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Nadace OKD

OdváÏn˘ podnik zaujal i Nadaci OKD
Charita sv. Alexandra pﬁedûlává ruinu nûkdej‰í koãárovny na chránûnou dílnu
OSTRAVA ·li byste do toho?
Budova koãárovny neboli opravny
dÛlních vozíkÛ na nûkdej‰í ‰achtû
Alexandr je v takovém stavu, Ïe
barabÛm z Kunãiãek uÏ nestojí za to
ji dále rozkrádat. Charita sv. Alexandra má pﬁesto v plánu pﬁedûlat ji
na chránûnou dílnu pro zpracování

plastov˘ch odpadÛ. OdváÏn˘ podnik se zalíbil i Nadaci OKD, jeÏ ho
podpoﬁí ãástkou 1,32 milionu korun.
„Jde o obnovu a vyuÏití chránûné kulturní památky Hlubinn˘ dÛl
Alexandr pro sociální úãely,“ popisoval zámûry charity manaÏer jejího projektu Vûnomír Merta.

ManaÏer projektu V. Merta (vlevo) a ﬁeditel charity P. Folta.

Oprava nûkdej‰í koãárovny je kvÛli jejímu stavu odváÏn˘m podnikem.

Charita sv. Alexandra v objektu zpracovává plastov˘ odpad…

…a zamûstnává tam zdravotnû postiÏené vãetnû b˘val˘ch horníkÛ.
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V baráku, jenÏ nemá daleko
k nazvání ruinou, se uÏ zaãíná opravovat a „najela“ i men‰í linka na
‰rotování plastÛ. Likvidace tohoto
odpadu je tedy i chvályhodnou
ekologickou záleÏitostí. Zamûstnání zde navíc najdou zdravotnû
postiÏení, kteﬁí jinak uplatnûní na
trhu práce shánûjí tûÏce.
„Zamûstnáváme tady i pût b˘val˘ch havíﬁÛ,“ upﬁesnil ﬁeditel charity Pavel Folta. V jejím areálu ostatnû fungují celkem ãtyﬁi chránûné
dílny, kde pracují na ãtyﬁi desítky
handicapovan˘ch. Charita sv. Alexandra poskytuje také poradenství
osobám ocitnuv‰ím se ve zlé sociální situaci a provozuje „‰atník“
s pouÏit˘m obleãením, ale i pﬁedmûty denní potﬁeby, jeÏ rozdûluje
lidem v nouzi.
Radek Luk‰a

Ostravo, bude‰ se bavit!
KLUBsten Karviná zve do Bonver Arény na pﬁíjemn˘ veãer celé rodiny
OSTRAVA Ostrava se
baví! Jednoduché heslo
vystihující v‰e. Akce
nejen pro kluky a holky
z domovÛ a ústavÛ se
uskuteãní v pátek 12. záﬁí
v Bonver Arénû (dﬁíve
hale Tatran). V rámci
sponzoringu ji za‰títila
OKD a jako charitativní projekt i
Nadace OKD. Dejme nyní prostor
Rostislavu Horáãkovi, (na snímku)
aby za poﬁadatele prozradil více.
Kdo je za akcí „Ostrava se baví“?
Poﬁádáme to za KLUBsten Karviná pÛsobící na Z· Mendelova
v Karviné-Hranicích a novû i ve Stonavû, kde budeme hrát II. ligu stolního tenisu a trénovat na Z· Dolany.
Více o nás je na www.klubstenkarvina.cz . Na‰e akce je zam˘‰lena jako
propagace stolního tenisu s kulturním programem. Hlavním cílem je
udûlat pﬁíjemn˘ podveãer dûtem z
dûtsk˘ch domovÛ a stacionáﬁÛ
z celého Moravskoslezského kraje,
které tradiãnû poz˘váme zdarma. A
samozﬁejmû ‰iroké veﬁejnosti. Vûﬁí-

me, Ïe v pátek 12. záﬁí bude
v Bonver Arénû fajn atmosféra.
MÛÏete uvést
k její historii?

nûco

Tato my‰lenka vznikla
v Karviné v na‰em oddílu
v roce 2003, kdy jsme
uskuteãnili exhibici stolního tenisu
pﬁi mezinárodním turnaji a tam
vznikl nápad, Ïe by to mohlo b˘t
s kulturním programem. Po nûkolika roãnících jsme chtûli akci udrÏet v Karviné, ale pﬁi‰la nabídka
haly zadarmo v Ostravû. To byl
zlomov˘ bod. V kaÏdém pﬁípadû
chceme na tuto akci, která je
nekomerãního charakteru, pozvat
‰irokou veﬁejnost.

jsem pravideln˘m náv‰tûvníkem
slavností. Opût Den horníkÛ
v roce 1983 a skupina Citron, dal‰í
v˘znamn˘ moment, byl jsem rád,
Ïe jsem byl u zrodu skvûlé kapely
a zaloÏil jsem jejich fanklub. Sv˘m
zpÛsobem mû hornické oslavy
hudebnû hodnû ovlivnily a vÏdy si
na to vzpomenu, kdyÏ na nich
jsem. Kdyby nûkdo ﬁekl pﬁed pûta-

dvaceti lety, Ïe tady bude hrát
Sweet, Uriah Heep, Chris Norman, Nazareth, nikdy bych tomu
nevûﬁil. Letos jsem ale upustil od
rockov˘ch my‰lenek a dali jsme
prostor hudbû a programu, která
je bliÏ‰í dûtem a rodinám s dûtmi.
OKD bez diskuse patﬁí k na‰emu regionu. VÏdy jsme propagovali jednotlivé doly âSA, Lazy, Dar-

Na co se mÛÏeme tû‰it:
17.00.......zahraje Verona
17.30.......exhibice ve stolním tenise Petr Korbel a Marek
âihák
18.00.......zazpívá Dáda Patrasová
19.00.......zazpívá Michal David
19.40.......zahraje Elán Revival

Jaká je v této souvislosti role
OKD?
Je to zvlá‰tní, ale Den horníkÛ
v roce 1980 byl první, kter˘ jsem
vidûl, a koncert Jiﬁího Schelingera
mû doslova unesl. Byl jsem vdûãn˘
rodiãÛm, Ïe mû tam vzali, otec
dûlal na Dole âSM a od té doby

kov a âSM. Pravda je, Ïe pomáhají i firmy spjaté s OKD: WPBK –
BIS, POLCARBO, KATIM, T&B
CZ, THIELE, Ferrit, RPG. Po
organizaãních zmûnách v OKD,
a. s. jsme byli zvûdaví, jak se rozjede Nadace OKD, a bez ohledu na
v˘sledek, jsme byli rozhodnuti, Ïe
pozveme sirotky ze SdruÏení Svatá
Barbora. To jsme také udûlali.
Radek Luk‰a

Ostrava se baví - skvûlá atmosféra má b˘t i letos.
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Vstupenky jsou k mání na místû
konání a v Mûstském informaãním centru v Ostravû. Dospûlí
zaplatí 90 korun, dûti do patnácti
let a dÛchodci 50 korun. Pro dvû
dospûlé a dvû dûti je rodinné
vstupné za 200 korun.

