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Nadace OKD na hornických slavnostech
pobavila ve svém městečku děti i dospělé
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KARVINÁ – Součástí Hornických slavností OKD 2017 ve fryštátském Parku
B. Němcové bylo také stanové městečko, kde přichystala program především
pro nejmenší návštěvníky Nadace OKD.
Na přípravě celkem dvaceti stanovišť s ní
spolupracovaly její partnerské neziskové
organizace včetně těch, kde jako Srdcaři
– členové či dobrovolníci – působí zaměstnanci OKD.
Dobrovolní hasiči, onkologické pacientky, pejskaři zabývající se canisterapii,
voltižní oddíl, mažoretky, mladí přírodovědci a další představovali nejen své aktivity, ale nechávali děti také procházet nadační soutěžní cestou. „Na každém stanovišti byli připraveni zaměstnanci spolku či organizace, kteří měli pro děti vždy
připraven zábavný úkol. Rozmotávaly
a smotávaly se hasičské hadice, překonávala překážková dráha. Po nasbírání všech dvaceti razítek čekala soutěžící
odměna,“ popisoval přípravář ze šachty
ČSA Pavel Kadlec, který vzal na slavnosti
dceru Sáru. Skládal s ní také obří puzzle
Nadace OKD, v němž nechyběly hornické motivy.
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Cen za splnění
soutěžních úkolů
na dvaceti stanovištích
neziskových organizací
rozdal nadační tým
bezmála tisícovku

Úsekový zámečník příprav Pavel Kadlec skládal puzzle s dcerou Sárou.

la Preisingerová. Cen bylo podle ní rozdáno bezmála tisíc, dalších osm stovek
návštěvníků si dalo udělat vlastní placky a spousta dalších si odneslo vzpomínkové snímky z nadačního fotokoutku – vybaveného samozřejmě i hornickými rekvizitami.
„Ačkoliv se na nás sluníčko neusmívalo tak, jak bychom chtěli, bylo to velmi

„Na všechny byla báječná podívaná.
Musím vyzdvihnout skvělou spolupráci s neziskovými organizacemi, které nám pomohly naše městečko vytvořit. Bez nich by to nešlo. Neziskovky
opravdu drží spolu,“ řekla Karolína
Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.
V parku se podle ní sešlo na sto lidí,
aby mohli uspořádat tuto skvělou zábavu pro děti a celé rodiny. „Doufám, že
se nám podaří i v dalších letech městečko uskutečnil, protože je to šance
hlavně pro neziskové organizace, které se tak mohou zdarma prezentovat.
Taky bych si přála, aby se rozšiřovalo
o další neziskovky. Těm letos zapojeným ze srdce děkujeme,“ konstatova-

pěkné sobotní odpoledne. Mám z městečka skvělé zážitky, mezi něž patří usměvavé děti i nadšení rodiče a také spokojeně utahaní pořadatelé celé nadační cesty. Dětí i dospělých přišlo opravdu hodně
a do podvědomí veřejnosti se více dostala
i činnost zdejších neziskových organizací a spolků,“ zhodnotila členka nadačního týmu Kateřina Tůmová Blablová.
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„Pro děti to bylo určitě super! Je dobře, že OKD a její nadace nemysleli jen
na nás dospělé,“ pokračoval Bronislav
Galuszka, fárající už třicet let v úseku důlní dopravy také na ČSA, u stánku s občerstvením. I to v nadačním městečku zajišťovala nezisková organizace,
obecně prospěšná společnost Spirála,
pomáhající duševně hendikepovaným.
Kromě soutěžení probíhal krátký doprovodný program, v němž se představila Voltiž Duha s jízdami na koni, tanečním vystoupením pobavily mladé mažoretky Michelle z Karviné a na závěr
vystoupili siláci a silačky z Workoutu
Karviná, kteří jsou sdruženi pod zdejší Střední školou techniky a služeb.

Mažoretky Michelle předvedly své umění i poháry ze soutěží.

Atraktivní představení v nadačním městečku připravila i Voltiž Duha.

Rocková terapie pomohla už podeváté
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Ahardu a bývalý horník z Dolu Fučík.
Rockerům se kromě Ahardu představily
české skupiny Ingott, Eufory Messalina,
Kreyson Memorial, Motorband a polští
Titanium. Vše završil ohňostroj a příslib
dalšího ročníku.

Mezi partnerskými organizacemi nechyběl Svět techniky Ostrava.
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Soutěžení u dobrovolných hasičů.

ORLOVÁ – Nejen za podpory Nadace
OKD, ale také za přispění současných
i bývalých zaměstnanců OKD, se v orlovském letním kině na sklonku prázdnin
uskutečnil již devátý ročník charitativního festivalu RockTherapy. Na pomoc

Ivan Jekielek (zleva), orlovský starosta Tomáš Kuča a tváře projektu Zdeňka Schmidtová
s Antonínem Galgaňákem.

třem pacientům po cévní mozkové
příhodě bylo vybráno 73 500 korun!
„Tvářemi projektu se stali Zdeňka
Schmidtová, Antonín Galgaňák
a Ladislav Molnár. Akce byla opět velmi
úspěšná, dorazilo na ni spousta lidí
nejen z Orlové,“ řekl Ivan „Jeki“ Jekielek,
spolupořadatel, kapelník účinkujícího

„Ten bude v roce 2018 desátý,
jubilejní. Zatím mohu prozradit jen to, že
budeme mít ne jednu, ale už dvě scény,
spoustu doprovodných akcí a prvním
potvrzeným účinkujícím je skupina
Traktor. Výroční festival RockTherapy
pomůže dětem bojujícím s onkologickým onemocněním,“ dodal Jekielek.
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VZPOMÍNÁME

V hlubokém zármutku
oznamujeme hornické
veřejnosti, přátelům
a známým, že nás dne 15.
září 2017 opustil ve věku
nedožitých 77 let
kamarád, pan Ing. Jaroslav Minka. Se
zesnulým se rozloučíme v pátek 22.
září 2017 ve 14 hodin ve smuteční síni
krematoria ve Slezské Ostravě.
Za KPHM zve Jaroslav Čihař

Dne 16. 8. 2017
uplynulo 7 let, kdy
nás navždy opustil
po dlouhé a těžké
nemoci pan Zdeněk
Kubját, bývalý
pracovník Dolu 1. máj
- Barbora. Za vzpomínku přátel
děkujeme a nikdy nezapomenou
manželka Greta, syn Zdeněk a dcery
Renáta a Dáša s rodinami.

