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Odpad
jako byznys
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20 000 tun starého železa
zpracují ročně v ZSS OKD

Volného času
čtyřicátiny

8

Trpká příchuť
házené
Podle trenéra měli na medaili,
zklamal ho přístup hráčů!!!

Aneb jubileum Juventusu
– s Nadací OKD ku pomoci
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: PŘEHŘÁTÍ SE VYVARUJE, KDO PITNÝ REŽIM DODRŽUJE

Josef Kasper pro Radiožurnál:
ﬁnanční
ředitelka OKD

Vážení
spolupracovníci,
Ani jsme se nenadáli a jsme
téměř v polovině letošního roku.
Roku, který je pro nás možná
zlomovější než ten předchozí.
Naše společnost prochází komplexní transformací, aby zajistila
udržitelnost a konkurenceschopnost svého podnikání pro další
období. Šetříme, kde to je možné
s výjimkou úsilí o zvyšování
bezpečnosti práce a snižování
počtu úrazů, ale situace na trhu
našemu úsilí zatím nepomáhá.
Ceny uhlí jsou nadále na velice
nízké úrovni a nezdá se, že by
měly v nejbližším období poskočit výrazně nahoru. V Evropě je
přebytek zásob energetického
uhlí (jen v Polsku ho u dolů
a elektráren leží 15 milionů tun),
těžaře na našem kontinentu navíc trápí dovozy ze zámoří (USA,
Austrálie), ale i z Ruska.
Vzhledem k tomu, že se
na mě v poslední době spousta
lidí obrátila s otázkou, co je
pravdy na tvrzení, které se jako
údajně zaručená zpráva šíří mezi
zaměstnanci a vytváří pocit
nejistoty, že OKD má na mzdy
pouze na jeden měsíc, chtěla
bych na tuto informaci reagovat
a uvést ji na správnou míru.
Finanční situace OKD a celé
skupiny NWR není jednoduchá,
o čemž se pravidelně dozvídáte
od svých nadřízených, z našeho
týdeníku Horník nebo z dalších
médií. Tuto skutečnost nijak nezastíráme a nečekáme, že se vyřeší
sama. Naopak intenzivně hledáme
řešení a děláme celou řadu kroků,
jak ji zvládnout co nejlépe.
Proto také dochází k restrukturalizaci kapitálové struktury
na úrovni NWR, jejímž cílem
je snížit zadlužení společnosti
a zajistit udržitelnost jejího fungování i v dalších letech. V pondělí naše mateřská společnost
oznámila, že se dohodla s věřiteli
na klíčových podmínkách, jak
snížit zadlužení a zajistit ﬁnancování pro další období. Před
námi je ještě dlouhý proces, ale
v každém případě je to pro nás
pozitivní zpráva, že se situace
vyvíjí pozitivním směrem.
A na závěr to, co vás možná
bude zajímat nejvíce, protože se
vás to vzhledem k blížícímu se
létu a času dovolených bezprostředně dotýká. Tento měsíc
v souladu s dohodnutou kolektivní smlouvou dojde k výplatě
přídavku na dovolenou. Ten bude
ve výši šestinásobku průměrného
denního výdělku vyplacen v řádném termínu pro výplatu mzdy
za měsíc květen. Závazky vůči
našim zaměstnancům plníme
a vždy budeme plnit řádně a včas,
tak jako tomu bylo doposud!
Zdař Bůh!

V bezpečnosti je posun nejvýraznější
ní, a řekl: pojď, jdeme domů. My jsme
se o té situaci spolu už nikdy nebavili, ani jsme to neříkali doma, a moje
maminka, která to dneska slyší, tak
to slyší poprvé z rádia.

OSTRAVA – Ředitel Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava
(HBZS) Josef Kasper byl ve středu 28. května hostem dopoledního Radiožurnálu, kde s moderátorkou Lucií Výbornou hovořil o práci báňských záchranářů.
Nejzajímavější části rozhovoru
přinášíme i čtenářům Horníka.
Studovala jsem vaši rodinnou
historii. Tatínek, sám báňský záchranář, vám prý jednou v nadsázce řekl, že jestli půjdete pracovat na šachtu, tak vám zláme
nohy. V roce 1982 jste nastoupil jako geolog na Důl ČSM a už
tehdy jste se stal členem báňského záchranného sboru, jste
nositelem Zlatého záchranného
kříže, je to nejvyšší záchranářské ocenění u nás. Můžu vás poprosit o váš nejsilnější zážitek,
který se odehrál pod zemí?
V roce 1985 v květnu byl na Dole
Doubrava výbuch, kde zahynulo
25 horníků, bylo tam 11 záchranářů
a 14 v civilu. Ta mimořádná událost
měla tak velký rozsah, že bylo nutné
část dolu uzavřít i s těmi 17 oběťmi.
Asi po půl roce bylo povoleno vstoupit do obsazené oblasti a my jako záchranáři jsme tam chodili pomáhat,
zpřístupňovat ta důlní díla a snažili jsme se najít oběti. Já jsem chodil na ranní směnu, bylo to 20. února 1986, kdy jsme přijeli na směnu
a těsně před tím došlo v dané oblasti

Moderní technologie podle Kaspera výrazně nezměnily pouze dobývání a ražby důlních děl, výrazně také přispěly ke zvýšení
bezpečnosti práce a zlepšení pracovního prostředí v dolech OKD.
Dukla, kteří byli popáleni a seděli
jsme nahoře, byli jsme jako záložní
četa. Ta bezmoc, kdy byste chtěl samozřejmě pomoct za každou cenu,
ale bohužel to nejde, tak to bylo hrozné. V hornictví totiž platí pravidlo, že
nesmí spolupracovat otec a syn, bratři nebo třeba švagři, aby v případě

znovu k výbuchu a k požáru. Hlásili
jsme se na základně u velitele, který
nám ale řekl, že já se svojí četou se
musím vrátit, protože mezi nezvěstnými je můj otec. Ten tam pracoval
jako profesionální záchranář a byl
v noční směně. Takže jsme transportovali nahoru dva záchranáře Dolu

takové mimořádné události a neštěstí dopad na rodinu byl co nejmenší.
Nakonec, asi po dvou hodinách, vybavuji si přesně, jak to tam vypadalo, se otevřely dveře, přišel někdo zezadu, chytil mě kolem ramen – byl to
můj otec, který se dostal z té oblasti, obdržel za to dokonce vyznamená-

Tečka za stěhováním ředitelství OKD
Světelné logo OKD
z pronajatého objektu
na Prokešově náměstí
v Ostravě teď zdobí
budovu Závodu Důl
Darkov v Karviné
DARKOV – Ve čtvrtek 29. května v 7.30 přijelo před administrativní budovu Závodu Důl Darkov,
kde sídlí od září loňského roku
také správa akciové společnosti
OKD, velké nákladní auto s mohutným světelným logem těžeb-

sklovými deskami – první s vyobrazením znaku těžební společnosti, na dalších třech jsou písmena O, K a D. Jednotlivé panely
jsou podsvíceny šesti zářivkami
o výkonu 8 W pro každou z nich.
Celek je uchycen v hliníkovém
rámu, jež je našroubován na ocelovou konstrukci.
„Byl jsem to já, který z bývalého ředitelství OKD v Ostravě sundával toto logo,“ svěřil se jeřábník
Igor Goj z ﬁrmy Autojeřáby Radek
Malina. Ten nám také výškoměrem ochotně změřil výšku budovy
a informoval, že jeho jeřáb uzvedne až 55 tun a se svým teleskopic-

ní ﬁrmy. Doprovázel ho těžkotonážní jeřáb AC 55 City a lidé z ostravské ﬁrmy Rektimont. Úkol byl
jasný – přepravit a instalovat téměř sedm metrů dlouhou a dva
a půl metru vysokou značku OKD
na levou stranu střechy 27 metrů
vysokého objektu.
Jde o logo, které zmizelo
ze střechy historické budovy
na Prokešově náměstí v Ostravě.
Dosud bylo deponováno ve ﬁ rmě
Rektimont ve Vítkovicích. Tvoří
ho čtyři čtvercové kovové panely
z ohýbaného a svařovaného plechu o hloubce 20 cm. Panely jsou
na přední straně kryty plexi-

kým ramenem dosáhne až do čtyřiceti metrů.
Přestože mírně poprchávalo,
čtyřem chlapům z Rentimontu
šla práce hezky od ruky. „Naše
ﬁrma před léty instalovala logo
zdejší šachty na tento skip,“ ukazuje jeden z montérů, Miroslav
Vějačka, prstem na dominantu
dolu. „Mimo jiné jsme něco podobného dělali i na dole 9. květen,
takže s tím máme ve zdejším revíru bohaté zkušenosti,“ usmívá se
a společně se svými kolegy upevňuje hák jeřábu na závěsy velkého loga.
Pokračování na straně 2
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Jarmila
Ivánková

FOTO: Richard Sklář

EDITORIAL

Znak OKD se z Ostravy přesunul do areálu Závodu Důl Darkov v Karviné.

K instalaci loga posloužil jeřáb se čtyřicetimetrovým ramenem.

Když se řekne horník, většina lidí
si představí poměrně staré obrázky, představí si muže téměř celého začerněného, s přilbou, se sbíječkou, v nějaké poměrně úzké
šachtě, možná se někomu vybaví ještě starý hornický kahan, ale
to je tak všechno. Můžete nám
říci, jak ta práce vypadá v reálu?
Každý ví, kam jde, co tam má dělat, jak dlouho tam bude, s čím
pracuje... Mám si ještě představit
muže se sbíječkami?
Samozřejmě, že ta sbíječka tam
ještě někde je, ale ten posun je už
někde úplně jinde. Současné technologie, třeba porub je vybavený nejmodernější technologií třeba za 700 milionů korun, kterou ti
lidé ovládají. Je to obrovský nápor
na elektroniku. Už to nefunguje
tak, že něco otevřete a jsou tam tři
dráty anebo že vezmete kladivo...
Když se budeme bavit o bezpečnostních standardech, ty se velmi zlepšily. Jakým způsobem
jsou vlastně horníci upozorněni
na nějaké možné nebezpečí?
Skutečně, v oblasti bezpečnosti je
posun nejmarkantnější.
Pokračování na straně 4

ZE SVĚTA

KW OMEZÍ TĚŽBU
KATOVICE – Budu se snažit,
aby doly, které mají vysoké
náklady na těžbu, omezily svou
produkci. Zdůrazňuji, že je
nechci zavřít, ale tím, že budou
těžit méně uhlí, budou vytvářet
celé ﬁrmě menší ztrátu. To je
jedna z myšlenek nového ředitele
největší evropské černouhelné
společnosti Kompania Weglowa,
bojující v současnosti o přežití,
Mirosława Tarase, který poskytl
rozhovor týdeníku Trybuna
Gornicza.
Podle Tarase není KW sociální institucí a nemůže zaručit
zaměstnání těm, kteří přijdou
do práce, ale fakticky nepracují.
Firma si podle něj nemůže dovolit
platit někomu za to, že ho učí
pracovat.
Lidé by podle něj chtěli pracovat a mít stále stejné beneﬁty nezávisle na tom, co se děje na trhu
s uhlím. To ale není možné. Podle
něj musí dojít ke změně v systému
odměňování, kdy bude část platu
závislá na vnější situaci.
V případě, že ceny na trhu
vzrostou o 10 procent a KW
úspěšně projde restrukturalizací,
bude ﬁrma opět vykazovat zisk
a zaměstnanci budou mít zajištěnou další budoucnost. Podle něj
musí současnou situaci pochopit
jak zaměstnanci, tak odboráři
i politici.
red
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Nový porub, nová výzva
FOTO: Radek Lukša

Kolektiv Józefa Zubrzyckého
a Mariusze Wowryho
z Polcarba dokopal
na Závodě Důl Darkov
porub 340 802

Dřevem se sice také dá topit, ale odběratele uhlí z OKD tento fakt nepotěší.

UHLÍ S „BORDELEM“,
OSTUDA CELÉHO OKD!
DARKOV – Odběratelé požadují
od OKD černé uhlí koksárenské,
případně energetické – na železo,
dřevo, plasty anebo textilie mají své
dodavatele. To vzkazují prostřednictvím vedení Závodu úpraven především svým důlním kolegům zaměstnanci „prádel“ napříč revírem. Jde
jim totiž o to, aby na pásech jezdila
výhradně rubanina bez takzvaných
nežádoucích příměsí.

„Malý šroubek
ve ﬁnálním produktu
z úpravny může
znamenat nespokojeného
klienta, jenž se může
příště poohlížet jinde,“
upozornil výrobní
náměstek Pospíšil.
„Při pohledu do kontejnerů umístěných u třídíren bez výjimky všech
úpravárenských provozů je vskutku
zajímavé se dozvědět, co považují
někteří spolupracovníci za vytěžené
uhlí. Máme zde kusy oceli, drátů,
řetězů, válečky pásových dopravníků, části stojek, obaly od maziv,
PET lahve, hadry i jiný komunální
odpad,“ popsal Jiří Pospíšil, výrobní
náměstek Závodu úpraven.

A přítomnost těchto „cizorodých
příměsí“ může způsobit závažné
následky ještě na šachtách. „Pro pracovníky z třídíren, tedy převážně ženy,
znamená ruční odstraňování odpadu
z uhlí na přebíracích pásech a jeho
ukládání do kontejnerů zbytečné
zvýšení pracnosti. Nezanedbatelný
problém je dále vznik poruch – ucpávání přesypů, ale i horších poškozování technologií. Jako příklad mohu
uvést rozřezávání pásových potahů
dopravníků či zalepování třídících sít
třídičů,“ pokračoval Pospíšil.
Vychytat veškerý „bordel“
však není v silách lidí ani strojů,
takže některé nežádoucí příměsi
(šrouby, matice, nýty) se dostávají
i do samotného procesu úpravy.
„A nejhorší je, když jsou i ve ﬁnálním
produktu, vypraném uhlí, se kterým
se dostávají k našim zákazníkům!
V současné hospodářsky nelehké
době, kdy se doslova bojuje o každého odběratele, to vrhá špatné
světlo na celou naši ﬁrmu. Může se
i stát, že se klienti začnou poohlížet
jinde,“ konstatoval Pospíšil.
Báňští úpraváři tak apelují
na všechny kolegy z OKD, aby
skoncovali s přežitkem minulosti –
odhazováním nepotřebného v dole
na pásy – a zamýšleli se nad nakládáním s odpady. „I malý šroubek,
jenž projde celým technologickým
procesem úpravny uhlí, může u našeho odběratele způsobit potíže
a zapříčinit pro naši společnost
ztrátu zákazníka,“ zdůraznil výrobní
náměstek.
Radek Lukša

Nebyli v tom sami

DARKOV – „Chlapi hlavního předáka Józefa Zubrzyckého a vedoucího úseku Mariusze Wowryho
z dodavatelské ﬁrmy Polcarbo dokopali na Závodě Důl Darkov porub 340 802 a přecházejí na další – 37 911,“ informoval Petr
Věčorek, vedoucí provozu rubání. Co se však před tímto suchým
konstatováním odehrávalo? Čím
vším musel stodvacetičlenný rubáňový kolektiv projít? Co musel
od loňského listopadu do letošního 20. května absolvovat, než nakopal bezmála 200 tisíc tun uhlí?

To vše by mohly potvrdit rubáňové kolektivy hlavních předáků Romana Badury (Závod Důl
Darkov) a Tadeusze Czaji (Alpex l),
které před „brygadou“ z Polcarba

GEOLOGICKÁ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PORUBU 340 802

 spojené sloje č. 39 a 40 o celkové
průměrné mocnosti asi 9 metrů
 dobývaná mocnost 3,7 metru
 porub procházel řadou tektonických
poruch o amplitudě až dva metry
 přímé nadloží tvořily prachovce,
ostrůvky pískovce, ve vyšších
nadložích pískovcové lavice či
slepence
 v přímém podloží uloženy vrstvy

převážně písčitých prachovců
 porub veden dovrchně do 15 stupňů s podélným úklonem podél
pilíře do 14 stupňů
 porub zařazen do 3. stupně
nebezpečí otřesů
 dobývací metoda: směrné stěnování na řízený zával
 organizace práce: čtyřsměnný
nepřetržitý provoz

Složité geologické podmínky
„Hoši to neměli vůbec snadné, naopak. Neustále se potýkali s nepříznivými geologickými podmínkami. O to cennější jsou jejich dva limitní výkony v závěru účinkování v daném porubu,“
přibližuje situaci Věčorek s poukazem na březnový (116,6 %)
a dubnový (124,9 %) limit. Těžké
podmínky a boj s nimi pak konkretizoval: „Nesoudržné nadloží si vyžadovalo zavrtávání RTH
do pilíře ze stropnic sekcí, někdy
až třicet kusů za den. Nestabilní
uhelný pilíř vlivem nepříznivých
střihů ve sloji hrozil vyjížděním
do udržovaného prostoru porubu. To chlapy nutilo k tzv. jehlování v kombinaci se zpevňováním
pomocí „lepidel“. Porub se postupně zkracoval od výdušné třídy
o 53 sekcí MV – ty se ihned demontovaly a vyklízely. Náročné
bylo i pásové odtěžení na 9. patro – jeho celková délka dosahovala 3350 metrů. Směrově, techTECHNOLOGIE PORUBU

Porubový dopravník: PF 4/932
Mechanizovaná výztuž:
Fazos 17/37
Dobývací kombajn: KGS 645
Podporubový dopravník:
TH 700 – PZF 02
Pásové soupravy – 3350 metrů:
13 ks DP 1200 /TP 1200), 2 ks
TP 630 (na zásobník 398)

FAKTA O KOLEKTIVU

Počet členů: 120, včetně osmi
techniků
Vedoucí úseku: Mariusz Wowry
Hlavní předák: Józef Zubrzycki
Směnoví předáci: Andrzej
Malinowski, Robert Konieczny,
Zbigniew Bugajski, Marek
Szkodziński, Mariusz
Nowomiejski, Grzegorz Marek

FOTO: Josef Lys

Zamyslete se nad tím, co
odhodíte v dole na pásy,
vzkazují fárajícím jejich
kolegové báňští úpraváři

nicky a organizačně náročná byla
protiotřesová a protizáparová
opatření. A aby toho nebylo málo,
ve druhé fázi dobývání došlo k natáčení porubu o 60 metrů po těžní
třídě,“ popisuje komplikace.

Hlavní předák Józef Zubrzycki a vedoucí úseku Mariusz Wowry (vlevo).
ve složitém porubu 340 802
od loňského července do listopadu
dobývaly – postupně přešly do jiných rubání.
„Za to, že jsme náročný porub
se solidním výsledkem dokopali,
vděčíme také vedení Závodu Důl
Darkov, které pro nás mělo pochopení a v mnoha směrech nám bylo
nápomocno, vytvářelo potřebné
podmínky,“ zdůrazňuje vedoucí
úseku Mariusz Wowry a nezapomíná ani na poděkování za podporu ze strany Jana Huplíka
a Andrzeje Bulawy, jednatele
Polcarba. Dobře si totiž uvědomuje, jak důležitá je v podzemí souhra všech zainteresovaných.

Umí vzít za každou práci
Nicméně hlavní tíha spočívá na těch, kteří jsou v podzemí den co den – na samotných
havířích. Ti se na zrádný porub
vrhli ve čtyřsměnném nepřetržitém provozu. „Máme stabilizovaný a sehraný kolektiv, který
umí vzít za každou práci,“ hodnotí Wowry své spolupracovníky, s nimiž prý prošel snad všemi existujícími podmínkami
na šachtě. Proto je už nic nemůže zaskočit.
Sám si zkušenosti na Darkov
přinesl z Polska. Tam fáral
od roku 1992 v pozici technik-mechanik. Do našeho revíru „pře-

stoupil“ v dresu Polcarba v roce
2002. Pendloval mezi Darkovem
a ČSM, v poslední době jako vedoucí úseku. Za prací dojíždí čtyřicetiletý Polák z nedalekých
Zebrzydowic.

Rodinu je třeba zabezpečit
O pořádný kus dále to má hlavní předák Józef Zubrzycki (44).
Ten pochází z východního Polska,
městečka Przemyś u ukrajinských hranic. Jeho současné bydliště Nowy Sącz je od šachty
240 kilometrů daleko. Proto je
Karviná jeho druhým domovem.
Za rodinou – ženou a čtyřmi syny
(20, 19, 17 a 5) dojíždí jednou či
dvakrát do měsíce. „Všichni si už
zvykli, že táta moc doma není,“
usmívá se horník, který do OKD
nastoupil před devíti lety, přičemž předtím stejně dlouho fáral v Polsku. Na dole ČSM se
zhruba před pěti lety vypracoval

na směnového předáka a od loňského října je hlavním předákem
na Darkově. „Co mě v Česku drží,“
opakuje naši otázku. „No přece
práce, moje parta, no a hlavně peníze,“ směje se. „Na polské šachtě jsem vydělával podstatně méně
a byly doby, kdy jsem na výplatu
čekal dva i tři měsíce. A rodinu je
třeba zabezpečit, ne?!“ dodává už
vážněji.

V červnu chtějí limit
Teď on a jeho stodvacetičlenný
kolektiv přešel kopat do porubu
37 911 – mocnost 1,7–1,8 metru,
střední POP... Po mimořádně těžké stěně by měl mít nejen lepší
podmínky, ale i výsledky. „Na to
se těšíme,“ shoduje se Zubrzycki
s Wowrym. „Zatím se zabydlujeme, ale už v červnu chceme dosáhnout na limitní výkon,“ prohlásili odhodlaně.
Josef Lys

DOSAŽENÉ PARAMETRY

Období dobývání fa Polcarbo:
Celková ROTP:
Celkový postup:
průměrný denní postup:
průměrná délka porubu:
čistá dobývaná mocnost:
průměrná denní těžba:
rubáňový výkon:

21. 11. 2013 – 20. 5. 2014
198 000 tun
242,7 metru
1,44 metru
155,1 metru
3,62 metru
1092 tun
25,6 tun/směna

Napříč úpravnami celého našeho revíru se ve třídírnách sbírá spousta smetí.

BEZPEČNOSTNÍ „HODINKA“ NEDÁ
MOC PROSTORU JINÝM TÉMATŮM

TEČKA ZA STĚHOVÁNÍM ŘEDITELSTVÍ OKD
Dokončení ze strany 1

problémů,“ hlásí zhruba po dvou
hodinách práce.
Jak dlouho bude nové logo OKD
sloužit? „Panely jsou vyrobeny
z hliníkového plechu eloxovaného vypalovanou práškovou barvou Komaxit. Prý jsou prakticky
nezničitelné.
Josef Lys

FOTO: Josef Lys

To se po chvíli odlepuje z korby náklaďáku a pozvolna stoupá vzhůru. Mezitím už četa obsazuje patřičné pozice na střeše budovy a následně upevňuje ocelovou konstrukci s logem.
„Vše probíhá bez nejmenších

Závěrečná montáž probíhala 27 metrů nad zemí.

STAŘÍČ – Bezpečnost? Pětapadesát
minut! Výroba a ostatní? Pět minut! Takové načasování pravidelných měsíčních bezpečnostních
porad pro všechny pracovníky
na Závodě Důl Paskov si po úterku 20. května pochvalovali externí účastníci z útvaru provozního ředitele společnosti OKD.
Kvitovali také, že přednášející svá
slova doplňovali promítáním instruktážního ﬁlmu.
„Dozvěděli jsme se, že porady děláme podle jejich gusta!
Nikoliv menší úsekové či provozní, na kterých by se sklouzávalo k řešení výrobních záležitostí. Na interní věci máme prostor
jindy a jinde,“ upřesnil bezpečnostní technik a zástupce vedoucího paskovského odboru BOZP
David Kolář s tím, že za odbor

řízení bezpečnosti OKD se hodinového školení zaměstnanců lokalit Staříč a Chlebovice účastnili poradci odborných útvarů provozního ředitele Ladislav
Rožnai, Pavel Beránek, Pavol
Mlynarič, Jiří Hanusek a Zbyšek
Folwarczny.

„Diskutovali jsme
i o nedávném důlním
neštěstí v Turecku,“
popsal část květnové
porady David Kolář.
„Porady děláváme na obou lokalitách, přičemž není žádná
legrace je logisticky zajistit. Teď
na nich bylo celkem 1320 kolegů ze Závodu Důl Paskov včet-

ně dodavatelů,“ popisoval Kolář.
Na staříčské „dvojce“ k tomu využívají pro kmenové velký sál s kapacitou asi dvě stě lidí. Havířům
z Polska promítají instruktážní video na chodbě v prvním poschodí, ti z Alpexu mají pokračování v raportní místnosti, zbytek
z Carbokovu využívá podnikového krytu civilní obrany. „Jejich
technici a vedoucí úseků doplňují naše informace v polštině, aby
se předešlo možným jazykovým
komplikacím,“ pokračoval Kolář
a přiblížil i situaci na chlebovické „trojce“. Tady porady dělají
ve vestibulu (doplněném o lavičky) a v prostoru bývalé kantýny.
Dvacetiminutové instruktážní video – v květnu v souladu s bezpečnostní kampaní i měsíčním heslem v OKD se zaměřením na po-

žární ochranu – promítají na bílou stěnu. To vše dvakrát ráno
a dvakrát odpoledne.
„Tentokrát se hovořilo nejen
o úrazech na Paskově či vývoji
úrazovosti na ostatních šachtách,
ale došlo i na čerstvé důlní neštěstí v Turecku,“ zabrousil k podrobnostem Kolář. Kromě něho vedou
školení na obou lokalitách bezpečnostní náměstek Zdeněk Koval,
vedoucí odboru BOZP Zdeněk
Potenský, vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb Ivan
Šimek, vedoucí výroby Marek
Červenka či vedoucí provozu rubání Jiří Pokorný. Hrstku chlapů,
kteří se kvůli plnění pracovních
povinností nemohou těchto hodinovek zúčastnit, informují o všem
jejich nadřízení.
Radek Lukša

Z OKD

5. června 2014 | www.ihornik.cz

Kovový odpad – střežený byznys
V HKO na Lazech separují
měd ze starých elektrických
kabelů a od dubna už
také z vyřazených důlních
trafostanic

Pečlivě střežený objekt
Od té doby se mnohé změnilo,
zvláště v našem revíru, na našich
šachtách. Jejich povrchové prostory jsou lépe zabezpečené, začaly se
soﬁstikovaněji střežit, ke slovu se
dostal účinný kamerový systém.
A především – vznikem Centra
servisních služeb (dnes Závod servisních služeb, bylo v OKD hospodaření s kovovým odpadem centralizováno. Ve střeženém areálu
lokality Lazy Závodu Důl Karviná
bylo tzv. šrotiště nově oploceno –
nahoře i dole obehnáno žiletkovým drátem, je monitorováno kamerovým systémem a nad jeho
„nedobytností“ bdí ve dne v noci
bezpečnostní agentura. Na takto důkladně hlídaném území, kde
v poslední době nebyla zazname-

ředitel Závodu
servisních služeb

Rostislav Ševčík ukazuje na plné kontejnery a hromadu starých důlních kabelů.
nána jediná krádež, působí Provoz
hospodaření s kovovým odpadem,
zkráceně HKO. Šéfuje mu sedmatřicetiletý Rostislav Ševčík.

Zdroj ﬁnančního zisku
„Právě tady končí veškerý šrot,
veškerý kovový odpad ze všech
šachet a provozů OKD,” ukazuje na hromady TH výztuží, částí
pásových dopravníků, plechů, potrubí, kovových sítí, řetězů, shluk
důlních vozíků, ale také upozorňuje na kontejnery plné elektrických kabelů nejrůznější tloušťky.
Občas se tady také objeví vyřazené stroje, soustruhy, brusky, ohýbačky, zahlédli jsme i důlní trafa
či vrak nákladního automobilu.

Cesty kovového odpadu
„Funguje to tak, že v rámci šrotovacích pochůzek na povrchu jed-

V HKO zhodnocují šrot například jeho
úpravou na patřičnou délku.

V HKO vyseparují ze starých elektrických kabelů tuny mědi a olova.

vuje, upravuje, takže do šrotu se
notlivých důlních závodů společvyhazuje opravdu jen zcela nepouně s jeho zástupci označíme požitelný materiál. Nicméně objemoškozené, nerepasovatelné, již nevý výpadek v železe se nám daří řepoužitelné kovové součásti, a ty
se pak svezou k nám
šit lepším zhodnocováním
odpadu.
do HKO k dalšímu
mu
odpad Loni jsme začali se separací bazpracování,” popi-revných
kovů
suje Ševčík sysre
z elektrických katém sběru. „Tady
belů. S nápadem
je zhodnocujea řešením v rámme – třídíme,
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triká Závodu Důl
Dakov. Díky němu jsme
parametry tak, abyy je
v průběhu
obchodní oddělení OKD náá
ůběh ledna až prosince strojově vyseparovali 30 tun
sledně za odpovídající cenu předamědi a 14,5 tuny olova za 4,5 milo našim odběratelům, třem kovolionu korun. Letos se nám díky nošrotům, se kterými máme uzavvému zařízení podařilo z kabelů
řené smluvní vztahy.”
vyzískat za pouhých pět měsíců už
Dobrý nápad za miliony
20,5 tuny mědi a 6,8 tuny olova.”
V provozu HKO vedle jeho vedouMěď z důlních trafostanic
cího pracuje dalších dvanáct lidí
– z nich je šest kmenových a šest
To však není všechno. V rámci CI
agenturních zaměstnanců. Jejich
– Programu optimalizačních prorukama letos (za pět měsíců) projektů pro rok 2014 – v HKO vznikl
šlo na osm tisíc tun starého žeprojekt zaměřený na efektivnější
leza. Roční byznys plán je však
hospodaření s kovovým odpadem,
20 tisíc tun, stejně jako vloni. „Už
včetně dopravy. Jeho realizací se
to není to, co bývalo,” konstatuje
dosáhne snížení nákladů a zvýŠevčík. „Méně se investuje, všude
šení výnosů. Značný ekonomický
se více šetří, častěji renovuje, oprapřínos v letošním roce jistě zajistí

134 a 32

zlepšovák Rostislava Ševčíka. Ten
spočívá v rozšíření separací kabelů o důlní trafostanice. Jen od jeho
dubnového zavedení do praxe se
do konce května z těchto zdrojů
vyseparovalo 5,1 tuny mědi.

Bezúrazové pracoviště
Veledůležitým kritériem kvality
práce je její bezpečnost. Také v této
oblasti jsou v HKO úspěšní. V průběhu posledních pěti let nezaznamenali ani nezaregistrovali jediný
pracovní úraz. Chvályhodné.

Mysleme na celek, na lidi
„Rád bych se ale zmínil o věci, která mě dost mrzí,” svěřuje se vedoucí HKO. „Z důlních závodů se
nám občas vyčítá, že za jejich ‚šrot‘
dostávají pouhé tři tisíce korun
za tunu, zatímco v kovošrotu by
dostali o tisícovku více. Chci připomenout, že obchodní oddělení OKD po našem zhodnocení nezpracovaného železného šrotu ho
dokáže prodat za 4200 až 6750
korun za tunu. Nejenže se taková
transakce ﬁnančně naší společnosti vyplatí, ale také se zachovávají
pracovní místa, mnohdy i pro vyřazené havíře. Mysleme na ně, mysleme na celek, nejen na sebe,” uzavírá Ševčík.

zamyslet se nad jednotlivými podněty
a přijít s možnými vylepšeními.

Apel na praktičnost školení
Více než tři čtvrtiny (76 %) účastníků
shledalo školení jako smysluplné, zároveň do něho vstupovalo 93 % z nich
sebevědomě s tím, že by dokázali
v případě potřeby poskytnout první
pomoc. Z výsledků je zřejmé, že proti
teoretickým školením dávají zaměstnanci OKD jednoznačně přednost těm,
která jsou zaměřena prakticky.
V rámci bezpečnosti považují
zaměstnanci za významnou oblast,
která by se měla zlepšit, komunikaci
a přístup mezi nadřízenými a podřízenými, ale i mezi kolegy na stejných
pozicích navzájem. Dotazovaní ale
také zmiňovali nutnost udržovat

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY

Víte, že...
mikroklimatické podmínky na důlních
pracovištích se měří každý měsíc?
Základními parametry měření jsou suchá teplota, relativní vlhkost a rychlost
větrů. Podle výsledku měření se pro
pracoviště stanoví režim práce a odpočinku, který se skládá z pracovních
cyklů a přestávky, nebo přestávek
v délce 30 minut. Režim udává,
kde musí zaměstnanci přestávku
vzhledem k teplotě a vlhkosti trávit,
a za jeho dodržování je odpovědný
směnový předák.
V létě se pro důlní závody zpracovávají letní opatření popisující, která
pracoviště budou klimatizována, jak
bude zajištěn pitný režim a doprava
zaměstnanců na pracoviště, případně
další opatření pro jednotlivé
důlní úseky v horkých letních
měsících.

Hlavními opatřeními zlepšujícími
mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou chladničky a chladiče větrů
napojené na úsekovou nebo centrální
klimatizaci, větrání pracovišť, ke snížení
fyzické zátěže přispívá maximální možná snaha o strojní dopravu zaměstnanců na pracoviště na úkor chůze, zásadní
roli hraje v létě dodržování odpovídajícího pitného režimu.
Nejvhodnějšími nápoji zabraňujícími přehřátí a dehydrataci jsou čistá
voda bez bublinek, bylinné a ovocné
čaje, různé minerální vody a ochranné
iontové nápoje. Jako nevhodné pro
práci v horkém prostředí s vysokým
stupněm vlhkosti jsou limonády,
colové nápoje, 100% neředěné džusy,
energetické drinky, bublinkové vody
a černá káva. Pokud vypijeme půl litru
čisté vody, tělo vstřebá do 20 minut
asi 380 ml, jestliže vypijeme stejné
množství nápoje s 15 procenty cukru,
vstřebáme do organismu jen 50 ml
vody.
red

pořádek na pracovišti a přístupových
cestách, zejména na překopech,
kvalitu osobních ochranných pomůcek a mikroklimatické podmínky
v dole s blížícím se létem. Často se
objevovala připomínka, že zaměstnanci pracují pod stresem a tlakem,
který na ně má negativní dopad. Více
než pětina zaměstnanců zmínila jako
oblast pro zlepšení větší četnost
prakticky orientovaných školení k jednotlivým bezpečnostním tématům.

Brýle při práci?
Jako nejzbytečnější bezpečnostní
opatření zaměstnanci zmiňovali povinnost nosit brýle (42 %), které se rosí,
údajně omezují rozhled a neustálým
usazováním prachu zhoršují viditelnost. Podle zaměstnanců by se brýle

měly používat pouze při některých
speciﬁckých činnostech a měly by být
dodávány v kvalitnějším provedení.
S touto kritikou nesouhlasí vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
„Povinnost nosit brýle v dole všude
tam, kde to mikroklimatické podmínky
dovolují, jsme nepřijali bezdůvodně.
Uvědomuji si, že každá změna, která
zdánlivě snižuje naši svobodu a pohodlí, přináší nesouhlasné reakce. Ať
šlo v minulosti o ochranné pásy v autě,
přilby na kolo nebo lyže. Ve svém osobním životě ale tyto prostředky také používáme a považujeme to za normální.
Chráníme přece sami sebe. Vždyť jen
za první čtyři měsíce bylo nahlášeno
osm úrazů, kde byly zasaženy nebo
poškozeny oči. V dole i na povrchu.
Některé z úrazů měly vážné následky.

PAN HORNÍČEK DOLE V DOLE

Vážení čtenáři,
máme za sebou pět měsíců
tohoto roku, které pro Závod
servisních služeb znamenaly proti předcházejícím
obdobím zvýšené nároky
na práci. Jednalo se zejména
o oblast opravárenství, kde
jsme museli, abychom splnili
všechny požadavky důlních
závodů, přijmout bezmála
o 100 zaměstnanců z pracovní
agentury více, než byl stav
na začátku roku. Po počátečních drobných problémech
s doplňováním pracovníků
a jejich odbornou kvalitou se
situace stabilizovala.
V oblasti bezpečnosti práce
máme na našem závodě „jen“
jeden registrovaný úraz, ale
množí se případy drobných
zranění – přiražených prstů
na rukou a nohou, drobných
tržných ran a podobně. Tyto
úrazy patří do kategorií
„nepozornost při práci nebo
vlastní blbost“. Dá se jim předcházet dodržením správných
pracovních postupů, nošením
předepsaných ochranných
pomůcek a „používáním“ hlavy
při práci. Je velice důležité,
aby zaměstnanci sledovali své
kolegy při práci a upozornili
je na nebezpečné činnosti,
které by mohly ohrozit daného
zaměstnance nebo někoho
jiného.

Josef Lys

KTERÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ JSOU ZBYTEČNÁ? KTERÁ BY SE MĚLA ZLEPŠIT?
KARVINÁ – Celkem 501 předáků, úsekových inspektorů práce
a směnových techniků absolvovalo
v dubnu na jednotlivých závodech
OKD školení týkající se první pomoci
a resuscitace. Podle jejich průběhu
a aktivního přístupu většiny účastníků lze usuzovat, že ho nechápou
jako nutné, ale vlastně zbytečné zlo.
Naopak mu přikládají význam. Ale
není možné věřit dojmům a pocitům,
rozhodují tvrdá data. Proto proběhl
mezi účastníky školení průzkum,
který připravil tým interní komunikace OKD. Jeho základními cíli bylo
zjistit, zda má podobný typ školení
podle jejich názoru smysl, ale také to,
která bezpečnostní opatření považují
za zbytečná, a kde by naopak mělo
dojít ke zlepšení. Je čas hodnotit,

SLOVO ŘEDITELE

Libor Poloch

FOTO: Josef Lys

LAZY – Jako houby po dešti vyrostly v posledních desetiletích
– hlavně kolem fabrik a šachet –
sběrny železa, přibylo kovošrotů. Ceny kovového odpadu šly totiž raketově nahoru a obchodování s ním se stalo výnosným byznysem. Vyrojili se takzvaní „šroťáci“,
kteří se svým „novým řemeslem” dokázali, ne vždy legálně,
přijít k velmi slušnému výdělku.
Kovový odpad nejen sbírali třeba
na skládkách, ale také ho kradli
ve fabrikách, v areálech šachet či
na železnici. Zvláštní zájem projevovali o barevné kovy – především
drahou měď a olovo. Došlo to tak
daleko, že neváhali ze země vykopávat elektrické kabely nebo ze
stožárů vysokého napětí strhávat
elektrické vedení, dokonce i pod
napětím. Zaznamenali jsme případy, kdy zloděj zasažený při takové
krádeži proudem zahynul. I o tom
jsme už v Horníku psali.
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To je snad dostatečné odůvodnění,
proč vyžadujeme dodržování tohoto
opatření. Kvalitou brýlí se samozřejmě
zabývat budeme.“ tvrdí Zajíček.
Čtrnáct procent zaměstnanců
si stěžovalo na šikanu a sankce při
neznalosti bezpečnostního hesla. „To
ale přece není smyslem důrazu OKD
na bezpečnost a bezpečnostní kampaně. Potřebujeme, aby se zaměstnanci bezpečně a odpovědně chovali,
ne aby je někdo trestal za to, že si
nevzpomenou na slogan nebo heslo.
Tyto případy chceme individuálně
řešit,“ vysvětluje Zajíček.
A příznivá informace na závěr: třetina zaměstnanců v průzkumu tvrdí, že
žádná bezpečnostní opatření nejsou
zbytečná.
Marek Síbrt

Pro následující měsíce
bych chtěl připomenout
dodržování správného pitného
režimu na pracovištích, a to jak
v budovách, tak samozřejmě
na venkovních plochách. Aby
nedošlo ke špatnému pochopení tohoto doporučení, chci
dodat, že kontroly na požívání
alkoholických nápojů a drog
před prací a na pracovišti
budou nadále probíhat se
stejnou intenzitou a důsledky
v případě zjištění jejich požití.
Přichází období, kdy si většina z nás vybírá dovolenou.
Chtěl bych všem zaměstnancům popřát, aby si svou
dovolenou užili podle svých
představ, načerpali energii
a pozitivní náladu do dalších
měsíců.

4
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Josef Kasper pro Radiožurnál:
V bezpečnosti je posun nejvýraznější
přišla další parta, byli jsme tam
víc než jednu směnu. Jednou za
20 minut bylo třeba uřezat kousek té výdřevy a hned bylo 40 lidí,
kteří byli ochotni vám pomoci.
Všichni tam stáli a snažili se, aby
se to podařilo co nejrychleji, abychom se k němu dostali a vyvezli
ho co nejdříve nahoru.

Záchranářskou kabinu Ferrit také modiﬁkuje pro nasazení na paskovské šachtě.

FERRIT PŘEDSTAVIL V RUSKU
ZÁCHRANÁŘSKÝ PROGRAM
Některé z novinek ﬁrmy
znají (v odlišné podobě)
už také horníci v OKD,
další se k nim dostanou
STARÉ MĚSTO – Mezi vojáky,
hasiči, zdravotníky a jinými bezpečnostními i záchrannými složkami se
v Moskvě na mezinárodní výstavě
ISSE (Integrated Security & Safety)
představil také v revíru OKD dobře
známý a zavedený dodavatel důlních
technologií – společnost Ferrit ze
Starého Města u Frýdku-Místku. A to
s komplexním řešením pro báňské
záchranné služby.
„Na výstavy a veletrhy jezdíváme
do Ruska už patnáct let, nicméně
takto specializované akce jsme se
zúčastnili poprvé. Navázali jsme
spolupráci s Úsekem řízení důlní
záchranné služby fungujícím v rámci
Ministerstva Ruské federace pro
ochranu obyvatelstva a budeme

společně rozvíjet některé projekty,“
sdělila Barbora Veličková, zástupkyně obchodního ředitele Ferritu.
„Předvedli jsme v Moskvě stroje
a zařízení pro poskytování první
pomoci a záchranu lidských životů
i majetků při důlních haváriích,“
uvedla Veličková s tím, že Rusy třeba
velmi zajímala akumulátorová lokomotiva DLZA 90F schopná nasazení
v prostředí bez kyslíku (po havárii).
Chválili také konstrukční řešení
záchranářské a sanitní kabiny i příslušenství k manipulátoru.
Novinky z produkce společnosti Ferrit
se objevily v prvním červnovém týdnu
v Rusku rovněž na největším mezinárodním veletrhu zaměřeném na hornictví
Ugol Rossii & Mining, jehož už 21. ročník
probíhal v Novokuzněcku. „Sortiment
představený na ISSE v Moskvě tam
doplnila i pozemní akumulátorová
lokomotiva DLZA 90F,“ zakončila
zástupkyně obchodního ředitele. uzi

PREMIÉRA NA ISSE 2014

 DMZ 50F-RC, důlní manipulátor
závěsný s dieselovým pohonem
a dálkovým ovládáním (bez něj je
používán v revíru OKD na závodech Karviná, Darkov, Paskov)
a příslušenstvím, malou mechanizací, pro báňské záchranáře
 DLZA 90F, důlní lokomotiva

závěsná akumulátorová
s příslušenstvím
 KVS 3-RZ, kabina pro transport
báňských záchranářů (do revíru
OKD má být zapůjčena na Paskov)
 KPP F01, kabina první pomoci,
pro transport zraněných, záchranářská i sanitní

Důlní závěsný manipulátor znají v našem revíru pouze bez dálkového ovládání.

Poslední mimořádná událost velkého rozsahu byla v roce 1990,
kdy vinou výbuchu zemřelo 30
horníků. Od té doby událost takového rozsahu nepamatujeme.
Je třeba si uvědomit, že v dole je
rozlehlé prostředí, kde se lidé pohybují, jsou tam i různé bezpečnostní prvky. Já bych třeba zmínil analyzátory. V dole jsou různé
plyny, které jsou škodlivé, vybuchují, hoří a tak dále. Analyzátorů
jen v základní výbavě je 500 na
jednom dole. Přesně vše monitorují a je prací větračů, dispečerů,
záchranářů, aby to sledovali a reagovali na danou situaci.
To znamená, že dole v šachtách
jsou umístěna ta zařízení a někde nahoře si mám představit, že sedí dispečer, který na to
všechno dohlíží a dívá se, jak to
ty přístroje analyzují?
Ano. Za prvé se můžete podívat přímo v dole, tam to máte
na monitoru, a plus dispečer nahoře kilometr nad vámi to vidí
taky. On má nastavené havarijní meze a sleduje jakýkoliv pohyb hodnot.
Když se začnou havarijní meze
nějakým zásadním způsobem
pohybovat směrem nahoru, tak
co se potom děje?
V takových případech se samozřejmě snaží vypátrat, co je toho
příčinou a tady už nastupujeme
někdy my, někdy nejdříve větrači,
a pak teprve my.
Myslím si, že ta práce musí být
nesmírně nebezpečná. Může se
stát, že než záchranář najde zdroj,
dojde v tom dole k výbuchu?
K výbuchu určitě ne. Situace se
řeší v předstihu a k výbuchům
za poslední roky nedošlo. Ale dochází k záparům, to znamená, že
se uhlí začíná pomaličku nahřívat, a pak musíme přijít my. Ty
oblasti se třeba uzavřou nebo se
nějakým přímým zásahem oheň
zlikviduje.
Pozná to zkušený horník sám
od sebe? Bez různých analyzátorů a přístrojů, které by mohl mít
bezprostředně u sebe?
On to pozná, když už je pozdě, protože to pozná čichem
nebo vizuálně – uvidí dým. Ale

Kde jsou nejnebezpečnější a nejhorší doly? Jistě jste leccos viděl, protože v rámci své služby
také objíždíte svět.
V Evropě jsem fáral do 10 různých dolů v 10 státech a myslím, že jejich úroveň je srovnatelná. Kdybych to měl vzít z toho
opačného konce, tak jsem fáral
i v Mexiku. A tam už zážitky byly
podstatně horší. Jáma do země
o průměru asi metr, hluboká
20 metrů, kde jediná technologie
byl vrátek. U něj seděl černoch,
který kouřil doutník a na tom
laně měl dvě čárky. Jednu, když
bylo zařízení nahoře, a druhou,
když bylo dole. A vytahoval horninu, kterou tam kopali ručně, i ty
lidi. Přiznám se, že jsem tehdy k té
šachtě běžel.
FOTO: Richard Sklář

FOTO: Ferrit

Dokončení ze strany 1

na analyzátorech vidí pohyby
hodnot plynů. To jsou stopové
prvky, jde o setiny, tisíciny, takže díky analyzátorům se to pozná brzy.
Kdybyste měl porovnat, jakým
způsobem se trénovalo na báňského záchranáře v 80. letech,
jak rozsáhlý ten sbor byl a jak to
vypadá dnes, když se někdo rozhodne, že bude profesionálem
v tomhle oboru?
Vzhledem k tomu, že šachet ubývá, i záchranářský sbor se početně zmenšuje. Výcvik je ale prakticky stejný, kromě toho, že teď
používáme jinou dýchací techniku. Kdyby se někdo chtěl stát záchranářem, musí splňovat podmínky: být starší 21 let, musí
úspěšně složit zkoušky z báňského záchranářství, což je desetidenní kurz, musí projít zdravotní prohlídkou a musí mít alespoň
dva roky praxe v dole, aby měl aspoň základy hornictví a znal prostředí dolu.

Jak dopředu je člověk smířen
s realitou, že se může stát, že
při zásahu v dole zůstane?
Myslím, že si to nikdo nepřipouští. Já jsem si to nepřipouštěl
za celou dobu. Jednou jsem se dostal do situace, kdy jsem skutečně
měl na kahánku, to jsem si poprvé uvědomil, že mám doma rodinu a dvě děti. Ale jinak si myslím,
že v ten daný okamžik si to nikdo
nepřipouští.
Když se člověk snaží vyprostit
kolegy ze závalu, jak to vypadá
přímo na místě? Můžete to nějak popsat pro laiky?
Popíšu konkrétní případ. Měli
jsme kolegu, který zůstal v závale při plenění v porubu. To znamená, že se k němu nebylo možné dostat. Byl asi 7 nebo 8 metrů od místa, kde se dalo chodit,
takže jsme se k němu prokopávali. Udělá se taková dřevěná výdřeva, prostě takový kanálek,
a to vám můžu říct, že tam zůstali jeho spolupracovníci, plus

Málokterá profesní skupina je
tak kompaktní jako horníci, čím
to je, co vás drží pohromadě?
Je to dáno už samotnou profesí.
Jste v dole, kde jste odkázán sám
na sebe a své kamarády, kteří vás
také hlídají, aby se vám při různých činnostech něco nestalo.
My jako záchranáři zase chodíme do akcí zásadně v pěti lidech.
Sám neuděláte nic, například
když je někde nulová viditelnost,
tak se spojujeme řetízky nebo lanky, kdyby nám někdo spadl. Prostě
musíte si pomáhat.
Když se vrátím ještě k práci
v dole, je to dřina, špinavá práce za špatného osvětlení někde
1000 metrů pod zemí. Je na ní
něco hezkého?
Hezký je vždycky výsledek.
Myslím, že každému, když se něco
podaří, je to i impuls, co ho tlačí dál. Lidé chodí na šichtu, protože se jim třeba daří. A když tomu
tak není, chtějí to porazit. V každém z nás je navíc určitá ješitnost
a říkám si, když to nejde, tak právě proto do toho půjdu ještě víc,
abych to dokázal změnit.
red

Rodinná dovolená v Chorvatsku
ostrov Hvar - Vrboska, Pavilony Adriatic

Týden s polopenzí

2 990 Kč/os.

Rezervujte na www.ckvt.cz nebo zdarma na tel. 800 567 567
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Wielka roszada
w ścianie 063 608
Górnicy Janusza Siwka
w ścianie w polu
górniczym ruchu Starzycz
dostali inny kombajn i
wkrótce również nowy
system ścianowy

W czerwcu obchodzą swe zacne
jubileusze podani poniżej pracownicy ﬁrm zewnętrznych:
ALPEX, s. r. o.: Fordon Jan, Grab
Wiesław, Jurczenko Mirosław,
Ryfczyński Krzysztof, Weis Jerzy,
Michalski Ryszard
POLCARBO, s. r. o.: Ochętal
Andrzej, Zaremba Marek,

Adamczyk Piotr, Bugajski
Zbygniew, Lasota Tomasz
THK-ČECHPOL, s. r. o.: Zoller Ján,
Władze spółki składają wszystkim
Zacnym Jubilatom życzenia przede
wszystkim zdrowia, szczęścia,
pomyślności w życiu zawodowym i
osobistym. Do życzeń dołącza się
także redakcja naszego tygodnika jk

STARZYCZ – Górnicy głównego
przodowego Janusza Siwka z oddziału Alpexu pod kierownictwem
Mariusza Hetmana wydobywający węgiel w ścianie 063 608 w
Zakładzie Kopalni Pasków doświadczyli roszady w dużym stylu. Po marcowej wymianie kombajnu ścianowego KGE 710F za typ
KGE 710FM, który został ulepszony przede wszystkim w zakresie
aparatury elektrycznej, przebiegła wymiana przestarzałego, psującego się systemu ścianowego TH
700S za lepiej rokujący DH 830.
„Rozruch ściany 608 w pokładzie 063 łączono wiosną ubiegłego roku z dużymi nadziejami.
Ukazało się jednak, że zastosowane technologie nie są wystarczające dla specyﬁcznych trudnych warunków paskowskich. Wyniki w
wydobyciu ograniczały również
niesprzyjające warunki geologiczne, gdy brygada zmuszona była
przebierać kamień w podłożu i
walczyć ze spadającymi z góry kawałkami piaskowca. Przestoje były
alarmujące,“ powiedział dyrektor
techniczny Tadeusz Pieczka.

FOT: Radek Lukša

JUBILACI W CZERWCU

Po poszerzeniu chodnika,
przewieszeniu prowadnicy, przeinstalowaniu instalacji hydraulicznych i po zmianie przesypów z przenośnika taśmowego przyszła kolej na transport
– najpierw najcięższego elementu, co zajęło całą zmianę.
„Zdemontowany kompleks przewiozło razem 32 składów kolejowych. Dzięki świetnej organizacji pracownicy centralnego
transportu pod kierownictwem
Jiřego Foltýna nie mieli żadnych
trudności. Wstępnym montażem
kierowali doświadczeni pracownicy oddziału maszynowego pod
wodzą Jaroslava Kubieny,“ mówił
Pieczka.
Od 1 do 10 maja zaplanowano już samą wymianę. Ta operacja nie jest możliwa do przeproŚciana 063 608 w polu górniczym ruchu Starzicz jest od dłuższego czasu pierwadzenia bez elektryków dowowszą na Kopalni Pasków uzbrojoną w kombajnowy kompleks wydobywczy.
dzonych przez Dalibora Gurnika
i Martina Káňę. „Wszystko udaPaskowie mają teraz niezły DH
Kombajn w ścianie polskich
ło im sięę zrobić wcześniej.
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FOTO: Josef Lys

HASŁO BHP MIESIĄCA: UNIKNIESZ PRZEGRZANIA PIJĄC WODĘ NIE TYLKO Z RANA

Karvinským přijel zahrát mimo jiné i Šuba Duba Band z Frýdku-Místku.

DEN PRO CELOU RODINU SE VYDAŘIL
V Karviné slavili Mezinárodní
den dětí řadou her a kvalitní
zábavou, to vše s generálním
partnerem, společností OKD
KARVINÁ – Ve velkém stanu
Nadace OKD bylo narváno. Zvláště
když po patnácté hodině začalo
vydatně pršet. Děti však déšť
nezajímal. Nahrnuly se kolem dvou
holadských biliárových stolů a také
s Juventusem, střediskem volného
času, zasedly s pastelkami v ruce
a kreslily obrázky jako o závod.
Užívaly si svůj svátek – Mezinárodní
den dětí. Přeháňka naštěstí netrvala
dlouho, a tak sotva obdržely sladkou
odměnu za své snažení, rozběhly se
za dalšími atrakcemi.
Těch bylo v neděli 1. června
na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě bezpočet. Vše zajistilo
statutární město Karviná v rámci
Dne pro celou rodinu pořádaného
s generálním partnerem – společností OKD.

Na pódiu to opravdu žilo. Kromě
řady dětských a amatérských vystoupení zahrála početná, převážně
mládežnická kapela z Frýdecko-Místecka Šuba Duba Band, která
svou radost z muziky a dobrou náladu
přenášela do publika. Dále to byl
oblíbený komik, herec, zpěvák, „spíkr”, spisovatel, scénárista, básník,
bubeník, fotograf (a prý taky blázen)
Václav Upír Krejčí a v neposlední řadě
zpěvák Marek Ztracený, Objev roku
2008 ze soutěže Český slavík.
Pod pódiem mezi prodejními
stánky probíhala hra „Na farmě“.
Děti se účastnily sklizně, plašení
vrabců, lovily kapry, určovaly, co
k sobě patří, poznávaly, co na farmě
vyrostlo. Pokud uspěly alespoň
na čtyřech stanovištích, dostaly
sladkou odměnu. Kluci i holky
se také mohli projet na poníkovi,
podojit krávu (byla jako živá), či
zasednout za volant opravdového
traktoru. Prostě, všichni si užili
vydařený den plný zábavy.
syl

1050

Ve stánku Nadace OKD byl mezi dětmi velký zájem o Holandský billiard.

Nejlepší last minute zájezdy

Dovolená
v pohodě
... s truhlou
plnou
pokladů

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

Příští zájezd na Jadran?
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce.
Například model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš
již od 189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance
od ŠkoFINu.

výrazné slevy
pro zaměstnance OKD

fabiatour.cz

Více na www.alexandria.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozu Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

AUTO TOMAN
Dlouhá 65
736 01 Havířov
Tel.: 724 541 020
www.autotoman.cz
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A Fab

189 9

6 990 Kč

KDE NÁS NAJDETE:
Železničářů 8/1303 (HM Tesco), 736 01 Havířov
tel.: 596 810 597, e-mail: havirov@alexandria.cz
Otevřeno: Po–Ne 8–20 h

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKOD

letecky k moři
již od
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Vzpomínka
na Stanislava
Vopaska

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD
Dne 11. června
2014 vzpomeneme 2.
smutného výročí
úmrtí našeho drahého,
milovaného
manžela, tatínka a dědečka, pana
Lubomíra Chromčáka, dlouholetého
zaměstnance Dolu Staříč. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte si
s námi. Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Taťána, dcera
Renata s rodinou a dcera Martina.

čivavy, atraktivních barev, bez PP,
odčervená, očkovaná, veterinárně prohlédnutá. Oba rodiče
u nás k vidění. K odběru koncem
června, psi i fenky. Inf. na tel.:
603 363 887.

PRODEJ

Stabilní, celorepublikově působící
ﬁnanční společnost hledá nové
spolupracovníky na ŽL, kteří by
rozšířili současný kolektiv.
Vhodné pro zaměstnané,
ženy na MD, invalidní či starobní
důchodce.
Bližší informace:

Prodám krásná typová dlouhosrstá i krátkosrstá štěňátka

SMART Půjčka

84O 111 177

Zasloužil se o záchranu
řady industriálních památek,
zvláště těch hornických
36/21-VI/14

VZPOMÍNÁME

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 21
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní
(ISTR)

Samostatná výběrová řízení

4580, 3829, 4389, 4400, 4441
4548, 4610, 4555, 4597

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

55, 79, 90, 93, 123, 175, 209, 610,
611, 612, 613, 614, 616, 617, 619

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

6

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

124

Na dovolenou do Luhačovic!
Za dobrou cenu
a s domácí kuchyní!
Secesní vila Vyšehrad stojí nedaleko luhačovické kolonády, v jedné z nejkrásnějších
částí lázní Luhačovice - v Pražské čtvrti.

www.vilavysehrad.cz
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Vila Vyšehrad,
Betty Smetanové 391, 763 29 Luhačovice
tel. 577102064, 724151699
vilavysehrad@centrum.cz

TIPY HORNÍKA
OSTRAVA
Lyžování
Běžky, sáně, boby, sněžnice, rukavice a hurá na Landek! Ne, tohle
není legrace, i když právě o ni půjde
v sobotu 7. června v Petřkovicích
především. Z hornického muzea
na šachtě Anselm vyjde úderem
14. hodiny „Červnový zimní výstup
na Landek“ v režii recesistického
spolku Lyžaři z Petřkovic. Cíl je
na rozhledně, a pak sešup do základního tábora. Tam se uskuteční
zábava s muzikou kapely Tempo
Di Šlak.

Ostravy, ale i k výukovým aktivitám pro mladou generaci.
Ne nadarmo byl Stanislav
Vopasek za své dlouholeté úsilí při záchraně a využití hornických památek, zachování a udržování hornických tradic vyznamenán hornickými cenami a vyznamenáními. V roce 2008 mu
statutární město Ostrava udělilo in memoriam ,,Cenu města
Ostravy“.
Vzpomeňme a nezapomínejme
na toho, kterému Ostrava s rozvojem průmyslu přirostla k srdci a který zde zanechal výraznou stopu i mnoho hornických
kamarádů.
S úctou a Zdař Bůh!

OSTRAVA – Přesně osm let uplynulo 3. června od úmrtí vzácného člověka Ing. Stanislava
Vopaska, dlouholetého ředitele
Nadace Landek Ostrava, který se
velmi zasloužil o současný stav
hornických a hutnických památek v Ostravě.
Jeho vize Hornického muzea
OKD v Dole Anselm (Důl Eduard
Urx), průmyslového muzea
v Dole Michal (Důl Petr Cingr)
a zapsání komplexu industriálních a technických památek
Dolu Hlubina do seznamu kulturního dědictví UNESCO se téměř naplnila. Vrch Landek byl
za jeho působení zapsán a vyhlášen za Národní přírodní památku. Jeho umělecké nadání se zúročilo v perokresbách
,,Těžních věží“ ze šachet bývalého Československa i zahraničí.
Čas se nezastaví a dnes tu
po změně vlastnických struktur máme Hornické muzeum
Důl Michal, Landek Park a Dolní
oblast Vítkovice, kde je s pomocí projektů spoluﬁ nancovaných Evropskou unií realizován záměr představit výrobu železa od těžby a zpracování základních surovin, potřebných
k jeho výrobě. Dokončuje se
Svět techniky – to je současnost.
Potěšitelné je, že všechny objekty jsou veřejně přístupné a slouží také jako ohniska kulturního
a společenského života občanů

Pivo
Černá Barbora je tmavý patnáctistupňový ležák, který prý podle
„havířské“ receptury z 20. let
minulého století připravil pivovar
Ostravar na slavnosti konající
se v sobotu 7. června v areálu
v Hornopolní ulici. Dívky, slečny
a paní pojmenované stejně jako
patronka horníků mají vstup zdarma. Kromě piva jsou na programu
soutěže, exkurze či koncerty
v podání Mňágy a Žďorp, Tomáše
Kluse, Tata Bojs a Divokého Billa.

Nadace Landek Ostrava

Havířina
Černá barva uhlí se jmenují
výtvarně-technické dílny, které
proběhnou v sobotu 7. června
na Dole Michal v 19, 21 a 22.30
hodin. Jsou orientovány tematicky na prostředí industriální
památky i její atmosféry a určeny pak všem dětem. Heslem –
a také prý malou nápovědou pro
rodiče – je „Tepláky a tepláčky
jsou in!“.

KARVINÁ
Historie
Mezinárodní den archivů si
Státní okresní archiv Karviná,
připomene v pondělí 9. června
hned několika akcemi pro veřejnost. Od 13 do 14 hodin nabízí
komentované prohlídky s ukázkami kronik a dokumentů z první
světové války. Na 16. hodinu
je připravena vernisáž výstavy
„Život na frontě a doma“ a od
17 hodin začne Janusz Spyra
přednášet o rabínech Karviné
a Bohumína.
uzi

KROJOVANÍ HORNÍCI MEZI ŽÁKY

Stanislav Vopasek.

STONAVA – O Spolku krojovaných
horníků (SKH) při obci Stonava je
známo, že se věnuje také dětem
a mládeži.
Poté, co vloni, když se stonavští
zamýšleli nad svým novým klubovým
praporem, vyhlásili a posléze vyhodnotili výtvarnou soutěž žáků stonavské ZŠ na téma nový hornický prapor,
přišli letos mezi žáky prvního, třetího
a pátého ročníku ZŠ v Rychvaldě.
A jak jinak se ukázat žákům
i jejich učitelkám než ve slavnostních hornických uniformách.
Pozorní posluchači se od předsedy
SKH Stonava Ladislava Kajzara,
a také od člena výboru Štefana

Rigo a kolegyně Jarky Seberové
dověděli, na co se v práci v černém
podzemí používá tzv. interferometr,
vyzkoušeli, jak dětem sluší hornická
pracovní helma tzv. želva, ale také
slavnostní havířská čepice i s federpušem, což je její ozdobná chocholka. Prohlédli si rovněž vyřezávaný
hornický kylof, jeden z hornických
kahanů a dozvěděli se, proč je hornická vlajka v zelené a černé barvě.
Se zájmem pak vyslechli příběh
o svaté Barboře, patronce všech
havířů, a další zajímavosti.
Havíři svým mladým hostitelům
předali drobné upomínkové předměty.
Jaroslav Břoza

www.kia.com

Skórujte s limitovanou edicí
FIFA World Cup Edition
TM

Přijďte si k nám během akce Kia Open Days
vybrat jakýkoliv vůz Kia a vyhrajte skvělé ceny!

Kia cee’d výbava v hodnotě 50 000 Kč
Kia Sportage výbava v hodnotě 80 000 Kč

Skórujte s limitovanou edicí FIFA World Cup EditionTM
a fanděte s námi!
Od 2. června přicházíme v rámci sponzoringu Světového poháru FIFA
ve fotbale v Brazílii se speciální limitovanou edicí FIFA World Cup
EditionTM, která obohatí nabídku výbav našich dvou nejprodávanějších
modelů, Kia cee’d a Kia Sportage. Tato speciální limitovaná edice vychází
z úrovně výbavy Exclusive a za zvýhodněnou cenu nabízí komfortní
prvky výbavy navíc, a to až v hodnotě 50 000 Kč u modelu Kia cee’d
a v hodnotě 80 000 Kč u modelu Kia Sportage.

Zastavte se na Kia Open Days od 9. do 15. 6. 2014, kromě
prohlídky a testovacích jízd na Vás čekají soutěže o zajímavé
dárky a zábavní program.
Každý, kdo si zakoupí jakýkoliv vůz značky Kia v termínu od 2. 6. do 30. 6.
u některého z autorizovaných dealerů Kia, automaticky postoupí
do slosování o jednu z těchto atraktivních cen:
1. výlet do Brazílie pro dvě osoby v hodnotě 100 000 Kč
2. výlet na fotbalový zápas evropské ligy v hodnotě 40 000 Kč

Užijte si fotbalové nadšení. Díky vozům Kia cee`d a Kia Sportage s nadupanou výbavou
FIFA World Cup EditionTM tím teď žijí úplně všichni. Takže závěrečný gól v podobě
sedmileté záruky a možnosti financování Kia Select vás už asi ani nepřekvapí.

3. poukázka na zboží značky adidas v hodnotě 20 000 Kč
a 10× Samsung galaxy tab 3 lite 7“
Více o soutěži naleznete na www.kia.com.

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,0 l/100 km. Emise CO2 104–145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 g/km.
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

13/21-VI/14

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz
13/21-VI/14
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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

akce pro malé i velké. Z minulosti
mohu zmínit Den dětí na Landeku
či Karnevalový průvod Nadace
OKD na hornických slavnostech,
ale rovněž letošní Den dětí na náměstí ve Fryštátě.

KARVINA – J – jsme zde pro vás
a je tady judo. U – umění a výtvarná výchova, keramika i kytaristé. V – věda, chovatelé, přírodovědci. E – estetika, tanec, ale také mládežnický elán. N – nápady důležité
v práci. T – technika, to je ono, modeláři, foto, počítače. U – úsměv patřící neoddělitelně k mládí. S – sport
a střelba pro malé i velké, každý si
může vybrat. Dohromady tato písmena znamenají Juventus! Ten karvinský oslaví letos čtyřicátiny, což
je příležitost dát slovo vedoucí pracovnici oddělení pravidelné zájmové činnosti Michaele Tomoszkové.

Jaká je současná nabídka
Juventusu?
Přes čtyři desítky zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé, a to se školenými vedoucími
a lektory. Sport – nabízíme kulturistiku, free run, kickbox, ﬂorbal,
gymnastiku, lukostřelbu či taekwon-do. Naši členové vozí pravidelně medaile z různých soutěží. Tanec – nejen pro slečny jsou
kroužky diska, společenských
tanců, street dance. Taneční klub
Intro má po republice již řadu
let své jméno a vedoucí Diamond
Dance jsou ve svých kategoriích
na předních příčkách žebříčků
Českého svazu tanečního sportu.
Pro dívky, tvořící nejpočetnější základnu Juventusu, máme mažoretkový sport a roztleskávačky Lady
J. Příroda – za poznáním vyrážejí
Pěšáci, na vodu Hraničáři, do hor
Lesani. Hlavní základnou přírodovědy je naše přírodovědná stanice v Karviné-Ráji. Biatlon funguje v Havířově a v Žermanicích zase
přírodovědný kroužek Smíšci.
Kdo neholduje pohybu, najde si
místo ve výtvarných kroužcích či
v Klubu deskových her. A nakonec
se můžeme pochlubit celosvětově
uznávaným pěveckým Sborovým
studiem Permoník.

Přiblížíte juventusáckou historii?
Je skutečně bohatá, takže si dovolím
omezit se na stěžejní data. V roce
1974 vznikl Městský dům Pionýru
a mládeže Karviná, pro zájemce o historii je snad nevyčerpatelným pramenem kronika. Sluníčko
s úsměvem se stalo jeho symbo-

Michaela Tomoszková vede v Juventusu gymnastický kroužek.

FOTO: KSVČ Juventus

Krajské středisko volného
času má v těžařské nadaci
stabilního silného partnera,
jemuž podporu také oplácí

Děti na sportovním soustředění podpořeném i těžařskou nadací.
s ním jezdí na letní tábory, Robert
Szwarc se věnoval plastikovým
modelářům, Tomáš Schmeisser
každé léto tráví čas s dětmi
na cyklotáborech.

lem v roce 1989, logo navrhla tehdejší ředitelka Gabriela Mrózková,
tehdy se organizace přejmenovala na Městský dům dětí a mládeže,
v roce 1993 na Dům dětí a mládeže
Karviná a v roce 1994 pak na DDM
Juventus. V roce 1999 se Juventus
sloučil s Okresní stanicí mladých
turistů Karviná. V roce 2006 jsme
se sloučili se Stanicí mladých přírodovědců Karviná a zároveň přejmenovali na Středisko volného
času Juventus, Karviná. Po fúzi
středisek volného času a DDM
Moravskoslezského kraje jsme
od roku 2007 Krajským střediskem
volného času Juventus, Karviná.
Ve školním roce 2013/2014 nabízíme prostory, zkušené vedoucí a lektory více než sedmi stovkám členů zájmových kroužků. Na léto si
Krajské SVČ Juventus, Karviná připravilo osmnáct výjezdových a dvanáct příměstských táborů s celkovou kapacitou 850 dětí.

Co pro vás nyní znamená NOKD?
Od samotného začátku jejího působení ji vnímáme jako významného partnera Juventusu! Jen díky její
podpoře jsme tak mohli rekonstruovat turistickou základnu v Řece
navštěvovanou dětmi ze zájmových
kroužků, ale také veřejností. Dále
jsme zvelebili zahradu za objektem Juventusu v Novém Městě, kde
nyní stojí velký altán s ohništěm.
Toto místo slouží dětem z kroužků k různým volnočasovým aktivitám. Altán využívají i účastníci
oblíbených příměstských táborů.
A v posledních třech letech Nadace
OKD přispívá prakticky všem členům Juventusu na víkendové pobyty, výjezdy a soustředění, kdy mají
možnost vyrážet se svými vrstevníky mimo město za symbolickou
částku. Zapomenout nesmím ani
na podporu výjezdů s ekologickým
zaměřením pro naši přírodovědnou stanici.

Probíhala spolupráce s těžaři
i dříve?
Společnost OKD v minulosti vždy
podporovala chod různých kroužků, příkladem mohou být mažoretky. Samotní pracovníci OKD
působili přímo jako vedoucí našich zájmových kroužků – například Zdeněk Uriček vedl dlouhodobě turistický oddíl Svišti a pořád

Tak to chce něco na revanš, ne?
Pochopitelně!
Skutečně
rádi
v Juventusu na oplátku pomáháme
Nadaci OKD uskutečňovat různé

Nakonec, co budoucnost
Juventusu?
Moc rádi bychom přestěhovali naše
středisko z okrajové části Karviné 6
blíže k lidem. Dostali bychom se
tak z problémové části města více
k jeho centru, kde je to bezpečnější
a pro mnoho lidí také dostupnější.
S Nadací OKD logicky chceme stále udržovat dobré vztahy, vzájemně
se nadále podporovat nejen na nejrůznějších akcích pro děti, mládež,
ale i dospělé.
Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Juventus slaví čtyřicátiny

Stolní tenis hráli na exhibici v karvinské Družbě například obří páloku i minipálkou.

DĚTI BAVILI PING-PONGOVÍ
HRÁČI ČI „ČESKÝ“ JACKSON
KARVINA – Pokličkou na hrnce,
kastrolem, paličkou na maso,
hrníčkem, botou, speciální velkou
pálkou i hlavou hráli pro přibližně
dvě stovky dětí ze stacionářů či
dětských domovů ping-pong Ivan
Karabec z Baníku Havířov a Tomáš
Kosellek z Klubstenu Karviná.
Exhibice znamenala pro sportovněji založené účastníky devátého
ročníku akce „Karviná se baví“ také
hlavní část programu.

Rozvoj stolního tenisu
v Karviné už podruhé
podpořila Nadace OKD
z minigrantu Srdcovka.
„S velkým nadšením děti sledovaly, jak si Ivan s Tomášem pinkali zpoza rohu. Stůl přesunuli ke dveřím,
jeden se postavil před publikum,
druhý se schoval za otevřené dveře
a vyměňovali si míčky,“ upřesnil
František Zatloukal z pořádajícího Klubstenu s tím, že po sportu
nastal čas na kulturu v podání

imitátora Michaela Jacksona či
revivalu Michala Davida a zábavy
pro ty nejmenší prostřednictvím
Majdy z Kouzelné školky a Klaunů
z Balónkova. Ceny do soutěží
věnovala společnost OKD a rozvoj
karvinského stolního tenisu v režii
Klubstenu vůbec pak podpořila
opakovaně Nadace OKD z minigrantu Srdcovka.
„Naše akce se vrátila do Karviné
po osmi letech. Po prvních dvou
ročnících totiž projevovali zájem
v Ostravě, kde jsme bavili děti tři
roky po sobě, a pak také v Havířově.
Tam se konala exhibice stolního
tenisu s kulturním programem
čtyřikrát,“ přiblížil Zatloukal. Devátý
ročník navštívily kromě veřejnosti
děti z jedenácti zařízení nejen
z Moravskoslezského kraje, ale také
Zlínska či Valašska.
„Kromě pobavení jsme tímto
způsobem prezentovali i stolní tenis.
Exhibice děti zaujala a je už na nich,
aby se tomuto sportu začaly věnovat,“ shrnul Zatloukal a upozornil, že
už chystají jubilejní desátý ročník.
Radek Lukša

Dospělé i děti v Důlní učí žít řádně a slušně

HORNÍ SUCHÁ – Zajímavé i jistě výchovné podívané, při níž ti
nejmenší unisono vřískali a nejrozumnější proklamovali, že nebudou porušovat paragrafy, se dostalo obyvatelům činžáků č. 890
a 891 v Důlní ulici v Horní Suché.
Na pozvání obecně prospěšné
společnosti Vzájemné soužití při-

jeli příslušníci karvinského odboru krajské kynologické služby
Policie ČR a ukázali, co jejich vlčáci dovedou.
„Psovody jsme pozvali, neboť jejich činnost zdejší děti asi nikdy
neviděly. Lidi v uniformách znají, ale většinou jen když se něco
semele. Ukázali jsme jim, že policisté jsou zde proto, aby také pomáhali. Psovodi jim vysvětlovali,
že pachatel se opravdu před psem
neschová, neuteče mu ani ho nepřepere. A také přiblížili, jak často hledají ztracené děti,“ uvedla Lucie Mastná ze Vzájemného
soužití.

František Zatloukal se synem Martinem a jeho trofejemi z ping-pongu.
FOTO: Radek Lukša

Policejní psovodi ujistili,
že člověk v nouzi může
počítat s jejich pomocí,
„barabům“ však nedají
v žádném případě šanci

VYCHOVÁVÁ PŘEBORNÍKA VE STOLNÍM TENISU

Ukázka psovodů Policie ČR neměla zastrašit, ale informovat o jejich poslání.

Lucie Mastná v klubovně v Důlní ulici, kde pro nejmenší pořádali oslavy Dětského dne.

Tato neziskovka působí v ulici Důlní třetím rokem a snaží se
mezi místními, většinou sociálně slabými obyvateli romského
původu, zavést model takzvaného „komunitního bydlení“. Zapojil
se do toho – tak jako v ostravské
Liščině či Kunčičkách – vlastník
domů, společnost RPG RE. A vloni
i Nadace OKD, která v grantovém
programu „Pro zdraví“ podpořila
projekt s názvem Kluby v Důlní.
„Zaměřujeme se hlavně na děti,
kterých s námi spolupracuje až
pětadvacet. Nevynecháváme však
ani dospělé! Naopak, vyžadujeme, aby se rodiče zapojovali společně se svými dětmi do různých
aktivit, vymýšleli je a podíleli se

na jejich organizování,“ přiblížila
Mastná s tím, že úkolem číslo jedna bylo přijetí pravidel. Samy děti
si například stanovily trest deseti
dřepů za vulgární mluvení.
Pro malé mají v Důlní možnost
doučování, sportování, soutěží,
výletů (kdo zlobí, nejede!). „A také
nocování v klubovně se čtením
pohádek před spaním, což zde většinou neznají,“ podotkla Mastná.
Dospělí se kromě bavení potomků mohou přiučit péči o domácnost, údržbě bytů nebo rukodělným pracím. A proč to? Zlepšovat
životní podmínky v Důlní, předcházet kriminalitě a sociálnímu
vyloučení.
Radek Lukša

František Zatloukal (48) pracující
v revíru OKD od roku 1986 – dříve
jako údržbář, strojník či bezpečnostní technik na 9. květnu, nyní už
sedmnáct let jako obsluha těžního
stroje na ČSM – se k ping-pongu
dostal přes syna Martina (15).

Ten je hráčem částečně hendikepovaným, což mu ale nebrání
stávat se okresním přeborníkem,
karvinským sportovcem roku či
umisťovat se v „top šestnáctce“
stolních tenistů v moravskoslezském krajském přeboru.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN S INDIÁNY
DOUBRAVA – Dětskými radovánkami v indiánském a vůbec
ekologickém duchu se v sobotu
21. června rozeběhne již druhý
Nadací OKD podpořený projekt
na rozvoj společenského a kulturního
života v hornické obci Doubrava. Bez
něj by to s pořádáním akcí zejména
menšího rozsahu pro užší cílové
skupiny nevypadalo nijak dobře.

Vítání prázdnin s indiány se
odehraje od 14 hodin v areálu
Národního domu s moderátorem
Danielem Mrózkem, spoustou atrakcí
a zábavy. Organizátoři chystají
workshopy a soutěže a zajišťují
vystoupení dětí z mateřské i základní
školy či diskotéku. Projekt „Doubrava
spolu II“ pokračuje v září Drakiádou
a na podzim Světluškováním.
uzi
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číslo 21 | ročník 44

Baník nesmí mít nízké cíle!
Kde hledat příčiny neúspěchu?
V přístupu hráčů ke svým povinnostem. V řadě utkání byli
schopni svým výborným výkonem zaskočit všechny potenciální favority – například výhrami na palubovkách Hranic
i Lovosic, domácími vítězstvími
nad Duklou a také nad nakonec
mistrovskou Plzní. Zaznamenali
rovněž propadáky, a to bohužel zejména v domácím prostředí
plus ostudnou porážku v Přerově.
Tyto nečekané ztráty nás stály postup a tím i hru o některou z medailí. Jsem přesvědčen, že v silách kolektivu bylo získat některou z nich, tohle prosím se třemi
vykřičníky!!!

Obligátní dotaz, jaká tedy byla?
Tato sezona byla z pohledu nejen mého, ale i celéhoo klu
klubu, všech našich příznivivKdo vás potěšil a kdo
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Karvinským házenkářům se na jaře dařilo, bohužel ale po zkaženém podzimu...

KARVINA – Starší žáci pod vedením
trenérky Jany Hajžmanové jsou družstvem HCB OKD, které to v sezoně
2013/2014 dotáhlo nejvýše. Po ﬁnále republikového přeboru žákovské
ligy hraného v sobotu 31. května
a v neděli 1. června v házenkářské
hale v Karviné se stalo mistrem ČR!
„Letos se uskutečnil už jedenáctý
ročník házenkářského republikového
přeboru starších žáků, přičemž ti
z Baníku hráli vždy ve ﬁnálové skupině. Zlato jsme vybojovali počtvrté,
stříbro se podařilo získat dvakrát,
bronz jednou,“ řekl trenérka s tím, že
tentokrát ve ﬁnále prohráli jen s Plzní.
„Kluci porazili o devět branek
Duklu Praha, což byl náš největší rival,
kterému také patří titul vicemistra ČR.
Mám pocit, že byli po tomto zápase
uspokojení a omámeni úspěchem,
protože následující utkání s Talentem
Plzeň psychicky nezvládli,“ přiblížila
Hajžmanová jediný nezdar.

Jaroslav Hudeček dovedl HCB OKD Karviná k sedmému místu extraligové tabulky.
ce, mohu vznést kritiku nebo pochvalu až po důkladné analýze.
Kdo mne opravdu potěšil, byli
oba pivoti, Libor Hanisch a Jan
Užek. Svými stabilními výkony si vybojovali místo v reprezentačním družstvu. Jen zranění vystavilo stopku Hanischovi
v účasti na Mistrovství Evropy
v házené v Dánsku. Jak jsem již
řekl, zklamal mne pak celý hráčský kolektiv svým přístupem
k některým zápasům.

Jaká bude teď práce s týmem?
Nyní budou mít hráči dva týdny rekondičních tréninků, a potom před nástupem na dovolenou najedou na tvrdou přípravu.
Po dovolené se sejdeme ve druhé polovině července. Nikoliv
však všichni. Dnes už není tajemstvím, že družstvo opouštějí levé
křídlo Martin Vala, pravá spojka Radek Sliwka a reprezentační
křídlo Marek Vančo. Všichni tři
jdou do Německa. Nicméně do třetí a páté ligy, a hlavně u reprezentanta Vanča je mi jeho odchodu
do tak nízké soutěže líto! Po dohodě odchází také brankář Michal
Vydra a Libor Hanisch čeká na nabídku ze zahraničí. O nových posilách ještě nemohu mluvit, protože
jsou v jednání a po podpisech jejich
jména samozřejmě zveřejníme.

Co soupeři, překvapovali vás?
Myslím, že favoritů na medaili bylo dost, ale jednoznačně se
ukázalo, že nejsilnější tým měla
Plzeň, která právem získala titul. Já věřil Hranicím, avšak celá
řada zranění v průběhu soutěže jim zkomplikovala cestu za prvenstvím. Zklamáním
pro mne byla hra a umístění
Dukly Praha, která má nesmírně silný kolektiv, ale na palubovce své kvality neumí prodat.
Překvapením pro mne se naopak
stala hra Frýdku-Místku. S příchodem Petrovského a Pyszka
do klubu neskutečně stoupla síla
družstva.

Pro karvinské starší žáky je zisk
mistrovského titulu (jenž jen o chlup
unikl jejich kamarádům z mladšího
dorostu) vyvrcholení v jejich žákovské kariéře i odměna za přípravu.
„Většina u mě končí, ze čtrnácti mi
zůstane v kádru pět kluků. Zbytek
už patří k dorostencům,“ podotkla
trenérka.
Ta ocenila formu i brankáře Patrika
Kujana, který se během sezony
zlepšoval a ve ﬁnále klub dokázal
podržet. Michala Vaňka pořadatelé
republikového přeboru starších
žáků vybrali za nejlepšího střelce
– se šestatřiceti brankami – a Jana
Muchu jako jedničku mezi středními
spojkami.
Mistrovský titul může HCB OKD
v nyní končící sezoně získat ještě jeden: pro družstvo mladších žáků pod
vedením Lumíra Ponczi. Čeká je totiž
republikový přebor v házenkářském
desetiboji.
uzi

FOTO: HCB OKD Karviná

KARVINÁ – Vítězné utkání se Sokolem HC Přerov 28:22
na domácí palubovce uzavíralo poslední květnovou neděli házenkářskou extraligu 2013/2014
v Karviné. HCB OKD se ale bohužel v základní části do první
šestky neprobojoval. Zato ve skupině B exceloval a zůstal sedmý.
Trenéra Jaroslava Hudečka jsme
proto požádali, aby zhodnotil
uplynulou sezonu.

již druhým rokem za sebou, jednoduše a prostě nedůstojná tohoto klubu.

FOTO: HCB OKD Karviná

Trenér házenkářů Karviné
Jaroslav Hudeček je velmi
roztrpčen z minulé sezony
a shání kvalitní hráče, aby
vrátil klubu jeho reputaci

STARŠÍ ŽÁCI JSOU POČTVRTÉ
HÁZENKÁŘSKÝMI MISTRY ČR!

Radost starších žáků HCB OKD Karviná po zisku mistrovského titulu.

PRVNÍ TREFA ERIKA PUCHELA

A na závěr, co dále v extralize?
Zvládneme-li získat vytipované
hráče, jsem přesvědčen, že budeme nejen usilovat o postup mezi
nejlepších šest mančaftů, ale hodláme útočit na některou z extraligových medailí. HCB OKD
Karviná si nemůže dávat nízké
cíle!
Radek Lukša

KARVINÁ – Hornické derby
v Sokolově, předposlední zápas
jarní části II. ligy, dopadlo lépe pro
hosty z Karviné. Domácí FK Baník
prohrál 1:3, přičemž poslední
branku zaznamenal za MFK OKD
osmnáctiletý Erik Puchel.
„Byla to moje premiérová
trefa v dresu áčka, za které jsem
nastoupil teprve potřetí,“ radoval

se ofenzivní levonohý hráč, který
je zároveň i nejlepším jarním
střelcem karvinského dorostu U19.
Puchel zde má na kontě deset
branek.
Poslední druholigový zápas
sehrál MFK OKD ve středu 4. června
(po uzávěrce tohoto vydání) s FK
Varnsdorf, sousedem v tabulce.
uzi

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
– Čtyřikrát letos startovala Julie
Ježowiczová (11), dcera technika
investic pro důl a povrch na správě OKD Aleksandera Ježowicze,

Oblastní mistrovství
ve Frenštátě p. R.

Aleksander Ježowicz s dcerou Julií, jež s koněm Hasanem
získala letos čtyřikrát zlato.

Jezdci a jezdkyně Voltiže
Duha cvičí v jízdárně na koních Hasanovi a Nickovi či v tělocvičně s výbavou pořízenou
ze Srdcovky. „Nadace OKD stojí
za úspěchy v této krásné jezdecké disciplíně pochopitelně také.
Minigrant jsme získali potřetí,“ dodala lonžérka Pachotová.
Julie v jednotlivcích a skupina D
s Janem Ježowiczem se podle ní
stanou „horkými želízky“ oddílu i na zářijovém Mistrovství ČR
v Albertovci.
Radek Lukša

Julie navíc absolvovala speciální zimní soustředění SCM,
kde se jí ve frenštátské jízdárně TJ Slovan Na Nivách věnovaly výborné trenérské kapacity.
„Dřina a práce na sobě se vyplatily. Holka má ve voltiži kombinaci
toho nejlepšího – cvičí gymnastiku, je v těsném kontaktu se zvířaty a trénink ji vede k cílevědomosti,“ pokračoval Ježowicz a doplnil,
že radost mu dělá i devítiletý syn
Honza.
Ten poslední květnovou sobotu ve Frenštátě vybojoval ve skupině dětí s Annou Ciencialovou,
Michaelou Pachotovou, Anetou
Santarius, Alexandrou Krejčí
a Gabrielou Nožičkovou rovněž
zlato. „Byl to dárek k jeho narozeninám, které měl dva dny před
tím. Honza se svou skupinou má
za sebou letos také čtyři starty
a nebýt zaváhání v Albertovci, kde
skončili druzí, vyrovnal by skóre
se sestrou Julií,“ líčil Ježowicz.

Nejlepší střelec karvinské U19 se prosadil i v „Áčku“.

LAST
MINUTE
od České jedničky na Jadranu
CHORVATSKO autem
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
SOLARIS - luxusní klim. domky
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
GRADAC - depandance Laguna B
DRVENIK - hotel Antonija
GRADAC - penzion Posejdon
OMIŠ - hotel Brzet
GRADAC - hotel Labineca

BS
BS
BS
HB
HB
HB
HB
HB
ALL

14.6. - 21.6.
1 490 Kč/os./týden
1 690 Kč/os./týden
2 490 Kč/os./týden
2 990 Kč/os./týden
4 490 Kč/os./týden
4 890 Kč/os./týden
4 890 Kč/os./týden
5 890 Kč/os./týden
9 490 Kč/os./týden

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze, ALL - All
Inclusive). Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění.

FOTO: Voltiž Duha

1. místo jednotlivci děti
Julie Ježowiczová, Voltiž Duha
2. místo jednotlivci děti
Gabriela Rucká, Voltiž Duha
3. místo jednotlivci děti
Anna Jonsztová, Voltiž Duha
1. místo ve skupinách dětí
Voltiž Duha

s koněm Hasanem na závodech
ve voltiži, a čtyřikrát získala zlato v kategorii jednotlivců dětí.
Naposledy k tomu ve Frenštátě
pod Radhoštěm přidala jezdkyně z karvinského oddílu Voltiž
Duha titul Oblastní mistryně
Moravskoslezského kraje.
„Stoprocentní úspěšnost, jsem
z toho v šoku! Předloňská sezona dopadla špatně, loňská již
ale mnohem lépe. Tehdy náš oddíl v celorepublikovém hodnocení obsadil první příčku v kategorii dvojic a dále druhé i třetí místo v kategorii jednotlivci
děti,“ nechal se slyšet Ježowicz
s tím, že Julie i ostatních patnáct
členů voltiže a tři hendikepované cvičenky paravoltiže na nynější sezonu pod vedením trenérky Kateřiny Kalfasové a lonžérky Karolíny Pachotové „dřou jako
na čelbě“. Se skupinou cvičí dvakrát týdně, jednotlivci pak třikrát
do týdne.

Dětská skupina stáje Voltiž Duha vybojovala ve Frenštátě
pod Radhoštěm první místo.

108/21-VIII/14

Julii Ježowiczové šlape
na paty i její bratr Jan,
jenž v kategorii skupin
vybojoval tři prvenství
a jednou skončil druhý

FOTO: MFK OKD Karviná

Čtyři starty, čtyři zlata pro Voltiž Duha
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