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Unikátní kousek pod Doubravou
Na Dole Karviná, závodû âSA, se podaﬁil pﬁechod b˘valé jámy Doubrava I porubem

V nedûli 26. ﬁíjna
si ve 3 hodiny
posuÀte ruãiãky
o hodinu zpût.
V tento okamÏik
zaãíná zimní ãas.

DÒL KARVINÁ To, na co si
netroufli jinde, vãetnû ‰achet v
zahraniãí, bravurnû vyﬁe‰ili technici
Dolu Karviná na svém závodû
âSA. Tam totiÏ zcela unikátním
zpÛsobem 680 metrÛ pod zemí
zvládli pﬁechod staré zasypané jámy
Doubrava I porubem 22 3452/1. V
ãem tkví jedineãnost této operace?

Parametry jámy
Doubrava I
Provoz jámy

Nadace OKD:
Poslední t˘den

1822 – 2005
(183 let)
Hloubka jámy
1026,8 m
Svûtl˘ prÛﬁez jámy
6,1 m
·íﬁka v˘ztuÏe jámy
cca 0,7 m
Objem jámy
25 600 m3

OSTRAVA (vs) Je‰tû t˘den, pﬁesnûji osm dní! To je doba, kter˘
zb˘vá obãansk˘m sdruÏením, ‰kolám a dal‰ím organizacím k dodání
Ïádosti o grant z Nadace OKD.
Îádosti musí b˘t odeslány nejpozdûji poslední ﬁíjnov˘ den.
Prioritu v podzimním kole má
program Pro zdraví, ve kterém
nadace rozdûlí pﬁes 15 milionÛ
korun. ·anci v nûm mají napﬁíklad
projekty, které zajistí zlep‰ení
zdravotní péãe, potﬁebné vybavení
pro domovy seniorÛ nebo zapojení
handicapovan˘ch a sociálnû znev˘hodnûn˘ch lidí do bûÏného Ïivota.
Nadace zároveÀ podpoﬁí i projekty zamûﬁené na podporu vzdûlávání, volného ãasu dûtí nebo na
rozvoj Ïivotního prostﬁedí.
Více informací na www.nadaceokd.cz.

Pﬁedev‰ím v tom, Ïe dosud se
situace, kdy porubu stálo v cestû
svislé staré dÛlní dílo, ﬁe‰ila tzv.
obtínkou. Jin˘mi slovy ﬁeãeno, zasypaná jáma se „obcházela“. Porub se
nûkolik desítek metrÛ pﬁed ní zastavil, kolem jámy se prorazily chodby
a za ní se v tûÏbû pokraãovalo. Znamenalo to pﬁekliz (pﬁemístûní) ve‰keré tûÏební techniky – mechanizované v˘ztuÏe, dob˘vacího kombajnu, hﬁeblového a sbûrného dopravníku... To znamená zastavení tûÏby
v porubu zhruba na mûsíc, více
namáhavé práce i ztráta ãásti uheln˘ch zásob, které se nacházejí
kolem staré jámy. KdyÏ si uvûdomíme, Ïe v porubu o délce 160 metrÛ
a mocnosti 3,1 metru se jen v záﬁí
vytûÏilo 105 tisíc tun, pak je efekt
revoluãního ﬁe‰ení jednoznaãn˘.

Podzemí Dolu Karviná a jedna z etap sloÏitého pﬁechodu Doubravy – vrtání ‰irokoprofilového vrtu pro
FOTO: DÛl Karviná
vloÏení TH roviny do staré jámy k jejímu zaji‰tûní proti pﬁípadnému vyjetí.
„Tak jednoduché to zase nebylo,“ upozorÀuje závodní dolu âSA
Roman Du‰iãka. „T˘m vedoucích
pracovníkÛ závodu âSA se touto
odváÏnou my‰lenkou zaãal zab˘vat
uÏ v dubnu. Peãlivû zvaÏoval a

navrhoval detailní, zcela konkrétní
technická a bezpeãnostní opatﬁení
pro pﬁechod zasypané jámy o prÛmûru 7,5 metru. Ty neustále konzultoval s odborníky Obvodního
báÀského úﬁadu v Ostravû (OBÚ),

upﬁesÀoval je, precizoval. Na v‰e
jsme si nechávali zpracovávat
posudky. Nakonec po dlouh˘ch
jednáních jsme obdrÏeli schválení
námi doporuãovaného postupu.“
Pokraãování na stranû 3

Ostroj by se rád více ,zadrápl’ v OKD
Opavská strojírenská firma otevﬁela za pﬁítomnosti K.-D. Becka novou montáÏní halu
OPAVA Zatímco je‰tû pﬁed nûkolika lety musel tradiãn˘ v˘robce
dÛlní techniky opavsk˘ Ostroj svÛj
majetek prodávat, teì investuje,
staví, modernizuje. Jen letos to je

za 400 milionÛ korun. Ve ãtvrtek
16. ﬁíjna u pﬁíleÏitosti 60. v˘roãí
firmy Ostroj pozvan˘m hostÛm
pﬁedstavil svou novou halu pro
montáÏ dÛlních strojÛ.

K.-D. Beck (vlevo) pﬁi rozhovoru se ‰éfem Ostroje V. Trochtou.

„Hala má 1100 metrÛ ãtvereãních a stála nás 27 milionÛ korun,“
upﬁesÀuje pﬁedseda pﬁedstavenstva Ostroje Vladimír Trochta.
„Budou se v ní montovat pﬁede-

v‰ím mechanizované v˘ztuÏe. Je
unikátní tím, Ïe její energetická
kapacita umoÏÀuje zkou‰et pásové a hﬁeblové dopravníku aÏ do
v˘konu 400 kW.“

V nové hale budou montovat hlavnû dÛlní v˘ztuÏe.

FOTO: Josef Lys

Spoleãnû s ministrem prÛmyslu
a obchodu Martinem ¤ímanem,
pﬁedstaviteli kraje a mûsta Opavy
byli slavnostní události pﬁítomni
obchodní partneﬁi Ostroje, vãetnû
pﬁedstavitelÛ tûÏební spoleãnosti
OKD v ãele s jejím generálním
ﬁeditele Klausem-Dieterem Beckem.
„Spoleãnost OKD je na‰ím
mnohalet˘m odbûratelem dÛlní
techniky a patﬁí k na‰im solidním
partnerÛm,“ zdÛraznil Vladimír
Trochta. „V dolech OKD jsou na‰e
hydraulické
v˘ztuÏe,
pásové
dopravníky a dal‰í dÛlní technika.
Byli bychom rádi, kdyby se na‰e
obchodní spolupráce s OKD rozvíjela ve vût‰ích objemech a v ‰ir‰ím
sortimentu,“ vyslovil své pﬁedstavy.
To nevylouãil ani K-D. Beck.
„Plánujeme nákup nov˘ch zaﬁízení a dnes jsme se pﬁesvûdãili, Ïe
Ostroj je kvalitním v˘robcem,“
konstatoval.
Pokraãování na stranû 2
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ÚVODEM
Jsme dobrá parta!
Pracuji
v hornictví 21
let. Zku‰eností, které jsem
za tuto dobu
získal,
bylo
nepﬁeberné
mnoÏství. Za
v˘sledky
práce je ukryto úsilí m˘ch spolupracovníkÛ, kteﬁí
v nároãn˘ch podmínkách dennû
zabezpeãují úkoly. VÏdyÈ ‰achta, to
nejsou jen kombajny, hydraulické
v˘ztuÏe, ale pﬁedev‰ím lidé.
To, Ïe jsme na závodû âSA
dobrá parta, lze dokázat na ﬁadû
pﬁíkladÛ. Tím posledním je pﬁechod b˘valé jámy Doubrava I porubem, coÏ je skuteãn˘m hornickotechnick˘m unikátem (pí‰e o nûm
dne‰ní HORNÍK). Takov˘ch pﬁíkladÛ je samozﬁejmû mnohem více.
Zmíním se napﬁíklad o dlouhodob˘ch úkolech v oblasti údrÏby dlouh˘ch dÛlních dûl, kdy od loÀského
listopadu bylo v ãásti dÛlního pole
Doubrava pﬁibráno a prozmáháno
2300 m chodeb a chystá se do konce
I. ãtvrtletí roku 2009 upravit dal‰ích
600 m dopravních cest. Dále v programu POP 2010 v oblasti dÛlního
pole Jan-Karel bylo upraveno 1250
m hlavních pﬁekopÛ a novû instalováno 2250 m koleji‰tû. V plánu je
pokraãování pﬁibírky poãvy v roce
2009 ve v˘‰i 1460 m a poloÏení koleji‰tû o celkové délce 2200 m.
I chlapi v pﬁípravách bojují za
plnûní technick˘ch reÏimÛ. V leto‰ním roce jim v rámci programu
POP 2010 pomáhal plnit tvrdé
úkoly nov˘ razicí kombajn MR 340
X-Ex, kter˘ vyrazil za období od
kvûtna leto‰ního roku 813 m.
Máme uÏ tﬁi kolektivy, které jiÏ pﬁekroãily hranici tisíce metrÛ.
Dobr˘ch v˘sledkÛ by bylo
moÏno vzpomenout daleko více.
Tûmto v˘sledkÛm pﬁispûla dobrá
organizace práce celého technického kádru, kter˘ dennû prokazuje,
Ïe jsme dobrá parta, protoÏe bez
ducha kolegiality a vzájemné
pomoci to prostû nejde!
Touto cestou chci podûkovat mé
dobré partû závodu âSA.
Roman Du‰iãka, závodní dolu
závodu âSA, DÛl Karviná

I silní chlapi rádi ‰etﬁí silami
Pomáhají manipulaãní koãky, dopravní koryta, pneumatické a hydraulické prostﬁedky
DÒL DARKOV Práce v hornictví,
jak je v‰eobecnû známo, je fyzicky
velmi nároãná a namáhavá. Ne
nadarmo se o ní ﬁíká, Ïe je jen pro
silné a opravdové chlapy. Nicménû
je velmi dÛleÏité vyuÏívat v praxi
nová technická zaﬁízení, která
v˘razn˘m zpÛsobem pﬁiná‰ejí zlep‰ení pracovních podmínek, sníÏení
fyzické námahy a v neposlední ﬁadû
i zv˘‰ení produktivity a sníÏení rizika úrazu.
Jedna z mnoha oblastí vyuÏití
nov˘ch technick˘ch zaﬁízení je
oblast manipulace s materiálem
v raÏen˘ch pﬁedcích. JiÏ v devadesát˘ch letech pﬁi‰el s první vla‰tovkou hlavní pﬁedák Ladislav Galo,
je‰tû na tehdej‰ím Dole 9. kvûten,
kter˘ podle sv˘ch pﬁedstav sestrojil
první vzduchovou manipulaãní
koãku pro pﬁibliÏování materiálu
na ãelbû. V leto‰ním roce se dostala na trh manipulaãní koãka typu
MK-8 od firmy PDprofi. Toto zaﬁízení svou konstrukcí a technick˘mi
parametry dosahuje taÏné síly aÏ
8000 N a rychlosti pﬁepravy aÏ 24
m/min., coÏ je pro dne‰ní potﬁeby
raÏení velk˘m pﬁínosem. Manipulaãní koãky TK-5 a MK-8 ve spoje-

Sily ‰etﬁí manipulaãní koãky a dal‰í zaﬁízení.
ní se dvûma vzduchov˘mi zvedaãkami typu PKV 1,6/3,2, brzdn˘m
vozíkem BV-1 a dopravním korytem ãi plo‰inou tvoﬁí pﬁepravní
soupravu k dopravû materiálu aÏ
na místo ãelby. Uvedená souprava
v˘razn˘m zpÛsobem sniÏuje fyzic-

FOTO: DÛl Darkov

kou námahu pracovníkÛ, kteﬁí jsou
mnohdy nuceni nosit TH v˘ztuÏ,
paÏnice a spojovací materiál i
nûkolik desítek metrÛ na ãelbu.
V leto‰ním roce se podaﬁilo na
závodû 3 Dolu Darkov zajistit a
nasadit do provozu tﬁi v˘‰e jmeno-

vané soupravy, z nichÏ jednu na
raÏbû tﬁ. ã. 40 223 jako nedílnou
souãást nové technologie s razicím
kombajnem MR 340X Ex-S spoleãnosti SANDVIK. Provoz manipulaãní soupravy pﬁispûl k v˘jimeãn˘m raziãsk˘m v˘sledkÛm. Není
proto divu, Ïe cílem ‰achty je vybavit touto novou technikou v‰echny
raÏby na závodû 3.
Dal‰ím smûrem k manipulaci a
pﬁepravû bﬁemen a materiálu je
vyuÏití hydraulick˘ch zvedacích
zaﬁízení typu NZH 2/4, které je
napojeno na tlakové médium ze
závûsné lokomotivy k tomuto úãelu
vybavené. Jedna souprava, která je
sloÏena ze dvou hydraulick˘ch zvedacích zaﬁízení typu NZH 2/4, uÏ na
závodû 3 je. Do zku‰ebního provozu v dopravû u porubu ã. 40 414 by
mûla b˘t nasazena do konce leto‰ního roku.
Jan Kuchaﬁ,
vedoucí
mechanik
závodu 3
Dolu Darkov

Ostroj by se rád
více ,zadrápl’ v OKD
Pokraãování ze strany 1
Strojírenská firma Ostroj je nejvût‰í opavsk˘ zamûstnavatel. Jde o
nejvût‰ího ãeského v˘robce dÛlních
strojÛ pro tûÏbu a zpracování
nerostn˘ch surovin, zejména uhlí.
Ostroj plánuje dal‰í velké investice.
Postupnû chce zmodernizovat
v‰echny své v˘robní divize. Ostroj
je mj. také v˘robcem nákladních
hydraulick˘ch jeﬁábÛ, ocelov˘ch
konstrukcí, lisÛ, pﬁevodov˘ch skﬁíní
a ãástí pro automobilov˘ prÛmysl.

Jeho tradiãním zákazníkem je
akciová spoleãnost OKD, ale zaﬁízení Ostroje rovnûÏ pracují i
v Ruské federaci, ·panûlsku, Polsku, Austrálii, na Ukrajinû – celkem témûﬁ ve dvou desítkách zemí
svûta. TEXT A FOTO: Josef Lys
Generální ﬁeditel OKD KlausDieter Beck si v nové montáÏní
hale Ostroje prohlédl vystavené
mechanizované v˘ztuÏe vyrobené v tomto podniku.

NWR získá ãtvrtinov˘ podíl ve Ferrexpo
PﬁíleÏitost podílet se na rozvoji spoleãnosti tûÏící na Ukrajinû Ïeleznou rudu
AMSTERDAM (tz) Spoleãnost
New World Resources N.V. (dále
jen „NWR“ nebo „Skupina“),
pﬁední stﬁedoevropsk˘ producent
ãerného uhlí, 20. ﬁíjna oznámila, Ïe
její pﬁedstavenstvo souhlasilo s
nabídkou uãinûnou jejím vût‰inov˘m akcionáﬁem, spoleãností RPG
Industries SE (“RPGI”), k pﬁevzetí

Ferrexpo plc
Ferrexpo je tûÏaﬁská skupina
se sídlem ve ·v˘carsku a aktivy
na Ukrajinû, která se vûnuje pﬁedev‰ím produkci a exportu Ïeleznorudn˘ch pelet vyuÏívan˘ch pﬁi
produkci oceli. Souãasná v˘konnost dosahuje 9 milionÛ tun za
rok, z nichÏ pﬁibliÏnû 85 % je
vyváÏeno k producentÛm oceli
na celém svûtû a Ferrexpo v souãasnosti realizuje v˘znamn˘
rÛstov˘ program. Ferrexpo je
kotováno na hlavním trhu lond˘nské burzy pod oznaãením
FXPO. Více informací naleznete
na www.ferrexpo.com.

v‰ech 147 156 037 akcií spoleãnosti
Ferrexpo v drÏení RPGI, coÏ pﬁedstavuje podíl 25 % + jednu akcii ve
spoleãnosti Ferrexpo plc (dále jen
„Ferrexpo”), a to za pﬁedpokladu,
Ïe transakci (dále jen „transakce“)
schválí akcionáﬁi a budou splnûny
nezbytné podmínky.
NWR, v˘hradní vlastník spoleãnosti OKD, a. s., má jedineãnou pﬁíleÏitost, jak za pﬁíznivou cenu (163,3
mil. eur) získat v˘znamn˘ podíl ve
spoleãnosti s vysok˘mi marÏemi a
rychl˘m rÛstem v oblasti obchodu
se Ïeleznou rudou. Ferrexpo má
zdravou bilanci, kontroluje zdroje
v rozsahu 6,5 miliardy tun (dle
JORC), a cca 14 miliard tun dal‰ích
zdrojÛ na Ukrajinû klasifikovan˘ch
dle sovûtské metodiky, a má ambice
stát se nejvût‰ím evropsk˘m producentem Ïelezné rudy.
Ferrexpo ovládá jeden z nejvût‰ích evropsk˘ch nízkonákladov˘ch
zdrojÛ Ïelezné rudy a jiÏ dﬁíve zveﬁejnilo plány na expanzi s cílem
bûhem pﬁí‰tích 10 let zv˘‰it svou
roãní kapacitu produkce na 35
milionÛ tun Ïeleznorudn˘ch pelet.

V roce 2007 vyprodukovalo Ferrexpo 28,9 milionu tun Ïelezné
rudy a 9,1 milionu tun Ïeleznorudn˘ch pelet.
Transakce mj. roz‰íﬁí pozici
NWR v rámci stﬁední a v˘chodní
Evropy, kde se oãekává, Ïe siln˘
rÛst HDP bude zvy‰ovat poptávku
po koksovatelném uhlí, elektrárenském uhlí a Ïelezné rudû. Oãekává
se rovnûÏ, Ïe usnadní rozvoj potenciálních pﬁíleÏitostí v tûÏbû uhlí na

Ukrajinû a poskytne NWR pﬁístup
k v˘znamn˘m organick˘m rÛstov˘m moÏnostem spoleãnosti Ferrexpo v oblasti Poltavy. V neposlední ﬁadû tato transakce uvolní
potenciál k vyuÏití ‰irokého spektra
stávajících spoleãn˘ch zákazníkÛ.
Oãekává se, Ïe transakce se
pozitivnû projeví ve v˘nosech
dosaÏen˘ch v prvním úplném roce
po svém dokonãení.
Kupní cena bude spoleãností

NWR plnû uhrazena z hotovosti,
jejíÏ objem dosáhl k 30. ãervnu
2008 pﬁibliÏnû 668 milionÛ eur.
Transakce nijak finanãnû neomezí
stávající rÛstové projekty NWR a
Skupina si uchová plnou finanãní
flexibilitu potﬁebnou k tomu, aby
mohla pokraãovat v prosazování
své rÛstové strategie.
Ke schválení transakce bude
svolána mimoﬁádná valná hromada akcionáﬁÛ.

Komentáﬁ k transakci
Miklos Salamon, pﬁedseda pﬁedstavenstva New
World Resources, k transakci ﬁekl: „VyuÏíváme jedineãné pﬁíleÏitosti na trhu, abychom si za atraktivní
cenu zajistili v˘znaãn˘ podíl ve Ferrexpu. Ferrexpo
bude nejvût‰ím evropsk˘m producentem Ïelezné
rudy a má jedno z nejvût‰ích svûtov˘ch nalezi‰È
Ïelezné rudy se zdroji (dle JORC) ve v˘‰i 6,5 miliardy tun plus pﬁibliÏnû s dal‰ími 14 miliardami tun klasifikovan˘mi dle sovûtské metodiky. Jakkoli jde
o vyuÏití nabízené pﬁíleÏitosti, je tato transakce plnû
v souladu s na‰í regionální konsolidaãní strategií,
která byla deklarována v okamÏiku na‰eho IPO v
kvûtnu 2008. Máme za to, Ïe Ukrajina nabízí spoleã-

nosti NWR skvûlé pﬁíleÏitosti. Obû spoleãnosti sdílejí spoleãn˘ manaÏersk˘ pﬁístup, strategii a regionální
odbûratelskou základnu. Vzhledem ke komplementární povaze podnikání spoleãností NWR a Ferrexpo
vûﬁíme, Ïe vztah mezi obûma spoleãnostmi je dÛleÏit˘. Pﬁedstavuje pro nás potenciál k vybudování silné
pozice v oblasti materiálÛ z uhlíkaté oceli, diverzifikaci na‰ich zdrojÛ pﬁíjmÛ, roz‰íﬁení na‰í regionální
pﬁítomnosti a zﬁetelné rÛstové pﬁíleÏitosti. Vûﬁíme, Ïe
regionální prognózy pro oblasti koksovatelného uhlí
i Ïelezné rudy budou i nadále atraktivní a Ïe tato
transakce spoleãnost NWR lépe pﬁipraví na budoucnost.“
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Unikátní kousek pod Doubravou
Pokraãování ze strany 1
V ãem byl problém? Pﬁedev‰ím
v tom, Ïe v na‰em revíru nebyly s
pﬁechodem staré jámy Ïádné zku‰enosti. Nepodaﬁilo se ani zjistit,
zda tuto metodu uplatnili nûkde
jinde v Evropû. Nevûdûlo se, v
jaké kvalitû je samotn˘ zásyp, zda
sloupec zásypové hmoty nevyjede,
nezpÛsobí problémy. Proto byla
technická a bezpeãnostní opatﬁení
enormní. „UÏ od ãervence jsme
provádûli sérii vrtÛ do stvolu jámy.
Tûmi jsme ovûﬁovali kompaktnost
cementopopílkové smûsi, kterou
byla jámy vyplnûna, ale také zda v
ní nejsou kaverny, zji‰Èovali jsme
pevnost betonové v˘ztuÏe, zda není
okolí jámy zavodnûno,“ popisuje
opatﬁení Petr ·korpík, vedoucí
v˘roby podniku. Vzorky ukázaly,
Ïe zásyp jámy provedli lidé z
VOKD podle pﬁedepsan˘ch technologií, Ïe jeho struktura je pevná,
v dobrém stavu. To rozhodlo.

„Po dojetí porubu na jeden metr
pﬁed jámu byl porub na ‰est smûn
zastaven a nad jámou byly zavrtány

Porub ã. 22 3452/1
Porub je provozován od 1. 8.
2008 smûrn˘m stûnováním z
pole na ﬁízen˘ zával s pouÏitím
technologie:
Mechanizovaná v˘ztuÏ Fazos
15/31 POz/MD o poãtu 105 ks
Dob˘vací kombajnKGS 440 RW
Stûnov˘ dopravník
PF 4/932
Sbûrn˘ dopravník TH 700 - PZF 02
OdtûÏení
TP 630/1000
13metrové ocelové zaji‰Èovací tyãe
a mezi nû pak TH roviny,“ seznamuje Petr ·korpík alespoÀ s ãástí
opatﬁení, která byla ãinûna za stálého a zv˘‰eného bezpeãnostního
technického dozoru.

V˘sledkem je, Ïe díky technickému umu, profesionálnímu pﬁístupu
tûÏaﬁÛ se pﬁes drobné anomálie pﬁejezd jámy podaﬁil bûhem tﬁí dnÛ (12.
aÏ 14. ﬁíjna). Lidé ze závodu âSA
Dolu Karviná úspû‰nû pﬁivedli na
svût hornicko-technick˘ unikát.
Dnes dodavatelsk˘ kolektiv firmy
Alpex hlavního pﬁedáka Stefana
Gulaka a vedoucího úseku Ireneusze
Czarniakowského, kter˘ byl u v‰eho
od samého poãátku, tûÏí v prostoru
za starou jámou. Je‰tû v tomto t˘dnu
porub prochází dûlicí tﬁídou v pﬁedpolí porubu (star˘mi ãinn˘mi chodbami). Proto dává „jen“ 1500 tun
dennû. V pﬁí‰tím t˘dnu uÏ by to
mûlo b˘t obdobné jako v záﬁí, tedy
minimálnû dvojnásobn˘ v˘kon. DrÏíme palce.
Josef Lys

Ocelová tûÏní vûÏ Doubrava I byla po dlouhá desetiletí v˘znamnou
Snímky: DÛl Karviná
dominantou obce Doubrava.

Bohatá a slavná je historie jámy Doubrava I
• V roce 1822 bylo zapoãato s hloubením pokusné ‰achtice Verschus (Pokus) a v hloubce 7 m dûlníci narazili
na slabou vrstvu uhlí. Tento rok je pokládán za vznik Dolu Doubrava.
• V roce 1835 byla ‰achtice prohloubena do hloubky 57 m.
• V roce 1855 byla ‰achtice Verschus prohloubena do hloubky 120,8 m a pﬁejmenována na jámu Bettinaschacht.
• V letech 1882 – 1883 byla jáma prohloubena do hloubky 321 m.
• V letech 1897 – 1898 byla jáma prohloubena do hloubky 476 m, vyzdûna v celém profilu a postavena nová tûÏní vûÏ.
• V roce 1910 byla jáma prohloubena do hloubky 578,2 m.
• V roce 1928 byla jáma prohloubena do hloubky 628 m.
• V roce 1937 byla jáma prohloubena do hloubky 658 m.
• V roce 1963 byla jáma prohloubena do hloubky 833 m.
• V roce 1973 byla jáma prohloubena do koneãné hloubky 1026,8 m. Byla realizována rekonstrukce tûÏních
strojÛ a tûÏní vûÏe.
• Zásyp jámy zahájen 7. 3. 2005 a ukonãen ohlubÀovou zátkou s povalem 13. 12. 2006.

Zásyp pﬁipomíná pomníãek
Pro zásyp jámy byly pouÏity cementopopílkové
smûsi CPS-2 o pevnosti 2 MPa, v místech pﬁechodÛ
pater a v minulosti uzavﬁen˘ch pronikÛ pak CPS-5
o pevnosti 5 MPa. NadloÏí slojí ã. 34b, 37, 39 a 40,
které budou v jámovém ohradníku dob˘vány, byla
zaloÏena betonem B 15 o pevnosti 15 MPa. Zásyp
jámy zpevnûn˘mi zásypov˘mi hmotami byl ukonãen
v hloubce 306,5 m. Zb˘vající ãást jámového stvolu
byla zasypána nezpevnûn˘m zásypem (v˘pûrky
o zrnitosti 80 – 250 mm). OhlubÀová zátka s povalem o v˘‰ce 15 m byla z betonu B 20 o pevnosti 20
MPa.
Revírník dodavatelské firmy ALPEX mûﬁí prÛmûr jámy. Po levé i
pravé stranû je vidût betonová v˘ztuÏ jámy uprostﬁed vyplnûná
cementopopílkovou smûsí.

Pomníãek v místû jámy Doubrava I pﬁipomíná
její historii.

Cíl: B˘t rychlej‰í, spolehlivûj‰í a úãinnûj‰í
Zamûstnanci Centra sdílen˘ch sluÏeb – finance se zaãínají stûhovat na nové pracovi‰tû
OSTRAVA Jak jsme vás jiÏ dﬁíve
informovali, finanãnictví v OKD
musí b˘t rychlej‰í, spolehlivûj‰í a
úãinnûj‰í – to je hlavní cíl nového
Centra sdílen˘ch sluÏeb Finance,
které se bude starat o finanãní a
úãetní operace v‰ech dolÛ i dal‰ích
ãástí OKD.

Stûhování zamûstnancÛ
V rámci OKD zaãalo v souladu
s plánovan˘m harmonogramem
velké stûhování zamûstnancÛ ekonomick˘ch úsekÛ VOJ na nové
pracovi‰tû. âást CSS finance bude
umístûna v 6. patﬁe budovy Správy
OKD, a. s., na Gregorovû ulici
v Ostravû. V souladu s plánovan˘m harmonogramem budou do
konce ﬁíjna na svém novém pracovi‰ti zamûstnanci ekonomick˘ch
útvarÛ Dolu âSM, v prÛbûhu
listopadu dojde k organizaãním
zmûnám v této oblasti na dolech
Darkov a Paskov a v prosinci na
Dole Karviná. âást CSS finance

Postupnû se také rozjíÏdí projekt digitalizace pﬁijat˘ch faktur a
jejich schvalování, kter˘ by mûl
pﬁispût k zefektivnûní práce v
OKD. Od záﬁí je tento systém
úspû‰nû
implementován
na
obchodním úseku Správy OKD a
VOJ Centrum servisních sluÏeb,
v ﬁíjnu pﬁe‰ly na tento systém
obûhu pﬁijat˘ch faktur DÛl âSM,
Informaãní technologie a ostatní
úseky Správy OKD. V prÛbûhu
listopadu bude do tohoto systému
napojeno zpracování pﬁijat˘ch faktur Dolu Paskov a Dolu Darkov a
v prÛbûhu prosince i zpracování
pﬁijat˘ch faktur Dolu Karviná.

dal‰ích organizaãních zmûn. Jednou z tûch, která se dotkne témûﬁ
v‰ech zamûstnancÛ spoleãnosti, je
zmûna ve zpÛsobu zaji‰tûní
pokladní sluÏby v rámci OKD.
Provoz jednotliv˘ch pokladen
bude zaji‰tûn prostﬁednictvím CSS
– finance a danû, konkrétnû
T˘mem treasury. Od konce listopadu postupnû v souladu s harmonogramem, kter˘ byl zmínûn v˘‰e,
dojde v pokladnách jednotliv˘ch
VOJ k omezení pokladních hodin.
Na kaÏdé VOJ budou pokladní
hodiny zaji‰tûny vÏdy 2 dny
v t˘dnu, jednou dopoledne a jednou odpoledne. Informace o tom,
kdy na tento systém pﬁechází
kaÏdá jednotlivá pokladna a novû
urãené úﬁední hodiny pokladních
míst budou vyvû‰eny v blízkosti
jednotliv˘ch pokladen.

Organizaãní zmûny

Organizování depozita

Vznik Centra sdílen˘ch sluÏeb
– finance s sebou nese spoustu

Dal‰í organizaãní zmûnou je
zpÛsob organizování depozita.

bude mít sídlo na Dole Darkov,
kde se nové prostory pro nû jiÏ
nyní pﬁipravují.

Digitalizace faktur

Novinkou na nûkter˘ch VOJ bude
moÏnost podávat „Îádost k bezhotovostnímu pﬁevodu penûÏních
prostﬁedkÛ z úãtu depozita
zamûstnance“ vloÏením do uzamykateln˘ch schránek umístûn˘ch u
pokladny na kterékoliv VOJ.
K tomuto úãelu slouÏí formuláﬁe,
které jsou jednotné pro v‰echny
VOJ (úãetní okruhy) a budou
umístûny spolu s obálkami

v zásobnících vedle schránek
s oznaãením „DEPOZITO“.
Systém organizování depozita ﬁe‰í
Smûrnice generálního ﬁeditele
OKD, která je v souãasné dobû
aktualizována. Schránky na Ïádosti a zásobníky na formuláﬁe budou
instalovány k jednotliv˘m pokladnám v nejbliÏ‰ích dnech.
Ing. Jarmila Ivánková, zástupkynû
FaP¤ - CSS finance a danû, OKD

Nové úﬁední hodiny na jednotliv˘ch
pokladních místech v rámci OKD:
Správa OKD
DÛl âSM
DÛl Darkov
DÛl Paskov
DÛl Karviná (Lazy)
DÛl Karviná (âSA)

stﬁeda
ãtvrtek
úter˘
stﬁeda
pondûlí
úter˘
ãtvrtek
úter˘
ãtvrtek
pondûlí
stﬁeda

8.00-10.00 h
6.00-8.00 h
11.00-12.00, 13.00-14.15 h
6.00-8.00 h
11.00-12.00, 13.00-14.15 h
6.00-8.30 h
11.00-12.00, 13.00-14.15 h
6.00-8.00 h
11.00-12.00, 13.00-14.15 h
6.00-8.30 h
11.00-12.00, 13.00-14.15 h
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Za branami OKD

ChlapcÛm nejde jen o tisícovku mûsíãnû!
Budoucí horniãtí uãni se zajímají o pﬁedmûty, které budou studovat, o perspektivu, plat...
HAVÍ¤OV „Brát ve ‰kole kaÏd˘
mûsíc tisícovku? Tak to by se mi
líbilo!“ – Takové byly nejãastûj‰í
reakce chlapcÛ z 9. tﬁíd základní
‰koly na jednu z v˘hod, které jim
byly nabízeny ve spoleãném informaãním stánku Stﬁední ‰koly techniky a sluÏeb v Karviné (S·TaS ) a
OKD pﬁi tzv. Olympiádû technick˘ch profesí. Tu poﬁádal ve ãtvrtek
16. ﬁíjna v Mûstské sportovní hale
v Havíﬁovû karvinsk˘ úﬁad práce.
„Abyste si onu tisícikorunu
mûsíãnû po dobu tﬁí let zaslouÏili,
museli byste se pro OKD uãit na
S·TaS v oboru dÛlní zámeãník
nebo dÛlní elektrikáﬁ. A samozﬁejmû nechodit za ‰kolu,“ vysvûtloval
hlouãku klukÛ Vladimír TomaÀa.
specialista pro trénink a adaptaci
z Dolu Karviná. KdyÏ se pak ho‰i
dozvûdûli o moderním technickém
vybavení svûtové úrovnû, které do
na‰ich ‰achet pﬁichází, perspektivách firmy, nadstandardních sociálních podmínkách a nadprÛmûrn˘ch
v˘dûlcích, nûkteﬁí pﬁipustili, Ïe by
do toho ‰li. Navíc, kdyÏ pﬁijetí na
„dÛlní“ obory je bez pﬁijímacích
zkou‰ek.
„Kluky zajímají ma‰iny, technika, elektrika... A v tomto smûru jim
máme co nabídnout. VÏdyÈ dÛlní
provozy se teì modernizují více

Je‰tû nejsou rozhodnuti, ale...
HAVÍ¤OV U stánku karvinské S·TaS jsme v prÛbûhu ãtvrteãní Olympiády technick˘ch profesí oslovili nûkolik chlapcÛ otázkou: „Co tû zaujalo
na oboru dÛlní zámeãník ãi dÛlní elektrikáﬁ?“

U informaãního stánku OKD v Mûstské sportovní hale v Havíﬁovû
se v prÛbûhu Olympiády technick˘ch profesí vystﬁídalo mnoho
desítek chlapcÛ. Tûm Vladimír TomaÀa z OKD (na snímku zcela
vlevo) podával ﬁadu praktick˘ch informací.
neÏ kdykoliv pﬁedtím. Podmínkou
pﬁijetí je ukonãení 9. tﬁídy a dobr˘
zdravotní stav,“ vysvûtluje TomaÀa.
„Chlapci vítají, Ïe ve ‰kole by mûli
pﬁedev‰ím technické pﬁedmûty
jako napﬁ. hornictví, dÛlní stroje a
zaﬁízení, elektrozaﬁízení v dolech,
bezpeãnost... Myslím si, Ïe s naplnûním dvou tﬁíd po tﬁiceti Ïácích
v oborech dÛlní zámeãník a dÛlní
elektrikáﬁ na S·TaS v Karviné

v pﬁí‰tím ‰kolním roce bychom
nemûli mít váÏn˘ problém.“
Právû Stﬁední ‰kola techniky a
sluÏeb v Karviné poﬁádá ve ãtvrtek
23. ﬁíjna od 13 do 17 hodin svÛj
„Den otevﬁen˘ch dveﬁí“. V jeho
prÛbûhu se nejen chlapci, ale také
jejich rodiãe, uãitelé ãi v˘chovní
poradci mohou seznámit s dal‰ími
podrobnostmi.
TEXT A FOTO: Josef Lys

JAN ÎILÍK, Z· Îákovská
„Já sice chci na
chemickou prÛmku, ale pokud by mi
to nevy‰lo, mohl
bych uvaÏovat o
nûkteré z dÛlních
profesí. Obor vypadá dobﬁe a je dobré
vûdût, co taková ‰kola nabízí za
studium a uãení. Navíc to stipendium a potom bych mohl mít vysoké
v˘dûlky u OKD...“
MAREK PAZDIORA, Z· Dûlnická
„Sice jsem je‰tû v 8.
tﬁídû, ale uÏ se zajímám o to, ãím
budu. UvaÏuju, Ïe
bych dûlal horníka,
tak jako mÛj taÈka
na Dole âSMsever. UÏ jsme o
tom doma mluvili a na‰i proti tomu
nic nemûli. Vím, Ïe bych se toho
musel moc uãit, ale láká mû stipendium, a z domova vím, jak dobr˘ je
plat, kter˘ horníci berou.“

ALEXANDR LANGR, Z· Rychvald
„Baví mû elektrika,
je to zajímav˘ a
poﬁád perspektivní
obor. Proto uvaÏuji
o dÛlním elektrikáﬁi.
Myslím, Ïe v podzemí na ‰achtách to
není jednoduché, Ïe
tam je tûÏká a nebezpeãná práce.
Pﬁesto o ní pﬁem˘‰lím. Taky proto,
Ïe zatím nikde jinde jsem nesly‰el
nic o uãebním stipendiu.“
DAVID SUCHÁNEK, Z· Rychvald
„Zatím obcházím
v‰echny ty stánky,
dívám se na nabídku oborÛ a podmínky studia. âím
se budu uãit, fakt
je‰tû nejsem rozhodnut˘. Bavilo by
mû dûlat s technikou a dÛlní uãební
obory o tom jsou. Navíc za velmi
slu‰n˘ch podmínek. TakÏe budu o
tom pﬁem˘‰let.“
TEXT A FOTO: Josef Lys

Satelit moravskoslezsk˘ch prÛmyslov˘ch aglomerací hledá cesty rozvoje

Havíﬁov dál spoléhá na Duklu
HAVÍ¤OV „Nejmlad‰í mûsto
v republice“ uÏ dávno není nejmlad‰í a havíﬁi, od kter˘ch pojalo svÛj
název, uÏ také netvoﬁí nejvût‰í ãást
jeho obyvatel. Mûsto, které vzniklo
jako sídli‰tní satelit moravskoslezsk˘ch mûstsk˘ch prÛmyslov˘ch aglomerací, musí reflektovat novou situaci a hledat cesty dal‰ího rozvoje.
Asi takto by se dala v kostce
pojmout obsahová náplÀ odborné
konference Havíﬁov a rozvoj jeho
industriálního dûdictví, která se
konala ve ãtvrtek 9. ﬁíjna v havíﬁovském Kulturním domû Radost.
Spolu s mûstem a památkáﬁi ji
uspoﬁádaly tûÏební spoleãnost
OKD a spoleãnost RPG Real Estate, která se zab˘vá správou a vyuÏitím b˘val˘ch pozemkÛ a nemovitostí OKD. I kdyÏ havíﬁovské ‰achty, DÛl Franti‰ek, ale hlavnû DÛl
Dukla, uÏ dofedrovaly, jsou totiÏ
paradoxnû právû s nimi spojovány
nejvût‰í nadûje do budoucna.
„Havíﬁov byl budován jako
jedno velké sídli‰tû pro zamûstnan-

ce okolních dolÛ a kvÛli zvolenému
typu zástavby nemá volné plochy
pro dal‰í hospodáﬁskou zástavbu a
v˘robní ãinnost. Proto s velkou
pozorností sledujeme likvidaci
dolu Dukla. Vzniká tu obrovská
plocha, která je k tomuto úãelu
pﬁímo pﬁedurãená,“ vysvûtlil pro
Horníka námûstek havíﬁovského
primátora Eduard Heczko.
Jak dodal, mûsto dlouhodobû
spolupracuje se spoleãností Dukla
Industrial Zone, která se zab˘vá
pﬁípravou budoucího vyuÏití areálu
Dukly.
„Chtûli bychom, aby na tomto
území vznikly podmínky pro rÛznorodou ãinnost. Od hospodáﬁské,
pﬁes sport a zábavu, aÏ po bydlení.
Aby to nebyla mrtvá zóna, kde se
po druhé hodinû zavﬁou brány fabrik a továren a zÛstanou tam jen
hlídací psi a stráÏníci. Chceme, aby
tady byl celodenní Ïivot a aby se
tato oblast zaãlenila do struktury
mûsta,“ pﬁiblíÏil pﬁedstavy magistrátu Eduard Heczko.
placená

Plány spoleãnosti RPG Real
Estate ohlednû pozemkÛ Dukly
nejsou zatím pﬁesné. Jisté je v‰ak
to, Ïe pﬁání a poÏadavky vedení
mûsta bere se v‰í váÏností a nabízí
ruku ke spolupráci.
„Co pﬁesnû v b˘valém areálu
Dukly vznikne, ukáÏe zejména
poptávka na trhu. S jistotou lze ﬁíci,
Ïe pokud se pﬁehoupneme pﬁes sloÏité období pﬁípravy území, bude
mít Havíﬁov k dispozici kolem 50
hektarÛ scelen˘ch ploch, které
budou pﬁipravovány pro investory
v etapách. Na‰e spoleãnost vnímá,
Ïe úspû‰n˘ rozvoj sv˘m zpÛsobem
historicky v˘znamného území
v Havíﬁovû není moÏn˘ bez pﬁímé
úãasti mûsta. SnaÏíme se tedy spoleãnû o optimalizaci vzájemné spolupráce pro nalezení co nejv˘hodnûj‰í cesty pro obû strany,“ ﬁekla ve
svém vystoupení na konferenci
projektová manaÏerka RPG Real
Estate Eva Spasovová.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
inzerce

O problémech Havíﬁova se hovoﬁilo nejen na konferenci, ale také
na schodech pﬁed KD Radost. Zprava závodní VOJ Dukla – útlum
Ivo Hork˘, poradce pro likvidaci dolÛ OKD Libor Kusina, projektové manaÏerky RPG Real Estate Markéta Paskovská a Marcela
Tomá‰ková a zástupce spoleãnosti Trifid Consult Pavel ·kandera.

Obyãejné vûci, které mohou zaujmout
HAVÍ¤OV (bk) U pﬁíleÏitosti konference Havíﬁov a rozvoj jeho industriálního dûdictví byla v galerii
DK Radost otevﬁena také stejnojmenná v˘stava, která ukazuje
nûkteré aspekty v˘voje mûsta a pﬁipomíná jeho hornické koﬁeny. Souãástí expozice jsou i exponáty ze

âSOB Penzijní fond Stabilita má novou obchodní ﬁeditelku
Obchodní ﬁeditelkou âSOB
Penzijního fondu Stabilita a novou
ãlenkou pﬁedstavenstva fondu se
stala Jana Gabrielová (roz. DaÀková). Ve své nové roli bude zodpovûdná za ﬁízení marketingov˘ch
a obchodních aktivit Penzijního
fondu. „Mojí prioritou bude hlavnû zajistit spokojené klienty
âSOB Penzijního fondu. Chci se
soustﬁedit na neustálé zlep‰ování

péãe a roz‰iﬁování nabídky pro klienty, kteﬁí hledají nadstavbu
v rámci souãasného i novû koncipovaného penzijního systému.
Vzhledem k tomu, Ïe si lidé
v âeské republice stále málo spoﬁí
na penzi, a odchod do penze i
vûková hranice aktivního Ïivota se
prodluÏuje, je stále dÛleÏitûj‰í pﬁevzít osobní zodpovûdnost za svoji
budoucnost,“ uvedla Jana Gabrielová u pﬁíleÏitosti svého nástupu
do funkce.
Pﬁed pﬁíchodem do âSOB
pÛsobila Jana Gabrielová ve skupinû Erste Bank ve Vídni jako

manaÏerka pro strategické aliance a v âeské
spoﬁitelnû v Praze jako
ﬁeditelka
odboru
finanãních institucí.
Pﬁedtím
zastávala
manaÏerské a ﬁídící
funkce v pﬁedních bankovních a finanãních
institucích v Praze i
Lond˘nû, mimo jiné
vedla t˘my korporátních financí, treasury a korespondenãního bankovnictví, byla odpovûdná za obchodní aktivity ve
stﬁední a v˘chodní Evropû.

Jana Gabrielová
vystudovala ekonomiku se specializací
na
mezinárodní
finance na V·E
v Praze a School of
Business Administration na University of
Rochester, Rochester, New York, USA
se zamûﬁením na
finance. Janû Gabrielové je 41 let, má pûtiletou dceru a
k jejím zájmÛm patﬁí vedle péãe o
rodinu také vodní lyÏování a cviãeR 140/43
ní jogy.

záﬁijové v˘stavy Hornictví Havíﬁovska, kterou tu uspoﬁádala havíﬁovská poboãka Klubu pﬁátel Hornického muzea OKD. Náv‰tûvníci
se tak mohou napﬁíklad seznámit s
nûkter˘mi nástroji, se kter˘mi pracují havíﬁi, a potûÏkat stojku, hajcman nebo tﬁeba dÛlní sbíjeãku.
„Budete se moÏná divit, jak je
tûÏká,“ ﬁíká pracovnice galerie
·árka Semanová. Expozice je pﬁístupná do konce ﬁíjna.

Pracovnice galerie ·árka Semanová zkou‰í, jak tûÏká je sbíFOTO: Bohuslav KrzyÏanek
jeãka.
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...miláãku, jen pij, aÈ se ti zdám hezãí...

Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Kamenná socha pﬁed V·B-TU
v Ostravû obloÏená prázdn˘mi fla‰kami od alkoholu, kterou jsme
v minulém t˘dnu zveﬁejnili jako
soutûÏní fotografii ã. 42, byla opût
dobrou inspirací k vtipn˘m textÛm
na‰ich ãtenáﬁÛ. Vybrali jsme tradiãnû tﬁi.

SoutûÏní foto
ã. 42

NosoroÏec kamarádí s ex-havíﬁem
Vladimír Adámek dûlá v ostravské zoo také pﬁedná‰ky a akce pro veﬁejnost
OSTRAVA Z havírny pﬁímo mezi
divou zvûﬁ! Tak vypadala Ïivotní
dráha Vladimíra Adámka (42)
ﬁeãeného ·ípek. Nûkdej‰í dÛlní
elektrikáﬁ, raziã, technik a dispeãer z pﬁívozské Odry se „na‰el“
v ostravské zoologické zahradû.
PÛsobí v oddûlení pro kontakt
s veﬁejností a dûlá napﬁíklad pﬁedná‰ky ãi nauãné akce pro ‰koly i
veﬁejnost.
Na tehdej‰í ‰achtû Vítûzn˘
únor hledal ·ípek v pÛlce osmdesát˘ch let minulého století „azyl“
pﬁed âeskoslovenskou lidovou
armádou. „Dva roky v zeleném
jsem vymûnil za deset rokÛ ve
fáraãkách. Nakonec jsem tolik
oddûlat nemusel, po pádu komunistÛ zkrátili vojnu i hornick˘ úvazek. Strávil jsem tam celkem sedm
let,“ vysvûtloval.
Vzhledem ke studiu elektroprÛmyslovky (stﬁední ‰koly má dohromady tﬁi) zaãal nejprve jako elektrikáﬁ. Pak pﬁe‰el do proráÏek. „Na
otvírková díla. V‰ecko bylo nízké,
dûlalo se to na ruku. Kopal jsem u
Szemte‰iho,“ upﬁesnil. Následovala krátká ‰tace technika zakonãená
bohuÏel úrazem. Po nûm uÏ zÛstal
na povrchu na dispeãinku.

B˘val˘ havíﬁ si rozumí s nosoroÏcem Natalem.
V roce 1992 se b˘val˘ havíﬁ
hlásil v zoo. „Jako herpetolog
neboli terarista. Pﬁíroda a zvíﬁata
byly m˘m koníãkem. Doma jsem
choval hady, je‰tûry,“ líãil ·ípek
s tím, Ïe oproti ‰achtû ‰el zpoãát-

V˘herci soutûÏní fotografie ã. 42
jsou Gabriela Ungermannová
z Karviné, Ludvík Trávníãek
z Ostravy-Poruby a Pavel Nohava
rovnûÏ z Ostravy-Poruby.
„A pak vûﬁte doktorÛm, Ïe z chlastu tvrdnou jenom játra!“
„Vratné láhve“ v podání studentÛ V·B.
„Dennû se mají vypít nejménû 3 litry tekutin…?!“
SoutûÏní snímek ã. 43 byl opût
poﬁízen v na‰ich ulicích. Tentokrát
zachycuje mladou maminku se
sv˘m roztomil˘m potomkem. Jeho
pozice ani obleãek rozhodnû
nepatﬁí k tûm tradiãním. Vyvstane
vám na mysli pﬁi pohledu na tuto
fotku nûco vtipného? Pokud ano,
napi‰te to a po‰lete k nám do
redakce. âekají na vás tﬁi stokoruny.
Uzávûrka je ve stﬁedu 29. 10.
2008 do 12.00 hodin.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
SoutûÏní fotografie ã. 43

(gu)
(lt)
(pn)

Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova
@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 43 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Vladimír Adámek ve v˘ukovém pavilonu ostravské zoo.

JAK

TO VIDÍ STRYK

FOTO: Radek Luk‰a

ku pochopitelnû drasticky dolÛ
s platem. Bûhem doby dûlal o‰etﬁovatele u jelenÛ, opic, hrochÛ,
zeber, Ïiraf… Kamarádí i s nosoroÏcem Natalem.
Mezi Adámkovy v˘tvory v zoo
patﬁí „minitropy“ v pavilonu opic
nebo slonÛ. Podílet se bude zﬁejmû také na Malé Amazonii (projektu podpoﬁeném Nadací OKD,
o nûmÏ bude HORNÍK informovat podrobnûji). Co se pﬁedná‰kové ãinnosti t˘ãe, kolegové ze zoo
tvrdili, Ïe umí poutavû vyprávût o
intimním Ïivotû toho kterého
druhu zvíﬁat.
„Havíﬁina? Dobrá parta a
správní chlapi. Líbily se mi ty
vztahy na ‰achtû. Co se dole uvaﬁilo, to se taky dole snûdlo, nic se
zbyteãnû netahalo nahoru. Docela
rád na to vzpomínám. ZÛstal jsem
i u pÛvodního hornického doktora,“ zakonãil. Îe by se v rámci
aktuální náborové kampanû pod
zem opût vrátil, neuvaÏuje – zvykl
si pr˘ na okna.
Radek Luk‰a

LOJZEK

SlavnosÈ po amerycku
Sedûli zme v pondûli Na Upadnici a Antek, kery vyznava v polityce
oranÏovu barvu, se hlasito pochvaloval vysledek voleb. Modry ptak
Jiﬁik sedûl naopak v kutku jak
zmokla kura! „A jak to komentuje‰
ty, Lojzek?“ zeptal se mû Antek.
„No, ja enem ãekam, co budu ﬁikaÈ
lidi, kdyÏ pﬁidu do dochtora a budu
muset tych tﬁicet korun stejnak
zaplatiÈ. UÏ sly‰im ty stare babki
ﬁvaÈ na celu ordinacu, Ïe pﬁeci volili
Parubka, aby platiÈ nûmusely,“
zchladil sem jeho nad‰eni. „Ale kraj
pﬁeci ty poplatki za nich zaplati!“
tvrdil Antek. „Zaplati, ale enem v
krajskich ‰pitalach a ni u kaÏdeho
dochtora a v sukromych ‰pitalach!
Dejtû pozor, aby vam to za dva roki
u tych hlavnich voleb nûspoãitali!“
pﬁipomnûl sem mu. „Sertû na polityku a raãi, Lojzku, povykladej, jak
bylo na tych promocach v Praze,“
zmûnil temat Poldek. Nenechal sem
se pobizaÈ: „Jak v‰eci vitû, muj star‰i synek vystudoval chicagsku univerziotu a po promocach v Chicagu
byly promoce aji tu v âesku. V Betlemske kapli v Praze. A musim pﬁiznaÈ, Ïe to byla typicka americka
oslava. V dustojnym stanku, kaj na
vas dychnû ãeska historia a pﬁedsta-

vujetû se, Ïe na kazatelnicu vyleze co
chvilu mistr Jan Hus, se mluvilo
enem anghlicki. Museli sme z Maﬁu
mûÈ sluchatka na u‰ach, abysme
vubec vûdûli, co a o kim se mluvi.
KdyÏ pﬁi‰la univerzitni honorace na
podium, chtûlo mû to smichem rozervaÈ. Mezi samymi chlopami byla
jedna baba, pry docentka, kere
mohlo byÈ devadesat, ale teÏ klidnû
enem padesat, a jak byla nervozni
odevirala hubu na cele kolo a jazykem v tej ìuﬁe robila dukladnu
inventuru fale‰nych zubu. Pﬁitym
pohazovala hlavu tajak by ju chtûla
zahodiÈ. A potym zaãalo dal‰i divadlo. Nejhlavnûj‰i chlop z te univerzity se pﬁi na‰i hymnû furt o‰ival, ‰karabal po hlavû a ãital v programû.
Ale jak se ozvaly tony te americke,
postavil se do pozora a vylepil pra-

viãku na srdeãko! Pokrytec! Pak se
paru chlopuv japalo, co v‰ecko stihli diky studiu, ale potym to pﬁi‰lo.
Studenti se ‰li pro diplomy. KdyÏ
tam byl tyn na‰, zaﬁval sem na celu
kaplu pûknû po americky (‰ak mi
synek vykladal, co se robilo pﬁi ceremonii v Chicagu) ,A je to tam!’ a
vymr‰til sem pûst nad hlavu tajak na
Bazalach. Maﬁa se zlekla, ludi v
kapli se na mû zvûdavû kukli, ale
synek mi z podia ukazal palcem
navrch. No a potym uÏ byla enem
recepca. ·vedski stul. Same dobrotki, ale ja gnyp sem se dal tradiãnû
gula‰, kery se moc nûpoved! Jak
zme se nadlabli, chlapi popili plznû,
roby vinko, ‰li zme slaviÈ tyn diplom
do kavarny Slavia u Narodniho
divadla. Aji tam bylo fajnû, i kdyÏ
na muj vkus draho!“ Chlopi Na
Upadnici mi blahopﬁali, ãekali, Ïe
dostanu po zelene, ale byl sem z te
Prahy vycinkany, tuÏ sem jim slibil
po ‰tamprli aÏ po duchodû. Jejich
nespokojene mrmlani pﬁeru‰il na‰ãesti Erìa: „Vitû, jak ﬁeknû pravy
gentleman Ïenske, Ïe idû na hajzel?
„Omluvte mnû, madam, jdu podat
ruku dÛvûrnému pﬁíteli, kterého vám
pﬁedstavím pozdûji!’ Fajne, ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Sto let rozdává radost a potû‰ení
Havíﬁi mohou b˘t na svou Hornickou kapelu Dolu Darkov py‰ní
STONAVA Pastva pro u‰i i oãi.
Pﬁesnû tak lze charakterizovat jubilejní koncert Hornické kapely Dolu
Darkov - Stonava, kter˘ se uskuteãnil v sobotu 11. ﬁíjna v sále Domu
PZKO ve Stonavû u pﬁíleÏitosti 100.
v˘roãí zaloÏení souboru. Krásné
melodie, vystoupení sólistÛ a maÏoretek ze skupiny Dixi musely uspokojit, ne-li nadchnout ãetné posluchaãe a diváky. „Orchestr zahrál
nad svoje moÏnosti a to ãlovûka
samozﬁejmû tû‰í,” neskr˘val spokojenost kapelník Jaroslav ·indel.
Hornická kapela Dolu Darkov,
která pÛsobí podobnû jako maÏoretky Dixi u zájmového klubu zmínûné ‰achty, vznikla pﬁed I. svûtovou válkou jako stonavsk˘ obecní
orchestr. Za léta svého pÛsobení
zaznamenala období dobrá i ta
ménû dobrá, ﬁadu úspûchÛ, ale také
nûkolik hlubok˘ch krizí. O její
dobré jméno se starali kapelníci
Hrdliãka, Josef Michalski, Emil
Dziadura, Franti‰ek Penkala, Josef
Balick˘, Jan Kienìura nebo Petr
Szwanczar. Od roku 1981 vede soubor po umûlecké stránce právû
kapelník Jaroslav ·indel.
Velk˘m mezníkem v historii
kapely se stal rok 1962. Byl vybudován DÛl Suchá Stonava a orchestr
zaãíná hrát pod jeho závodním klubem jako hornická kapela. Vystupuje na Dnech horníkÛ a pﬁi mnoha
hornick˘ch svátcích a oslavách. Daﬁí
se jí i na zahraniãních zájezdech –

Hornická kapela Dolu Darkov pﬁi jubilejním koncertu na stonavské scénû.
zcestovala témûﬁ celou Evropu a
zahrála i v daleké JiÏní Koreji.
„Dnes patﬁíme mezi stﬁednû
velké dechové orchestry. Na koncertech vystupuje do padesáti
hráãÛ a hrajeme ‰irok˘ repertoár
od dobﬁe napsan˘ch tradiãních
skladeb pro dechovky po operní,
operetové a muzikálové melodie,
swing a souãasnou hudbu,“ popisuje Jaroslav ·indel.
Fakt, Ïe na stonavské scénû se
objevilo tentokrát pûtapadesát
muzikantÛ, komentuje s úsmûvem.
„Jubilejní koncert ke století ãinnosti je v˘znamná událost a tak se
chtûli ukázat v‰ichni a patﬁiãnû si to
uÏít,“ smûje se.

K úspûchu koncertu pﬁispûlo i vystoupení maÏoretek Dixi.

Hudba k tanci i poslechu
STONAVA (bk) Dechová hudba b˘vá spojována s ‰edinami a dÛstojn˘m
stáﬁím. A co mladí? Jak ji vidí oni? Pﬁesnû na to jsme se zeptali maÏoretek ze souboru Dixi, které se s ní pravidelnû setkávají minimálnû na
zkou‰kách a vystoupeních.
KATE¤INA NEâKOVÁ (14 let)
„Myslím si, Ïe se
dechová
hudba
dobﬁe poslouchá a
mnohdy zní lépe,
neÏ tﬁeba hip-hop
nebo nûkteré jiné
moderní
Ïánry.
Dobﬁe se na ni tancuje a je vÛbec fajn.“

MICHAELA MICHEJDOVÁ (17)
„I
já
mám
dechovou hudbu
ráda. UÏ deset let
chodím do maÏoretek a ta hudba
k mému Ïivotu
prostû patﬁí. A
dobﬁe se na ni
tanãí, to se mi na ní také líbí.“

ANIâKA VARGOVÁ (23)
„Do maÏoretek
chodím od sv˘ch
devíti let, navíc bydlíme v rodinném
domku s babiãkou a
dûdeãkem, kteﬁí si ji
ãasto pou‰tûjí. Urãitû mám tu hudbu
ráda. Tím spí‰, Ïe se dnes stra‰nû
modernizuje a vlastnû je uÏ o nûãem
jiném, neÏ jen o tûch trombonech.“

MICHAELA âADÍLKOVÁ (17)
„Dechová hudba
patﬁí k maÏoretkám a to by ne‰lo,
aby maÏoretky ‰ly
bez hudby. A je to
pûkná hudba. Poslouchám ji hlavnû
u babiãky, ta si
pou‰tí hlavnû takovou tu ãeskou
klasiku. Jsou to vÏdycky moc hezké
chvilky.“

Jedno století má stonavská hornická kapela za sebou. Jaká pﬁání a
jaké plány ji budou provázet do
budoucna? „Víte, já dûlám hudbu
od sv˘ch dvaceti let, moÏná i o nûco
déle. Hudba je mÛj nejvût‰í koníãek, mÛj Ïivot. Je to jako droga,
silná droga, ale pozitivní. Proto
bych si pﬁál, aby se na‰li noví mladí
hudebníci, kteﬁí budou v této tradi-

ci pokraãovat a dále ji rozvíjet,“
svûﬁuje se Jaroslav ·indel.
„A plány na nejbliÏ‰í období?
VynasnaÏíme se sehrát zase nûjaké
nové, zajímavé melodie, které se
budou líbit nejen kapele, ale pﬁedev‰ím posluchaãÛm. Chceme rozdávat radost a potû‰ení, to je smysl
celého na‰eho snaÏení,“ zam˘‰lí se
zku‰en˘ kapelník.

Pﬁipíjí kapelník Jarda ·indel.
Pokud byste si chtûli uÏít hudby
Hornické kapely Dolu Darkov, nejbliÏ‰í pﬁíleÏitost se naskytne v sobotu 25. ﬁíjna od 16.00 hodin ve Spoleãenském domû Reneta v Havíﬁovû.
MaÏoretky Dixi budou slavit 30 let
úspû‰né ãinnosti a „jejich” orchestr
pﬁi tom samozﬁejmû nemÛÏe chybût.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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OKD bojovníkÛm, bojovníci Barborce
Tradiãní pﬁehlídka karatistÛ a spol. vynesla 7777 korun pro hornické sirotky
OSTRAVA (uzi) Jako pomysln˘
bumerang se v dobrém vrátila spoleãnosti OKD podpora Slavností
bojov˘ch umûní 2008. Na akci
uskuteãnûné v nedûli 19. ﬁíjna v
„novohuÈácké“ sportovní hale ve
Varenské ulici v Ostravû totiÏ
„bojovníci“ vybrali do speciálního
mû‰ce 7777 korun pro Obãanské
sdruÏení svatá Barbora – tedy pro
sirotky po zahynuv‰ích havíﬁích.
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Havíﬁov
JIN¯ ÎIVOTNÍ STYL UÏ VI. roãník festivalu zdravého Ïivotního
stylu Harmonie v du‰i probûhne v
sobotu a nedûli 25. a 26. ﬁíjna v
Mûstském kulturním domû Petra
Bezruãe. Dvoudenní maraton
pﬁedná‰ek a povídání o Ïivotním
stylu a alternativních naukách,
zaãíná v sobotu v 9 hodin a konãí v
nedûli kolem 18.00.

Ostrava
DEVADESÁTKA VE VELKÉM
STYLU 90. v˘roãí vzniku samostatného âeskoslovenska si v úter˘
28. ﬁíjna pﬁipomenou také Ostravané. Oslavy zaãnou uÏ v 10 hodin
v Nové radnici. Program vyvrcholí
v 17 hodin hudebním koncertem.
Po 19. hodinû rozzáﬁí nebe nad
Ostravou ohÀostroj.
ÎLUTÉ V âERNÉM MùSTù

Orlová
KLASIKA V KOSTELE Svatováclavsk˘ hudební festival se nevyhne ani Orlové. V sobotu 25. ﬁíjna
od 16 hodin budou v orlovském
kostele Panny Marie koncertovat
varhaník Ale‰ Bárta a baryton
Roman Janál. Na programu jsou
díla J. S. Bacha, A. Dvoﬁáka, J.
Brahmse, F. Liszta a L. Janáãka

Slavnosti bojov˘ch umûní 2008 se konaly i díky podpoﬁe OKD.

Nebyla nouze o dramatickou...
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Panoráma

„V˘tûÏek ‰el tradiãnû Nadaci
policistÛ a hasiãÛ – Vzájemná
pomoc v tísni. Ale nejen oni mají
nebezpeãné povolání, proto jsme
tentokrát povaÏovali za dobr˘
nápad pomoci i hornick˘m dûtem,“
upﬁesnil herec Vladimír Polák.
Tento havíﬁÛv pravnuk pﬁehlídku
nav‰tívenou více neÏ pûti stovkami

Karviná
SVÁTEK SBOROVÉHO ZPùVU
Smí‰en˘ pûveck˘ sbor „Dêwi´k” z
Karviné-Ráje slaví 80 let od svého
zaloÏení. Jubilejní koncert u této
pﬁíleÏitosti se bude konat v úter˘
28. ﬁíjna od 15 hodin ve Spoleãenském domû Lázní Darkov.

...ani sviÏnou akãní podivanou.

Vût‰ina úãinkujících vyznávala asijské styly.

FOTO: Aikido SKP Ostrava

FUTRA ZVE NA KONCERT Na
koncert skupin Geldshit z RoÏnova
a Punk a pogo z Jablunkova zve v
sobotu 25. ﬁíjna orlovsk˘ klub
Futra. Zaãátek v 18 hodin.

divákÛ moderoval spoleãnû s praÏsk˘m hereck˘m kolegou Ondﬁejem
Vetch˘m.
Slavnosti bojov˘ch umûní nebyly jen o dobroãinnosti ãi znám˘ch
tváﬁích. Hlavnû ‰lo o napínavou a
zajímavou podívanou. „Aikido,
judo, ju-jitsu, karate, taekwon-do
ITF, ten‰in ‰óden katori ‰intó rjú,
muay-thai, chan shaolin si kung fu,
lok yiu wing chun, capoeira, candeias,“ vypoãítal Kamil Kozák z poﬁádajícího Aikido SKP Ostrava, co
mûli na programu.

Z MELODIE DO MELODIE
Nejen pro hosty karvinsk˘ch lázeÀsk˘ch zaﬁízení se budou v úter˘ 28.
ﬁíjna konat dva koncerty operetních melodií Kvûty paní operety.
Ten první se uskuteãní od 15.30
hodin v Rehjabilitaãním ústavu
v Karviné-Hranicích, druh˘ pak od
19 h. ve Spoleãenském domû Lázní
Darkov v Darkovû.
DO HALY NA FOTBÁLEK
V sobotu 25. ﬁíjna se ve stonavské
sportovní hale uskuteãní 1. a 2.
kolo Celostátní ReD ligy futsalu sálového fotbalu. Domácí t˘m SC
Premium Stonava, kter˘ v minulém ligovém roãníku obsadil 3.
místo, pﬁivítá druÏstva SF Klimco
Darkovice a SK SICO Jilemnice.
První zápas zaãíná v 16 hodin.

Dámské vokální kvarteto Yellow
Sisters neboli Îluté sestry (na
snímku), patﬁící ve svém Ïánru
k ãeské ‰piãce, vystoupí ve ãtvrtek
23. ﬁíjna od 19 hodin v Domu kultury mûsta Ostravy. Koncert se
koná v rámci pﬁehlídky Vokalíza.
ZLAT¯ SLAVÍK PO PADESÁTCE
Dalibor Janda, zpûvák s netypick˘m hlasem, kter˘ se mÛÏe pochlubit i Zlat˘m slavíkem, slaví 55.
narozeniny a vyráÏí se skupinou
Prototyp na turné po âesku a Slovensku. Ve ãtvrtek 30. ﬁíjna od 19
hodin vystoupí v Domû kultury
mûsta Ostravy.
VELKÁ DRAKIÁDA s netradiãním tématem se koná ve stﬁedu 29.
ﬁíjna odpoledne v ostravské zoologické zahradû v Michálkovicích.
Pou‰tût se totiÏ mají draci v podobû ‰elem Ïijících v ãeské pﬁírodû!
V‰ichni, kdoÏ si pﬁinesou vlastnoruãnû vyrobenou papírovou „létající ‰elmu“ mají vstup zdarma.
MÁME SE BÁT? aneb Ateroskleróza – metla populace se jmenuje
pﬁedná‰ka v ostravském hotelu
Harmony Club zamûﬁená na prevenci i odhalování srdeãních nemocí a „pﬁíhod“. Uskuteãní se ve ãtvrtek 23. ﬁíjna od 17.30 a povede ji
MUDr. Michal Klácel, internista s
bohat˘mi zku‰enostmi. Prozradí
napﬁíklad, do jaké kategorie rizika
kdo spadá nebo recepty na to, jak
se pﬁed problémy se srdíãkem úãinnû chránit.

Hezk˘ kopeãek z hlu‰inového odvalu
Pﬁíklad profesionálního pﬁístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (12)
Pﬁítomnost vody, aÈ uÏ v podobû mokﬁadních biotopÛ nebo vodních ploch, patﬁí nepochybnû
k tomu pozitivnímu, ãeho se
v rámci nápravy negativních dopadÛ dob˘vání podaﬁilo dosáhnout.
Dobr˘ch v˘sledkÛ v‰ak lze dosáhnout i u nûãeho tak typicky hornického, jako je odval.
Na snímku ã. 1 je ãást oprechtického odvalu na jaﬁe 2003 a na
snímku ã. 2 o dva roky pozdûji.
Hlu‰inov˘ odval byl rychl˘m
postupem pﬁekryt pomûrnû kvalitní zeminou a lesnicky rekultivován. Ve své vrcholové ãásti byl i
dosti citlivû vytvarován tak, Ïe zde
nejsou svahy, jejichÏ strmost by
omezoval jen úhel vnitﬁního tﬁení
hlu‰iny, ani nevnikla nepﬁirozená
rovná vrcholová plo‰ina. Pokud by
sypání odvalu probíhalo od samého poãátku s ohledem na poÏadavek citlivého zaãlenûní do krajiny,
mohl by v˘sledek b˘t je‰tû lep‰í.
Z vrcholu odvalu je hezk˘ v˘hled

po okolní krajinû Ostravské pánve
a Podbeskydí. Nask˘tá se moÏnost
vybudovat zde rozhlednu, která by
tento v˘hled je‰tû vylep‰ila a hlavnû uchovala poté, co ho zaãnou
naru‰ovat vzrÛstající stromy.

Nicménû uveden˘ pﬁíklad rekultivovaného odvalu je v souãasné
dobû jiÏ spí‰e v˘jimkou, nové odvaly nevznikají. Nespornû pozitivní
je, Ïe stále více hlu‰iny je vyuÏito ve
stavebnictví jako náhrada jinak

Oprechtick˘ hlu‰inov˘ odval na jaﬁe roku 2003 pﬁed rekultivací…

zámûrnû tûÏeného kameniva, tedy
je nepﬁímo sniÏován objem tûÏby
v kamenolomech a tím zmen‰ován
rozsah devastace s touto povrchovou tûÏbou související. Zbytek hlu‰iny pak je vyuÏíván pﬁi sanaci pod-

dolovaného území, a pokud se tak
opravdu dûje jen v lokalitách, kde
je nav˘‰ení terénu nezbytné, jde o
nejlep‰í dostupnou surovinu.
Vítûzslav Zámarsk˘
Tomislav Stﬁelec

…a o dva roky pozdûji pokryt˘ kvalitní zeminou , osazen˘ stromy.
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Tajenka: Pánové Topolánek a Paroubek zajdou spoleãnû veãer do baru a Topolánek se ptá:
„Co si tak dáváte, pane kolego, na noc?“
(dokonãení v tajence)
Dezinfekãní
prostﬁedek

Zásobník
na kapaliny

Znaãka
osmia

Národ

Shodit
na zem

Vzor

Oslí
citoslovce

Elektromotorická síla

Nûmecké
osobní zájm.

Cizokrajná
je‰tûrka

Vojenská
velitelství
(zastarale)

Ohrazen˘
les

Jaz˘ãkov˘
hudební
nástroj

Pytlákovy
nástrahy

Komenského
jméno

Les
1. DÍL
TAJENKY

Zkratka
praÏské
univerzity
Ve své
vlasti

Iniciály
skladatele
Dvoﬁáka

Obyvatelé
Finska

Dílo básníka
Okigby

V˘bu‰nina
(technick˘
název)

Trnovník
Domácky
Karolína

Vápencov˘
útvar

Amer. herec
a zpûvák

Silná
lihovina
Asijsk˘
jelen

Egyptsk˘
posvátn˘
pták

âást protoplazmy

B˘valé pruské mûsto

Vojsko

Francouzská
vykládací
karta

Zespodu
B˘valá zkr. Cizí Ïenské
jméno
Poháru mistrÛ evropAngl. ‰lechsk˘ch zemí
tick˘ titul

...Maru‰ko, pﬁijedu aÏ zítra! Jsem teì v ústavu pro v˘zkum alkoholick˘ch nápojÛ...
Kresba: V. Novák

PﬁedloÏka

Váha
obalu

Namibijská
pou‰È

Povrch
atletické
dráhy
Planetka
SPZ
KromûﬁíÏe

Prudká
rána

Jméno
herce
Romanãíka

Albánská
tisk. agent.

KuchyÀská
potﬁeba

¤eck˘ bÛh
války

Tuk

Ruská
ﬁeka

Název
písmene

2. DÍL
TAJENKY

MPZ letadel
Nového
Zélandu

Druh
pepﬁe

MuÏské
jméno

Tajenka z minulého ãísla: „Tati, proã nemÛÏu ﬁídit na‰e auto? VÏdyÈ jsem uÏ dost star˘!“ „Ty jo, ale na‰e auto ne.“
PomÛcky: Ate, Bernov, Limits.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byl vylosován Jaromír âerch z Ostravy-Poruby. Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 23. do 29. ﬁíjna 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Cesta spojená s moÏností investic nebo
zmûny místa vás moc
neuspokojí.
Nelze
vylouãit, Ïe zmûníte
rozhodnutí a vzdáte se nejist˘ch
pﬁedstav a riskantních plánÛ. Nedejte se strhnout malichernostmi, hleìte si dÛleÏitûj‰ích vûcí. Nebude se
vám moc daﬁit v zamûstnání. Objeví
se pﬁekáÏky a lze právem pﬁedpokládat, Ïe pÛjde o nûãí naschvály.

Máte nejvy‰‰í ãas
vydat se na úﬁady.
Va‰e záleÏitosti se
dávají do pohybu.
Známí vám pﬁehrají
tip na dobﬁe placené místo. NemÛÏete si v‰ak dovolit nijak otálet,
zájemcÛ je více a nejeden z nich má
za zády vlivného str˘ãka. Doporuãujeme si pﬁivstat a dÛleÏité rozhovory vést v ranních hodinách.
Hádka s partnerem vyﬁe‰í problém.

Bouchnete do stolu a
odmítnete
nadále
napravovat cizí chyby.
UmoÏní
vám
to
urychlení realizace
vlastních plánÛ, ale nadûláte si pár
nepﬁátel. OdváÏíte se rovnûÏ
vystoupit s vlastními názory, coÏ se
pozitivnû odrazí na posílení va‰í
autority. Po dlouhém váhání pustíte
z hlavy my‰lenku na nákupy pﬁesahující va‰e finanãní moÏnosti.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

Nereagujte na hloupé
ﬁeãi va‰ich kolegÛ,
nakonec bude v‰echno jinak a vy na tom
jen vydûláte. Velice
pﬁíjemnû vás pﬁekvapí pﬁíbuzní a
dobﬁí známí, kteﬁí vám v jisté záleÏitosti dají dodateãnû za pravdu.
Víkend na chalupû bude pracovit˘.
Pro jistotu poãítejte se zv˘‰en˘mi
v˘daji. Materiál a ﬁemeslníci nûco
stojí.

Vyh˘bejte se pesimistÛm a ‰karohlídÛm.
âekají vás velké vûci,
potﬁebujete
získat
sebedÛvûru a nebát se
zdravû riskovat. Spor se ‰éfem
neÏeÀte do krajnosti. Rozumnûj‰í je
nechat vûcem voln˘ prÛbûh. V˘voj
událostí vám dá za pravdu. Vysvûtlí
se rodinné nedorozumûní a znovu
naváÏete kontakt s nûk˘m, koho
jste jiÏ dlouho nevidûli.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Îádnou radost ani prospûch vám nepﬁinese
krátkodobé zastupování nadﬁízeného. Pokud
to jen trochu pÛjde,
braÀte se, seã vám síly staãí. Neponechávejte svoji kariéru na náhodû.
AniÏ by vám cokoli pﬁedem naznaãil,
udûlá partner neuváÏen˘ krok. Pﬁitom se zdá pravdûpodobné, Ïe svÛj
neúspûch svede na vás. Nevyhnete se
rozhovoru s nûjak˘m mrzoutem.

Nové
lásce
dáte
v‰echno, po ãem touÏí. Tak vám poplete
hlavu, Ïe zaãnete
zanedbávat povinnosti. Problémy v zamûstnání jsou pﬁitom to poslední, co mÛÏete potﬁebovat. Pokud se vám rychle nepodaﬁí
sladit soukrom˘ Ïivot s prací, ãekají
vás tûÏkosti. Máte ‰anci dokázat
‰éfovi, Ïe znáte svoji cenu. Otevﬁenû
proti vám vystoupí blízká osoba.

Svitne vám nadûje na
pozoruhodné finanãní
ohodnocení ze strany
nadﬁízen˘ch. Kdyby
kvÛli tomu mûlo dojít
ke konfliktu s kolegy, radûji nevyhrocujte situaci. Radost vám udûlají vztahy s partnerem a blízkou rodinou. Staré hádky odvane ãas a dûti
budou pﬁekvapivû ochotnû poslouchat. Nebylo by divu, kdybyste jim
udûlali pomy‰lení.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Známí ocení va‰e improvizaãní schopnosti.
Ve chvíli, kdy v‰ichni
zpanikaﬁí, zachováte
chladnou hlavu a udûláte to, co bude nezbytné. Zaskoãit
by vás mohla neãekaná kontrola,
ale nemusíte se bát, není otázka, na
kterou byste nedokázali najít vûrohodnou odpovûì. Nestavte nic na
ostﬁí noÏe, vyplatí se vám smíﬁlivost.

21. 1. – 19. 2.

Spousta nov˘ch povinností vás ãeká doma i v práci. Na zábavu a flirtování radûji
zapomeÀte. Bude to
pûkná nuda, ale dosaÏené v˘sledky
za trochu odﬁíkání rozhodnû stojí.
Jenom pozor na to, abyste ambicióznímu snu o kariéﬁe nedo‰li
k závûru, Ïe kaÏd˘ úãinn˘ zpÛsob,
jak ho dosáhnout, je stejnû dobr˘.

✿
V pivnici se ptá host v˘ãepního:
„Co je to tu za divn˘ zápach?“
„âerstv˘ vzduch pane, vûtráme.“
✿
Na procházce si malé dûvãátko
zvûdavû prohlíÏí tûhotnou paní.
„Vy máte v bﬁí‰ku miminko?“ ptá
se se zájmem.
„Ano,“ odpoví paní.
„A máte ho ráda?“
„Ano velice.“
„Tak proã jste ho seÏrala?“
✿
Pan pﬁijde k psychiatrovi a ten
mu povídá: „Pokud vám mám
pomoci, tak mi musíte vyprávût vá‰
pﬁíbûh od zaãátku.“¨
„Tak dobﬁe, na zaãátku jsem
stvoﬁil nebe a zemi …

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:
KaÏd˘ ﬁádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

Dá se ﬁíci, Ïe nároãná
jednání
zvládnete
s elegancí a pÛsobiv˘m
nadhledem.
Odmûnou bude lep‰í
místo, dÛleÏitá funkce nebo slu‰ná
finanãní ãástka. Dostanete-li se do
úzk˘ch, pomÛÏe vám star‰í osoba
opaãného pohlaví, okouzlená va‰im
‰armem a vybran˘mi zpÛsoby.
Zmûní se postoj va‰eho idolu. Pozvání na veãeﬁi urãitû pﬁijmûte.

24. 9. – 23. 10.

Zlatá rybka má jet na dovolenou
a hledá za sebe náhradu. Potká krokod˘la a domluví se s ním, Ïe to za ni
vezme. Rybka se vrátí z dovolené a
ptá se krokod˘la, kolik mûl klientÛ.
„Ale, jenom jednoho.“
„A co si pﬁál?“
„Aby mûl penis aÏ na zem.“
„A jak jsi to, prosím tû, dokázal?“
„Nevûdûl jsem, co dûlat, tak
jsem mu ukousl nohy…“
✿
Nezku‰en˘ mladík kráãí jarem
prosycen˘m dnem se svou milou a
dojdou aÏ do lesa. Tam ovzdu‰í
zapÛsobí obzvlá‰tû silnû, takÏe
dívka padne na hebk˘ mech a zvolá
na svého chlapce:
„Miláãku, poznamenej mû na
cel˘ Ïivot!“
Mladík vezme klacek a vypíchne
jí oko.

20. 2. – 20. 3.

Na váÏkách je v˘sledek jednání, od kterého si hodnû slibujete.
Pohyb planet v‰ak
varuje pﬁed plan˘mi
nadûjemi. Pokud chcete uspût, zajistûte si podporu vlivné osoby.
ChraÀte si zdraví, abyste nemuseli
marodit. Bez ohledu na vûk lze oãekávat vzru‰ující známost a nûkteré
radikální zmûny.

NÁ·

RECEPT

Broskvov˘ koláã s ãokoládovou drobenkou
Potﬁebujeme: 100 g Hery nebo
jiného rostlinného tuku, 100 g
mouãkového cukru, 1 balíãek vanilinového cukru, 2 Ïloutky (z bílkÛ
u‰lehat sníh), 150 g polohrubé
mouky, 50 g ‰krobové mouãky, 1
lÏiãku prá‰ku do peãiva.
âokoládová drobenka: 150 g
hrubé mouky, 100 g Hery nebo
jiného rostlinného tuku, 50 g pískového cukru, 1 balíãek vanilinového cukru, 25 g kakaa.
Zmûkl˘ tuk utﬁeme s cukrem do
pûny, pﬁidáme Ïloutky, prosátou

V¯ROKY

mouku s prá‰kem do peãiva a ‰krobem. Pokud je tûsto moc tuhé,
mÛÏeme pﬁidat asi 1 dcl mléka
(mohla by b˘t i vlaÏná voda).
Nakonec postupnû vmícháme sníh
z bílkÛ. Tûsto rozetﬁeme na vymazan˘ a vysypan˘ plech, poklademe
oloupan˘mi a nakrájen˘mi broskvemi (mÛÏe b˘t i jiné ovoce) a
posypeme drobenkou. VloÏíme do
vyhﬁáté trouby (170 °C) a peãeme
cca 30 minut. Pokud pouÏíváme na
peãení plechy klasick˘ch rozmûrÛ,
je dobré pﬁipravit tûsto z 1,5 dávky.

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

Pﬁítel tvé du‰e dá za tebe du‰i, pﬁítel tvého bohatství pro tebe prstem
nehne a nedá ti ani jehnû.
Uzbecké pﬁísloví


Neví‰, koho má‰ za pﬁítele, dokud
se pod tebou neprolomí led.
Eskymácké pﬁísloví

„Rozdávat rady je zbyteãné.
Moudr˘ si poradí sám a hlupák
M. Twain
stejnû neposlechne.“

„Nikdy si dobré rady nenechávám
pro sebe, ihned je dávám dál. To je
taky to jediné, co se s nimi dá
O. Wilde
dûlat.“

,Dukla’
nadziejà
dla
Hawierzowa
Górnik
Konferencj´ nt. przysz∏oÊci miasta wspó∏organizowa∏y OKD i RPG RE
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13 paêdziernika 2008. Âciana wydobywcza posuwa si´ na dnie staFot. Kopalnia „Karwina”
rego zasypanego szybu Dàbrowa I.

Unikatowa operacja
„Polska” Êciana przejecha∏a przez stary szyb
KARWINA (r) Unikatowy majstersztyk uda∏ si´ technikom z
zak∏adu „âSA“ Kopalni „Karwina”. Na g∏´bokoÊci 680 metrów
„przejechali” ze Êcianà wydobywczà 22 3452/1, eksploatowanà przez
alpexowskà brygad´ Êcianowà
g∏ównego przodowego Stefana
Gulaka z oddzia∏u Ireneusza Czarniakowskiego, przez stary zasypany
szyb Dàbrowa I. CzegoÊ podobnego nie dokonano dotàd ani w Czechach, ani za granicà.
Jak poinformowano nas w zak∏adzie „âSA“, podobny problem rozwiàzywano dotàd tzw. obcinkà. Âciana zatrzymywa∏a si´ na kilkadziesiàt
metrów przed przeszkodà, wokó∏
szybu drà˝ono chodniki, którymi
przetransportowano wyposa˝enie
Êciany, i dopiero za szybem znów
kontynuowano wydobycie. Oznacza∏o to miesiàc przestoju, ogromny
wysi∏ek – i utrat´ cz´Êci zasobów
znajdujàcych si´ w pobli˝u szybu.
Dzi´ki pionierskiemu rozwiàzaniu
tego w∏aÊnie uda∏o si´ uniknàç.
„Cz∏onkowie kadry technicznoin˝ynieryjnej pracowali nad nowym

rozwiàzaniem ju˝ od kwietnia” –
poinformowa∏ kierownik ruchu
zak∏adu „âSA“ Roman Du‰iãka.
Pieczo∏owicie rozwa˝ano i projektowano ka˝dy szczegó∏ i nieustannie konsultowano wszystko ze specjalistami z Obwodowego Urz´du
Górniczego w Ostrawie. Problem
tkwi∏ w tym, ˝e brakowa∏o jakichkolwiek doÊwiadczeƒ, ponadto
trzeba by∏o sprawdziç wytrzyma∏oÊç zasypu szybu.
Sama akcja trwa∏a potem krótko
– od 12 do 14 paêdziernika. Jej
wynik by∏ bezprecedensowy –
pomimo drobnych anomalii wszystko uda∏o si´ zgodnie z za∏o˝eniami
i wspania∏y górniczo-techniczny
unikat sta∏ si´ faktem!
W chwili obecnej brygada Stefana Gulaka prowadzi wydobycie za
starym szybem. Roboty utrudnia
przeje˝d˝anie przez stare chodniki i
dlatego dobowe wydobycie si´ga
na razie „tylko“ 1500 ton. W przyszy∏ym tygodniu powinno jednak
znów narastaç i byç mo˝e osiàgnàç
wrzeÊniowy poziom – 3500 ton
urobku na dob´.

HAWIERZÓW Miasto Hawierzów bywa porównywane do polskiego Jastrz´bia Zdroju. Zbudowano go prawie w ca∏oÊci na „zielonej ∏àce” jako stutysi´czne osiedle
dla pracowników kopalƒ i pobliskich miejskich aglomeracji przemys∏owych.
Podczas kiedy Jastrz´bie nadal
jednak ˝yje z w´gla, na terenie
Hawierzowa i w jego najbli˝szej
okolicy nie ma ju˝ czynnych kopalƒ,
i co za tym idzie, brakuje mo˝liwoÊci zatrudnienia. Miastu daje si´ w
tej sytuacji we znaki obrany typ
zabudowy, który limituje niektóre
jego funkcje. Brakuje przede
wszystkim terenów pod przemys∏owà zabudow´ i obiektów nadajàcych si´ do prowadzenia interesu.
Ojcowie miasta bacznym okiem
Êledzà w tej sytuacji przebieg budowy strefy przemys∏owej na terenie
by∏ej Kopalni „Franciszek” w
pobliskiej Suchej Górnej, a g∏ównie
plany na wykorzystanie obszaru
by∏ej hawierzowskiej kopalni
„Dukla”. Acz wydaje si´ to paradoksalne, w∏aÊnie kopalnie, a raczej
pozosta∏e po nich tereny, stanowià
dla miasta nad ¸ucynà szans´ dalszego rozwoju.
Tak w∏aÊnie w du˝ym skrócie
mo˝na ujàç meritum konferencji
naukowej „Hawierzów i rozwój
jego dziedzictwa industrialnego”,
która odby∏a si´ w czwartek 9 paêdziernika w hawierzowskim Domu
Kultury „RadoÊç”. Razem z miastem i konserwatorem zabytków
zorganizowa∏y jà spó∏ka w´glowa
OKD oraz firma zajmujàca si´
administrowaniem i zagospodarowaniem by∏ych nieruchomoÊci
OKD, spó∏ka RPG Real Estate.
„Na terenie »Dukli« powstaje
rozleg∏y obszar, który jest wprost
predysponowany do prowadzenia

Konferencja cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem.
dzia∏alnoÊci gospodarczej” – przedstawi∏ punkt spojrzenia hawierzowskich radnych zast´pca prezydenta
miasta Eduard Heczko. Stàd te˝
w∏adze Hawierzowa intesywnie
wspó∏pracujà ze spó∏kà Dukla Industrial Zone, która zajmuje si´ przygotowaniem projektów zagospodarowania obszaru by∏ej kopalni.
„Dà˝ymy do tego, aby powsta∏y
na tym terenie warunki umo˝liwiajàce prowadzenie ró˝norodnej dzia∏alnoÊci. To znaczy od dzia∏alnoÊci
przemys∏owej, poprzez sport i rozrywk´, a˝ po mo˝liwoÊci mieszkania. Chcemy, ˝eby nie by∏a to martwa strefa, gdzie po drugiej po po∏udniu zamknà si´ bramy zak∏adów i
pozostanà tam jedynie psy i ochroniarze. Chcemy, ˝eby ˝ycie t´tni∏o
tu przez ca∏y dzieƒ i ˝eby ten obszar
sta∏ si´ integralnà cz´Êcià miasta“ –
podkreÊli∏ Eduard Heczko.
Plany spó∏ki RPG Real Estate w
zakresie wykorzystania obszaru
„Dukli” nie sà na razie zbyt szczegó∏owe. Pewne jest natomiast to, ˝e

wyobra˝enia ojców miasta przyjmuje z ca∏à powagà i wyciàga r´k´
do wspó∏pracy.
„To, co dok∏adnie powstanie na
obszarze »Dukli«, b´dzie w du˝ej
mierze zale˝a∏o od zapotrzebowania rynku” – powiedzia∏a w swym
wystàpieniu mened˝er projektowy
RGP RE Eva Spasovowa. „Z pewnoÊcià mo˝na jednak powiedzieç,
˝e jeÊli przeniesiemy si´ przez
skomplikowany okres przygotowaƒ, Hawierzów b´dzie mia∏ do
dyspozycji oko∏o 50 hektarów skomasowanych gruntów, które b´dà
przygotowywane dla inwestorów
po etapach. Nasza spó∏ka rozumie,
˝e pomyÊlny rozwój historycznie
wa˝nego obszaru w Hawierzowie
nie jest mo˝liwy bez bezpoÊredniego udzia∏u miasta. Dlatego staramy
si´ wspólnie optymalizowaç wzajemnà wspó∏prac´, dà˝àc do znalezienia dróg rozwoju najbardziej
korzystnych dla obydwu stron”.
Tekst i zdj´cie:
Bogus∏aw Krzy˝anek

NWR przejmie 25 procent akcji Ferrexpo
AMSTERDAM (pap, bk) Rada
dyrektorów spó∏ki New World Resources z siedzibà w Amsterdamie, jedynego udzia∏owca spó∏ki w´glowej
OKD, zgodzi∏a si´ na przej´cie 25
proc. akcji firmy Ferrexpo, ukraiƒskiego producenta rud ˝elaza, za 163,3
mln euro - poda∏a NWR w poniedzia∏kowym komunikacie. Spó∏ka sfinansuje przej´cie z w∏asnych Êrodków.

Zdaniem NWR, nabycie pakietu
akcji Ferrexpo wzmocni pozycj´
spó∏ki w regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej i pomo˝e w rozwoju ewentualnych mo˝liwoÊci wydobycia w´gla na Ukrainie. „W celu
zatwierdzenia warunków transakcji
zostanie zwo∏ane Nadzwyczajne
Zgromadzenie Akcjonariuszy spó∏ki” – napisano w informacji.

Spó∏ka Ferrexpo zajmuje si´
wydobyciem rudy ˝elaza. W 2007
roku wyprodukowa∏a 28,9 megaton
rudy ˝elaza i 9,1 megaton peletów
rudy ˝elaza. Spó∏ka jest notowana na
londyƒskiej gie∏dzie. W 2007 roku
Ferrexpo mia∏ 698 mln USD przychodów i 246 mln USD EBITDA. Po
pierwszym pó∏roczu 2008 roku spó∏ka mia∏a 228 mln USD EBITDA.

Praca w górnictwie ma du˝e plusy
Miasto pomog∏o szpitalowi górniczemu
KARWINA (bk) Symboliczny czek wartoÊci 560 tys. koron na zakup aparatury dla oddzia∏u terapii intensywnej w Karwiƒskim Szpitalu Górniczym
(KHN) przekaza∏ na r´ce dyrektora szpitala Ivana Stejskala prezydent miasta Karwiny Tomá‰ Hanzel (na zdj´ciu). „Od 2002 roku w∏o˝yliÊmy w s∏u˝b´ zdrowia wi´cej ni˝ 13 milionów koron. Wiemy, ˝e szpitalom brakuje pieni´dzy na najwy˝szej klasy wyposa˝enie. JeÊli mo˝emy pomóc, skorzystajà
Fot. Radek Luk‰a
nasi mieszkaƒcy “ – powiedzia∏ prezydent Hanzel.

CARBOKOV

Górnik

DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW

Redakcja Horník-Górnik • Adres redakcji: Proke‰ovo nám. 6,
702 00 Moravská Ostrava • Redaktor kolumny: Mgr Bogus∏aw Krzy˝anek
E-mail: krzyzanek@volny.cz • Tel.: 596 264 801, Komórka: 728 864 125

OR¸OWA Mi∏ym akcentem
kwartalnych narad cz∏onków nadzoru technicznego i wiodàcych
górników firmy THK âechpol
(pisaliÊmy przed dwoma tygodniami) jest skok przez skór´. W sobot´ 4 paêdziernika skaka∏o szeÊç
osób. Chodzi∏o o pracowników,
którym uda∏o si´ podnieÊç kwalikacje, lub o ludzi, dla których
praca w firmie sta∏a si´ drugà szansà na pe∏nowartoÊciowe ˝ycie.
W grupie skaczàcych znalaz∏ si´
tym razem jednak tak˝e prawdziwy „fuks” – pracujàcy w górnictwie zaledwie od kilku miesi´cy
Andrzej Zygma z Marklowic Górnych.
„Pochodz´ z Chybia, a do Marklowic sprowadzi∏em si´ za rodzinà. Z zawodu jestem mechanikiem
samochodowym, a do pracy w firmie Êciàgnà∏ mnie kolega z Kaczyc,
który te˝ pracuje w THK âechpolu” – przedstawi∏ si´ m∏ody Polak.
Andrzej Zygma wÊród kolegów
z firmy.

Ceremonia skoku przez skór´ i
nastrój spotkania sprawi∏y na nim
du˝e wra˝enie. Podoba mu si´
tak˝e atmosfera w firmie.

„Ciesz´ si´, ˝e mnie tutaj tak
akceptujà” – mówi. „Z kolegami,
tak˝e czeskimi, fajnie si´ robi. Nie
ma tu czegoÊ takiego, ˝eby ktoÊ
przypomina∏ mi, ˝e jestem Polakiem. No i z kierownictwem te˝
zawsze mo˝na si´ dogadaç. Podoba mi si´ tu, wszystko jest w
porzàdku.
Przedtem
by∏em
zatrudniony jako kierowca. Oznacza∏o to wielogodzinne wyjazdy,
˝ycie za kó∏kiem. W kopalni odrobi si´ osiem godzin i wraca do
domu. A ja chc´ byç w domu, przy
rodzinie”.
Jakie perspektywy wià˝e z
pracà w górnictwie? „Dopiero co
zaczynam, przede mnà jeszcze
d∏uga droga. Naturalnie, ka˝dy
pragnie jakiegoÊ awansu. Ale, jak
to si´ mówi, tak po troszku” – konkluduje Andrzej Zygma. Póki co,
popisa∏ si´ przy teÊcie z przepisów
BHP: Dziewi´ç omy∏ek to wynik
minimalnie tylko ust´pujàcy od
najlepszych.
Tekst i zdj´cie:
Bogus∏aw Krzy˝anek
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R 168/43

R 207/43

Inzerce

GE Money Bank,a.s.,
Karviná, ÎiÏkova 2379,
tel: 595 391 101

OKD, a. s.

GE Money Bank,a.s.,
Orlová, Masarykova tﬁída 1333,
tel: 596 540 131

ul. âs. armády ã. p. 1, PSâ 735 06, Karviná-Doly

• pro zamûstnance, OSVâ, dÛchodce aÏ do 75 let
• od 20.000 do 400.000 bez ruãitele
• Bonus karta pro kaÏdého klienta, která
Vám zajistí slevu 4,5 % na pohonné
hmoty u v‰ech ãerpacích stanic v âR
50.000 Kã – splátka jiÏ od 888 Kã
100.000 Kã – splátka jiÏ od 1.888 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã

nabízí k prodeji:

Bankovní a nebankovní pÛjãka!
MoÏnost Ïádat i bez partnera!

DÛl Karviná

od 10 000 Kã

moÏnost pﬁeúvûrování nev˘hodn˘ch
krátkodob˘ch pÛjãek
a v˘hodná úroková sazba

PODZIMNÍ ÚVùROVÁ AKCE!

vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná v obchodním rejstﬁíku

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY
BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN

RPSN jiÏ od 9,51%

Kontakt: 608 779 999, 608 779 988, 596 920 747

Staãí jen zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ
Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

OKD, HBZS, a. s.

PÛjãka pro v‰echny!

se sídlem v Ostravû-Radvanicích
pﬁijme

R2/43

Pásov˘ buldozer DZ 171.1-08 VC.479
rok poﬁízení 1990

Soustruh EU 630 3000 s
rok poﬁízení 1962
Soustruh TUJ 502500
rok poﬁízení 1976
Univerzální fréza
rok poﬁízení 1975
Vodorovná obráÏeãka
rok poﬁízení 1962
Obrábûcí stroje jsou funkãní, stav opotﬁebení
odpovídá stáﬁí strojÛ. Buldozery jsou ãásteãnû
funkãní. Prohlídka nabízen˘ch strojÛ a zaﬁízení
je moÏná pﬁímo na úpravnû Dolu Karviná,
závod âSA.

ﬁe‰íme exekuce na LV

tel.: 736 120 270
PÒJâÍME 10 000 Kã, 30 000 Kã
50 000 Kã aÏ 100 000 Kã
VRÁTÍTE 11 628 Kã, 34 884 Kã
58 140 Kã aÏ 116 280 Kã

Volejte 774 828 496

PROVOZNÍHO
DISPEâERA

Nabídka pÛjãky

Práce v nepﬁetrÏitém provozu.
R 214/43

R 213/43

Pásov˘ buldozer DZ 171-104
VC.90513
rok poﬁízení 1990

Pro zamûstnance, dÛchodce, MD
• se zástavou vozidla
• se zástavou nemovitosti

R 208/43

Hotovostní na cokoliv

Kontaktní osoba: Ing. Josef Rabiá‰, tel.: 596 352 520

V¯·E PÒJâKY

POÎADAVKY: • základní znalosti práce s PC podmínkou
• báÀsk˘ záchranáﬁ nebo absolvent prÛmyslové
‰koly hornické v˘hodou.

R210/43

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov, Dlouhá tﬁ. 97,
tel: 596 496 741

R136/43

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov-Tesco,
tel: 596 805 981

BliÏ‰í informace: p. Smiãka, smicka@hbzs-ov.cz,
telefon: 721 010 558, 596 258 341

ZAMùSTNANCÒM OKD

ZDARMA

✧ PRODEJ

✧ AUTO-MOTO

✧ BYTY

• Televizi SONY, plochá obrazovka, úhlopﬁíãka 73 cm, 100 Hz,
teletex, stáﬁí 4 roky. Velmi dobr˘
stav. PÛv. cena 25 000 Kã, nyní
B390/43
6 500 Kã.
• Daruji do dobr˘ch rukou psa –
zlat˘ retrívr stáﬁí 2 roky. Inf. na
B391/43
tel.: 732 732 454.
• Daruji dvoje vchodové dveﬁe bez
zárubní. Inf. na tel.: 596 242 364.

• Prodám ·kodu Favorit, rok v˘roby 1991, STK 10/02, bílá barva,
pﬁestavba na LPG. Cena dohodou.
Informace
na
tel.:
B398/43
736 601 116.
• Prodám 4 ks zánovních kompletních zimních kol na ·kodu Fabii,
185/60 R14, Barum Polarit 2,
vãetnû originálních krytÛ. Cena
1 000 Kã/ks. Informace na tel.:
605 145 124, 596 887 863. B399/43
• Prodám ·kodu Octavii II 2.0 TDI
PD 103 kW, rok v˘roby 2005, do
provozu 10/2005, vybavení ambiente, centrální alarm, taÏné zaﬁízení, 16“ litá kola 205/50, sada
zimních pneu s ráfky, 4x airbag,
automatická klimatizace, palubní
poãítaã. Najeto 67 000 km, cena
330 000 Kã. Informace na tel.:
B400/43
724 343 041.

• Pronajmu garsoniéru v HavíﬁovûMûstû. Inf. na tel.: 774 801 132.

B392/43

• Elegantní dlouh˘ dámsk˘ koÏich
z nutrie, neno‰en˘, vãetnû ãepice.
V˘‰ka postavy 168 cm, vel. 48 aÏ
50. Cena 16 000 Kã. Inf. na tel.:
603 760 181, 596 752 297. B393/43
• Zachovalou kuchyÀskou ãalounûnou rohovou lavici. Svûtlé
dﬁevo, úloÏn˘ prostor, vãetnû stolu a 2 ks sedaãek. Cena 1 000 Kã.
Inf. na tel.: 604 520 304. B394/43

B395/43

• Vymûním byt OKD 3+1 s lodÏií,
4. p. bez v˘tahu, poblíÏ haly Slavie, za 2+1 v Havíﬁovû. PoÏaduji
doplatek. Inf. na tel.: 605 932 491.
B396/43

• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B397/43
tel.: 775 370 371.

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH ¤ÍZENÍ,
KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA

V ¤ÍJNU 2008
• Investice stavební (ISTAV)
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Páté narozeniny Záchranného t˘mu ââK
SoutûÏ v první pomoci na Slezskoostravském hradû vyhrála druÏstva policistÛ
OSTRAVA Zadarmo a pro v‰echny! V duchu odpovídajícímu jeho
poslání poﬁádal Záchrann˘ t˘m
âeského ãerveného kﬁíÏe Ostrava
první ﬁíjnov˘ víkend oslavy 5. narozenin. Vyvrcholilo to na Slezskoostravském hradû akcí se v‰eﬁíkajícím
názvem „Hrad Ïije první pomocí“.
Ke gratulantÛm nemohla nepatﬁit
spoleãnost OKD.
„MÛÏeme b˘t maximálnû spokojeni, odhadem jsme tady mûli na tﬁi a
pÛl tisíce lidí,“ prohlásil jednatel
t˘mu Marek Prá‰il s tím, Ïe bez podpory hlavního partnera – OKD – by
si tak velkou akci mohli sotva dovolit. Její souãástí byly kromû 1. roãníku SoutûÏe pro nezdravotnické sloÏky Integrovaného záchranného
systému v poskytování první pomoci
rÛzné ukázky ãi poradenství.
Vyvrcholení pak pﬁedstavovala
soutûÏ samotná – na nûkolika stanovi‰tích ãekaly na druÏstva úkoly
v podobû o‰etﬁení dívky kousnuté
psem, mladíka poﬁezaného motorovou pilou ãi obûti hospodské rvaãky.
Figuranti byli vûrohodnû namaskováni vãetnû umûlé krve. V poskytování
první pomoci si vedli nejlíp ostrav‰tí
policisté – z pohotovostního poﬁádkového odboru, Vítkovic a Poruby.

V soutûÏi zvítûzili policisté, zde pomáhají dívce pokousané psem.
Záchrann˘ t˘m si pûtileté období ãinnosti pﬁipomíná také v˘stavou fotografií ze sv˘ch zásahÛ a
akcí v Krevním centru Fakultní

Hrad Ïije první pomocí – koná se nástup pﬁed zahájením soutûÏe
FOTO: Radek Luk‰a
nezdravotnick˘ch druÏstev.

Nadace OKD podpoﬁila Kluby
maminek pro v˘jimeãné dûti
OSTRAVA (r) Ostravské sdruÏení
Místo pro dûti pomÛÏe pﬁibliÏnû 80
handicapovan˘m a hyperaktivním
dûtem pﬁi jejich zaãlenûní do spoleãnosti. Dûtí s autistickou diagnózou a také zdánlivû nezvladatelní
hyperaktivní prckové se pﬁipravují
na zaãlenûní do bûÏného Ïivota
v rámci KlubÛ maminek pro v˘jimeãné dûti, které podpoﬁila sv˘m
grantem Nadace OKD.
„Na‰e speciální ‰koliãka je
zamûﬁená na práci s mal˘mi dûtmi,
které se narodily s postiÏením autistického spektra. Zvlá‰tním druhem
autismu je takzvan˘ aspergerÛv
syndrom, kter˘ rodiãe ãasto nemusí
ani rozpoznat,“ vysvûtlila realizátorka projektu Vûra Stuchlá. „Tyto
dûti jsou upovídanûj‰í, mohou mít
napﬁíklad encyklopedické znalosti,
v˘bornou pamûÈ nebo zvlá‰tní
matematické schopnosti, proto se
zprvu jeví spí‰e jako v˘jimeãnû
nadané. Pﬁi vstupu do kolektivu se
v‰ak zaãnou projevovat jako typiãtí
autisté, tedy mohou b˘t agresivní a
nezvládají komunikaci s ostatními
dûtmi. RovnûÏ pracujeme i s dûtmi
hyperaktivními, které jsou pro rodiãe zkrátka nezvladatelné.“ doplÀuje
Stuchlá.

Aktivity KlubÛ maminek probíhají dvakrát t˘dnû na dvouhodinov˘ch setkáních. Speciální pedagogové a psychologové pomáhají
dûtem ve vûku od 2 do 7 let nauãit
se komunikovat s ostatními dûtmi,
vedou je k samostatnosti a uãí je
vytvoﬁit si základní sociální návyky
pro vstup do mateﬁsk˘ch ‰kol.
„V pﬁítomnosti rodiãÛ si dûti
dohromady povídají, hrají, cviãí,
tanãí, zpívají a souãasnû je jim
vûnována speciální péãe odborníkÛ, kteﬁí ãinnosti korigují a pÛsobí
jako aktivní poradci.“ popisuje
Stuchlá. Rodiãe se zároveÀ mohou
zúãastnit odborn˘ch pﬁedná‰ek a
vypÛjãit si potﬁebnou literaturu
z novû zﬁízené knihovny.
Darovanou ãástku 70 000 Kã
organizace vyuÏije hlavnû na
nákup speciálních pomÛcek a
vybavení ‰koliãky. Pro dûti poﬁídí
napﬁíklad v˘tvarn˘ materiál, barviãky, speciální hraãky, cviãební
pomÛcky a hudební nástroje. „Jsou
to potﬁebné vûci, které dûtem
pomohou pﬁi jejich zaãlenûní do
spoleãnosti a navíc budou organizaci slouÏit i v budoucnu,“ vysvûtlil
mluvãí Nadace OKD Vladislav
Sobol.

nemocnice v Ostravû-Porubû. Pﬁístupná je do konce leto‰ního roku.
Náplní práce „t˘mu“ je asistence pﬁi kulturních, spoleãensk˘ch a

Figuranti byli maskovaní vûrohodnû, tento simuluje obûÈ rvaãky.
sportovních podnicích, poﬁádání
zdravotnick˘ch kurzÛ ãi ‰kolení
pro veﬁejnost a je také zálohou –
druhosledovou sloÏkou – Integro-

vaného záchranného systému pﬁipravenou na katastrofy, ne‰tûstí i
nepﬁedvídané události.
Radek Luk‰a
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Sport

Po Fulneku pﬁijede Slovácko
Pokoﬁí karvin‰tí fanou‰ci magickou hranici tﬁí tisícovek?
budeme mít uÏ R˘dla a gólmana
Kuãeru. Na domácím hﬁi‰ti se nám
v posledních kolech daﬁí, tak snad
to zvládneme i proti Slovácku,“
pﬁeje si karvinsk˘ lodivod.

MFK OKD Karviná v.
Fulnek 2:1 (1:0)

Fulnek (v oranÏovém) v Karviné neuspûl, jak dopadne Slovácko?
FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ (tam) Exligové Slovácko je dal‰ím v ﬁadû atraktivních
soupeﬁÛ druholigov˘ch fotbalistÛ
MFK OKD Karviná. Souboj
s t˘mem, kter˘ je‰tû loni na jaﬁe
vedl souãasn˘ karvinsk˘ trenér
Leo‰ Kalvoda, zaãíná v sobotu uÏ o
pÛl tﬁetí odpoledne.
Karviná vybojovala „povinné“
tﬁi body proti poslednímu Fulneku, i
kdyÏ v˘sledek 2:1 zrovna jednoznaãn˘ není. „Nepﬁipou‰tûli jsme si
nic jiného neÏ vítûzství. Byli jsme
také cel˘ zápas lep‰í, ale za stavu 1:0
soupeﬁ vyrovnal z ojedinûlé standardky. Na‰tûstí jsme vítûzství
nakonec urvali a mÛÏeme se soustﬁedit na Slovácko,“ prohlásil
záloÏník Tomá‰ Jursa. „Musím
pochválit cel˘ t˘m za bojovnost.
Nebyl to jednoduch˘ zápas, ale díky

tomu, Ïe hráli nadoraz, ho zvládli.
Vrásky mi dûlá jen nízká produktivita, spoustu ‰ancí jsme je‰tû nepromûnili. To musíme do dal‰ích zápasÛ zlep‰it,“ hodnotil vítûzství nad
Fulnekem trenér Leo‰ Kalvoda.
Slovácko, to je nedávná Kalvodova vzpomínka. Jeho mise na jihu
Moravy nebyla pﬁíli‰ úspû‰ná, o to
více by chtûl svÛj b˘val˘ klub porazit. „Soupeﬁe dobﬁe znám, coÏ by
mûla b˘t na‰e v˘hoda. K dispozici

Branky: 17. Miloslavjev, 57.
Ficek – 54. ·vec, rozhodãí: Drábek, ÎK: Sourada, Blaha – ·vec,
Vyskoãil, Luka‰tík, Janoviak,
2570 divákÛ.
Karviná: Blaha – Hoffmann,
Juska, Buryán, Jeliç – Macek,
Ficek, Dittrich, Milosavljev (71.
Jursa) – Opic (88. Juroszek),
Sourada (41. Richter). Trenér
Leo‰ Kalvoda.
Na Fulnek bylo zvûdav˘ch 2570
divákÛ, coÏ byla druhá nejvy‰‰í
náv‰tûva kola. A Karviná má po
Bohemians a Slovácku tﬁetí nejvy‰‰í
náv‰tûvy ve druhé lize! Hráãi doufají, Ïe také na Slovácko bude slu‰ná
kulisa. „Pﬁed tak v˘born˘m publikem, jaké chodí v Karviné, se hraje
skvûle. Doufám, Ïe lidi pﬁijdou i
tentokrát. My mÛÏeme slíbit, Ïe pro
tﬁi body udûláme v‰echno,“ slíbil za
t˘m jeho kapitán Martin Opic.

MFK OKD Karviná–Fulnek
II. fotbalová liga
sobota 25. 10. ve 14.30 na Mûstském stadionu

Brankáﬁ Mrkva: Z nejhor‰ího jsme venku!
Házenkáﬁi Baníku OKD Karviná smetli Kopﬁivnici o 21 gólÛ
KARVINÁ Tﬁiaãtyﬁicet nastﬁílen˘ch gólÛ a v˘razné vítûzství nad
Kopﬁivnicí by mûlo házenkáﬁe
Baníku OKD Karviná nakopnout
k lep‰ím v˘konÛm. AspoÀ podle
brankáﬁe Tomá‰e Mrkvy. Vãera
veãer, po uzávûrce tohoto vydání,
nastoupili Karvin‰tí v Jiãínû.

Baník OKD Karviná v.
Kopﬁivnice 43:22 (17:11)
Nejvíce branek: Vanão a Faith 6,
KruÏík 5, Sliwka 4/2, ·ulc a Hastík 4 – Gﬁes 6/2, Opálka 5/2, rozhodãí: Bauer,TvrdoÀ, vylouãení:
8:5, sedmiãky: 4/2 – 4/4, âK:
KruÏík, 653 divákÛ. Karviná:
Mrkva, Lefan, Pavlíãek 2, BroÏ
2, Vanão 6, Sliwka 4/2, Heinz 3,
Faith 6, ·ulc 4, Mrázek 1, KruÏík
5, Hastík 4, KorÀan 3, PoÏárek
3. Trenér Martin Kostelník.

z nejhor‰ího venku a teì uÏ budeme tabulkou ‰plhat opût nahoru.“
Po odchodu Marjanoviãe se
v bránû stﬁídáte s Lefanem. Kdo
je vlastnû jedniãka?
„Na to si nehrajeme. Jako
první jdu do brány sice já, ale
jinak se pravidelnû stﬁídáme.
KdyÏ mám pocit, Ïe jsem nechytil
nûco, co bych mûl, v pohodû tam
Lefana pustím. A naopak.“
To máte domluveny nûjaké
tajné signály?
„Koukneme na sebe a je to
jasné. Ale své si samozﬁejmû
ﬁekne i trenér.“

Pokraãujete i v zakládání rychl˘ch brejkÛ, coÏ byla Marjanoviãova specialita?
„Nedûlal to jen Nemanja, ale
v‰ichni karvin‰tí brankáﬁi. SnaÏíme se v tom pokraãovat, protoÏe
to je obrovská zbraÀ, která mÛÏe
rozhodovat zápasy.“
V nedûli vás ãeká duel ve Fr˘dku-Místku, tedy i povinnost zvítûzit…
„Fr˘dek má také spoustu mlad˘ch klukÛ a zatím jim to moc
ne‰lape. Doufám, Ïe je v nedûli
pﬁehrajeme a potvrdíme, Ïe se
opravdu zvedáme.“

OSTRAVA (tam)
Fotbalista
Mario Liãka není v Baníku Ostrava
‰Èastn˘. Tedy nebyl. Zlom snad
znamenal jeho vynikající v˘kon
proti Bohemians (5:4), ve kterém
vstﬁelil dva góly. A ten druh˘
z nich, to bylo potû‰ení pro kaÏdé
fotbalové srdce.
Mlad‰í ze synÛ generálního
manaÏera Vernera Liãky se vrátil
na Bazaly pﬁed sezonou jako jedna
z velk˘ch posil. Nedokázal si ale
získat stabilní místo v základní
sestavû, coÏ bylo pro nûj velké zklamání. „Nastoupit v základu nebo
naskoãit aÏ v prÛbûhu zápasu, to je
pro mû obrovsk˘ rozdíl. Nejsem
ten typ hráãe, kter˘ jde na posledních deset minut a rozhodne
zápas,“ ﬁíká ofenzivní záloÏník.
Nebo útoãník? To je dal‰í problém:
„Vût‰inou nastupuji na postu levého záloÏníka, ten je ale aÏ tﬁetí

Z

v poﬁadí. Nejradûji hraji podhrotového útoãníka. Tam jsem nastoupil
v Plzni a teì proti Bohemce a
v obou utkáních se mi daﬁilo. Snad
si toho pan Veãeﬁa v‰imne,“ doufá
fotbalista, kter˘ dostal kﬁestní
jméno po slavném Mariu Kempesovi.
Proti Bohemians to byl právû
Liãka, kter˘ zvedl ostravsk˘ prapor
za nepﬁíznivého stavu 0:2. SníÏil a
pak pﬁidal i tﬁetí gól, kter˘ stál za
to. NÛÏkami napálil míã z patnácti
metrÛ rovnou do sítû. „Ten centr
letûl hodnû dlouho, takÏe jsem mûl
ãas kﬁiknout na Davida Stﬁihavku,
aÈ mi míã pustí. Pak uÏ to nebylo
tak tûÏké,“ komentoval skromnû
svÛj exkluzivní kousek.
V nedûli nastoupí Baník ve
Zlínû a do sestavy se vrátí Václav
Svûrko‰. ZÛstane místo i pro Maria
Liãku?

V¯SLEDKÒ

HÁZENÁ
Extraliga muÏÛ: Baník OKD Karviná–Kopﬁivnice 43:22, po 7. kole:
1. Pre‰ov 12, 2. Zubﬁí 12, 3. Dukla
12, 4. Karviná 8.
FOTBAL
I. liga: Baník Ostrava–Bohemians
5:4 (37. a 44. Liãka, 48. a 73. Stﬁihavka, 40. Otepka z penalty), po
10. kole: 1. Slavia 25, 2. Mladá
Boleslav 23, 3. Liberec 20, 4. Sparta 18, 5. Baník 17. II. liga: Karviná–Fulnek 2:1, po 12. kole: 1. Jihlava 25, 2. Bohemians 1905 23, 3.
âáslav 23, …10. Karviná 15.
MSFL: Bﬁeclav–Baník B 2:1, Zlín
B–Fr˘dek-Místek 1:2, po 12. kole:
1. Hluãín 26, 2. Znojmo 25, 3. KromûﬁíÏ 22, …6. Fr˘dek-Místek 17, 8.
Baník B 17. Divize E: OrlováLutynû–V. Karlovice 1:0, Haví-

CO

ﬁov–Fren‰tát 2:0, Kravaﬁe v. Poruba 0:1, po 12. kole: 1. Slaviãín 29, 2.
V. Losiny 27, 3. ·umperk 21, 4.
Poruba 21, 6. Havíﬁov 20, 7. Orlová 18.
Okresní pﬁebor: VûﬁÀovice–Doubrava 0:0, Tûrlicko–H. Îukov 4:1,
Domaslavice–L. Petrovice B 2:3, B.
Rychvald–V. Bohumín 2:0, H. Bludovice–Havíﬁov B 0:4, B. F. Orlová–Sj Rychvald 2:1, âSAD Havíﬁov–Louky 2:1, TJ Petﬁvald–Bohumín B 3:1, Sn Orlová–Karviná B
1:1, po 14. kole: 1. Karviná B 35, 2.
Tûrlicko 28, 3. Sj Rychvald 26.
HOKEJ
I. liga: Havíﬁov–Chomutov 2:5,
Kometa Brno–OKD Poruba 7:1,
po 14. kole: 1. Kometa 34, 2. Ústí
33, 3. Chomutov 32, …11. Havíﬁov
19, 13. Poruba 14.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – II. liga: MFK OKD Karviná–Slovácko (14.30), MSFL: Fr˘dek-Místek–Zábﬁeh (10.15), divize
E: Poruba–Fren‰tát (10.15), okresní pﬁebor: Doubrava–Karviná B,
Louky–TJ Petﬁvald, Sj Rychvald v.
âSAD Havíﬁov, Havíﬁov B–B. F.
Orlová, V. Bohumín–H. Bludovice
a H. Îukov–Domaslavice (v‰e
14.30).

NEDùLE
Házená:
Fr˘dek-Místek–Baník
OKD Karviná (17). Fotbal –
MSFL: Baník B–Slovácko B (Vﬁesina, 10.15), okresní pﬁebor: Bohumín B–Sn Orlová, L. Petrovice
B–B. Rychvald a VûﬁÀovice–Tûrlicko (v‰e 14.30).
ST¤EDA
Hokej – I. liga: Havíﬁov–Beroun
(17).

OKD, a. s.
vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná v obchodním rejstﬁíku

DÛl Darkov
se sídlem Karviná-Doly, ã. p. 2179, PSâ 735 06

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na:

OSTAV ãíslo ﬁádku 166

Byl vá‰ v˘kon proti Kopﬁivnici
tak vynikající, nebo soupeﬁ nemûl
svÛj den?

Oprava v˘tlaãného potrubí
DN 300 v jámû Mír 5

„V˘kon soupeﬁe hodnotit
nebudu. My jsme se na zaãátku
chvíli hledali, spálili jsme nûjaké
‰ance. Pak jsme se ale rozjeli a
pﬁedvedli v˘born˘ v˘kon. Podle
toho nakonec vypadal i v˘sledek.“
Dá se tedy ﬁíct, Ïe va‰e forma
jde nahoru?
„Pﬁed sezonou jsme tradiãnû
hodnû omladili a chvíli trvalo, neÏ
jsme se sehráli. Myslím ale, Ïe jsme

,Ostravsk˘ Kempes’ sestﬁelil Bohemku
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Podobn˘ v˘sledek jako s Kopﬁivnicí by Karvin‰tí brali i ve Fr˘dkuFOTO: Ivo Dudek
Místku.

Kontaktní osoby:
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