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Editorial
Většina z nás plánuje dovolené, kam s dětmi vyrazit o prázdninách a jak strávit slunečné
dny. Oproti tomu příjemci letošních grantů neví, kde jim hlava stojí a kam mají dřív skočit.
Připravují, rozbíhají a realizují své projekty, do čehož dávají velké úsilí a věnují tomu
veškerou péči.
My v nadaci rovněž neztrácíme čas a vystavujeme jednu smlouvu za druhou, aby se
kulturní akce, zdravotní pomoc či obnova veřejného prostranství mohly rozběhnout dle
plánu a představ příjemců. Tím apeluji na všechny, kteří ještě nedodali podklady ke
smlouvě. Termín pro podání je stanoven do 30. června 2014 a čas neúprosně běží.
S chutí do realizace a budeme se těšit na příležitost osobního setkání s vámi.
Karolína Drozdová
zástupkyně ředitele

Aktuality
Golfová akademie ještě nabízí volná místa
KARVINÁ – V květnu proběhla první dvě klasifikační kola Golfové akademie Nadace OKD,
která se koná v karvinském golfovém resortu na Lipinách. Akademie je určena žákům
základních škol vKarviné a okolí (Stonava, Doubrava, Orlová, Dětmarovice atd.) a je pro ně
zcela zdarma. Nabízí jim den strávený na golfovém hřišti pod dohledem zkušených
golfových lektorů, kteří je naučí základním dovednostem tohoto sportu šampionů. Ti nejlepší
z nich pak postoupí do zářijového finále o ceny. Jelikož první dvě kola nebyla kapacitně
naplněna, je zde ještě možnost své ratolesti přihlásit. Vítané jsou zejména děti druhého
stupně základních škol, které se do akademie hlásí nejméně. Další dvě kola proběhnou 8. a
14. června a přihlásit se můžete na stránkách klubu www.golflipiny.cz.

Juventus na Dni pro celou rodinu v Karviné
KARVINÁ - Rodinné odpoledne na náměstí v Karviné- Fryštáte pořádá město v neděli
1.června od 14 hodin a jeho tematikou je letos farma a zvířátka. Nadaci OKD bude na této
akci prezentovat Krajské středisko volného času Juventus a v nadačním stanu děti najdou
zábavné hry jako holandský biliard nebo tvořivou dílnu. Tím však výčet aktivit Juventusu
nekončí, v Karviné se totiž ten den konají dva dětské dny. V parku u Rehabilitačního
sanatoria v Hranicích Juventus plánuje vystoupení zájmových kroužků, exhibice sokolníků,
divadélko Šamšula, minilanové centrum, projížďky na konících, minigolf, zoo koutek
Přírodověcké stanice, malování na obličej nebo trampolínu. V daný den totiž Juventus oslaví
své čtyřicáté narozeniny.

Podpořené projekty
Divadlo na Hlubině o hornících i Havlovi
OSTRAVA – Začátek června je již tradiční dobou pro konání divadelního festivalu Dream
Factory Ostrava. Letos se koná od 3. do 8. června a návštěvníkům nabídne téměř čtyřicet
divadelních představení, filmových projekcí, besed a koncertů. Hlavním lákadlem letošního
ročníku je speciální blok věnovaný dramatikovi a exprezidentovi Václavu Havlovi. Derniéru
má naopak drama z prostředí šachty Pestré vrstvy. Ta se uskuteční v areálu Dolu Hlubina, v
místech, kde festival před šesti lety začínal. „Zcela nečekaný úhel pohledu na Havlovu
tvorbu nabízí zpracování jeho inscenace Audience souborem Spitfire Company. Pojmenoval
ji Antiwords a Jindřiška Křivánková se s Miřenkou Čechovou pokusí překonat výkon Pavla
Landovského, jenž během hraní vypil přibližně devět piv,“ dává svůj tip ředitel festivalu
Tomáš Suchánek. Kompletní program festivalu najdete na www.dfov.cz.

Veřejný turnaj ve streetballu na hřišti v Šumbarku vyhráli žáci ZŠ
Jarošova
HAVÍŘOV – Streetballové hřiště na havířovském Šumbarku, vybudované vloni v „sídlištním“
programu naší nadace, ožilo ve středu 21. května poněkud více, než bývá na tomto plácku v
Nádražní ulici zvykem. Sdružení Šumbarák, které je podporováno Nadací OKD i společností
RPG Byty, zde totiž uspořádalo veřejný turnaj ve streetballu. Zvláště jedna z hlavních hvězd
– Roman Halík – se jevila se svými dvěma metry a šestnácti centimetry jako
nepřehlédnutelná. „Tři kluci na obrovského Romana, to bylo, jako sledovat bitvu trpaslíků s
obrem,“ popisovala Kateřina Piechowicz ze sdružení Šumbarák, které v místní lokalitě
pořádá různé akce. Děti, jež mnohdy nevytáhnou ze šumbarských ulic paty celý rok, se
nechaly slyšet, že Halík byl zatím největším člověkem, kterého viděly. Kdo turnaj na
Šumbarku nestihl a láká ho streetball, má zde šanci na trénincích každé pondělí a čtvrtek od
15 do 17 hodin.

Výstava 17. ročníku fotosoutěže pro mladé autory potrvá až do 16.
července
FRÝDEK- MÍSTEK – Fotografování s moderní, běžné dostupnou a na ovládání též relativně
snadnou technikou dokáže uchvátit i děti, jak se přesvědčili pořadatelé Fotosoutěže pro
mladé autory do 25 let z fotoklubu Art Collegium Frýdek- Místek. Její letošní sedmnáctý
ročník umožnil také minigrant Srdcovka Nadace OKD. Přihlášené snímky jsou vystaveny v
pobočce místecké knihovny na Hlavní ulici.

Cechovnou na Michalu zněl Májovák
OSTRAVA – Do posledního místa zaplněná cechovna Dolu Michal se stala třetí květnovou
neděli dějištěm prvního vystoupení Symfonického dechového orchestru Májovák v
prostorách této památkově ostravské chráněné šachty. Pro hudebníky koncertující v
parádních havířských uniformách šlo o vrchol letošní sezony, přinejmenším doma v České
republice.

Kroužek krojovaných horníků ve Stonavě slaví 100. narozeniny
STONAVA – Oslavy se uskuteční o víkendu 20. – 22. června ve Stonavě. Zahájí je odhalení
pamětního kamene, v sobotu se uskuteční hornický průvod přes obec, který bude zakončen
v centru obce u pódia, které bude hostit na dvacet vystupujících interpretů. Oslavy v neděli
zakončí slavná Mše svatí v kostele sv. Máří Magdaleny.

Pozvánky
Voltiž Duha vystoupí ve Frenštátě
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM – Karvinský oddíl Voltiž Duha trénující na „umělém koni“
neboli barelu, pořízeném ze Srdcovky, vyrazí v sobotu 31. května do Frenštátu pod
Radhoštěm, aby v jízdárně Na Nivách, opravené za pomoci OKD i její nadace, obhájil zlato v
kategorii dětí jednotlivců i skupin. Přijďte jim fandit!
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