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Letem světem – Nadační městečko
bude letos v cestovatelském duchu
Program připravují
• ADRA
• Naše Montessa
• Podané ruce
• Střední škola techniky a služeb
Karviná
• Regionální knihovna Karviná
• Mažoretky Michelle
• SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Karviná-Hranice
• ADAM - autistické děti a my
• TJ Sokol Karviná
• Horolezecký oddíl Beskyd Karviná
• MÚZA Karviná, z.s.
• K lub stolního tenisu a plavání
Karviná, z.s.
• Městský fotbalový klub Karviná
• Středisko volného času Juventus
• Iniciativa Dokořán
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KARVINÁ – Hornické slavnosti 2021
v Parku B. Němcové v KarvinéFryštátě doplní v sobotu 18. září i program připravovaný Nadací OKD.
A samozřejmě i jejími partnerskými
neziskovkami. Potrvá od 14 do 18 hodin a bude zdarma!
„Stejně jako v předchozích letech
tam vytvoříme naše Nadační městečko, o jehož kouzelnou atmosféru se postarají zástupci neziskových organizací, kteří budou v maskách reprezentovat státy či kontinenty z celého světa,“ uvedla ředitelka NOKD Karolína
Preisingerová s tím, že letošní ročník se
ponese v duchu hesla „Letem světem“.
Naučnou cestovatelskou stezkou
se zábavnými úkoly a kvízy (po jejichž splnění na děti budou čekat
v nadačním stanu krásné ceny), jak
upřesnila, neskončí. „Děti se mohou

Předloňské městečko bylo pohádkové.
těšit také na sportovní stanoviště,
nafukovací atrakce, autogramiádu
karvinských fotbalistů či populární fotokoutek. Zveme nejen děti, ale
i všechny maminky, tatínky, babičky,
dědečky,“ vzkazovala Preisingerová.

Beskyd Karviná dále mohou návštěvníci vyzkoušet schopnosti na lezecké
stěně. Nebo si se členkami TJ Sokol
Karviná zahrát házenou. O občerstvení se během akce postará v odpočinkové zóně Iniciativa Dokořán.

Středisko volného času Juvetnus
vytvoří v Nadačním městečku kreativní dílnu, kde se budou vytvářet
placky, obrázky pomocí písku, aplikovat dočasné tetování či malovat na obličeje. Pod vedením horolezců z oddílu

Nadace OKD zve na září:
Zábavou pro dobrou věc!

ANNA K

KARVINÁ – Naplno se rozebíhající akce pro veřejnost pořádají i organizace podporo-

vané těžařskou nadací; jako Galaxie centrum pomoci z Karviné, Regionální knihovna
Karviná či Sweetsen Fest z Frýdku-Místku. Jejich zářijový program je navíc spojen
i s pomocí „dobré věci“.

Zahradní slavnost plánovaná na pátek
3. září ve středisku Slezské diakonie
Eunika Karviná má za cíl zvýšit povědomí i o zdravotně znevýhodněných lidech
a přispět k jejich integraci s běžnou populací. „Otevřené brány zahrady zařízení
vás zvou k návštěvě bohatého programu
v prostoru pro mezigenerační setkání
při činnostech vedoucích k rozvíjení
sociálních aktivit. Chceme především, aby se děti, senioři a zdravotně
hancicapovaní spolu nebáli komunikovat, navazovali kontakty a neformální
vztahy, kdy se vzájemně mohou všichni
obohacovat! Do projektu budou také
zapojeni i uživatelé různých sociálních
služeb a jejich rodiny,“ vzkazují z Centra

PETR BENDE

é (Karviná-Fryštát)
Park Boženy Němcov

18. září 2021

Sweetsen Fest
Pomůžete dosáhnout milionové hranice
celkové dobročinné sbírky na rozvoj
mezigeneračních aktivit a nový koncept
crowfundingu (financování dobré věci)?
Benefiční festival ve Frýdku-Místku
konaný tradičně i pod záštitou Nadace
OKD chce ve svém sedmnáctém ročníku
letos dosáhnout právě této částky.
Uskuteční se od 9. do 11. září – je přesunut z roku 2020 – a jeho program má

Program
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16:00 – 17:00

Tereza Mašková

17:30 – 18:30

skupina NEBE

19:00 – 20:00

Petr Bende

20:30 - 21:30

BUTY

TEREZA MAŠKOVÁ

NEBE

Zahrada v Galaxii.

dvě hlavní části. A to dětskou s kreativní
scénou připravovanou partnery těžařské nadace a hlavní s dobročinnými
sbírkami i hudebním programem. V tom
vystoupí na stadionu ve Frýdku či v hospůdce U Arnošta spousta regionálních
umělců, mj. Kujóni, Kateřina Marie Tichá
& Bandjeez, The Yellow Socks, Slepí
Křováci, Downbelow, Ta Hakuna, Plyš,
Hrozen, Dolls in the Factory, Přátelé
Dr. Melouna...
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BUTY

14:30 – 15:30

pomoci Galaxie. V zahradě, kde se první
zářijový pátek od 15:30 všechno odbude, mají také novou „stezku pro bosé
nohy“ k rozvoji smyslových schopností
i dovedností, vytvořenou také za pomoci Nadace OKD.
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Třetí galaxie

Nadační scéna na festivalu.

Partneři

Karviná Art
Seznamte se s výtvarným uměním
a jeho technikami – podpořte umění
v našem městě! Tak avizují program
na 23. září z Regionální knihovny
Karviná. Účast slibují výtvarníci: Šárka
Dvořáková, Stanislav Filip, Lenka
Kalužová, Bogdan Kornas, Tomáš
Oslizlok, Jarka Rybová. Na veřejném

prostranství se budou v pěti stanech
prezentovat se svými technikami. K dispozici budou mít své katalogy, pozvánky
na výstavy a workshopy. Návštěvníci
dostanou možnost vyzkoušet si danou
výtvarnou techniku. Vše proběhne
od 10 do 17 hodin v Parku B. Němcové
ve Fryštátě.
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