jinak, výpravu do
vojenských bunkrů v Darkovičkách i relaxaci v kravařském akvacentru. Vše vyvrcholilo
sobotním táborákem a nedělní dětskou olympiádou.

Ve Vítkovicích pokračovala liga ragbistů na vozíčku
OSTRAVA – Dunění pancéřovaných vozíčků, hlasité pokyny trenérů i povzbuzování
spoluhráčů z „lavičky“. Kdybychom si odmysleli vozíčky, vypadají utkání ragby ligy vozíčkářů
jako každý jiný sportovní turnaj. Vozíčkářská ragby liga pokračovala na jaře v Ostravě
dalšími zápasy. SK Koníci, nadací podporovaný klub s četnými celorepublikovými úspěchy,
nabízí lidem po úraze či nemoci pohybového ústrojí také možnost angažovat se v atletice,
plavání, lukostřelbě a tenisu.

Srdcovka: Dětský den pro děti z petřvaldské školy
PETŘVALD – Zámečník důlní dopravy Dolu Karviná Daniel Bureš získal v rámci
zaměstnaneckých minigrantů Srdcovka finance na uspořádání sportovního dne pro pět
stovek dětí ze Základní školy v Petřvaldu. Radost z toho měli všichni – sportující děti i
dospělí, kteří pomáhali s organizací. Bureš měl na starosti stanoviště, na kterém si mohli
kluci a holky vyzkoušet lukostřelbu. Jeho aktivita pro školu nebyla nijak mimořádná –
zapojuje se například do příprav každoročního plesu, jehož výtěžek slouží na financování
výletů, škol v přírodě nebo lyžařských soustředění pro děti.
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