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Vlečka
zvýší efektivitu

Dale Ekmark
pro Deník

7

Rok 2014 bude pro OKD
mimořádně náročný

Nové pracoviště úpraven zlevní
nejen expedici

Autismus
bez cenzury
NOKD umožnila
terapeutický pobyt, podpoří i další
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: ZNALOST RIZIK A PROVOZNÍ DOKUMENTACE JE ZÁKLADEM BEZPEČNÉ PRÁCE!

Milan Andrýsek
vedoucí odboru
řízení bezpečnosti

Každý, kdo nestaví
bezpečnost na 1. místo,
se může stát pro OKD
nežádoucí

Výsledky v bezpečnosti za rok
2013 se mohou na první pohled
jevit jako uspokojivé, ale při
podrobnějším zkoumání zjistíme, že absolutní úbytek počtu
úrazů koresponduje s úbytkem
odpracovaných směn a poměrné
ukazatele bezpečnosti začínají
stagnovat a vykazují pouze
mírné zlepšení.
Úrazová četnost dosáhla
za rok 2013 hodnoty 7,37, což je
proti cíli 6,5 podstatné meziroční
zpomalení ve snižování tohoto
klíčového ukazatele. Celkový
počet registrovaných úrazů stále
počítáme ve stovkách. Když budeme procházet jednotlivé úrazy
za rok 2013, dojdeme k závěru,
že většina z nich se nemusela
stát, pokud bychom byli lépe připraveni čelit nebezpečí a rizikům.
Zlepšení bezpečnosti nepřijde
samo od sebe, vyžaduje součinnost a vůli vylepšovat výsledky
naší práce. Další zlepšování
v bezpečnosti není samoúčelné.
Co je pro každého z nás důležitější než zdraví a život? Proto jsme
na rok 2014 vyhlásili dva cíle:
0 smrtelných úrazů a úrazová
četnost 5.
Prostředkem k jejich naplnění
je poctivý přístup každého z nás
k vlastní bezpečnosti, a především práci s riziky. Nebezpečí
se musíme naučit předvídat.
Naučme se bezpečné pracovní
postupy, které minimalizují rizika,
a diskutujme o tom, jak je dále
vylepšovat. Je to trend, který si
vyžaduje vzájemnou součinnost.
Realita z prošetření posledních
mimořádných událostí, dva
smrtelné úrazy záchranářů a požár
v úvodní jámě na Dole ČSM,
spojená s jejich projednáním
na ČBÚ v Praze a udělenými pokutami, nás vede k jednoznačnému
závěru: „Netrpme mezi sebou
zaměstnance, kteří bezpečnost
nestaví na první místo a pro svou
pohodlnost jsou schopni obětovat
své zdraví a zdraví svých kolegů“.
Přeji Vám bezpečný týden
a pamatujme:
„Při práci není nic důležitější
než to, abychom se ve zdraví
vrátili domů“
Zdař Bůh!

Bezpečně v roce 2014!
VEDENÍ OKD PŘEDSTAVILO BEZPEČNOSTNÍ KAMPAŇ PRO LETOŠNÍ ROK
KARVINÁ – Černouhelný sektor po celém světě čelí krizi,
která tvrdě dopadla i na společnost OKD. Ta prochází v současnosti komplexní transformací, jejímž cílem je zajistit přežití ﬁrmy a nastavit její
fungování na základech, které
budou dlouhodobě udržitelné
i při extrémní situaci na světových trzích s uhlím, kdy
se ceny koksovatelného uhlí
za poslední dva roky doslova
zřítily na polovinu.
Co ale zůstává nezpochybnitelnou prioritou bez ohledu na změny, kterými ﬁrma
v současnosti prochází, je důraz na další zvyšování bezpečnosti práce a úrovně pracovního prostředí v OKD. Potvrzením
tohoto faktu je jednak bezpečnostní soutěž, v níž má šanci
na výhru každý zaměstnanec
ﬁrmy, který pracoval v daném
roce bez úrazu (termín losování
30. ledna, více informací přineseme v příštím vydání Horníka),
ale také aktuálně zveřejněná
Bezpečnostní kampaň 2014. Ta
jednoznačně ukazuje, že zajištění a zvyšování bezpečnosti je
a bude pro OKD nepřekročitelnou prioritou, a deﬁnuje směr,
jímž se ﬁrma v letošním roce
v tomto směru vydává.

Nový, ambicióznější cíl
„V oblasti bezpečnosti jsme
dosáhli v uplynulých letech

FOTO: Boris Renner

EDITORIAL

Klíčovým úkolem v oblasti bezpečnosti práce je zlepšení osobního přístupu a odpovědnosti každého jednotlivého
pracovníka k bezpečnému chování.

PRINCIPY BEZPEČNOSTI:
 Při práci není nic důležitější než to,
abychom se ve zdraví vrátili domů
 Každý si musí uvědomit, že je spoluodpovědný
za svou bezpečnost a bezpečné pracoviště
 Bezpečnost se DÁ a MUSÍ řídit
 Nesmíme připustit smrtelné úrazy

významného zlepšení. Stále
však před sebou máme dlouhou cestu, abychom dosáhli našeho cíle: bezúrazového provozu. Výrazné zlepšování v míře úrazové četnosti se zastavilo v roce 2010.
Jde o běžný vývoj. Musíme
však nadále usilovat o dosažení nulové hodnoty a bezúrazového provozu. Naším cílem
pro rok 2014 je úrazová četnost na hodnotě 5, anebo nižší. Každý den musí každý za-

NWR nasmlouvala nižší ceny uhlí
AMSTERODAM – New World
Resources, mateřská společnost OKD, oznámila minulý týden ceny, za které bude v prvním čtvrtletí dodávat uhlí
svým zákazníkům. Zároveň
referovala o objemu těžby
v posledním čtvrtletí loňského roku a informovala o tom,
že zahajuje revizi své kapitálové struktury.
V posledním čtvrtletí loňského roku ﬁrma vytěžila
2,35 milionu tun uhlí, za celý
rok 2013 pak 8,8 milionu tun.
Koksovatelné uhlí loni prodávala v průměru za 98 eur
za tunu (zhruba 2600 korun), v případě energetického uhlí šlo o 56 eur (zhruba
1500 korun).
V letošním roce ﬁrma plánuje vytěžit 9–9,5 milionu tun
uhlí, z čehož v 55–60 % by mělo
jít o koksovatelné uhlí.

Ceny uhlí klesají
Pro první čtvrtletí letošního
roku ﬁ rma nasmlouvala prodejní ceny u koksovatelného
uhlí na 91 eur za tunu, což
představuje proti předchozímu
čtvrtletí pokles o 7 %. Pro energetické uhlí, kde je 80 % předpokládané produkce nasmlouváno na celý rok, se ﬁ rma se
zákazníky dohodla na ceně
54 eur za tunu, což představuje proti loňskému roku pokles
o 4 %. Na poklesu cen se nepříznivě podepsala také změna
kurzu české koruny vůči euru.
Společnost New World
Resources oznámila, že zahajuje vzhledem k vývoji v poslední době revizi své kapitálové struktury. Jako hlavní důvody tohoto kroku ﬁ rma
uvedla přetrvávající náročnou
situaci na trhu spolu s pokračujícím celosvětovým tlakem

na ceny koksovatelného i energetického uhlí, nečerpaný úvěr
ve výši 100 milionů eur se
splatností 7. února 2014, jehož
prodlouženou možnost čerpání si ﬁ rma nezajistila, a revizi
odhadu nerostných zásob, které jsou ekonomicky vytěžitelné
při dlouhodobém výhledu cen
uhlí, kde ﬁ rma očekává značný
pokles těchto zásob.

OKD čeká náročný rok
Revize kapitálové struktury by se
neměla nijak dotknout zákazníků, zaměstnanců, partnerů ani
závazků vyplývajících z obchodního styku. Společnost bude pokračovat v provozování své činnosti a nadále se bude zaměřovat
na realizaci již dříve oznámených
opatření vedoucích k efektivnosti
a optimalizaci nákladů.
„Společnost OKD bude pokračovat ve všech oblastech své

činnosti jako doposud. Budeme
dále pracovat bezpečně, úsporně a efektivně a snižovat své
náklady. Na základě výsledku restrukturalizace může,
ale také nemusí dojít ke změně
vlastnické struktury. Bez ohledu na to se však OKD musí změnit ve štíhlejší a efektivnější organizaci, která bude konkurenceschopná i za stávající cenové
hladiny na trzích. Já i celé vedení ﬁrmy jsme přesvědčeni,
že se jedná o reálný a dosažitelný cíl. Zatímco se tedy NWR
věnuje svým ﬁnancím a úrovni dluhů, my se musíme nadále
soustředit na restrukturalizaci provozní. Svou budoucnost
řídíme my sami, nikdo jiný.
Dlouhodobá budoucnost OKD
je v rukou nás všech,“ vysvětluje situaci výkonný ředitel OKD
Dale Ekmark.
Marek Síbrt

městnanec odcházet zdravý
domů ke své rodině. Toto pravidlo platí bez výjimek,“ říká
výkonný ředitel OKD Dale
Ekmark.
Stejně jako v uplynulých
letech, i letos ﬁ rma motivuje pracovníky k odpovědnému
přístupu k vlastní bezpečnosti. Každý zaměstnanec, který
bude pracovat po celý rok bez
úrazu, má šanci vyhrát v losování zájezd za 50, 30 nebo
20 tisíc korun. Opět budou
také dvakrát ročně odměňovány nejlepší kolektivy z rubání,
příprav, vybavování a likvidace. V platnosti zůstává i motivační program Bezpečné pracoviště, jehož cílem je udržování pořádku na pracovištích
a přístupových cestách a eliminace rizik na pracovištích.
Hodnocení probíhá na jednotlivých důlních závodech každé čtvrtletí.

Odpovědně
k vlastní bezpečnosti
„Co musíme bezpodmínečně
zlepšit, je osobní přístup každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina úrazů vzniká
právě selháním lidského faktoru a nedodržováním zásad bezpečné práce. Nikdo nesmí tolerovat pracovní postup, který je
nebezpečný.
Pokračování na straně 2

ZE SVĚTA
CENY UHLÍ PADAJÍ
PEKING – Světové ceny
koksovatelného uhlí spadly
minulý týden na své čtyřapůlleté minimum. Ceny mezi
australskými těžaři a čínskými oceláři, které fungují
jako srovnávací základna pro
celosvětový trh, srazily dolů
velké zásoby u ocelářů a v přístavech, ale také slabý výhled
čínské ekonomiky pro letošní
rok a pokles poptávky po uhlí
a koksu mezi oceláři.
Čína zároveň oznámila,
že chce kvůli špatnému
ovzduší ve velkých městech
od Pekingu po Šanghajn snížit
svou závislosti na uhlí. Podle
plánu vlády chce Čína snížit
podíl uhlí na výrobě elektřiny
v letošním roce na méně než
65 %. Vláda chce podporovat
pouze dovoz vysoce kvalitního uhlí s nízkým obsahem síry
a prachu.
red
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NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY V BEZPEČNOSTI

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

KARVINÁ – V prosinci 2013 pracovalo v OKD 81 kolektivů, z toho 20
rubáňových, 51 přípravářských a 10 kolektivů vybavování a likvidace.
Celkem pět kolektivů pracovalo za celý rok 2013 bez pracovních
úrazů, z toho:
 na Dole Darkov dva kolektivy příprav,
 na Dole Karviná dva kolektivy příprav,
 na Dole ČSM jeden kolektiv vybavování a likvidace.
Petr Svrčina

PROSINEC 2013

přípravy

vybavování
a likvidace

kolektiv
Jan Průcha
Miroslav Trawinski
Ľuboš Roško
Arkadiusz Lisowski

vedoucí úseku
Lubomír Poloček
Radim Kalafut
Petr Pala
Czeslaw Jedrkiewicz

Ladislav Piroš

Miroslav Pavan

důl
Darkov
Darkov
Karviná
Karviná
ČSM

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku
Sędkowski

důl

těžba (t)

Důl ČSM

105 575

3805

rub. výkon
(t/hl/sm)

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

tuny / den

615,7

99,088

denní
postup (m)
3,15

kombajn, výztuž

1.

POLCARBO Dąbek (401309)

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

2.

ALPEX Fal (138808)

Olszewski

Důl Karviná

83 810

3104

490,2

61,042

2,41

KSW 500/5,3 K02; FAZOS 22/48/0,5

3.

ALPEX Gulak (140704)

Dziugieł

Důl Karviná

68 345

2734

364,8

57,626

1,90

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

4.

ALPEX Czaja (40901)

Witek

Důl Darkov

56 554

2075

267,8

40,338

1,85

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

5.

Valchař (331209)

Staniczek

Důl ČSM

53 681

1970

544,6

42,336

2,87

KSW 460 NE C03; FAZOS 15/31 POz-MD

6.

ALPEX Krażewski (332203)

Szewczyk

Důl ČSM

45 824

1651

564,9

38,270

2,92

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75

7.

POLCARBO Zubrzycki (340802)

Rosikoń

Důl Darkov

42 463

1573

280,4

32,375

1,59

KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD

8.

Koval (320316)

Miarka

Důl ČSM

40 555

1560

337,9

28,337

1,50

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

9.

Badura (239501)

Hrubý

Důl Darkov

39 947

1493

398,4

40,559

2,28

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

10.

Strenczek (371200/1)

Pochopeň

Důl ČSM

37 483

1648

602,5

31,781

3,10

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020

Rubání – pluhy
Pořadí

BEZPEČNĚ V ROCE 2014!
tu 7,37 oproti 7,6 v roce 2012.
Evidováno bylo 510 (v roce
2012 šlo o 714) a registrováno 208 úrazů. Na jaře loňského roku došlo v Dole ČSM k nešťastné události, při níž zahynuli dva záchranáři. „Musíme
udělat vše pro to, aby k podobným událostem již nikdy nedošlo. To je naším hlavním a nezpochybnitelným cílem,“ uzavírá Hadrava.

Dokončení ze strany 1

Při každé činnosti musím mít
na zřeteli vždy svou bezpečnost, ale i zdraví svých kolegů.
Všichni se přece chceme vrátit z práce ke svým rodinám.
Každý úraz musí být důsledně prošetřen a vždy stanovena
taková opatření, aby se již neopakoval,“ říká provozní ředitel
OKD Pavel Hadrava.
Úrazová četnost v OKD se
v roce 2013 snížila na hodno-

Marek Síbrt

LEPENÍ PRODLUŽUJE
ŽIVOTNOST ČERPADEL

„Není to příliš šťastně
zvolený typ hydrogenerátorů,
na což už výrobce lokomotiv
dodavatele zařízení – sloužícího u DLZ 110F v nízkotlakém
okruhu ke startování a ovládání
obvodu brzd – upozornil. Těla
hydrogenerátoru z duralové
slitiny začínají během provozu
na výtlačné straně praskat,
vznikají trhliny, přes šroubení uniká olej. Čerpadlo je
pak na vyhození, nové vyjde
na 13 585 Kč,“ líčil Koběrský.
Jeho nápad řeší prodloužení
životnosti hydrogenerátorů.
„Šroubení tvořící spojku mezi
tělem a rozvodem – hadicí

důl

těžba

(t)

rub. výkon
(t/hl/sm)

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

tuny / den

denní
postup (m)

pluh, výztuž

1.

Zeman (112405)

Balon

Důl Paskov

20 989

840

545,2

15,016

2,90

RHH 800 P02; G 256-07/21

2.

Majs (080204)

Hykl

Důl Paskov

18 291

747

401,0

11,437

2,67

GH 9-38 ve P02; DBT 650/2005

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

důl

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

čistý výlom/den
(m3/den)

m/d

typ zařízení

1.

Herink (14097/P, 14097/1)

Neuwert

Důl Karviná

247,00

10,74

202,97

59,66

AM-50 K02

2.

ALPEX Tatarczyk (240524)

Zguda

Důl Darkov

163,00

6,04

159,98

37,19

AM-50/132 D07

3.

POL-ALPEX Śłubowski (401344/3)

Bajaczyk

Důl ČSM

150,00

5,77

120,09

37,41

AM-50 C01

4.

ALPEX Pasik (331335)

Bajaczyk

Důl ČSM

140,00

5,83

124,82

31,34

MR 340X-Ex SANDVIK C04

5.

Rojíček (14086)

Neuwert

Důl Karviná

139,00

7,32

161,68

40,64

AM-50 K03

6.

POL-ALPEX Lisowski (14038/2)

Zachwieja

Důl Karviná

133,00

7,82

147,86

43,46

AM-50 K04

7.

ALPEX Skubik (37931/3)

Kiełbasa

Důl Darkov

122,00

4,88

72,22

26,87

MR 340X-Ex SANDVIK D02

8.

ALPEX Drzeniek (331229/2)

Nogawka

Důl ČSM

121,00

5,50

129,44

31,95

MR 340X-Ex SANDVIK C03

9.

ALPEX Jasiński (331355)

Bajaczyk

Důl ČSM

112,00

4,87

85,70

32,46

AM-50/132 C03

10.

Gardoň (14077/, 223708)

Neuwert

Důl Karviná

108,00

6,35

139,61

35,29

AM-50 K10

Pořadí

Autor zlepšováku
vyhrál i první cenu
v podnikové soutěži
trvalého zlepšování
Závodu Důl Paskov.

vedoucí úseku

Přípravy – klasické technologie

CO INOVOVAT

1.

kolektiv
POL-ALPEX Zbela (332265/1)

vedoucí úseku
Nogawka

důl
Důl ČSM

měsíční ražba
(m)
97,00

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

m/d
3,73

62,81

22,78

typ zařízení
VVH-1U C02, D 1131 HAUSHERR, NOELL C02

2.

Novák (467520)

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

95,00

4,13

98,30

20,74

DH-DT1 (BTRL 1) P06, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

3.

Gallik (61102/, 61102/1)

Pastucha

Důl Karviná

77,00

4,28

23,90

23,77

Trhací práce, Ruční nakládání

4.

POLCARBO Ochman (371240/4, 371240/3) Kirchner

Důl ČSM

64,00

2,56

64,61

16,04

VVH-1U C01, NSU-1E C01

5.

Jaroch (1215344)

Důl Paskov

56,00

3,50

72,59

18,86

DH-DT1 (BTRL 1) P04, D 1131 HAUSHERR, NOELL P28

Dobrovolný

LEDEN–PROSINEC 2013
Rubání – kombajny
FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Nejprve mikropraskliny a posléze regulérní trhliny
pravidelně vyřazovaly zubové
hydrogenerátory Galtech 3SP
A19D-SAEB u důlních závěsných lokomotiv DLZ 110F. A tím
dočasně z provozu i celé tyto
mašinky, tvořící na Závodě Důl
Paskov klíčovou část „vozového
parku“ důlní dopravy. Předloni
museli měnit jedenáct čerpadel, vloni pak už díky zlepšováku Pavla Koběrského jen pět!

kolektiv

Pořadí

Problémy s životností zubových
čerpadel řeší na Paskově
lepením.

– lepím tekutým kovem FE 1.
Stačí troška a je po praskání.
A jedna tuba lepidla vystačí
možná na sto čerpadel,“
upřesnil zlepšovatel, který pracuje v úseku centrální dopravy
vedeném Jiřím Foltýnem jako
poruchový specialista a předák
údržby lokomotiv. V CI podal
zatím jen tento zlepšovák.
„Doporučil jsem ho
k přijetí. Neřeší problematiku
samotných zubových čerpadel, ale výrazně prodlužuje
jejich životnost. Konstrukčním
provedením hydrogenerátorů
u DLZ 110F, jichž na Staříči
a Chlebovicích provozujeme
třiadvacet, se už zabývá jejich
výrobce,“ pokračoval René
Gadatsch, vedoucí paskovské
dopravy. Ten neskrýval potěšení, že „jeho“ člověk vyhrál
i první cenu v soutěži CI.
Radek Lukša

POŘÁD JE CO ZLEPŠOVAT!

Pavel Koběrský (50) dělá u důlní dopravy s mašinkami od příchodu
na tehdejší Důl Dukla v devětasedmdesátém roce. Mechanikem
motorových lokomotiv se ostatně také vyučil. Když Duklu
utlumili, nastoupil na Paskov. „Pořád je co zlepšovat. Continuous
Improvement je pro lidi dobrá motivace a hlavně se jeho prostřednictvím ty dobré nápady rychleji a jednodušeji prosazují,“ nechal se
slyšet. O tom, že byl vylosován jako výherce první ceny v podnikové
soutěži CI, se dozvěděl v den odjezdu na dovolenou na hory. „Čedok
zájezdy na ryby ani na rallye nedělá, takže poukaz využiju na rekreaci někde v létě u moře,“ konstatoval Koběrský.

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX Czaja

Witek

Důl Darkov

751 261

2564

401,9

49,741

2.

ALPEX Gulak

Dziugieł

Důl Karviná

731 681

2883

505,5

60,491

2,96

3.

Strenczek

Pochopeň

Důl ČSM

614 918

1979

644,4

36,277

3,40

4.

Szwed

Tomica

Důl Karviná

605 536

2434

679,5

50,430

3,81

5.

Badura

Hrubý

Důl Darkov

556 471

1973

578,0

46,709

3,52

kombajn, výztuž

2,60

6.

Rzidký

Sztula

Důl Darkov

422 008

1472

253,6

26,626

2,69

7.

ALPEX Siwek

Tomczyk

Důl Paskov

357 715

1127

306,8

19,383

2,03

8.

Turaz

Weiss

Důl Karviná

352 592

1813

320,9

38,587

1,99

9.

ALPEX Krażewski

Szewczyk

Důl ČSM

344 066

1420

495,0

31,280

2,46

10.

ALPEX Fal

Olszewski

Důl Karviná

338 216

1250

274,4

25,406

1,51

vedoucí úseku

důl

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

1.

Zeman

Balon

Důl Paskov

265 722

806

599,8

11,977

3,59

GH 9-38 ve; DBT 650/2005

2.

Pospíchal

Drábek

Důl Paskov

156 322

507

445,0

7,633

2,50

PL 82.1 (2); IHV

vedoucí úseku

důl

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

1.

POL-ALPEX Śłubowski

Bajaczyk

Důl ČSM

1958,00

6,64

139,55

2.

Špička

Pastucha

Důl Karviná

1690,00

5,71

129,15

42,51
31,82

3.

Herink

Neuwert

Důl Karviná

1625,00

6,50

138,88

35,43

4.

ALPEX Skubik

Kiełbasa

Důl Darkov

1519,00

5,96

147,61

34,06

5.

Valenčík

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

1419,00

6,17

127,40

32,65

6.

ALPEX Figura

Zguda

Důl Darkov

1397,00

5,66

142,43

33,54

7.

Vráblik

Poloček

Důl Darkov

1370,00

5,93

131,17

32,12

8.

Špernoga

Klepáč

Důl Darkov

1361,00

6,13

135,23

31,45

9.

Kufa

Firla

Důl ČSM

1295,00

4,52

80,46

24,06

10.

Kolomý

Wdówka

Důl Karviná

1292,00

5,03

105,49

28,07

Přípravy – klasické technologie
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

Řepišťák

Gajdzica

Důl Paskov

1002,00

4,58

19,95

26,51

Jaroch

Dobrovolný

Důl Paskov

820,00

3,49

74,28

18,83

Pořadí

kolektiv

1.
2.

m/d

3.

Sláma

Pavelek

Důl Paskov

646,00

3,13

21,64

18,83

4.

POLCARBO Ochman

Kirchner

Důl ČSM

628,00

2,31

56,75

12,86

5.

ALPEX Gurda

Zachwieja

Důl Karviná

584,00

2,31

63,76

12,83

typ zařízení

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.

Z dolů OKD
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Výstavba nové vlečky přinese
významné energetické úspory
KARVINÁ – Hospodárnost se
stala heslem dne. Právě větší efektivitu vzývá i výstavba nové 950 metrů dlouhé vlečkové koleje do prostoru Doubravských nádrží číslo 1 a 3 u lokality ČSA Závodu
Důl Karviná. Na její realizaci
se podílí dopravní společnost
Advanced World Transport
(AWT) a společnost OKD.

Komplexní pracoviště
Součástí nové vlečky je železniční přejezd přes silniční komunikaci III/47214 z Karviné
ve směru na Doubravu, nakládací a vykládací rampa o délce 250 metrů pro dvanáct že-

lezničních vozů a zpevněná nakládací a manipulační plocha
s venkovním osvětlením v prostoru dnešní nádrže Doubrava
3. Ve vybavení nového pracoviště nebudou chybět unimo-buňky pro pracovníky obsluhy včetně vzorkařek, vagonová
váha, třídicí zařízení.
„Vlastní stavbu vlečky a zpevněné manipulační plochy realizuje společnost AWT,“ upřesnil
technologický náměstek Závodu
úpraven Jiří Vyoral s tím, že
projekt výstavby manipulační plochy prochází v současné
době schvalovacím procesem.

Více přínosů
Stavba nové nakládací a vykládací stanice byla zahájena na podzim loňského roku,
předpokládaný termín jejího
zprovoznění je březen 2014.
Pro společnost OKD bude
mít její provoz hned několik
přínosů.

Technologický náměstek Závodu úpraven Jiří Vyoral u nakládací a vykládací rampy v oblasti doubravských nádrží.
Vlevo sloupy venkovního osvětlení, za nimiž vznikne zpevněná manipulační plocha. Vpravo zásoby proplástku
v objemu řádově 140 tisíc tun.
Především umožní výrazně
snížit náklady na expedici zásob energetického uhlí a proplástku, uložených v tomto prostoru po ukončení provozu úpravny uhlí Jan Karel
u lokality ČSA Závodu Důl
Karviná. Tyto zásoby bylo třeba dosud přepravovat na expedit v objektu vodního prádla odstavené úpravny Jan
Karel pomocí energeticky náročného systému pásových
dopravníků.
„Přímá nakládka uhlí do železničních vozů v prostoru odvalu současně umožní technic-

V blízkosti nové vlečky se nachází přečerpávací stanice kalů Doubrava 1.

kou likvidaci budov a dopravních mostů odstavené úpravny Jan Karel,“ dodal Jiří Vyoral.

Příspěvek k ekologii
Ani po vyexpedování současných zásob energetického uhlí pracoviště neosiří.
Zpevněná manipulační a skladovací plocha propojená s nakládací a vykládací rampou
bude využívána pro přechodné skladování případných přebytků uhlí z úpravny Darkov
a do budoucna pro manipulaci s hlušinou v rámci projektu „Úprava pozemků včet-

ně Karvinského potoka v prostoru Špluchov“, zaměřeného
na sanaci celého území kalových nádrží Doubrava I – IV
a odvalu Jan Karel.
„Hlušina pro rekultivaci se
bude dovážet z úpravny Darkov
a kolejové napojení celé lokality
výrazně zlepší situaci na cestách
a omezí prašnost. Tím jsou naplněny podmínky ze stanoviska
EIA pro těžební činnost a statutárního města Karviná v rámci
projednání jednotlivých akcí,“
vysvětlila poradkyně pro rekultivace OKD Jana eodosisová.
Bohuslav Krzyžanek

SKORO PŮL MILIONU PRO HORNICKÉ SIROTKY
OSTRAVA – Závěr krizového loňského roku v revíru společnosti OKD ukázal,
že na dětech kamarádů, kteří přišli při práci o život, havíři šetřit nechtějí a nebudou.
Občanskému sdružení svatá
Barbora za listopad a prosinec přibylo na kontě více než
490 tisíc korun!

„A počty hornických rodin
v Barborce se v posledních letech díky investicím do bezpečnosti i nových technologií
a také klesajícímu počtu pracovních úrazů v OKD postupně snižují,“ řekl mluvčí těžařů Marek Síbrt a zdůraznil, že
prioritou sdružení je vzdělávání dětí.

„Což je vůbec nejvíce v historii našeho sdružení, které jedenáctým rokem pomáhá hornickým sirotkům,“
konstatoval Vladislav Sobol,
předseda Barborky, s tím, že
se aktuálně starají o přibližně osm desítek dětí z Česka
i Polska. Od batolat po univerzitní studenty.

Část z prostředků však
v Barborce tradičně využívají také na volnočasové aktivity či společné akce, na nichž se
děti a maminky stávají „jednou
rodinou“. OKD je v ČR jedinou
soukromou ﬁrmou, která má
tak kvalitní systém péče o pozůstalé po svých zaměstnancích.
uzi

Kdo jsou Zlatí Darkováci 2013
 Alan Gašparik. Věk 44 let,
ženatý. V letech 1984 až 1987
absolvoval Hornické učiliště Dolu 1. máj jako mechanik pro důlní stroje a zařízení. Po ukončení školy nastoupil na Důl 9. květen do rubání. Od požárníka, pomocníka
havíře, horníka a kombajnéra se ve svých 25 letech vypracoval na směnového předáka. Po naplnění expozice přešel na funkci kombajnového zámečníka. Dnes je
předákem zámečníků v kolektivu hlavního předáka
Romana Badury. Mezi své
záliby počítá dům, zahradu
a automobily.

 Pavol Kubalík. Věk 51 let,
ženatý. Po ukončení učiliště
v roce 1980 pracoval patnáct
let v přípravách. Od pomocníka
havíře došel až k funkci hlavního předáka. Pět let pracoval jako záchranář. Po dosažení expozice odpracoval dalších
11 let v důlní dopravě. Poslední
tři roky pracuje na úseku důlních služeb. V mládí se věnoval
sportovní činnosti včetně vzpírání, dnes řadí mezi své záliby
především zahrádku, turistiku
a plavání.
 Pavel Štros. Věk 62 let, ženatý. V hornictví pracuje už
téměř 45 let! V létě 1969 nastoupil do mechanické dílny
na tehdejším Dole 1. máj, lokalitě Mír. V roce 1983 přešel do údržby těžních strojů
a v roce 1993, v rámci útlumu lokality Gabriela, zakotvil na údržbě těžních strojů

Darkov. Mezi jeho záliby patří
turistika, cestování, ﬁlmování
a elektrotechnika.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – U příležitosti vyhodnocení výsledků roku
2013 bylo odměněno pět vynikajících pracovníků Závodu
Důl Darkov odznakem Zlatý
Darkovák.

SLOVO ŘEDITELE

Václav
Kabourek
ředitel Závodu
úpraven

Vážení
spolupracovníci ze
Závodu úpraven,

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Na stavbě koleje
k odvalu Jan Karel
spolupracují dopravní
společnost AWT
a Závod úpraven OKD
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Zlatí Darkováci 2013. Zleva Alan Gašparik, Pavol Kubalík, Pavel Štros,
Zenon Maćkowiak a Lešek Palowski.
na Darkově, kde pracuje dodnes. Rád luští křížovky a zúčastňuje se různých soutěží.
Jeho největším potěšením jsou
vnoučata.
 Ing. Lešek Palowski. Věk
60 let, ženatý. Svoji bohatou a úspěšnou kariéru začínal v roce 1976 na tehdejším

Dole 1. máj, kde se vypracoval z elektrikáře na vedoucího
elektro rubání. Od roku 1989
do roku 1996 pracoval jako
vedoucí elektriﬁkace na Dole
9. květen, a poté závodě 9. květen Dolu Darkov. Od zmíněného roku 1996 pracuje jako
vedoucí elektriﬁkace celého
Dolu Darkov, nyní Závodu Důl

 Zenon Maćkowiak. Věk 58
let, dvakrát ženatý se stejnou ženou. Vyučený elektrikář pracoval jako mistr elektro a jako strojvedoucí. Práci
v hornictví zahájil v roce 1978.
Začínal jako zámečník hydraulik a po ukončení nástavbového studia hornictví a získání titulu Bc. jako technik. Do revíru přišel v roce 1995 s ﬁrmou
Alpex. Pracoval v přípravách,
pak jako vedoucí úseku na tehdejším Dole ČSA, a poté jako zástupce vedoucího úseku rubání na Dukle. Po jeho uzavření
přestoupil na Důl Darkov, kde
se stal vedoucím provozu příprav. Na Darkově zatím odpracoval 16 let. Je znám jako milovník zimních sportů, zejména lyžování.
bk

je mou milou povinností
poděkovat vám za perfektní
plnění odbytových záměrů
společnosti v závěru loňského roku.
V tom letošním musíme naplno prokázat svou
životaschopnost jako
samostatného závodu.
Naším cílem musí být
výrazná pomoc k překročení business plánu OKD.
V říjnu 2013 jsem na stránkách Horníka prezentoval
některé své představy, chci
na to navázat a informovat
Vás o již uskutečněných
záměrech a představit další
cíle v některých důležitých
oblastech.
 Bezpečnost. Musíme
navázat na 0 úrazů za rok
na některých provozech
úpraven. Naprosto zbytečné
dva úrazy na úpravně Lazy
ve 2. polovině roku 2013
jsou pro nás varováním
o podceňování rizik při práci. Na nás všech je vylepšování pracovního prostředí
a maximální předcházení
rizikovým situacím.
 Odměňování. Máme
jednotný prémiový řád pro
všechny činnosti s konkrétními úkoly pro naplnění
vlastních ekonomických
ukazatelů.
 Oblast sociální. Je
schválený vlastní rozpočet
čerpání sociálního fondu.
Chceme po vzoru důlních
závodů zavést pravidelné
čtvrtletní porady vedoucích
pracovníků a předáků, budeme vyhodnocovat nejlepší
pracovníky u příležitosti Dne
horníků. Pro další upevnění spolupráce vedení se
zaměstnanci připravíme
na závěr roku 2. úpravárenský šachťák.
Vedení Závodu úpraven
se bude pravidelně zúčastňovat výrobních porad,
využívejme je ke vzájemné
diskusi a zlepšování stavu.
 Koncepční řešení. Je
dokončena investiční akce
na úpravně Darkov – navýšení vsázky úpravny – a před
dokončením je ve spolupráci
s AWT strategická akce –
položení vlečky pod odval
Jan Karel.
 Trvalé zlepšování (CI).
Jsou ustanoveny optimalizační týmy s cílem řešení
snížení nákladů a navýšení
výnosů naší produkce.

Chtěl bych vás všechny
vyzvat k co nejvyššímu zapojení do řešení problémů
v oblasti bezpečnosti práce,
snižování nákladů a systému trvalého zlepšování.
Pracujme bezpečně, jsme
tady pro doly.
Zdař Bůh!
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Dale Ekmark: před OKD je extrémně náročný rok
OSTRAVA – Moravskoslezský
deník přinesl v rámci svého cyklu Pomozme lidem, pomozme kraji 17. ledna rozhovor s novým výkonným ředitelem OKD Dalem Ekmarkem.
Interview, které obsahuje mnoho důležitých a zajímavých
myšlenek pro zaměstnance
OKD, vám ve zkrácené verzi
přinášíme.
Do čela OKD přicházíte
v době, kdy společnost nezažívá nejlepší časy. Je to pro
vás velká výzva současnou situaci zlepšit?
Rok 2014 bude pro OKD extrémně náročný. Musíme pokračovat ve zlepšování struktury našich nákladů a zároveň
zvýšit produktivitu. Společnost
OKD nemůže přežít, bude-li přicházet o peníze a náklady budou delší dobu vyšší než
příjmy.
Do značné míry nejsme
schopni řídit ceny, které určují světové trhy. A zde byly pro
první kvartál letošního roku
nasmlouvány u koksovatelného uhlí nižší ceny než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.
Výzvou pro všechny v OKD
bude zaměřit se na úspory, podržet si hotovost a zároveň udržet bezpečnou těžbu na úrovni
plánu nebo nad ní.
Jaké plány budete mít v OKD
pro letošní rok? S jakým výsledkem byste byl na konci
roku spokojený?
Rok 2014 bude rokem rychlých
a významných optimalizačních změn. Půjde o rok pokračující transformace. Musíme
vytvořit obchodní model, který
je dostatečně ﬂexibilní a jehož
náklady musí odpovídat klesajícímu těžebnímu proﬁlu ve výhledu do budoucna. Musíme
začít uvažovat o štíhlejší společnosti OKD s ještě efektivněji
řízenými náklady, která je zároveň vysoce proﬁtabilní.
V roce 2014 budu se svým
týmem a všemi zainteresovanými stranami tento model vy-

tvářet a postupně uvádět v život. Situace na trhu, kde můžeme těžko čekat v nejbližší době
dynamický nárůst cen, v kombinaci s provozním modelem
a vysokými náklady na tunu
vytěženého uhlí tuto transformaci pro naše přežití vyžadují. Nakonec z ní vyjdeme jako
zisková společnost, jejíž podnikatelský model je dlouhodobě
udržitelný.
Rok 2014 budu považovat
za úspěšný, jestliže ho OKD zakončí bez smrtelných úrazů,
úrazová četnost bude nižší než
5 a výsledná těžba bude v souladu s plánem nebo nad ním,
náklady na vytěženou tunu
v OKD budou nižší než 65 eur
a náklady na kapitálové investice budou pokryty.
Jaký je současný stav vašich zaměstnanců a počítáte letos s nějakým propouštěním? Kolika lidí, případně?
Zaměstnáváte ještě i agenturní pracovníky a neplánujete v letošním roce snižování
jejich počtu?
Odpovím analyticky. V současnosti dáváme i s dodavatelskými ﬁrmami práci více
než 14 500 lidí. To představuje zhruba 640 tun na zaměstnance za rok. Někteří naši konkurenti v Polsku těží průměrně 1000 tun na zaměstnance
za rok, ale i více.
Zákazníky nezajímají naše
náklady, případně problémy
při těžbě. Zjednodušeně – zajímají se pouze o cenu (nejnižší), kvalitu (nejvyšší) a dodávky (spolehlivé). Logicky využijí nabídky uhlí tam, kde je
to pro ně nejvýhodnější. Což
v současném globalizovaném
světě může být klidně Severní
Amerika nebo Austrálie.
Poněvadž mzdy tvoří polovinu všech našich nákladů, musíme se zaměřit na optimalizaci pracovní síly, abychom dosáhli vyšší produktivity než
v současnosti. V takto těžkých
dobách musíme snížit náklady na úroveň, která odpoví-

dá konkurenčnímu prostředí
na trhu.
Abychom zůstali konkurenceschopní, musíme naši produktivitu zvýšit, což ve výsledku znamená nižší zaměstnanost na tunu vytěženého
uhlí, protože naše konkurence s tím již začala a často velice
agresivně.
Plánujete tedy v roce 2014
propouštění a snižování počtu zaměstnanců?
Nechtěl bych nyní předjímat.
Nejdříve se musíme podívat
na jiné formy snižování počtu zaměstnanců na požadovanou úroveň. Ať jde o odchody do důchodů nebo běžnou ﬂuktuaci a neobsazování uvolněných pozic.
S tímto procesem jsme již začali detailní analýzou počtu zaměstnanců od konkrétních porubů až po centrálu. Na té budeme dále pracovat v prvním
a druhém čtvrtletí, abychom
ve výsledku dokázali určit optimální počet zaměstnanců
za daných ekonomických podmínek a ve vztahu k bezpečné
těžbě, která je pro nás naprostou prioritou, při plnění těžebního plánu.
Kromě toho bude zapotřebí,
abychom se zaměřili na rozvoj a zvyšování klíčových
hornických a technických dovedností a schopností u našich
zaměstnanců.
Je také nutné, abychom vytvořili model pro nábor a zaplňování pozic pro těžbu
v budoucnosti.
Vracím se ke své předchozí
odpovědi: musíme vytvořit model, který směřuje k produktivitě 1000 tun vytěženého uhlí
na každého zaměstnance
ročně.

Velkým tématem v našem regionu je v poslední době Důl
Paskov – jak to vidíte dál
s těžbou v tomto dole?
V tuto chvíli není Paskov konkurenceschopný ani ziskový.
Jak již jistě víte, vznikla pracovní skupina složená ze zástupců
OKD a vlády, kterou formálně
ustavilo memorandum o porozumění mezi OKD (NWR)
a státem. Práce skupiny se
v tuto chvíli soustředí na hledání možností pro budoucnost
Dolu Paskov. Naším cílem v letošním roce je bezpečně provozovat tento důl při nižších
nákladech, než jsme původně
měli.
V čem je podle vás největší
problém Paskova?
Odpověď je snadná: velice vysoké náklady na těžbu.
V pondělí 6. ledna jste podepsali o této otázce memorandum o spolupráci se státem.
Můžete přiblížit, o co přesně

jde a co to přinese?
Přínosem memoranda je, že
nám dává další možnost podívat se na fungování Dolu
Paskov, a možná najít jiný model těžby v tomto dole, který by
umožnil prodloužit jeho životnost za rok 2014, jak minulé
září schválila představenstva
OKD a NWR. Rád bych si pro
další diskusi počkal na výsledky pracovní skupiny. Ty budou
na konci března.
Je zřejmé, že pro OKD bude
i letos hodně důležité hledání
úspor. Ve kterých oblastech
se dají šetřit náklady?
Musíme posoudit, jak jednotlivé činnosti provozujeme
na všech úrovních napříč společností a ze všech možných
úhlů pohledu. Musíme se zaměřit na to, co děláme dobře,
ale také na to, jaké jsou naše
klíčové aktivity, a jaké naopak
ty zbytné, bez kterých se můžeme obejít. Detailní analýza
nám ukáže, bude-li to možné.
Ale jak už jsem uvedl, jednoduchý recept neexistuje.
Od základů vyhodnotíme
všechny procesy. Pro rok 2014
a další roky jsme si stanovili jako hlavní cíl bezpečnou
a efektivní těžbu a zpracování uhlí, abychom naplnili představy našich akcionářů, zaměstnanců a zákazníků a dokázali opět
dosáhnout
proﬁtability.
Společnost OKD si nemůže
dovolit mít dlouhodobě negativní hotovostní toky. Ale
to si nemůže dovolit nikdo.

Co tedy bude muset ﬁrma
udělat, aby se dostala do zisku? Jak dlouhou perspektivu
pro těžbu uhlí v našem kraji
ještě vidíte?
V regionu jsou další, technicky vzato vytěžitelné, zásoby.
Nicméně při současné situaci na trzích, kdy se ceny ustavily na novém dlouhodobém
normálu, který je výrazně nižší, než jsme byli v minulosti
zvyklí, a s ohledem na porovnání našich současných nákladů a produktivity, je nemůžeme do svých plánů aktuálně zařadit a nechat si zpracovat studie proveditelnosti jejich
dobývání. Kdyby se však ceny
zvedly nebo naše produktivita významně vzrostla, některé
z těchto zásob by určitě mohly
prodloužit OKD život.
Rozhovor děláme v rámci projektu Deníku s názvem
Pomozme lidem, pomozme kraji. Dá se tedy na závěr říci, že OKD zůstane i nadále jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v tomto
regionu?
Mým cílem a cílem našeho
týmu není jen, abychom zůstali klíčovým a největším zaměstnavatelem v regionu, ale
také abychom byli významným světovým hráčem v oblasti bezpečnosti práce a regionálním lídrem z hlediska fungování a provozu dolů.
Chceme pokračovat v budování našich vztahů s komunitou
v regionu, kde působíme, spolupracovat s veřejností, vzdělávacími institucemi, významnými
ﬁrmami, městy, obcemi a vládou. Nejde jen o těžbu uhlí, ale
také o další výzvy a příležitosti, které před regionem stojí a je
nutné je rozvinout, aby byla zajištěna jeho budoucí perspektiva. Moravskoslezský region má bohatou více než
dvousetletou hornickou tradici. Společnost OKD v ní
chce pokračovat a dále ji
rozvíjet.
MS Deník

VYBERTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ!

Respekt na 18 měsíců + Dálniční
známka do 3,5 t 2014 za 3 276 Kč

Respekt na 12 měsíců se slevou 20 %
+ stolní hra Osadníci z Katanu nebo
Osadníci z Katanu Junior za 1 748 Kč

NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ
DO 31. 12. 2013 NEBO DO V YČERPÁNÍ ZÁSOB.

tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz
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Objednávejte na www.respekt.cz/hornik

30 stycznia 2014 | numer 4 | rocznik 11

Panorama

Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?
OSTRAVA – Od 1. ledna letošního roku máme nový občanský zákoník. Podle mnoha expertů jde o naprosto zásadní změnu v českém
právním systému, která se dotkne každého z nás. Co všechno se
tedy změnilo? A jako to poznáme v našem každodenním životě v situacích, které nás potkávají a které běžně řešíme? Rozhodli jsme
se pro vás připravit seriál, v němž právníci OKD upozorní na některé zásadní změny a momenty, na které je třeba si dát v souvislosti
s novým zákoníkem pozor.

STYCZNIOWE HASŁO BHP: ZNAJOMOŚĆ RYZYK I DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ TO PODSTAWA BEZPIECZNEJ
PIECZNEJ PRACY!

Bezpieczeństwo ludzi
to najwyższy priorytet

Już dziś zostaną rozlosowane nagrody za pracę bez wypadków w 2012 r.

Cel na 2014 rok:
częstość wypadków
na poziomie
5 lub niższym.
cy. Również tak można odczytać założenia ogłoszonej w
tych dniach w OKD Kampanii
Bezpieczeństwa 2014, która
jednoznacznie potwierdza, że
BHP to w ﬁrmie niekwestionowany priorytet, i która deﬁniuje podstawowe zasady bezpiecznej pracy.
„W dziedzinie bezpieczeństwa osiągnięto w minionych
latach dużą poprawę. Stale jednak czeka nas długa droga do
osiągnięcia nadrzędnego celu:
pracy bez wypadków. Wyraźny
spadek częstości wypadków zatrzymał się w 2010 roku. To
jednak normalne. Musimy nadal usiłować o to, aby wartość

tego wskaźnika wynosiła zero.
Naszym celem na 2014 rok jest
częstość wypadków na poziomie 5 lub niższym. Każdy pracownik musi codziennie odchodzić do domu i swojej rodziny
w zdrowiu. To reguła obowiązująca bez wyjątków” – mówi
dyrektor wykonawczy OKD
Dale Ekmark.
Podobnie jak w latach minionych, także w tym roku ﬁrma zamierza motywować pracowników do odpowiedzialnej
postawy wobec spraw bezpieczeństwa. Każdy pracownik,
który przepracuje rok bez wypadku, weźmie udział w losowaniu wczasów wartości 50,
30 i 20 tysięcy koron. Dwa
razy w roku będą nagradzane najlepsze pod względem
BHP brygady ścianowe, chodnikowe oraz zbrojenia i likwidacji wyrobisk. Nadal obo-

wiązuje program motywacyjny „Bezpieczne miejsce pracy”,
którego celem jest utrzymywanie porządku w miejscu pracy i na drogach doprowadzających oraz eliminacja ryzyk.
Podsumowanie odbywa się w
poszczególnych zakładach górniczych raz na kwartał.
„To, co należy bezwarunkowo poprawić, to indywidualne
nastawienie każdego pracownika do bezpiecznych zachowań i zasad bezpiecznej pracy.
Większość wypadków wynika właśnie z błędów czynnika
ludzkiego oraz z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy. Nikt nie może tolerować
niebezpiecznych procedur roboczych. Podczas wykonywania każdej czynności muszę
zawsze zważać na bezpieczeństwo swoje, ale także na zdrowie swoich kolegów. Wszyscy

Kroi się kolejny trudny rok
Spółka NWR ogłosiła
ceny węgla uzgodnione
na I kwartał 2014 roku
oraz zamiar rewizji
struktury kapitałowej
AMSTERDAM - New World
Resources, spółka matka OKD,
ogłosiła w minionym tygodniu
ceny dostaw węgla w I kwartale bieżącego roku. Jednocześnie
poinformowała o wolumenach
produkcji i sprzedaży oraz cenach zrealizowanych za czwarty kwartał 2013 roku i ogłosiła
rozpoczęcie rewizji struktury
kapitałowej swej grupy.

Ceny znów niższe
W ostatnim kwartale ubiegłego roku ﬁrma wydobyła 2,35
mln ton węgla, za cały 2013
rok – 8,8 mln ton węgla. Węgiel
koksowy sprzedawała za średnią cenę 98 euro (ok. 2600 koron) za tonę, węgiel energetyczny – za 56 (ok. 1500 koron) za
tonę. W bieżącym roku NWR
oczekuje produkcji w granicach od 9 do 9,5 mln ton węgla.
Około 55 do 60 procent powinien stanowić węgiel koksują-

cym, 40 do 45 procent – węgiel
energetyczny.
Średnia uzgodniona cena
dla dostaw węgla koksującego w pierwszym kwartale 2014
roku wynosi 91 euro za tonę,
jest zatem o 7 procent niższa
od ceny zrealizowanej w czwartym kwartale 2013 r. Średnia
uzgodniona cena dla 80 % spodziewanej produkcji węgla energetycznego w 2014 roku wynosi 54 euro za tonę, czyli jest o 4
procent niższa niż za rok 2013.
Ujemny wpływ na ceny węgla
miała między innymi zmiana
kursu czeskiej korony do euro.
Pozostałe 20 % spodziewanej
produkcji węgla energetycznego
będzie sprzedane i wycenione w
dalszej części roku.

Trwają analizy
NWR poinformowała o rozpoczęciu analizy struktury kapitałowej grupy. Analiza będzie dotyczyć przede wszystkim bilansu grupy i nie powinna mieć żadnego wpływu na
klientów, pracowników, wspólników, dostawców ani wierzycieli grupy. Spółka będzie kontynuować swoją działalność
tak jak zwykle, skupiając się na

wdrażaniu ogłoszonych wcześniej środków zmierzających
do poprawy efektywności i
optymalizacji kosztów.
„Będziemy dalej pracować
bezpiecznie, oszczędnie i efektywnie oraz obniżać koszty. Na
podstawie wyników restrukturyzacji może, ale też nie musi
dojść do zmiany struktury własnościowej. Bez względu na to
OKD musi stać się organizacją
szczuplejszą i bardziej efektywną, która będzie konkurencyjna nawet przy obecnych cenach
rynkowych” – podkreślił dyrektor wykonawczy OKD Dale
Ekmark. „Ja i całe kierownictwo ﬁrmy jesteśmy przekonani,
że chodzi o cel realny i osiągalny. O swojej przyszłości decydujemy sami, przyszłość OKD
jest w naszych rękach” – skonkludował.
ms

Nový občanský zákoník –
výprosa, výpůjčka,
zápůjčka, nájem a pacht
Nový občanský zákoník mění
stávající vnímání smluv a zavádí některé nové, které do této
doby obyčejný člověk neznal.
Tak například úplně novým
pojmem je výprosa. Jedná se
o velmi neformální druh půjčení
věci. Například, když si půjčíte
od souseda kopačku. Nemusí
ani dojít k výslovnému uzavření
smlouvy, stačí faktické přenechání věci. Vlastník věci může
věc kdykoli požadovat zpátky
a druhá strana mu ji musí ihned
vrátit.
Rozdíl mezi výprosou
a výpůjčkou je ten, že při
výpůjčce se sjednává doba,
na kterou se bezplatné užívání
věci sjednává, např. užívání
vozidla od otce, tchána, apod.
Postavení toho, kdo věc užívá,
je u výpůjčky silnější nežli
u výprosy.
Zápůjčka je podle nového
občanského zákoníku totéž,
co byla podle původní právní

przecież chcemy wrócić z pracy do swych rodzin. Każdy wypadek musi być konsekwentnie przeanalizowany i zawsze
muszą być podjęta takie kroki, żeby się już nie powtórzył” –
tłumaczy dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.
Częstość wypadków w OKD
zmalała w 2013 roku do wartości 7,37 – w porównaniu z 7,6
w roku 2012. W sumie w 2013
roku zanotowano 510 tzw. wypadków ewidencjonowanych
(w 2012 roku było ich 714) oraz
204 wypadki rejestrowane.
Wiosną ubiegłego roku zginęli w Kopalni „ČSM“ dwaj ratownicy górniczy. „Musimy zrobić
wszystko, żeby do podobnych
zdarzeń nikdy już nie doszło.
To nasz główny i niekwestionowany cel” – skonkludował
Hadrava.
ms

úpravy půjčka. Předmětem
smlouvy jsou v tomto případě
obvykle peníze, ale může jít
i o jinou zastupitelnou věc.
U nájemních smluv je typické, že ačkoliv byly uzavřeny
ještě před lednem 2014, řídí
se od 1. ledna 2014 novým
občanským zákoníkem bez
výjimky. U nájemních smluv
došlo k určitým změnám,
například nyní už neexistuje
nájem nebytových prostor,
ale nájem prostoru sloužícího podnikání. Pokud se
jedná o pacht, tak stejně jako
v případě nájmu jde i u pachtu o dočasné užívání věci
za úplatu. Rozdíl mezi nájmem
a pachtem je ten, že z propachtované věci je možné brát
i plody, třeba z užívané louky
seno, a užitky, například zisk
z provozu závodu. U pachtýře
se tak na rozdíl od nájemce
předpokládá, že bude věc
obhospodařovat tak, aby
vynášela, a proto má nejen
právo užívací, ale i požívací.
Mgr. Jan Solich
vedoucí odboru právní služby

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 Podczas pracy nie ma nic
ważniejszego od tego,
żebyśmy wszyscy wrócili w
zdrowiu do domu
 Każdy musi sobie uświadomić, że jest współodpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i bezpieczne
miejsce pracy
 Bezpieczeństwem można i
należy zarządzać
 Nie możemy dopuścić do
wypadków śmiertelnych

OKD,a.s.,
Závod Důl Darkov
se sídlem Stonavská č.p.2179,
73506 Karviná – Doly

Vyhlašuje výběrové řízení na

Strojní vyčištění
výdušného kanálu
jámy Mír 4

ŻYCZENIA
W styczniu obchodzą swoje zacne
życiowe jubileusze następujący
pracownicy ﬁrm zewnętrznych:
Z ﬁrmy ALPEX: Buciak Stanisław,
Domański Ryszard, Grabiec
Eugeniusz, Łepkowski Karol,
Majka Adam, Niedziałek
Sławomir, Zoń Mirosław, Brzdąk
Franciszek, Kozłowski Krzysztof,
Musiał Edward, Roszak Andrzej,
Kuśnierz Zenon
Z ﬁrmy POLCARBO: Brzeziński
Zbigniew, Lincner Henryk,
Wołyniec Marek, Mistrzak
Jarosław, Wowry Mariusz,
Berliński Jacek, Barchański
Waldemar, Krzysztofczyk Piotr,
Leszczyński Jacek, Mrozek
Michał
Kadra kierownicza ﬁrm życzy
wszystkim solenizantom na dalsze lata dużo zdrowia, szczęścia
i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
jk

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125

Přihlášky do výběrového řízení
s kontaktními údaji
doručte písemně nejpozději
do 17. 2. 2014 na sekretariát TN ředitele Dolu Darkov.

Kontaktní osoby za OKD,a.s., Závod Důl Darkov :
Ing. Jaroslav Koval, č. tel.: 596 465 025
Ing. Petr Šotkovský, č. tel.: 596 462 034

9/04-V/14

DARKÓW – Trudna sytuacja
sektora węglowego i spółki
węglowej OKD, spowodowana
przez dramatyczny spadek rynkowych cen węgla, nie może
stać się pretekstem do zmniejszenia czujności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pra-

FOT. Bogusław Krzyżanek

Kierownictwo
OKD przedstawiło
założenia Kampanii
Bezpieczeństwa 2014
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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 4
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)

4390, 4391, 4393, 4645
Samostatná výběrová řízení

4472, 4459, 4355, 4451, 4444, 4539, 4450, 4528, 4415, 4416, 4556

Investice strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

52, 91, 155, 156, 167, 168
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Za branami OKD / Inzerce

číslo 4 | ročník 44

VAROVÁNÍ!
VELKÝ VÝPRODEJ DEMOSTRAČNÍCH A SKLADOVÝCH VOZŮ PRÁVĚ ZAČÍNÁ JEN U AUTOSET

NEZUSTANETE

STÁT NA MRAZU!
prohlídka před zimní dovolenou za

239 Kč

Od 2. 1. do 28. 2. 2014

+

6/04-VI/14

Cena za prohlídku je včetně DPH. Tato prohlídka nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku. Termohrnek lze získat k prohlídce do 28. 2. 2014 nebo do vyčerpání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.
O kompletní nabídce a přesných cenách se prosím informujte u participujících partnerů Renault. Tisková chyba vyhrazena. Více na www.servis5plus.cz.

KARVINÁ – Všechno vyřizování
pohodlně v jediné fryštátské
lokalitě! Tak to bude vypadat
počínaje prvním únorovým
pondělkem na Magistrátu města
Karviná. Ten v průběhu ledna
přestěhoval správní, ekonomický, sociální i rozvojový odbor
do vlastní budovy.
„Tato pracoviště jsou od sebe
vzdálena maximálně pět minut
chůze. Rekonstruovaný objekt
po bývalé bance máme vybavený
moderní technikou a vyřizování
všech záležitostí bude jistě pro
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KARVINSKÝ MAGISTRÁT
USNADNIL VYŘIZOVÁNÍ

VÁŠ RENAULT
PARTNER: ČR plus s. r. o.
Autoset
Centrum

naše spoluobčany příjemnější
i rychlejší,“ upřesnil tajemník
radnice Roman Nogol s tím, že
v pondělí 3. února opět spustili
objednávkový systém přes městský web.
Mluvčí radnice Šárka
Swiderová v souvislosti se
stěhováním upozornila, že
z budovy u Karvinské hornické
nemocnice přesídlil jen sociální
odbor. „Občané se často ptají,
jak je to se sociálními dávkami
– ty zůstávají pod úřadem práce
v jeho sídle,“ dodala.
uzi

HORNICKO-GEOLOGICKÁ
FAKULTA UKÁŽE ROBOTA
OSTRAVA – Dvě data v kalendáři místo obvyklého jednoho
zaškrtli na Hornicko-geologické
fakultě (HGF) Vysoké školy
báňské – Technické univerzity
v Ostravě-Porubě na pořádání
dne otevřených dveří pro zájemce
o studium. Fakulta elektrotechniky a informatiky a také Fakulta
strojní zvou v době od 9 do 17
hodin jen na pátek 31. ledna,
zatímco HGF i na sobotu 1. února
od 9 do 13 hodin!

„HGF se představí v Nové aule
v místnosti NA 178 a po oba dny
vedle celé řady exponátů zde
bude předvádět i nového humanoidního komunikačního robota
sestaveného v projektu Svět
vědy,“ sdělila Táňa Kantorková
z „báňské“. Posluchači přiblíží
svou práci v environmentálních
laboratořích, pedagogové a studijní referentky budou mít připravené odpovědi na otázky ke všem
oborům a přijetí ke studiu.
uzi

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD
Dne 4. 2. 2014 by
se dožil 86 let pan
Jan Bardoň, bývalý
zaměstnanec,
záchranář
Dolu František (bývalý Důl prezident Gottwald) v Horní Suché
a předseda místního kroužku
hornických důchodců. Nikdy
nezapomene syn Ervín.
B14/04/14
Osud Ti nedopřál
s námi dále být, ale
v našich srdcích
a vzpomínkách
budeš stále žít….
Dne 4. 2. 2014 vzpomeneme
nedožité 58. narozeniny našeho
milovaného manžela, tatínka
a dědečka pana Josefa Rochla,
dlouholetého zaměstnance Dolu
Dukla, který nás náhle opustil
ve věku 53 let. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Manželka
Alena s rodinou.
B15/04/14

Dne 3. 2. 2014
vzpomeneme 4.
výročí úmrtí pana
ing. Lubomíra
Hájka, bývalého
ředitele HBZS v OstravěRadvanicích, vyučujícího na VŠB
Hornicko-geologické fakultě
v Ostravě-Porubě. Kdo jste jej
znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Za pozůstalé pečovatelka Jiřina.
B16/04/14

PRODEJ
Prodám průtokový ohřívač
vody MORA-371, zánovní, 2x
používaný. Cena dohodou. Inf.
na tel.: 596 313 777, mobil:
605 983 042.
B17/04/14

BYTY
Dlouhodobě pronajmu dr. 3+1
s lodžií v Karviné - Ráji. Levně.
Možnost odkupu. Inf. na tel:
737 783 679.
B18/04/14
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VZPOMÍNÁME

Třinec
Lidická, tel.: 737 215 043

Ostrava-Slezská Ostrava
Michálkovická (směr ZOO), tel.: 737 215 046

TERMOHRNEK
JAKO
DÁREK!

www.autoset.cz
Havířov
Bludovický kopec, tel.: 731 444 901
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Autismus bez cenzury
chystá dětské centrum

DVANÁCT MILIONŮ MEZI NEZISKOVKY
OSTRAVA – O dvanáct milionů korun se „podělí“ neziskové organizace z hornických okresů v Moravskoslezském kraji, které uspějí
v grantovém kole pro rok 2014 vyhlášeném těžařskou nadací.
Času na podání přihlášek už však mnoho nezbývá – uzávěrka je
na „Valentýna“, tedy v pátek 14. února! Žádat o podporu od Nadace
OKD je možné jen elektronicky přes webovou aplikaci Grantys
na adrese www.grantys.cz, přičemž stránka obsahuje podrobný
uzi
návod. Více také na adrese www.nadaceokd.cz.

Pomohl charitativní
ples a také vstřícnost
společnosti RPG RE

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
OPĚT S HORNICKÝMI UČNI
narýsovat, důlčíkem udělat
OSTRAVA – Týden po soutěžní
střed, a pak stříhat,“ popsal
přehlídce oborů na Střední
Patrik Kula, který se učí prvním
škole techniky a služeb (SŠTaS)
rokem na SŠTaS zámečníkem
Karviná s názvem Brána
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více. Tady je stanozákladních škol,
višť osmnáct a my měli
v kulturním domě
jedenadvacet,“ prohlásil učiK-Trio v Ostravě-Hrabůvce.
tel odborných předmětů SŠTaS
„Z kusu pozinkovaného plechu
Jan Kubis. Ostravská přehlídka
nula šestky o rozměru osmdeřemesel měla účast podobnou té
sát na osmdesát tady nůžkami
karvinské – dorazilo okolo
na plech vystřihují šestiúhelník.
400 návštěvníků.
Tedy, musí si to předtím změřit,
uzi
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FOTO: Radek Lukša

Gabriela Šnajdrová při dražbě obrázků namalovaných „autíky“.
Šnajdrová, která s manželem
Romanem – absolventem geologie na VŠB a bývalým dispečerem na šachtě Odra – vychovává pětiletého Adama
s autismem.
Šnajdrová se stala v roce
2011 jednou ze tří zakladate-

Terapeutický pobyt sdružení ABC podpořila těžařská nadace.

lek ABC, jež v současné době
sdružuje přes tři desítky rodin autistických dětí. „Některé
maminky nepracují, aby mohly zůstávat se svými potomky doma, a peněz nemají nazbyt. Prakticky jen loňský
grant z Nadace OKD v programu Pro zdraví jim zajistil možnost účasti na našem terapeutickém projektu. Samy rodiny
by si to dovolit nemohly,“ podotkla Šnajdrová.
Pětidenní psychorelaxační, vzdělávací a diagnosticko-terapeutický pobyt pro rodiče s dětmi s diagnózou PAS
(porucha autistického spektra), se konal u kružberské
přehrady na Opavsku. Tam
se jim věnovala například
Romana Straussová z pražského Centra terapie autismu, a podle ní měl obrovský
úspěch. „Takový, že žádáme
těžařskou nadaci o podporu

tohoto projektu i letos,“ uvedla k tomu Šnajdrová.

NOKD umožnila
terapeutický pobyt,
který měl takový
úspěch, že žádají
o podporu i letos.
A osudy malých „autíků“ nebyly lhostejné ani společnosti
RPG Real Estate, v jejímž objektu u porubského „Oblouku“
ABC připravuje otevření dětského centra. „Úžasně nám
vyšli vstříc, především co se
týče podmínek pronájmu prostor,“ pochvalovala si zástupkyně obecně prospěšné společnosti s tím, že z dalších zdrojů
se povedlo získat sto padesát
tisíc korun na vybavení herny.
Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Pod taktovkou ostravského baviče Rostislava
F. Petříka, syna někdejšího
pracovníka OKR, se konal poslední víkend v lednu v martinovském klubu Rock´n´Roll
Garage první ročník dobročinného plesu obecně prospěšné
společnosti ABC (Autismus bez
cenzury), která také za přispění Nadace OKD pomáhá rodinám s malými autisty. Výtěžek
využijí na provoz dětského centra v Porubě.
„Bezmála tři stovky účastníků podpořily dobrou myšlenku ať darem do soutěže
o věcné ceny, finanční dotací, anebo koupí obrázků namalovaných
autistickými
dětmi v aukci. Vybrali jsme
skoro padesát tisíc korun,“
líčila pořadatelka Gabriela

Patrik Kula pod dohledem Jana Kubise „školí“ žáky devátých tříd.

Předplaťte si týdeník
nejčtenější ekonomický týdeník
na 1 rok za 2 548 Kč
+ jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč
2

na

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob.
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.
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Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik,
800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

1

EK predplatne listopad 257x126mm.indd 1
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Krize české házené
očima trenéra HCB
Dánský šampionát
sice skončil ostudně,
avšak pro účastníky
to znamená poučení
do budoucích utkání

v Dánsku před halou zaplněnou patnácti tisícovkami diváků bylo z oblasti sci-ﬁ. Kluci se však s nimi rvali doslova do poslední minuty, každý
chtěl odčinit neúspěchy s Rakušany
a Makedonci a podat na závěr mimořádný výkon. Ukázalo se, že v určitých herních činnostech zaostáváme za světovými házenkáři. Hlavně
vysoká kvalita herního výkonu musí
být po celých šedesát minut utkání!

Šampionát z vašeho pohledu?
Pochopitelně neúspěšný, co se výsledků českého reprezentačního výběru
týče. Očekávali jsme postup ze skupiny, ve které nám los přiřadil Rakušany,
Makedonce a hlavně evropské mistry
a vicemistry světa z Dánska. Cestovali
jsme domů předčasně, i když si to
předtím zřejmě nikdo nepřipouštěl.
Zaslouženě! Považuji to i za neúspěch
nás trenérů, jsme za to odpovědní, nesplnili jsme svou roli.
Jaké byly příčiny toho všeho?
Na tento turnaj odjíždělo padesát procent hráčů vůbec poprvé. Málokdo
z nich zažil evropské mistrovství. Jiní
na něm reprezentovali, ale seděli jen
na lavičce a dlouho čekali na svou
šanci – to je případ například Honzy
Sobola. Do toho zranění brankáře
Petra Štochla, chytal Tomáš Mrkva,
chudák, užil si svoje, i když jeho forma poté začala stoupat a prokázal své

FOTO: ČSH, Alex Wipf

KARVINÁ – Dva extraligové hráče
a čtrnáct „legionářů“ v českých dresech doprovázel na evropský házenkářský šampionát EURO 2014 (zlato
pro Francouze, stříbro pro Dány, bronz
pro Španěly) v Dánsku jako jeden
z trenérského dua Jaroslav Hudeček,
který je od prosince sportovním ředitelem HCB OKD Karviná a také koučem A týmu. Nechali jsme ho tedy oživit ještě poměrně čerstvé, bohužel nikoliv zrovna příjemné vzpomínky.

Jaroslav Hudeček jako reprezentační kouč v Dánsku.

Co si z toho mančaft odnese?
Velký přínos pro všechny. Na mistrovství Evropy se klade v házené
tradičně větší důraz než na světový
šampionát. Věřím, že všichni zpracují tyto zkušenosti. A pak je zde druhá
strana; na takových akcích jsou skauti hledající talenty. Takže počítejme
s tím, že tedy české kluby o některé
hráče přijdou. Já jim to přeji, výkonnost jim ve švýcarské či německé lize
poroste, což je zase dobré pro reprezentaci.
Radek Lukša

kvality. Ale nejhorší byl výbuch klíčových hráčů!
A dokážete to nějak vysvětlit?
Nechápu to. Bylo jasné, že když neuspějeme v zápase proti Rakousku,
tak neuspějeme vůbec. Poctivě jsme
se připravovali, studovali videa z příprav soupeřů v Německu, respektive
utkání se Srby a Černohorci, byli hratelnými soupeři. Kolaps s Rakouskem
se pak odrazil v zápase s Makedonií.
A nejvíce to odnesli nováčci, když
propadli ti zkušenější, celé se to sesypalo jako domeček z karet.
Jakými soupeři byli Dánové?
Těmi nejtěžšími na EURO 2014, porazit je na mistrovství Evropy doma

Hala plná fandů na evropském šampionátu v házené.

EXTRALIGOVÉ
BOJE JSOU TU
KARVINÁ – Házenkáři karvinského
Baníku začali od středy 29. ledna (utkání
ve Frýdku-Místku skončilo až po uzávěrce)
opět žít extraligovými boji. První domácí
představení po vánočním volnu a reprezentační pauze mají naplánované na neděli 2.
února, kdy od 10.30 hostí Brno!

HCB OKD Karviná –
KP Brno, 2. 2. v 10.30
„V přestávce mezi podzimním a jarním kolem extraligy jsme kromě obvyklé
přípravy rádi přijali pozvání na kvalitně
obsazený, a jak se později ukázalo, také
velmi vyrovnaný turnaj MŠK Cup 2014
v Povážské Bystrici, kde nastoupili kromě
domácích házenkáři HBC Ronal Jičín
a rakouského HC Linz AG,“ informoval
trenér Marek Michalisko s tím, že HCB OKD
skončil na třetím místě a jeho gólmana Víťu
Schamse vyhlásili nejlepším brankářem.
A nyní před Schamsem a spol. stojí těžší
úkol – probojovat se do nejlepší šestky.
Hlavními konkurenty Karviné se 16 body
(před úvodním sedmnáctým kolem) jsou
mančafty, s nimiž začínají letošní část extraligy, tedy Frýdek-Místek a Brno, shodně
s 18 body.
uzi

DOMA POLÁCI,
VENKU SLOVÁCI
KARVINÁ – První dvě soboty po sobě
a poté i třetí únorový pátek absolvují
fotbalisté MFK OKD na karvinském trávníku
přípravné přátelské zápasy s týmy z nišžích
polských soutěží. Druhý únorový den v 11
hodin nastoupí proti ROW Rybnik, 8. února
ve 12 hodin proti Kluczborku a 14. února
také v poledne hostí GKS Katowice.
„Poláky pak vystřídají Slováci.
Odjíždíme na soustředění do Senice,
kde se utkáme s domácím mužstvem
a Šamorínem,“ informoval mluvčí karvinských fotbalistů Adam Januszek s tím, že
o posilách pro jarní část druholigové soutěže nemá MFK OKD zatím jasno. Několik
hráčů ale nyní testuje.
uzi

SPORTOVNÍ TIPY
OSTRAVA

VELKÝ VÝPRODEJ DEMOSTRAČNÍCH A SKLADOVÝCH VOZŮ PRÁVĚ ZAČÍNÁ JEN U AUTOSET

SPOTŘEBA 3,5 l/100 km t DOJEZD AŽ 1700 LNt MULTIMÉDIA
S ONLINE PŘIPOJENÍM
*
FINANCOVÁNÍ ALL 4 MÉGANE t HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA t BEZ POPLATKŮ
www.dealer-renault.cz
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Cena a nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2014 při financování Renault Finance. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní
smlouvy. * Havarijní pojištění zdarma platí pro 1. rok financování, další roky je havarijní pojištění za zvýhodněnou sazbu 1,9% s 5% spoluúčastí. Minimální délka financování je 24 měsíců. Renault finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Smluvní záruka Renault
5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Mégane: spotřeba
3,2–9,4 (l/100 km), emise CO 2 90–159 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpiRenault doporučuje
sů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Autoset Centrum ČR plus s. r. o.
www.autoset.cz

Třinec
Lidická, tel.: 558 323 334-6

Ostrava-Slezská Ostrava
Havířov
Michálkovická (směr ZOO), tel.: 596 240 474 Bludovický kopec, tel.: 596 416 870

BĚHÁNÍ
Sněžná noc se jako třetí ročník
nočního běhu Bělským lesem
koná v pátek 31. ledna. Start
je u „Svatého pramene“ v 19
hodin, prezentace do 18.30
v restauraci U Bohuša, délka
trati osm kilometrů, zúčastnit
se mohou i běžci se psem
a povinnou výbavou je svítilna
čelovka. Komu tento závod nestačí, anebo ho nestíhá, může
se v sobotu 1. února vypravit
do Třebovic, kde se běží jubilejní desátý ročník Memoriálu
Františka Ohery na oﬁciální maratonské a půlmaratonské trati.
Start je v 10 hodin, prezentace
na fotbalovém hřišti do 9.30.
TENIS
ČEZ Aréna hostí od 31. ledna
do 2. února 1. kolo Světové
skupiny Davis Cupu, ve kterém budou čeští tenisté –
jeho už dvojnásobní vítězové
– obhajovat loňské zlato.
Nastoupí proti nizozemským
reprezentantům. V pátek se
hraje od 15, v sobotu od 14,
v neděli od 13 hodin. Tenisty
v Ostravě povede jako kapitán Jaroslav Navrátil.
uzi
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