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DNES V HORNÍKU
Nápad, co stojí za to
DÒL DARKOV Proã tak sloÏitû,
kdyÏ to jde jednodu‰eji?! Staãilo
by zprovoznit dvû slepé, nepouÏívané koleje a jednu pﬁistavût. Pak
by se dal tûÏk˘ a rozmûrn˘ materiál naváÏet k jámû prÛbûÏnû, ale i
rychleji a bezpeãnûji. Tak uvaÏoval
zámeãník dÛlní dopravy Dolu
Darkov Stanislav Hönig.
str. 2
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Mike Salamon fáral na Lazech
Vidûl jsem dole nad‰ení pracovat a tûÏit uhlí, ﬁekl nejvy‰‰í pﬁedstavitel NWR

Ma‰ina s pûti pohony
LAZY Vybavení nového slibného
porubu 139704 – 1 na závodû Lazy
nejvût‰ími sekcemi na svûtû znamenalo i poﬁízení techniky schopné vypoﬁádat se se zv˘‰en˘mi
nároky na transport. K tomu patﬁí
napﬁíklad lokomotiva z fr˘dlantského Ferritu model DLZ 110 F
pro zesílenou závûsnou dráÏku
ZD 24 C/100.
str. 3

Díla inspirovaná prací
OSTRAVA (uzi) Havíﬁi se sbíjeãkou, kusem horniny, lampou, ale i
harmonikou. Dûti ãi Ïeny na haldách. TûÏní vûÏe a lanovky pﬁepravující uhlí. To v‰e bylo inspirací
malíﬁÛm a sochaﬁÛm od 19. století
asi aÏ do druhé poloviny 20. století. Jejich díla vystavují v „ideálním“ prostﬁedí michálkovického
památkového Dolu Michal. str. 4

Poznává jinou havíﬁinu
OSTRAVA V Praze pÛsobící
odborník na moderní elektronickou komunikaci a rodák z Kutné
Hory je mozkem probíhající letní
komixové hﬁíãky. Jan Klusáãek
díky tomu poznává i odli‰nou
havíﬁinu, neÏ tu stﬁíbrnou, kterou
má z dûtství i mládí zaÏitou. str. 6

Fotbalisté Karviné OKD
zahajují v Hradci
KARVINÁ Zápas v Hradci Králové (3. 8.) se do historie karvinského fotbalu zapí‰e zlat˘m písmem.
Tímto duelem se MFK Karviná
OKD, jak zní nov˘ oficiální název,
vrací do druhé ligy.
str. 12

LAZY Od nejstar‰ího k nejnovûj‰ímu. Tak se dá shrnout „náv‰tûva“ nejvy‰‰ích ‰éfÛ OKD a její
mateﬁské firmy NWR na Dole
Karviná. Klaus-Dieter Beck a
Mike Salamon fárali ve ãtvrtek 24.
ãervence na závodû Lazy. Zajímalo
je hlavnû srovnání technologie z
posledních desetiletí 20. a poãátku
21. století.

Nejprve se cestovalo pﬁibliÏnû
ãtyﬁicet minut na ãtyﬁi kilometry
vzdálené pracovi‰tû na závodû
âSA. „Tam v porubu ãíslo 740 58
máme nasazeno vÛbec nejstar‰í
vybavení,“ informoval závodní
Libor Stebel z LazÛ, kter˘ spolu s
dal‰ími zástupci Dolu Karviná
vãetnû jeho ﬁeditele Pavla Hadravy
hosty doprovázel.

Daleko zajímavûj‰í byla pro
Klause-Dietera Becka a pﬁedev‰ím
Mikea Salamona exkurze do porubu 139704-1 na lazecké stranû. Tam
se dûjí skuteãnû velké vûci – poprvé
na tomto závodû instalovali technologii z programu POP 2010. Celkem
105 sekcí s dosahem aÏ ‰esti metrÛ,
coÏ je absolutní novinka i v revíru.
Pokraãování na stranû 3

Mike Salamon, pﬁedseda
pﬁedstavenstva NWR, mateﬁské firmy OKD, zhruba 900
metrÛ pod zemí na Lazech
v novém porubu.
FOTO: Radek Luk‰a

PÛl miliardy do pracovních pomÛcek
Bezpeãnost práce a ochrana lidí je pro OKD dÛleÏitûj‰í neÏ samotná tûÏba
OSTRAVA Bezpeãnost, bezpeãnost a zase bezpeãnost! Toto slovo
se v prÛbûhu ãtvrteãní tiskové konference ve Vile hostÛ OKD skloÀovalo ve v‰ech pádech. Znûlo z úst
nejen pﬁedsedy pﬁedstavenstva a
generálního ﬁeditele OKD KlauseDietera Becka. Hlavní prioritu
upﬁednostÀovanou pﬁed vlastní
tûÏbou zdÛrazÀoval také Miklos
(Mike) Salamon, pﬁedseda pﬁedstavenstva spoleãnosti New World
Na tiskové konferenci pﬁedstavitelé NWR a OKD novináﬁe mj.
seznámili s programem zv˘‰ení
bezpeãnosti práce v OKD.
FOTO: Josef Lys

Resources N. V. (NWR), která je
100procentním vlastníkem OKD.
Mike Salamon pﬁi‰el mezi novináﬁe bezprostﬁednû po vyfárání
z Dolu Karviná. Tam za doprovodu K.-D. Becka nav‰tívil dva
poruby. Jeden se star‰ím vybavením na závodû âSA, druh˘ na
závodû Lazy vybavovan˘ v rámci
programu POP 2010 nejmodernûj‰í technikou. Porub 139704-1 s
hydraulick˘mi sekcemi od firmy
DBT 2800/6000 (Bucyrus) bude uÏ
v záﬁí dob˘ván kombajnem Eickhoff SL 500 s dopravníkem
PF6/1042, respektive podporubov˘m
dopravníkem
PZF11PF4/1132 s drtiãem DU 3P5. Oãe-

kává se, Ïe v tomto porubu se
dennû vytûÏí tﬁi aÏ ãtyﬁi tisíce tun
uhlí. Jde o jedno z deseti pracovi‰È
dolÛ OKD, která budou do konce
roku 2009 vybavena obdobnou
moderní dob˘vací ãi razicí technologií v celkové hodnotû kolem
osmi miliard korun. Ta pﬁispûje
nejen k vy‰‰í produktivitû, ale pﬁedev‰ím k lep‰í bezpeãnosti práce.
Jak uvedl Mike Salamon, spoleãnost NWR po vstupu na lond˘nskou a praÏskou burzu se pro investory stala oknem do stﬁední Evropy.
Ukazuje jim cestu, jak v tomto
z geografického pohledu izolovaném regionu dosáhnout úspûchu.
Pokraãování na stranû 2
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
a s i
kaÏd˘
touÏí
v dobû
prázdn i n
utéct
z mûsta
nûkam
do pﬁírody. BohuÏel, vût‰inû z nás, kteﬁí
jsme dávno opustili ‰kolní lavice,
nezb˘vá kromû tûch pár dnÛ dovolené nic jiného neÏ léto ve mûstû
prostû nûjak „pﬁeÏít“. BohuÏel,
kromû koupali‰È, sportu a moÏn˘ch
náv‰tûv zoo, muzea nebo galerií,
toho Ostrava v létû sv˘m obyvatelÛm aÏ dosud mnoho nenabízela. A
tak si myslím, Ïe mûli skvûl˘ nápad
dva ostrav‰tí herci – Vladimír
Polák a Petr S˘kora, kdyÏ se rozhodli uspoﬁádat pod hlaviãkou
agentury PaS de Théatre po praÏském vzoru také v Ostravû letní
Shakespearovské slavnosti a odehrát na Slezskoostravském hradû
ãtyﬁi Shakespearovy komedie a
dramata v ãeském, slovenském i
polském nastudování. Jedineãné
prostﬁedí hradu, jevi‰tû i hledi‰tû
pod ‰ir˘m nebem – to v‰e umocÀuje kouzlo divadelních veãerÛ, o nûÏ
projevili Ostravané (a nejen oni)
obrovsk˘ diváck˘ zájem. Potû‰ilo
mû, Ïe jeden z hlavních partnerÛ
Shakespearovsk˘ch
slavností
v Ostravû – akciová spoleãnost
OKD, nezapomnûla, Ïe ve mûstû
zÛstávají v létû i lidé, kteﬁí nemají
tolik moÏností ani prostﬁedkÛ, aby
mohli nav‰tûvovat podobné kulturní události, jako jsou tyto divadelní
slavnosti pod ‰ir˘m nebem. Nadace
OKD nabídla volné lístky na ãtyﬁi
pﬁedstavení
Shakespearov˘ch
komedií také dûtem z dûtsk˘ch
domovÛ a ostravskému âtyﬁlístku
– centru pro osoby se zdravotním
postiÏením. Tato nabídka se setkala s velk˘m nad‰ením mezi klienty
âtyﬁlístku, kteﬁí divadlo milují a
mnozí z nich se mu také ve volném
ãase aktivnû vûnují. Bylo by jistû
krásné, kdyby tato pﬁíleÏitost pro
nû nezÛstala ojedinûlá...

Nápad, kter˘ stojí za to
Realizace programu POP 2010 inspiruje lidi k nov˘m my‰lenkám
DÒL DARKOV Proã to dûlají tak
sloÏitû, kdyÏ to jde jednodu‰eji?!
Staãilo by zprovoznit dvû slepé,
nepouÏívané koleje a jednu pﬁistavût. Pak by se dal tûÏk˘ a rozmûrn˘
materiál naváÏet k jámû nejen prÛbûÏnû, ale pﬁedev‰ím rychleji a bezpeãnûji. – Tak nûjak pﬁi práci uva-

ˇ

Bohdana Rywiková,
pracovnice pro vztahy
s veﬁejností âtyﬁlístku
– centra pro osoby se zdravotním
postiÏením Ostrava

Stanislav Hönig ukazuje sníÏen˘
profil u stanovi‰tû naráÏeãe.

Ïoval zámeãník dÛlní dopravy Dolu
Darkov Stanislav Hönig (51), kter˘
pﬁed necel˘m rokem pﬁi‰el na
závod 2 z uzavﬁeného dolu Dukla.
Nápad se zalíbil jeho ‰éfÛm
natolik, Ïe ho nejen vyhlásili za nejlep‰í v mûsíci ãervnu, ale také prosadili jeho okamÏitou realizaci.
„Stihli jsme to za tﬁi t˘dny,“ informoval nás vedoucí svislé dopravy
Milan Ku‰. „NejenÏe jsme poloÏili
novou kolej a zprovoznili ty slepé,
ale zrekonstruovali jsme celé úzkorozchodné koleji‰tû jámy Mír 5.
Teì jsme pﬁipraveni na pﬁepravu
tûÏ‰ích a rozmûrnûj‰ích bﬁemen,
napﬁ. sekcí Bucyrus, které budeme
jámou Mír 5 spou‰tût v rámci programu POP 2010.“
Autor nejlep‰ího ãervnového
nápadu se pﬁiznal, Ïe na Dukle,
kde pracoval od roku 1980, také
podal nûkolik drobn˘ch zlep‰ovákÛ, ale tentokrát to stojí opravdu
za to. U stanovi‰tû naráÏeãe jámy
Mír 5 nám ukázal místo, kter˘m na
vozících projíÏdí materiál. Rozmûrnûj‰í díly nov˘ch sekcí by se
sem jen tûÏko vmûstnaly. Díky
nové venkovní koleji a zprovoznû-

Kdysi do budovy jámy Mír 5 smûﬁovaly jedny koleje, nyní jsou to
díky nápadu Stanislava Höniga uÏ dvoje.
ním onûch slep˘ch v jámové budovû tento problém odpadá. Manipulace s bﬁemenem a samotná doprava se zjednodu‰í, zrychlí a hlavnû
bude bezpeãnûj‰í. Navíc starou trasou mÛÏe souãasnû proudit jin˘
materiál.
Na Darkovû si dobr˘ch nápadÛ
váÏí. KaÏd˘ mûsíc vyhla‰ují a oce-

Àují ten nejlep‰í. Dûje se tak dlouhodobû, systematicky. „V leto‰ním
roce jen na úseku svislé dopravy
jsme realizovali ‰est dobr˘ch nápadÛ, které vedly ke zlep‰ení provozu
skipu, zrychlení pﬁepravy materiálu
a zv˘‰ení bezpeãnosti práce,“ sdûlil
na závûr Milan Ku‰.
TEXT FOTO: Josef Lys

Plaãek má tﬁetí ,standard’ a vyhlásil ãtvrt˘

Podûkování a blahopﬁání od vedení Dolu
Paskov pro raziãsk˘ kolektiv.

STA¤Íâ (uzi) Raziãsk˘ kolektiv Petra Plaãka
z úseku P3 od Roberta Duchonû ze staﬁíãské ‰achty miluje odmûny za standardní v˘kony. V minul˘ch dnech totiÏ oznámil splnûní leto‰ního uÏ tﬁetího „limitu“ na jedné ‰trece a obratem vyhlásil dal‰í.
„Je to poﬁád stejnû nároãné. Tentokrát bylo
více roboty i kvÛli tomu, Ïe jsme vybavovali pracovi‰tû nov˘m pohonem TP ãíslo 4 bez pﬁeru‰ení
standardního v˘konu,“ uvedli na úseku P3. Havíﬁi hlavního pﬁedáka Plaãka, jehoÏ jméno je ostatnû zmiÀováno na ãestn˘ch paskovsk˘ch „skurách“ nejãastûji, to zvládli i navzdory chybûjícím
kolegÛm uÏívajícím si zaslouÏené letní dovolené.
PlaãkÛv kolektiv dûlá na ‰trece 041 5250/1 od
poloviny leto‰ního bﬁezna. Do souãasné doby má
vyraÏeno na 440 m, dal‰ích je‰tû témûﬁ 600 m
zb˘vá do probídky do dal‰ího díla v tomto prostoru. Aktuální standardní v˘kon byl dosaÏen ve
dnech 2. ãervna aÏ 14. ãervence v profilu K 14/P 28
s mocností budování 0,5 m. Dennû se v prÛmûru
„prokousali“ 5,13 m, dohromady pak 159 m.

Hlavní pﬁedák Plaãek (vpravo) a vedoucí
FOTO: Radek Luk‰a
úseku DuchoÀ (vlevo).

PÛl miliardy do pracovních pomÛcek
Pokraãování ze strany 1
Mike Salamon v prÛbûhu svého
tﬁídenního pobytu také nav‰tívil za
doprovodu K.-D. Becka jiÏní Polsko. Tam v revíru D´bieƒsko 1 spoleãnost NWR získala prostﬁednictvím své dceﬁiné spoleãnosti Karbonia PL povolení k tûÏbû uhlí. Jde o
licenci na 50 let. VytûÏitelné zásoby
zde pﬁedstavují 190 mil. tun koksovatelného uhlí. Po zprovoznûní
dolu se pﬁedpokládá roãní tûÏba ve
v˘‰i 4 milionÛ tun. Místní lidé
obnovení tûÏby v D´bieƒsku vítají.
Po vyhloubení nov˘ch jam a zprovoznûní dolu ‰achta pﬁinese na 2500
dobﬁe placen˘ch pracovních míst a
pﬁispûje k oÏivení této oblasti.
Kromû uveden˘ch investic ke
zv˘‰ení bezpeãnosti a produktivity
práce tûÏaﬁi v dolech i laboratoﬁích
testují nûkteré ochranné prostﬁedky. Obnova ãásti z nich dokonce uÏ
zaãala. Jak uvedl generální ﬁeditel
OKD Klaus-Dieter Beck, v nejbliÏ‰ích dvou letech firma vynaloÏí

na obmûnu ochrann˘ch pracovních pomÛcek pÛl miliardy korun.
Jde o program, kter˘ firma rozjela
na poãátku leto‰ního roku.
Na ‰achtách se testují lehãí a svítivûj‰í osobní dÛlní lampy, které
postupnû nahradí souãasné svítilny.
Celkem jich bude 17 tisíc. Testuje
se také pût typÛ goretexov˘ch pracovních bot. Rozhodnutí o tom nejvhodnûj‰ím padne uÏ v srpnu. Do
roku 2010 se jich pak nakoupí 20
tisíc párÛ. Zkou‰ejí se také bavlnûná trika a fáraãky s odrazov˘mi
ná‰ivkami. Nakupovány jsou nové
indikaãní a detekãní pﬁístroje. „Byli
jsme blízko tomu, abychom mûli uÏ
i nov˘ moderní sebezáchrann˘ pﬁístroj. Bûhem testování v laboratoﬁích se ale zmûnily pﬁedpisy EU a
místo toho, abychom pﬁístroje
mohli testovat na maximální hloubku 1500 metrÛ, musíme je testovat
na hloubku tﬁi tisíce metrÛ,“ ﬁekl
Beck a dodal, Ïe v tak velké hloubce Ïádn˘ dÛl v Evropû netûÏí. Jak

dále uvedl, jde o jedin˘ ochrann˘
prostﬁedek, v jehoÏ zavádûní nastalo zpoÏdûní. „Vûﬁím ale, Ïe koncem
roku budeme moci zaãít vymûÀovat

i souãasné sebezáchranné pﬁístroje
za nové,“ upﬁesnil.
Kromû toho OKD zavádí dal‰í
opatﬁení ke zv˘‰ení bezpeãnosti

Mike Salamon, pﬁedseda pﬁedstavenstva spoleãnosti New World
Resources N. V., s tlumoãnicí Evou Vévodovou, která prostﬁednictvím t˘deníku Horník ukazuje novû vybavovan˘ porub, jenÏ oba
spoleãnû s generálním ﬁeditelem OKD Klausem-Dieterem Beckem
FOTO: Josef Lys
pﬁed tiskovou konferencí nav‰tívili.

práce, která nejsou zahrnuta v oné
pÛlmiliardové sumû. Jde napﬁ. o
nákup klimatizace pro dÛlní pracovi‰tû, poﬁízení vysoce sofistikovan˘ch systémÛ odprá‰ení, ale
také o náklady na ‰kolení v pracovní dobû a prostoje s tím spojené.
Nov˘ program zv˘‰ení bezpeãnosti práce zapoãat˘ v úvodu roku
2008 vedl k tomu, Ïe v prÛbûhu
prvního pololetí se v OKD sníÏila
ãetnost úrazÛ témûﬁ o 25 procent.
Pozitivní v˘sledek v‰ak zhatily ãervencové tragické události. V podzemí Dolu Darkov zemﬁeli dva
záchranáﬁi, o t˘den pozdûji v Dole
Paskov zahynul horník dodavatelské firmy.
Generální ﬁeditel OKD zdÛraznil, Ïe bezpeãnost práce a ochrana
lidí je pro firmu dÛleÏitûj‰í neÏ
samotná tûÏba. „Pracujeme na
tom, abychom v tomto smûru zmûnili my‰lení na‰ich zamûstnancÛ,“
dodal.
Josef Lys
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Mike Salamon fáral na Lazech
Pokraãování ze strany 1
„Nejvût‰í sekce bûÏnû uÏívané
na svûtû. MoÏná jen nûkde v jihoafrick˘ch dolech mohou mít nûco
vût‰ího,“ pﬁedstavoval ‰éf OKD
Beck ‰éfovi NWR Salamonovi, do
ãeho to investovali. Oãekává se, Ïe
hlavní pﬁedák Lumír Mosler bude
v daném porubu se sv˘m kolektivem tûÏit tﬁi aÏ ãtyﬁi tisíce tun uhlí
dennû.
V novû vybaveném porubu (viz
také HORNÍK ã. 30) se pánové
Salamon a Beck tázali prakticky na
v‰echno. „Co svûtla? Kde budou,“
staral se napﬁíklad ‰éf NWR. „Na
‰achtách v USA jsou na kaÏdé
sekci,“ doplnil ho ‰éf OKD. Dostalo se jim uji‰tûní, Ïe v na‰ich podmínkách to bude vÏdy co druhá ãi
tﬁetí sekce.
Probírala se samozﬁejmû bezpeãnost a do‰lo i na „detaily“, jako
nová hornická trika s reflexními

prvky. Ty se Mikeu Salamonovi
líbily. „Kvalitní, z egyptské bavlny,“
komentoval to Klaus-Dieter Beck.
V této souvislosti nechybûl ani
humor, kdyÏ kdosi z havíﬁÛ podotkl, Ïe v tom budou „ãeské pivní
pupky“.
„Chtûl jsem vidût, do ãeho vkládáme peníze,“ nechal se sly‰et po
vyfárání Salamon. Nebyla to jeho
první náv‰tûva v dole patﬁícímu
OKD, ale zato podle jeho slov splnila svÛj úãel. „Musím ﬁíci, Ïe bylo
potû‰ující, kdyÏ jsem vidûl entuziasmus, to nad‰ení pracovat a tûÏit
uhlí,“ doplnil pﬁedseda pﬁedstavenstva spoleãnosti NWR.
Radek Luk‰a

Mike Salamon (první zprava) a
Klaus-Dieter Beck (tﬁetí zleva)
s havíﬁi v porubu vybaveném
v programu POP 2010.

Právû tohle zajímalo „nejvy‰‰í ‰éfy“ spoleãností NWR i OKD ze v‰eho nejvíce – 105 vysok˘ch sekcí
s dosahem aÏ ‰esti metrÛ, instalovan˘ch ve slibném porubu ãíslo 139704-1 na Lazech.

Pﬁedstavitel NWR Mike Salamon (vpravo) a generální ﬁeditel OKD
Klaus-Dieter Beck spolu fárali na Dole Karviná.

Jezdí jako v autû s automatem
Lokomotiva pro zesílenou závûsnou dráÏku má tah 100 kN díky pûti pohonÛm
LAZY (uzi) Vybavení nového
slibného porubu 139704 – 1 na
závodû Lazy nejvût‰ími sekcemi
na svûtû znamenalo i poﬁízení
techniky schopné vypoﬁádat se se
zv˘‰en˘mi nároky na transport.

K tomu patﬁí napﬁíklad lokomotiva z fr˘dlantského Ferritu model
DLZ 110 F pro zesílenou závûsnou
dráÏku ZD 24 C/100.
Od ostatních závûsn˘ch lokomotiv je novinka rozeznatelná

hned na první pohled – pﬁidan˘m
pát˘m pohonem pﬁed kabinou.
„Tím dosáhne tahu aÏ 100 kN, to
dûlá aÏ o polovinu více neÏ mnohé
na‰e star‰í,“ vysvûtlovali chlapi
z dÛlní dopravy v remíze na IX.

patﬁe. Ti si pochvalovali i noÏní
ovládání podobné automobilu
s automatickou pﬁevodovkou.
Pákou staãí „zaﬁadit“ rychlost a
pak uÏ jenom ‰lapat na pedál.
K nejsilnûj‰ímu modelu pﬁibyla

na lazecké ‰achtû i jedna nová
lokomotiva s tahem „pouh˘ch“ 80
kN. Co se závûsné dráÏky t˘ãe, tu
pro pﬁepravu sekcí nahradili silnûj‰í konstrukcí s krat‰ími ãástmi,
pevnûj‰ími spoji i vy‰‰í nosností.

Nejsilnûj‰í lokomotiva z Ferritu pro zesílenou závûsnou dráÏku na závodû Lazy, má vepﬁedu pﬁídavn˘ pát˘ pohon a ovládání jako u auta s automatem.

FOTO: Radek Luk‰a
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Dovolen˘m poãasí nepﬁálo, havíﬁÛm ano
NiÏ‰í teploty ocenili zejména zamûstnanci závodu âSA, ﬁíká vedoucí v˘roby Dolu Karviná Petr ·korpík
KARVINÁ Chladné a de‰tivé ãervencové poãasí sice nepﬁálo lidem
na dovolené, zato pomohlo havíﬁÛm. Na dÛlních pracovi‰tích, kde
teploty v letních mûsících neb˘vají
zrovna pﬁíjemné, bylo o poznání
chladnûji. Nebyl také zaznamenán
tlak na vybírání voln˘ch dnÛ. Koupel v de‰ti nepatﬁí k oblíben˘m letním zábavám a horníci nejsou v
tomto smûru v˘jimkou. V rozhovoru pro t˘deník Horník to potvrdil i
vedoucí v˘roby Dolu Karviná Petr
·korpík.
Konãí ãervenec. Jak zvládáte
dobu dovolen˘ch?
Z hlediska absencí z dÛvodu ãerpání dovolené a obsazení jednotliv˘ch pracovi‰È probíhá v‰e v souladu se zpracovan˘m letním opatﬁe-

ním. Chladnûj‰í poãasí ocenili
zejména zamûstnanci závodu âSA,
kde jsou klimatické podmínky na
dÛlních pracovi‰tích sloÏitûj‰í neÏ
na Lazech. Teploty tady byly znatelnû niÏ‰í neÏ v minul˘ch letních
obdobích.
Hovoﬁíme o závodu âSA. Jak to
tady vypadalo v ãervenci z hlediska
v˘roby?
V prvních ãervencov˘ch dnech
pokraãovala na závodû âSA zhruba t˘denní v˘luka. Byla odstavena
skipová jáma. Díky vtipnému technickému ﬁe‰ení jsme dokázali vyﬁe‰it pﬁevedení celého odtûÏení závodu âSA na závod Lazy. Za to patﬁí
upﬁímné podûkování pracovníkÛm
centrálního pásového odtûÏení pod
vedením Zdenka Janovského.

Nepﬁíli‰ letní poãasí v ãervenci havíﬁe ze závodu âSA k dovolenkám nelákalo.
V návaznosti na dal‰í vstupy pﬁedpokládáme splnûní technického
reÏimu tohoto mûsíce.
O jaké dal‰í vstupy se jedná ?

Petr ·korpík, vedoucí v˘roby na Dole Karviná na svém pracovi‰ti.

V polovinû ãervence na závodû
âSA najel nov˘ kapacitní porub
14091. Pﬁesto, Ïe je situován ve
spodní lávce, oãekáváme od nûho
denní tûÏbu aÏ 3 tisíce tun. Porub
bude tûÏit osvûdãen˘ kolektiv
dodavatelské firmy Alpex, veden˘
hlavním pﬁedákem Markem Falem
a vedoucím úseku Janem Pustu∏ou.
Dal‰í kapacitní porub na závodû

âSA se rozjede v prvních dnech
srpna. Je oznaãen ãíslem 22 3452/1
a v ohradníku doubravsk˘ch jam si
ho pﬁipravil kolektiv dal‰í dodavatelské firmy – Carbokov. Tyto dva
poruby budou na závodû âSA
plnit roli pilíﬁe tûÏby v letním
období.
A jak vypadá situace v tûÏbû na
závodû Lazy?
Oba kapacitní poruby závodu
Lazy vcházejí v souãasné dobû do
erozí. Existuje pﬁedpoklad, Ïe
tûÏba z nich poklesne ze souãas-

FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

n˘ch asi 5 tisíc tun moÏná aÏ na
polovinu. Oãi jsou tu proto upﬁeny
na porub 139 704, kter˘ je vybavován novou technikou v rámci programu optimalizace produkce POP
2010. Sekce v˘ztuÏe uÏ stojí, nyní je
tﬁeba nainstalovat kombajn a
poskládat sbûrn˘ dopravník a odtûÏení. Rozjezd porubu je plánován
na 1. dekádu záﬁí. Dob˘vaná mocnost tu bude témûﬁ 5 metrÛ. Oãekáváme, Ïe denní tûÏba z porubu
139 704 dosáhne 4 tisíc tun uhlí.
Za rozhovor podûkoval:
Bohuslav KrzyÏanek

DÛl Michal vystavuje obrazy a plastiky s námûtem lidské práce, techniky a prÛmyslu

Dﬁinou inspirované umûní
OSTRAVA (uzi) Havíﬁi se sbíjeãkou, kusem horniny, lampou, ale i harmonikou. Dûti ãi Ïeny na haldách. TûÏní vûÏe a lanovky pﬁepravující
uhlí. To v‰e bylo inspirací malíﬁÛm a sochaﬁÛm od 19. století asi aÏ do
druhé poloviny 20. století. Jejich díla vystavují v „ideálním“ prostﬁedí
michálkovického památkového Dolu Michal.
„V˘tvarné umûní na Ostravsku bylo ovlivnûno rozvojem zdej‰ího
prÛmyslu tak, Ïe mÛÏeme hovoﬁit o zrodu specifick˘ch stylÛ v urãitém
historickém období,“ uvedl Petr Hol˘ z Galerie v˘tvarného umûní
v Ostravû (GVUO). Ta také na v˘stavu „Lidská práce, technika a prÛmysl“ zapÛjãila vût‰inu exponátÛ ze sv˘ch sbírek.
„Horníci, ale i hutníci byli zpodobÀováni ve smyslu uctívání tûÏké
fyzické práce a jako hlavní nositelé bohatství, z nûhoÏ se mohlo zrodit
prÛmyslové velkomûsto, Ostrava,“ upﬁesnila Karolína Grimová, kurátorka z Dolu Michal. Obrazy ãi plastiky z dûlnickou tematikou tady
budou pﬁedvádût do ﬁíjna, a pak i celou pﬁí‰tí sezonu.

V˘stava umûleck˘ch dûl inspirovan˘ch dﬁinou.

FOTO: Radek Luk‰a

Havíﬁ s kvádrem od J. Wielguse, Horník od K. Pokorného
(vpravo nahoﬁe) a âerná zemû
od B. Barto‰e (vpravo dole).

Po ‰ichtû
Z A J Í M AV O S T I A Z Á B AVA N E J E N P R O H O R N Í K Y

...Josefe, prosím tû, neplav na ten ostrov, nebo mi aspoÀ ﬁekni
ãíslo tvého bankovního konta...
Kresba: Vladimír Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
De‰tníková skulptura na moﬁském pobﬁeÏí zachycená na soutûÏním snímku ã. 30 je opravdu zajímavá a vyvolává velkou pﬁedstavivost. Potvrdily to va‰e vtipné
komentáﬁe. Posuìte sami:

SoutûÏní
foto ã. 30

V˘herci soutûÏní fotografie ã.
30 jsou Jana Kudûlková z Havíﬁova, Jindﬁich Make‰ rovnûÏ z Havíﬁova a Bohunka Bajzíková z ¤epi‰tû.

„A tak to tu chodí kaÏd˘ rok. âe‰i pﬁijedou na dovolenou, poztrácejí de‰tníky a co s nimi tady máme dûlat!?“
(jk)
No co by to bylo! To je ãesk˘ obrann˘ ekologick˘ de‰tník proti raketám
stﬁedního doletu?!“
(jm)
„Sním, ãi bdím. Z nebe padají místo de‰tû a krup de‰tníky, a k tomu je‰tû
s babama. Pokud je toto projev globálního oteplování, tak jen hou‰È!“ (bb)
Dal‰í v poﬁadí 31. soutûÏní fotografie je z jiného neÏ umûleckého
soudku, nicménû jistû také inspirující. Sluníãko, vedra, fyzická námaha a moÏná i alkohol mnohdy s lidsk˘m organismem poﬁádnû zamete. A únava si ãasto nevybírá místo
ani dobu na to, aby ãlovûka uvrhla
do blahodárného spánku. Co vás
napadá pﬁi pohledu na ná‰ soutûÏní snímek?
Uzávûrka je v úter˘ 5. 8. 2008.
Vtipné texty posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
SoutûÏní fotografie ã. 31

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. 31 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Malíﬁ, letec, potápûã...
Vladimír Novák, kreslíﬁ hornick˘ch vtipÛ, je muÏem mnoha zájmÛ
HAVÍ¤OV „Dûlat legraci není
Ïádná legrace!“ ﬁíkají komici.
Kreslíﬁi vtipÛ mají na své ﬁemeslo
zﬁejmû obdobn˘ názor. AlespoÀ
podle na‰eho redakãního kreslíﬁe
Vladimíra Nováka, s jehoÏ vtípky
se uÏ dlouhá léta setkáváte t˘den
co t˘den na stránkách na‰eho
Horníka.
Jeho manÏelka s hranou Ïárlivostí Ïertuje, Ïe má nejradûji nahé
Ïenské v posteli... Pardon; pr˘ je
nejradûji kreslí v posteli s nûjak˘m
chlapíkem! ·patnû formulováno!
Nekreslí je v posteli, tedy Ïe by
s nimi leÏel, nedej boÏe s nûjak˘m
chlapíkem, a maloval je v posteli.
Kresby tvoﬁí za sv˘m pracovním
stolem v sedû a obleãen˘. Ufff,
samotné vysvûtlení vzniku vtipu
mi dalo poﬁádnou fu‰ku. Uznáte,
Ïe Mirek, tak na‰emu kreslíﬁi ﬁíkají jeho pﬁátelé, to asi také nemá
jednoduché. Nakreslit a pak
vymyslet k obrázku dobr˘, úsmûv-

Vladimír Novák doma mezi sv˘mi trofejemi a jedním z obrazÛ.

Mirek, jak b˘valému dukelákovi ﬁíkají pﬁátelé,
jen pro na‰e noviny vytvoﬁil na tisícovku vtipÛ.
n˘ text nemusí b˘t Ïádnou velkou
legrací.
JenÏe Mirek je koumák, Ïivotní
optimista, chlap mnoha zájmÛ a
Ïivotních zku‰eností. Nevypadá na
to, ale je uÏ v dÛchodu, má 65 let.
Vyuãil se elektromechanikem a pﬁi
zamûstnání v elektrárnû v Suché
vystudoval Umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu v Ostravû-Pﬁívoze.
V roce 1974 nastoupil jako v˘tvarník v propagaci Dolu Dukla, o dva
roky pozdûji se stal jejím ‰éfem a
navíc dûlal redaktora podnikov˘ch
novin Dukelák. V˘tvarná ãinnost je
jeho celoÏivotním koníãkem. Maluje nejen perokresby, tuÏkou, uhlem,
ale také oleje a akvarely. Vytvoﬁil
stovky obrazÛ, jen pro Horník
namaloval tisícovku vtipÛ. Jeho
plastika horníkÛ dlouhá léta zdobila vestibul havíﬁovské radnice.
V jeho havíﬁovském bytû jsem
mûl pﬁíleÏitost si prohlédnout

JAK

mnohé jeho v˘tvory a popovídat si
i o ãetn˘ch Mirkov˘ch zájmech.
„Nûkteré obrazy jsem veﬁejnosti
pﬁedstavil na sv˘ch tﬁech v˘stavách. Vût‰inu dûl jsem vûnoval
nebo prodal sv˘m pﬁátelÛm a znám˘m. Doma jsem si nechal jen ty
nejvydaﬁenûj‰í, ke kter˘m mám
osobní vztah,“ hovoﬁí o své lásce
k malování.
JenÏe Mirek mûl a má sv˘ch
milovan˘ch koníãkÛ více. Vlastnil
motorov˘ ãlun a na Tûrlické pﬁehradû se prohánûl na vodních
lyÏích. Pozdûji pﬁe‰el k rogalistÛm. Získal pilotní prÛkaz, poﬁídil
si dvû kﬁídla a s nimi v prÛbûhu let
1981 aÏ 1996 nalétal 760 hodin. O
kaÏdém startu má peãlivû vedené
údaje. Z nich se doãítáme, Ïe nejdéle byl ve vzduchu pût hodin,
nejdel‰í vzdálenost pﬁekonal na
trase Javorov˘ vrch – âadca, a
nejv˘‰ vystoupal do 2860 metrÛ

TO VIDÍ STRYK

nad povrch zemû – tam uÏ byla
poﬁádná „kosa“. Jednou také
skonãil na vedení vysokého napûtí a na nûm mu uhoﬁelo jedno
kﬁídlo. Mûl ‰tûstí. Po operaci kolena pﬁesedlal k potápûãÛm. U báÀsk˘ch záchranáﬁÛ si udûlal pﬁíslu‰n˘ kurz a získal mezinárodní prÛkaz, kter˘ ho opravÀoval k ponoru aÏ do 40 metrÛ. VyuÏil toho pﬁi
naplÀování své dal‰í vá‰nû – tou je
cestování do zemích Stﬁedomoﬁí.
Není divu, Ïe jeho domácnost
zdobí ﬁada nádhern˘ch moﬁsk˘ch
trofejí. A tﬁebaÏe uÏ své potápûãské náãiní loni prodal, letos si
z ¤ecka pﬁivezl nádhernou mu‰li –
na jeden nádech ji vylovil z devítimetrové hloubky. Obdivuhodné.
Mirek má v‰e peãlivû zdokumentováno ve fotoalbech, videotéce, vede si i písemné záznamy.
Zkrátka je to chlap, se kter˘m se
ãlovûk rozhodnû nenudí. Jeho
vtípky nás jistû budou obveselovat
je‰tû hezkou ﬁádku let. Sám to
Horníku slíbil.
TEXT A FOTO: Josef Lys

LOJZEK

Ne‰ãesti nûchodi po horach
E‰ãe doznival smich kamo‰u
nad Poldkem, kery se tak vycajchnoval v hospodû na Ostravici,
kdyÏ se Na Upadnici objevil Juzek.
Byl taki posmutnûly a moc mu do
ﬁeãi nûbylo. „Co se robi, Juzeãku?“
zeptal sem se. „Mi nic, ale je mi luto
tych chlopuv, co letos uÏ zaﬁvali v
podzemi. Vãil zas na Paskovû. Ja
vim, Ïe za to nikdo nûmoÏe, ale
kdyÏ odejdû tata od malych dûcek,
je to na guvno! Dycki to se mnu
smyknû. S vami ni?!“ poloÏil ﬁeãnicku otazku. Je jasne, Ïe to musi
smyknuÈ s kaÏdym, kdo je enem
trochu citlivy. „Je fajnû, Ïe na to
vedeni OKD okamÏitû reagovalo a
naﬁidilo, aby se v patek na hodinu
zastavilo dobyvani a haviﬁe se na
mitinkach povykladali o tym, jak
dali, aby tych ãernych fangli na tûÏnich vûÏach bylo co nejmiÀ. Stranu
‰ly na tu hodinu ukazatele tûÏby a
expedice uhla. A to vitû, Ïe to stalo
spoleãnosÈ dosÈ velki peniz, ale
nûzustalo enem u teho. Oni aji chcu
zlep‰iÈ bezpeãnosÈ v ‰achtach,“ pravil Poldek a to mû vyprovokovalo k
di‰putu teÏ. „I v tych vaÏnych chvilach sem se musel smjaÈ, jak sem
ãital nûkere noviny. Ty mûly v tych
nadpisach, Ïe OKD chce zlep‰iÈ

bezpeãnosÈ v dole tym, Ïe haviﬁe
budu mûÈ nove triãka s logem OKD
a teÏ nove buty a lehãej‰i a pﬁevûvnûj‰i faraãki. Pﬁi‰lo mi srandovni,
Ïe mundury haviﬁu povaÏuju za
duleÏitûj‰i niÏ to, kolik budû firma
investovaÈ do novych bezpeãnostnich zaﬁizeni a dal‰ich vûci,“ ulevil
sem se. „No, jak pravi lidova mudrosÈ: ,Sranda musi byÈ, aji kdyby
tatu vû‰ali a na chleba nûbylo’, ni?!“
hecnul Jiﬁik. „Sice uÏ aji Werich s
Voskovcem pravûli, Ïe: ,mÛÏe bejt i
trochu smutno, jen kdyÏ je veselo!’,
ale v tym konkretnim pﬁipadku mi
to pﬁidû moc nûpatﬁiãnû!“ pravil
Juzek a dal se pivo.
„Ja bysem to tak nûbral. Oni se ti
redachtoﬁi isto z teho srandu nûrobili, ale pﬁipadlo im asi zajimavûj‰i
psaÈ o mundurach, niÏ o jakimsi

nûosobnim stroju, kery budû cosik
monitorovaÈ a vyhodnocovaÈ. A
potym, je to sice smutne, ale taki uÏ
je Ïivot. O tym, Ïe zahynû haviﬁ v
dole, se teho namele, ale Ïe za jeden
vikend zahynû deset ludi na cestach,
to z nikim ani nûhnû! V‰eci maju
plne pysky teho, co by se mûlo zrobiÈ, aby na cestach ubylo piratuv, ale
nikdo ani palcem nûhnû. Ministrem
vnitra poãinaje, pﬁes ministra spravedlnosti aÏ k ministrovi dopravy.
V‰eci se tvaﬁa, Ïe to je problem teho
druheho. A pﬁitym by staãilo enem
schvaliÈ za dopravni pﬁestupki tûlesne tresty. Un by se to taki milionaﬁski rozmazleny fracek rozmyslel,
pﬁekraãovaÈ na motorce ãi v autû
rychlosÈ, kdyby za kaÏdy kilometer
navic dostal bykovcem po ﬁiti. A
bez ﬁidiãaka by se ku autu z ﬁidiãove strany ani nûpﬁibliÏil, aby tym
bykovcem nûdostal teÏ. A vãil? Tisicovka Ïadyn peniz! V‰ak tata
vyklopi,“ rozãiloval se Antek.
„Sertû na to. To raz seìa dva kamo‰i u obûda a jeden pravi: ,Ty,
poslouchej, ta tvoje tchynû je ale
hnusná!’ ,Tak ji nech, a jez jenom
brambory!’ Fajne, ni?!“ zakoÀãil
tyn smutny di‰put Erìa.
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Shakespeare oÏil na hradû na ,Slezské’
Ohlasy na divadelní pﬁehlídku podpoﬁenou spoleãností OKD jsou moc pﬁíznivé
OSTRAVA Slezskoostravsk˘ hrad
se stal po PraÏském hradû m˘m
druh˘m nejoblíbenûj‰ím. Komentáﬁ Jana Tﬁísky t˘kající se Shakespearovsk˘ch
slavností
2008
v Ostravû hovoﬁí za v‰e. Tomuto
fenomenálnímu herci aplaudovalo
publikum za roli Kalibana v inscenaci Bouﬁe a on sám pomyslnû tleskal poﬁadatelÛm velkolepé divadelní pﬁehlídky.
„Pro nás je velmi dÛleÏit˘ nejen
ohlas divákÛ, kter˘ je mimochodem vyprodan˘mi pﬁedstaveními
více neÏ zﬁejm˘, ale také vﬁelé
reakce kolegÛ z Prahy. Herecká
veﬁejnost je nad‰ená prvním roãníkem Shakespearovsk˘ch slavností
na Slezskoostravském hradû,“ prohlásil Vladimír Polák, spoluorganizátor akce z divadelního spolku Pas
de Théatre.
Do posledního místeãka bylo
plno uÏ na první kus – Komedii
omylÛ. PﬁízeÀ divákÛ se ov‰em
zkﬁíÏila s nepﬁízní poãasí a nûkterá
pﬁedstavení se kvÛli de‰ti konat
nemohla. Druhou inscenací bylo
nejslavnûj‰í dílo Shakespearova
pozdního období – Bouﬁe – v níÏ
úãinkoval i zmínûn˘ Jan Tﬁíska. A
také dcera ostravského primátora
Zuzana Kajnarová.

Jan Tﬁíska se pﬁedstavil v roli otroka Kalibana v inscenaci Bouﬁe.
Bouﬁi dostaly ‰anci vidût (a taky
toho vyuÏily) holky a kluci z dûtsk˘ch domovÛ. Zaﬁídila jim to
Nadace OKD. „Pﬁichystali jsme
pro nû i dárkové balíãky, ve kter˘ch
byly napﬁíklad placky s na‰ím
logem,“ poznamenala nadaãní
‰éfová Blanka T˘ﬁová. Úãast spoleãnosti OKD na festivalu je nicménû klíãová – vzala na sebe roli
hlavního partnera.

Shakespearovské slavnosti se mohly uskuteãnit díky podpoﬁe OKD.

A právû i díky tomu bude
moÏno vidût ansámbl krakovského
Teatru ludowego vãetnû Jerzyho
Stuhra (mj. Sexmise). Ve ãtvrtek
31. ãervence a v pátek 1. srpna pol‰tí herci pﬁedvedou drama Richard
III. o ãlovûku posedlém mocí,
z nûhoÏ je i slavn˘ v˘rok „Království za konû!“. Úãast pﬁislíbil hejtman EvÏen To‰enovsk˘ a polsk˘
konzul Jerzy Kronhold.

Bouﬁe, nejv˘znamnûj‰í dílo Shakespearova pozdního období.
Od nedûle 3. do stﬁedy 6. srpna
pak budou na Slezskoostravském
hradû dávat ãtvrtou, poslední
inscenaci festivalu nazvanou Jak se
vám líbí. V této ãarovné komedii
nastudované ãesk˘mi a slovensk˘mi herci by se mûl objevit znám˘
Marián Labuda. Zaãátky v‰ech
pﬁedstavení Shakespearovsk˘ch
slavností jsou vÏdy ve 20.30 hodin.
Radek Luk‰a

Hledi‰tû bylo vyprodané, díky Nadaci OKD si mohly divadlo uÏít i dûti (ve v˘ﬁezu).

FOTO: Radek Luk‰a

Mozkem letní komixové hﬁíãky OKD je internetov˘ expert z Kutné Hory

Od stﬁíbrné havíﬁiny k uhelné
OSTRAVA V Praze pÛsobící
odborník na moderní elektronickou komunikaci a rodák z Kutné
Hory je mozkem probíhající letní
komixové hﬁíãky. Jan Klusáãek (na snímku) díky tomu
poznává i odli‰nou havíﬁinu,
neÏ tu stﬁíbrnou, kterou má z dûtství i
mládí zaÏitou.
„Mám vﬁel˘ vztah
k jinému hornictví neÏ uhelnému.
Z Kutné Hory
pochází celá má
rodina, mám to tam
velmi rád, taky jsem se tam Ïenil,“
ﬁekl. Na oblast podnikání spoleãnosti OKD, pro niÏ „dûlá“ na
internetov˘ch stránkách, má
pohled profesionální. „Na ‰achtû
jsem nikdy nebyl, ale vím, Ïe havíﬁina je ãasto práce na cel˘ Ïivot a
je s ní spojená urãitá poezie, tradice,“ uvedl Klusáãek (32).
A právû internet je podle nûho

ideálním místem, kde se mohou ti,
kde nikdy tûÏní vûÏ na vlastní oãi
nevidûli, dozvûdût o hornictví a
tûÏbû uhlí více. „Web hraje hlavnû
osvûtovou roli. Ten komix lze
brát jako odlehãení. DokáÏe, Ïe i mezi
horníky jsou
lidé se smyslem
pro humor, byÈ
svérázn˘m,“
doplnil.
Klusáãek a kreslíﬁ Milo‰ Ga‰parec
mají hlavní podíl na tom,
co se od poãátku do konce léta
dûje na www.hornickykomix.cz.
Kdokoliv, nejen zamûstnanec
OKD, mÛÏe tvoﬁit své komixové
pﬁíbûhy – dávat postaviãky do rÛzn˘ch scén a doplÀovat vtipné dialogy. Nejlep‰í autor bude vybrán
hlasováním a získá let balonem
nad Ostravou.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

Více na internetov˘ch stránkách www.hornickykomix.cz
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PomÛÏe nûkter˘ zpamûtníkÛ?
Mlad˘ modeláﬁ staví maketu tûÏní vûÏe ostravské ‰achty Petr Bezruã
OSTRAVA-PET¤KOVICE TﬁebaÏe v hornictví nikdy nepracoval,
do Ostravy z rodné jiÏní Moravy
pﬁijíÏdí v hornické uniformû. Havíﬁina, respektive její historie, tradice, zvyky a industriální památky ho
uchvátily natolik, Ïe se z nûho stal
nad‰en˘ sbûratel star˘ch fotografií
tûÏních vûÏí, dÛlních areálÛ, dob˘vacích strojÛ, ale také tvÛrce modelÛ dÛlních objektÛ. A to mu je teprve 23 let. Jde o nejmlad‰ího ãlena
Klubu pﬁátel Hornického muzea
OKD Petra Kubinského z Moravan.

Jeho miniaturizovaná kladivová
vûÏ konstruovaná z tvrdého kartonu a dﬁeva zatím vyrostla do v˘‰ky
60 centimetrÛ, zb˘vá postavit dal‰ích tﬁicet. Pak pﬁijde na ﬁadu otevíratelná ‰achetní budova. A právû
v této fázi stavby jsou vzpomínky
pamûtníkÛ nezbytné. Petr potﬁebu-

je vûdût, jak vypadal obûh vozÛ,
v˘sypky skipu, dopravní mosty...
celé vybavení budovy. Pokud se
najde pamûtník ochotn˘ mladému
hornickému nad‰enci pomoci,
nechÈ se ozve k nám do redakce.
My uÏ setkání zprostﬁedkujeme.
TEXT A FOTO: Josef Lys

Ostrava
ROCK U JEZERA
Pﬁehlídku
velk˘ch
hudebních
jmen nejen
ãeské, ale i
zahraniãní
scény nabídne v pátek a sobotu 2. a 3. srpna na
bﬁehu hluãínského jezera festival
·tûrkovna open music 2008. Nejvût‰í hvûzdou bude americká písniãkáﬁka Jill Walsch (na snímku).
Dále vystoupí Support Lesbiens,
Blue Effect, Desmod (SK), Jack
Disconnect (AUT), Kamil Stﬁihavka, Ivan Mládek & Banjo Band...

Havíﬁov
TùRLIâANKA NA PROMENÁDù
Tradici letních promenádních koncertÛ ctí také v Havíﬁovû. V parku
za Kulturním domem Radost
zahraje v nedûli 3. srpna pro radost
a potû‰ení populární dechov˘
orchestr Tûrliãanka. Koncert se
bude konat od 16.00 do 18.00 hodin.

Petr Kubinsk˘ s jedním ze sv˘ch alb. Ukazuje fotografii tûÏní vûÏe
‰achty Petr Bezruã, podle které konstruuje model v mûﬁítku 1:48.
PomÛÏe mu nûkter˘ z pamûtníkÛ?
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TIPY HORNÍKA

S P¤ÍCHUTÍ VZPOMÍNEK
Od zaãátku leto‰ního ostravského
festivalu Folklor bez hranic nás
dûlí necelé dva t˘dny. UÏ v pondûlí
4. srpna bude ale ve vestibulu nové
ostravské radnice zahájena v˘stava
fotografií z loÀského 10. roãníku
této oblíbené akce.

Mlad˘ muÏ z jiÏní
Moravy je nad‰en˘m
obdivovatelem historie
na‰eho hornictví.
Pﬁed nedávnem pﬁijel do Ostravy na spoleãné zasedání hornick˘ch
nezávisl˘ch organizací, které se
v ãervenci konalo v kulturním
domû v Petﬁkovicích u pﬁíleÏitosti
hornického svátku sv. Prokopa.
Tam pﬁítomn˘m pﬁedloÏil svÛj
vlastní obsáhl˘ fotografick˘ materiál, kter˘ prezentuje jednotlivé
‰achty a dÛlní podniky. Kromû jiného pak informoval o své nové aktivitû a problému s ní spojeném. Svûﬁil se, Ïe od ledna konstruuje maketu 55metrové tûÏní vûÏe se ‰achetní
budovou ostravské dolu Petr Bezruã (DÛl Ostrava) v mûﬁítku 1:48.
Pﬁi své mravenãí práci vychází
z dobové fotografie. JenÏe z ní se
nedají vyãíst drobné detaily, které
by na modelu nemûly chybût. „Bylo
by ideální, kdyby se pﬁihlásil nûkter˘ z pamûtníkÛ a pomohl mi tyto
záleÏitosti identifikovat,“ vyslovil
svou pﬁedstavu mlad˘ modeláﬁ.
„MoÏná, Ïe je mezi b˘val˘mi
zamûstnanci Bezruãe ãlovûk, kter˘
si nejenom vybavuje pﬁesnou podobu objektu, ale tﬁeba má i detailnûj‰í fotografie, kresby, plánky ãi nûco
obdobného. Rád bych se s ním se‰el
a pohovoﬁil,“ pﬁeje si Petr.

Po ‰ichtû

Panoráma

Fr˘dek-Místek
JÁNO·ÍKOV DUKÁT PODESÁTÉ

Pokud máte rádi lidovou kulturu,
urãitû se vydejte do Vala‰ského
muzeum v pﬁírodû v RoÏnovû pod
Radho‰tûm. 10. roãník mezinárodního festivalu slovenského folkloru
v âR Jáno‰íkov dukát 2008, kter˘
zaãíná v pátek 1. srpna v 19.30 hodin
a konãí v nedûli 3. srpna, nabídne to
nejlep‰í z lidov˘ch tradic a obyãejÛ
na‰ich v˘chodních sousedÛ.

Karviná
SOBOTA VE ZNAMENÍ DIVADLA
První srpnová
sobota (2. 8.)
bude zasvûcená múze Thálii. V rámci
Divadelního
festivalu Karviná vystoupí v Letním kinû ve
Fry‰tátû Divadlo bez stﬁechy (15.00
– Hospodské humoresky), JablkoÀ
(16.30), Bílé divadlo (17.30 – Ty,
kter˘ lyÏuje‰), Jaroslav Uhlíﬁ
(19.00), Rudolf Hru‰ínsk˘, Jana
·vandová a Josef Carda (20.30 –
Nebyla to pátá, byla to devátá).

UMùNÍ JE KOUZLO ÎIVOTA
Zajímavá v˘stava bude zahájena v
úter˘ 5. srpna v Havíﬁovû. Expozice s názvem Bohumil Kubíãek –
Umûní je kouzlo Ïivota, s kter˘m
se musí umût zacházet, byla pﬁipravena k Ïivotnímu jubileu tohoto
havíﬁovského umûlce. Bude v Kulturním domû Radost do 27. srpna.
VernisáÏ je od 17.00 hodin.

POKRAâUJE HUDEBNÍ LÉTO
Na Masarykovû námûstí ve Fry‰tátû pokraãuje také v nedûli 3. srpna
Karvinské hudební léto. Od 16.00
hodin vystoupí taneãní skupina
Koktejl musik.

BATIKA NA TRIKA – to je
námût dal‰ího setkání z cyklu Tvoﬁivé léto 2008, které poﬁádá ve
ãtvrtek 31. ãervence pro v‰echny
tvoﬁivé dûtiãky trávící prázdniny ve
mûstû dûtské oddûlení Mûstské
knihovny v Havíﬁovû. Dûti budou
potﬁebovat bílé triãko a plastové
ramínko. Batikovat se bude od
9.00 do 12.00 hodin dopoledne a od
13.00 do 16.00 hodin odpoledne.

SVÁTEK GOSPELOVÉ HUDBY
Pﬁíznivci gospelové hudby se
mohou tû‰it na spoleãn˘ koncert
skupiny BG Styl z Ostravy a orlovského sboru Keep Smiling, kter˘ se
koná v nedûli 3. srpna od 19.00 v
sále Husova domu v Orlové 1. Koncert je souãástí programu mezinárodního setkání „Nejsme tu jen pro
sebe“. BG Styl patﬁí léta k první
lize ãeské bluegrassové scény.

Orlová

Pﬁíklad profesionálního pﬁístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (2)

Bohatá historie ãeského hornictví
Nerostné suroviny jako souãást
pﬁírodních zdrojÛ Zemû se
v˘znamnû podílejí na pﬁírodním
bohatství kaÏdého státu. S jejich
vyuÏíváním se setkáváme jiÏ v nejstar‰ích kulturách. Ve star‰ím
paleolitu to byly rÛzné druhy
kamenÛ (pazourek, obsidián aj.),
které ãlovûk pouÏíval k lovu, boji
nebo jako pracovních nástrojÛ.
Tak, jak lidské komunity
postupnû rozvíjely své schopnosti,
tak roste poãet jimi pouÏívan˘ch
nerostn˘ch surovin. Archeologické vykopávky z mnoha zemí nás
pﬁesvûdãují o tom, Ïe na‰i pﬁedkové jiÏ pomûrnû brzy znali velmi
pestrou ‰kálu nerostn˘ch surovin.
JiÏ pﬁed 25 000 lety zaãal ãlovûk
pouÏívat jíly v hrnãíﬁství, pﬁed 15
tisíci lety objevil zlato a mûì. Nástûnné malby v jeskyních ve ·panûlsku a Francii nás pﬁesvûdãují o
vysokém intelektu dávn˘ch obyvatel, kteﬁí jiÏ pﬁed 13 000 – 15 000
lety pouÏívali hematit (Fe2O3),
galenit (PbS) a malachit (hydrou-

hliãitan mûdi) pro nejen Ïe precizní zobrazení zvíﬁat v té dobû Ïijících, ale vyuÏívajících pro tyto
malby a kresby prostorovû mnohotvárnou ãlenitost skalních stûn.
Na území na‰í republiky spadají
poãátky hornick˘ch prací do stﬁední doby kamenné. Na poãátku to
byly lomové jámy, na svazích pak
stûnové lomy nebo krátké ‰toly.
Prvními takto tûÏen˘mi surovinami
byly rohovcové konkrece ve vápencích nebo porcelanity. Kovy, zejména zlato, se dob˘valy na na‰em
území jiÏ pﬁed slovansk˘m osídlením. Znaãn˘ rozvoj hornictví nastal
na území na‰eho státu koncem 12.
století, kdy se zv˘‰ila jak tûÏba
obecn˘ch kovÛ pro potﬁeby mûst i
zemûdûlství, tak drah˘ch kovÛ a
zejména stﬁíbra, které se stalo
mûﬁítkem cen. V tomto období u
nás vznikla ﬁada báÀsk˘ch mûst,
z nichÏ k nejv˘znamnûj‰ím patﬁila
Jihlava a Kutná Hora. Pozdûji se
k nim pﬁiﬁadila dal‰í horní mûsta
jako Jáchymov, Pﬁíbram, Zlaté

Hory aj. Pro vyspûlost tehdej‰ího
na‰eho hornictví je charakteristické, Ïe jihlavské horní právo, o
nûmÏ máme první zprávy z roku
1249, se stalo základem nejen horního práva v ãesk˘ch zemích, ale
prakticky v celé Evropû. Roku
1300 vydal král Václav II. zákon,
jehoÏ cílem byla podpora hornictví.
V˘nosy dolÛ se staly zdrojem
bohatství ﬁady ãesk˘ch a moravsk˘ch mûst, jejich v˘stavnosti, jeÏ
se v podobû stavebních památek
dochovala do na‰ich ãasÛ a tvoﬁí
dnes lukrativní turistické destinace.
V prÛbûhu 13. – 19. století byla
na území na‰í republiky nalezena
vût‰ina na‰ich nejv˘znamnûj‰ích
loÏisek nerostn˘ch surovin. ¤ada
z nich se proslavila po celém svûtû.
K nejproslulej‰ím patﬁí Kutná
Hora, Jáchymov a Pﬁíbram. Kutná
Hora byla v dobû svého rozkvûtu
nejvût‰ím dolem na stﬁíbrné rudy
v Evropû. Jáchymov se zapsal do
dûjin hornictví a geologie alespoÀ
dvakrát. Poprvé spolu s ostatními

kru‰nohorsk˘mi loÏisky jako
základní zdroj poznatkÛ, které
umoÏnily Georgu Agricolovi
sepsání jeho monumentálního díla
„De re metallica libri XII“ z roku
1556 a podruhé objevem pﬁirozené
radioaktivity manÏely Curieov˘mi, kter˘ uãinili na vzorku jáchymovského uraninitu. Pﬁíbram se
pak svûtovû proslavila nejen sv˘m
bohatstvím minerálÛ, ale také skuteãností, Ïe zde v roce 1875 bylo
poprvé ve svûtû dosaÏeno hloubky
1000 metrÛ.
Z v˘‰e uvedeného struãného
pohledu na ranou historii ãeského
hornictví je zﬁejmé, Ïe hornictví
s sebou pﬁineslo nejen inovativní
my‰lenky, ale i inovativní praktické technické aplikace, které ovlivÀovaly v˘znamnou mûrou zpÛsob
Ïivota a bohatství obyvatel.
První civilizaãní pﬁedûl, kter˘
ovlivnil v˘znamnû dal‰í v˘voj vyuÏívání nerostn˘ch surovin, byl
nástup prÛmyslové revoluce. Hromadná v˘roba, rozvíjející se od

poãátku 19. století pﬁinesla rychl˘
a gigantick˘ nárÛst mnoÏství hmot
vstupujících do v˘roby, a to jak
surovin zpracovatelsk˘ch, tak
energetick˘ch. „Století páry pﬁechází ve století elektﬁiny.“ Ukázaly
se lich˘mi ty futurologické pﬁedpovûdi, které pﬁedpokládaly, Ïe
novodobá industriální spoleãnost
povede k rapidnímu poklesu ãi
k zániku klasick˘ch surovin a
k jejich rychlé zámûnû nov˘mi
hmotami a energiemi.
Vítûzslav Zámarsk˘,
Tomislav Stﬁelec
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Tajenka: Pﬁijde mladík na rande podle inzerátu a vyãítá partnerce: „Sleãno, vÏdyÈ vy jste v jiném stavu?!“
„A proã by ne, vÏdyÈ jste uvedl znaãku: Na...
(dokonãení v tajence)
Potom

Lékaﬁ
léãící
alopatií

âlovûk
ﬁídící
spﬁeÏení

Sídlo
v Somálsku

Odvûtví

Australsk˘
vaãnatec

âlenovec

Zkratka
kilopondu

Dopravit
kutálením

Palivo

Pravoslavn˘
knûz

Finanãní
podpora

Zakalování

Kter˘pak

Zaplavení

Hliníková
fólie

Syrské
mûsto
âesk˘
romantista

Znamení
zvûrokruhu

Filipínsk˘
ostrov

Zkratka
pro kus

Popravãí

Spûch

Zápor

Sladkovodní
ryba

Not˘sek

Vojensk˘
pozdrav

Seveﬁan

Sázka
o v‰echno

Povaha

Kresba: Ludûk ZdraÏil

TAJENKA

Zkratka
Ostravsk˘ch
vodáren
a kanalizací

Zavaﬁenina
(dﬁ. psaná)

Sladkovodní
ryba

Dﬁevaﬁsk˘
nástroj
âesk˘ herec

¤eka
v Keni

Kapradiny

Exmistr
svûta
v ‰achu

Primát

Uzenina
(zastarale)

Biograf

·kubání
v obliãeji

Rozpustn˘
prá‰ek
s obsahem
vitamínÛ

Pól
Pádová
otázka

Sarmat

Nula

Madridsk˘
fotbalov˘
klub

Kopie
kresby

âidlo
zraku

Hora ve
·védsku

Tajenka z minulého ãísla: V posteli: „Vûrko, dej mi pusu!“ „Nedám, jsem ‰Èastnû vdaná a správnû bych ti ho
nemûla ani kouﬁit!
PomÛcky: Akka, par, Uar, Yala
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 byla vylosována Blanka Slavíková z Fr˘dku-Místku.
Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

Budete v prvních
dnech trochu nervózní, coÏ negativnû
ovlivní va‰i psychickou odolnost. Nepou‰tûjte se do sloÏitûj‰ích podnikÛ a
odloÏte dÛleÏitou schÛzku. Vûnujte
se jen tûm povinnostem, které
zvládnete bez vût‰ích problémÛ.
Klid hledejte v lÛnû pﬁírody. Máte-li
je‰tû v rezervû pár dní dovolené,
mohli byste si nûkam vyjet.

Rak

Lev

Panna

24. 8. – 23. 9.

Zbûsil˘ bûh událostí
vás donutí ke zmûnám denního rozvrhu
a improvizacím. Nutno dodat, Ïe ku prospûchu vûci. Pﬁedstavíte se jako ãlovûk, kterého nemÛÏe nic zaskoãit.
Spûch a nervozita jsou naprosto
zbyteãné. Rodina vás pﬁemluví
k cestû, na kterou se vám moc
nechce. Nakonec v‰ak budete pﬁíjemnû pﬁekvapeni.

Ráznû
ukonãíte
pokusy je‰itného ‰éfa
nûjak se po vás vozit.
Dávejte si pozor,
abyste pﬁátelÛm, a
znám˘m nepﬁipomnûli nûco, na co
se snaÏí zapomenout. Slu‰né v˘sledky pﬁinese va‰e snaha vydûlat peníze navíc. Musíte v‰ak poãítat s tím,
Ïe doma se moc neohﬁejete. Máte-li
‰kolou povinné dûti, budou potﬁebovat va‰i pomoc.

Neodkládejte realizaci sv˘ch pracovních a
podnikatelsk˘ch
zámûrÛ. Nedejte se
ukolébat faktem, Ïe
kolem se nic nedûje a nikdo neprojevuje Ïádnou mimoﬁádnou aktivitu. Budete-li se chovat stejnû, nikdy
postavení a peníze nezískáte. Smûle
mÛÏete zkou‰et ‰tûstí v nov˘ch
oblastech, objevíte v sobû netu‰ené
schopnosti.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 9. – 23. 10.

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Velice opatrnû s iniciativou, která ‰éfa
nadchne, ale kolegy
poﬁádnû dopálí. Hrozí
vám, Ïe se stanete
ãernou ovcí kolektivu. MoÏná bude
taktiãtûj‰í nechat si nové nápady
pro sebe. Peãlivû si schovávejte
v‰echny vizitky a zapisujte nové
telefony. Nyní získané kontakty se
vám budou velice hodit. Partnerská
roztrÏka bude bouﬁlivá, ale krátká.

Najdûte si klidn˘ koutek a dÛkladnû zvaÏte, co pro vás je a není
dÛleÏité. Zatím vûnujete nepﬁimûﬁenou
pozornost bezv˘znamn˘m chybám
a situacím. Zbyteãnû se trápíte. Za
zlep‰ení finanãní situace budete
vdûãit pﬁíbuzn˘m nebo b˘val˘m
spoluÏákÛm. Rychle byste se mûli
nauãit odmítat lidi, kteﬁí sledují jen
vlastní cíle.

Nebudete-li dostateãnû prozíraví, sejde z
investice, od které si
hodnû slibujete. Nûkteﬁí ze zúãastnûn˘ch
ztratili odvahu a pokusí se vycouvat. Radu vám ochotnû poskytne
skoro kaÏd˘, ale nûkoho, kdo by
opravdu pﬁiloÏil ruku k dílu, jen tak
nenajdete. Po dohodû s partnerem
se odhodláte k vût‰í ãi men‰í rekonstrukci bytu nebo chalupy.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Pokud jde o finance,
budete se mít co ohánût. Nelze vylouãit
situace, kdy budete
nuceni mnohé si
odﬁíct. Planety vás nepotû‰í, shodují se vtom, Ïe musíte pﬁidat. Pokud
svobodní najdou odvahu a osloví
svÛj idol, nemÛÏe vám ﬁíci ne. Zv˘‰enou opatrnost vûnujte ﬁízení
automobilu. Mohlo by se stát, Ïe
uvíznete ve velké kolonû.

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

21. 1. – 19. 2.

Nemáte dÛvod ustupovat a sypat si popel na
hlavu. Dﬁíve ãi pozdûji
dosáhnete svého a
druhá strana pﬁizná
poráÏku. Stav rodinn˘ch financí by
mohla vylep‰it va‰e rychlej‰í kariéra. SblíÏení s milovanou osobou
uspí‰íte spoleãnou náv‰tûvou kina
ãi divadla a pozdní veãeﬁí v atraktivním prostﬁedí. Vzru‰ující záÏitky
nesmíte vyhledávat za kaÏdou cenu.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

22. 5. – 21. 6.

Drobná nedorozumûní se objeví ve stál˘ch
partnersk˘ch svazcích. Pﬁíãinou by
mohla b˘t va‰e ‰patná
nálada a nestálost. Doporuãuje se
pﬁibrzdit a pﬁestat se ‰tvát za nov˘mi pﬁíleÏitostmi, penûzi a kariérou.
O va‰e názory projeví zájem známá
a vlivná osoba. Snad se vám neroztﬁesou kolena. Nebylo by dobré
vymáhat na nûkom nûjak˘ slib.

23. 7. – 23. 8.

„Hele, Franto, co ty vlastnû
dûlá‰?“
„Ale mám zodpovûdnou práci,
mám pod sebou 500 lidí a ‰ílenû se
nadﬁu.“
„A to dûlá‰ nûkde ﬁeditele ve
fabrice?“
„Ne …, sekám trávu na hﬁbitovû.“
✿
Ptá se otec syna: „Jirko, ty pr˘
teì chodí‰ s BlaÏenou?“
„No chodím, má‰ nûco proti
tomu?“
„Ne, jen jsem ti chtûl ﬁíct, Ïe
kdyÏ jsem byl v tv˘m vûku, tak
jsem s ní chodil taky!“

SUDOKU

od 31. ãervence do 6. srpna 2008

Vrátí se vám ztracené
sebevûdomí a pﬁestanete se bát rizika.
Ráznû se vypoﬁádáte
se znám˘m, kter˘ se
ukáÏe jako sobec. MoÏná vám to
bude chvíli trvat, ale potﬁebnou sílu
v sobû najdete. Ve firmû dojde ke
zmûnám, které jste nepﬁedpokládali. Zkuste se tváﬁit neutrálnû, nedávejte najevo své zklamání. Náhoda
vám pﬁihraje ‰anci..

22. 6. – 22. 7.

„Je‰tû nikdy jsem nevidûl tolik
such˘ch hub jako v nedûli.“
„Neﬁíkej, tys byl v lese?
„Ne, ale v hospodû do‰lo pivo.“
✿
Sedí manÏelé u televize a manÏelka ﬁíká: „Proã já mám taková
malá prsa, neví‰ co mám dûlat?“
ManÏel odpoví: „To je jednoduché, vezmi toaletní papír a poﬁád si
to tím papírem mezi prsama vytírej
a ta prsa se ti zvût‰í!“
„Ale jak ví‰, Ïe to funguje?“ ptá
se manÏelka.
ManÏel odvûtí: „To ví‰, Ïe to
funguje! Podívej se na svÛj zadek!“

V¯ROKY

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„Mnoh˘ rozdává ‰tûdﬁe, av‰ak pﬁib˘vá mu více; jin˘ skoupû drÏí nad
slu‰nost, ale k chudobû. âlovûk
‰tûdr˘ b˘vá bohat‰í, a kdoÏ svlaÏuje, také sám bude zavlaÏen.“
·alomoun


„Mladá generace má pocit, Ïe s ní
pﬁichází lep‰í svût. Stará garda má
pocit, Ïe s ní ten lep‰í svût odcháK. âapek
zí.“

NÁ·

„Kdo od stolu na kavalec, místo na
robotu, záhy se zaãne podobati
Nûmecké pﬁísloví
skotu.“

„Dobﬁe zamykej svÛj dÛm, aby sis
ze souseda nevychovával zlodûje.“
·védské pﬁísloví


„V lásce je vÏdy nûco ze ‰ílenství.
Av‰ak stejnû tak v ‰ílenství je
vÏdycky nûco z rozumu.“ Nietzsche

RECEPT

Anabe plnûné papriky
Ingredience: zelené papriky,
eidam, niva, luãina, petrÏel a jiné
bylinky, máslo.
Postup pﬁípravy: Papriky zbavíme jad˘rek a rozpÛlíme. PÛlku

naplníme smûsí, kterou získáme
smícháním nastrouhaného eidamu,
petrÏelky a nivy. Utlaãíme a nahoru pﬁidáme plátek másla. Ohﬁíváme v troubû nebo na grilu.
Podáváme bez pﬁílohy ãi s pﬁílohou.

20. 2. – 20. 3.

Rozluãte se s jednou
milou
pﬁedstavou.
Neberte to tragicky,
nic není definitivnû
ztraceno. Pokud jde o
moÏnost vedlej‰ího pﬁíjmu, vytáhne
se nûkdo ze znám˘ch. Oprávnûn˘
úspûch sklidíte u opaãného pohlaví.
Nûkdo, kdo aÏ dosud odmítal va‰e
sympatie, vás najednou nenechá
chvíli v klidu. Neuzavírejte zbyteãné kompromisy.

105/31

Francouzská
pﬁedloÏka (po)
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Servis

Léto u vody? Pﬁíjemné, ale pozor!
Jak pﬁedcházet zdravotním rizikÛm, která na nás ãíhají pﬁi koupání v pﬁírodû
OSTRAVA Kam jinam se v létû uch˘lit pﬁed horkem neÏ k vodû? AÈ uÏ
to je Jaderské moﬁe nebo Hluãínská nádrÏ, obojí dokáÏe ochladit a zpﬁíjemnit chvíle volna. MÛÏete na bﬁehu odpoãívat s ãasopisem, plavat, jezdit na jachtû, provozovat windsurfing nebo se potápût, voda má co
nabídnout. BohuÏel v‰ak pobyt u ní nemusí b˘t vÏdy jen pﬁíjemn˘. PﬁipomeÀte si proto s námi radûji zdravotní rizika, která mohou b˘t s letním koupáním spojena a také zpÛsoby jak tûmto rizikÛm pﬁedcházet.

Informujte se o kvalitû vody
Sladkovodní pﬁírodní nádrÏe se
v hork˘ch letních dnech stávají
útoãi‰tûm nejen pro lidi, ale i pro
ﬁadu drobn˘ch organismÛ, jejichÏ
pﬁítomnost ve vodû není Ïádoucí.
Nebezpeãné jsou zejména sinice,
jejichÏ zv˘‰en˘ v˘skyt mÛÏe zpÛsobovat ﬁadu zdravotních obtíÏí.
Zvlá‰tû ohroÏené jsou v tomto
smûru malé dûti a alergici.
V leto‰ní sezonû není kvalita vody
zrovna z nejlep‰ích. Pﬁed plánovan˘m koupáním se proto radûji vÏdy
na kvalitu vody informujte u místnû
pﬁíslu‰né hygienické stanice (pro

Moravskoslezsk˘ kraj napﬁ. na stránkách www.khsova.cz), která provádí
pravidelná mûﬁení v‰ech pﬁírodních
nádrÏí vhodn˘ch ke koupání. Zamoﬁení sinicemi se v prÛbûhu sezony
vyvíjí (zpravidla k hor‰ímu), tﬁi t˘dny
star˘ v˘sledek anal˘zy jiÏ tedy nemá
Ïádnou vypovídací hodnotu. Orientaãnû mÛÏete odhadnout pﬁítomnost
sinic také sami. Pokud pﬁi vstupu do
vody, po usazení neãistot ode dna,
pozorujete kolem sv˘ch nohou malé
zelené body, jde zﬁejmû o sinice.
V takovém pﬁípadû proto radûji
omezte pobyt ve vodû na minimum.

Îhavé prázdninové dny lze pﬁíjemnû trávit u vody se sv˘mi dûtmi.

Hrozba ãíslo 1
Tím nejhor‰ím, co mÛÏe kohokoliv ve spojení s vodními radovánkami potkat, je pochopitelnû
utonutí. Naprostá vût‰ina tûchto
pﬁípadÛ je spojena s koupáním ve
volné pﬁírodû. Rizikové jsou
zejména tekoucí vody, vodní proudy, moﬁsk˘ pﬁíliv, ohrozit nás v‰ak
mÛÏe i siln˘ vítr, a to aÈ uÏ se koupeme, plaveme nebo se po vodû
plavíme. Velmi nebezpeãné je pﬁeceÀování vlastních sil nebo koupání ve studené vodû. Podle statistik
b˘vají v˘‰e uvedené pﬁíãiny utonutí tûmi nejãastûj‰ími.
Statistiky také uvádûjí, Ïe kaÏdé
desáté dítû do pûti let má zku‰e-

nost se situací blízkou utonutí.
Nepﬁíznivû vyznívají i poãty utonutí u dûtí a mládeÏe, které je stále
jednou z nejãastûj‰ích pﬁíãin úmrtí
v tomto vûku.
DÛleÏité je proto u vody vÏdy
odpovídajícím zpÛsobem vyhodnotit moÏnosti a fyzické síly s ohledem na konkrétní situaci. V lodi je
nezbytné pouÏívat plavecké vesty,
pﬁi sjíÏdûní ﬁeky jsou navíc nepostradatelné pﬁilby. Nedoporuãuje
se ani koupání v obleãení nebo ve
stavu podnapilosti. Abyste pﬁede‰li
ohroÏení Ïivota sv˘ch men‰ích
dûtí, nikdy jim nedovolte pobyt u
vody bez patﬁiãn˘ch ochrann˘ch
pomÛcek (vesta, nafukovací rukávky, nafukovací kruh).

Kvalita vody v aquaparcích a koupali‰tích je pﬁísnû sledovaná.

Dlouhé slunûní mÛÏe u‰kodit
Pﬁes oblibu, které se mezi âechy
slunûní a opalování tû‰í, není tato
ãinnost vÏdy bezpeãná. Dlouh˘
pobyt na slunci mÛÏe zpÛsobit ﬁadu
zdravotních obtíÏí. Mezi nejãastûj‰í
patﬁí úÏeh, úpal a spálení pokoÏky.
Vodní plocha navíc odráÏí sluneãní
paprsky, takÏe je v její blízkosti
záﬁení daleko intenzivnûj‰í.
Více ohroÏeny jsou opût men‰í
dûti, zejména kojenci by slunci
nemûli b˘t vystavováni vÛbec.

Nepﬁíjemnostem, které mohou b˘t
spojeny s dlouh˘m pobytem na
slunci, se v‰ak dá snadno vyhnout
dostateãnou ochranou hlavy,
pokoÏky a oãí. K vodû si tedy nikdy
nezapomeÀte pﬁibalit ‰átek, klobouk nebo ãepici, sluneãní br˘le,
ochrann˘ krém, pﬁípadnû téÏ
vzdu‰né obleãení nebo sluneãník,
které pomáhají sniÏovat zatíÏení
organismu pÛsobené nadmûrn˘m
sluneãním záﬁením.
Del‰í pobyt v chladné vodû mÛÏe vést k podchlazení a obtíÏím.

Podchlazení?
Skuteãnost, Ïe voda je vÏdy teplej‰í u povrchu a na mûlãinû pro
nikoho jistû není niãím nov˘m.
Také fakt, Ïe voda odvádí z tûla
teplo mnohonásobnû rychleji neÏ
vzduch, je obecnû znám˘, nicménû
leckdy se s tûmito skuteãnostmi
pﬁíli‰ nepoãítá. Del‰í doba strávená v chladné vodû mÛÏe vést aÏ
k podchlazení a s ním spojen˘mi
obtíÏemi. Va‰e ledviny jistû ocení,
pokud to nebudete v chladné vodû
pﬁehánût a po koupání (zvlá‰tû
v promûnlivém poãasí) se pﬁevleãete do nûãeho suchého.

Dlouh˘ pobyt na slunci mÛÏe zpÛsobit ﬁadu zdravotních obtíÏí.

Nejvhodnûj‰í pro doplnûní tekutin je stolní nebo pramenitá
voda.

SNÍMKY: Josef Lys

Dûti bosky ne
Moﬁsk˘ jeÏek, medúza ãi jiní
záludní moﬁ‰tí Ïivoãichové, ale také
zneãi‰tûné pobﬁeÏí nebo mûlãina
pﬁehrady se mohou stát nevítan˘m
pﬁekvapením pﬁi na‰í dovolené.
Volte proto radûji provûﬁené pláÏe
a zejména u sv˘ch dûtí zvaÏte nákup
vhodné pláÏové obuvi. Nezapomínejte v‰ak na to, Ïe pﬁi samotném
plavání je obuv spí‰e na pﬁekáÏku.

Ve vedru pijte!
I kdyÏ se to mÛÏe zdát na první
pohled úsmûvné, je faktem, Ïe i u
vody lze trpût jejím nedostatkem.
Pochopitelnû je tím my‰lena voda
coby souãást tûlesn˘ch tekutin.
V horkém letním poãasí totiÏ
dochází k vût‰ím ztrátám vody
pocením a je potﬁeba o to více jí do
organismu dodávat. Nejvhodnûj‰í
pro doplnûní tekutin je stolní nebo
pramenitá voda, pﬁípadnû téÏ voda
vodovodní, v omezeném mnoÏství
jsou vhodné také vody minerální
nebo ﬁedûné dÏusy. Tekutin byste
mûli v létû vypít asi 3 litry za den,
v pﬁípadû extrémního pocení i
více. Nejen, Ïe tím zabráníte dehydrataci, která mÛÏe vyústit aÏ
v tûlesn˘ kolaps, ale navíc svému
tûlu pomÛÏete snadnûji se vypoﬁádat s hork˘m poãasím.
Vûﬁíme, Ïe vás v prÛbûhu léta u
vody nepotká Ïádná nepﬁíjemnost
a uÏijete si pouze zaslouÏen˘ klid a
pohodu.
Mgr. Martina Fojtíková,
Revírní bratrská pokladna,
zdravotní poji‰Èovna
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V·E PRO VÁ· ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVOD≈OVACÍ TECHNIKU

Inzerce

LETNÍ ÚVùROVÁ AKCE!
nepoÏaduje Ïádnou akontaci (zálohu)
schválení do 10 minut v kanceláﬁi
pro zaãínající podnikatele a podnikatele
s nulov˘m daÀov˘m pﬁiznáním
ke kaÏdému schválenému úvûru DVD zdarma

20 000,- aÏ 400 000,70 000,- jiÏ od 1 333,- mûsíãnû
150 000,- jiÏ od 2 777,- mûsíãnû
300 000,- jiÏ od 5 444,- mûsíãnû
RPSN od 9,51%
R2/31

JSTE V BANKOVNÍM REGISTRU?
NEVADÍ!
Va‰ím ﬁe‰ením je nebankovní pÛjãka.
MÛÏete Ïádat i bez partnera.
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

R136/31

Úvûr jen na OP,
nyní v‰em!
Tel.: 773 551 578, 603 317 378

R147/31

R122/31

ZAMùSTNANCÒM OKD

ZDARMA

✧ VZPOMÍNÁME

✧ OZNÁMENÍ

„Pﬁestalo tlouci
Tvé srdce znavené, nebylo z ocele,
nebylo z kamene.
Bolestí znavené
pﬁestalo bít, nebylo léku, jímÏ
mohlo by Ïít. Teì
uÏ jen kytiãku na hrob Ti mÛÏeme
dát a ti‰e na Tebe vzpomínat.“
• Dne 2. srpna 2008 vzpomeneme
1. v˘roãí úmrtí dlouholetého zamûstnance Dolu âSA pana
Arno‰ta Wilczka, kter˘ nás
opustil po krátké zákeﬁné nemoci. Se slzami v oãích vzpomínají
manÏelka Jana, dcery BoÏena a
160/31
Jana.

• V hlubokém zármutku oznamujeme v‰em pﬁíbuzn˘m, pﬁátelÛm
a znám˘m, Ïe dne 28. 7. 2008
zemﬁel po krátké a tûÏké nemoci
ve vûku nedoÏit˘ch 73 let ná‰
milovan˘ manÏel, otec, tchán,
dûdeãek, pradûdeãek, bratr,
‰vagr a str˘c, pan Zdenûk Mal˘ z
Karviné. S drah˘m zesnul˘m se
rozlouãíme v pátek 1. srpna 2008
v 15 hodin v nové obﬁadní síni v
Karviné-Ráji. Zarmoucená rodiB271/31
na.

B286/31

S MATERIÁLY PRO V¯STAVBU
• Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z ‰edé a tvárné litiny, litinové A OPRAVY INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ
poklopy, podzemní a nadzemní hydranty, mﬁíÏe a vzpûry a vpustû
• HD-PE trubky a tvarovky pro domovní pﬁípojky
MoÏnost nákupu a slev
• Ocelové pﬁíruby, fólie, tûsnûní, ‰rouby pozinkované a ãerné
Plynovody:
i pro maloodbûratele
• I-PE roury, armatury, chrániãky
Vodovody:

Domovní odpady:
• HT potrubí a tvarovky hladké pro vnitﬁní odpady s odolností do 100 °C
• NG potrubí a tvarovky tﬁívrstvé Polo – KAL NG („náhrada odpadní litiny “)
• Vpustû, sifony a odpady fy HUTTERER+LECHNER

Ostatní:

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00
SOBOTNÍ PRODEJ

• PVC roury drenáÏní, chrániãky pro vedení kabelÛ
• OdvodÀovací Ïlábky
• Stﬁe‰ní Ïlaby a okapy z PVC
• Vnitﬁní rozvody pitné vody, topení, mirelon
• Ostatní stavební doplÀky z plastÛ (vodomûrné ‰achty,
vpustû, mﬁíÏe, gajgry, Ïumpy, splachovaãe aj.)
• Betonové v˘robky pro terénní úpravy, dlaÏby, obrubníky

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

od 10 000 Kã

V¯·E PÒJâKY

✧ PRODEJ
• ·tûÀata jork‰írského teriéra bez
p. p. po mal˘ch rodiãích, odãervená, oãkovaná, kupírované
ocásky. K odbûru ihned. Inf. na
B287/31
tel.: 604 650 108.
• BoloÀsk˘ psík - ‰tûÀátka s p. p.
Malé, nenároãné, spoleãenské
plemeno ze skupiny bi‰onÛ, vhodné k dûtem i do malého bytu, antidepresívní mazlíãek. Bílá, vlnitá
srst, nelíná, nemusí se stﬁíhat.
Odbûr od 8. 8. 2008. Inf. na tel.:
774 365 031, 737 365 031. B288/31
• âivava – prodám ‰tûÀátka bez
p. p. po rodiãích s p. p., dlouhosrstá i krátkosrstá, psy i fenky,
krásné jablíãkové hlavy, krátké
ãumáãky. Cena od 5 000 Kã dle
pohlaví a kvality. Inf.na tel.:
B289/31
Orlová 602 419 538.
• Smaltovan˘ kotel BRUTAR 100
l na ohﬁev vody pevn˘mi palivy
za 300 Kã. Dále ruãní strojek na
vyloupání kukuﬁice za 100 Kã.
Inf. na tel.: 737 363 382. B290/31

PÛjãíte: 10 000/20 000/ 30 000 Kã
Vrátíte: 11 628/23 256/34 884 Kã
Volejte: 774 828 496
• Pozemek 1 700 m2 v Mankovicích u Oder – polosamota. Oplocen˘, elektﬁina a malá studna.
Cena dohodou. Inf. na tel.:
B291/31
728 323 276.
• NepouÏit˘ plynov˘ kotel BAXI
main 24 Fi. PÛvodní cena 19 900
Kã, nyní 15 000 Kã. Inf. na tel.:
B292/31
731 902 510.
• Prodám znaãkové vrtáky rÛzn˘ch prÛmûrÛ. Informace na tel.:
B298/31
605 41 44 70

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
B293/3
Inf. na tel.: 603 775 296.
• Nafukovací kánoe „Pálava“. Inf.
B294/31
na tel.: 776 160 247.

✧ BYTY
• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B295/31
tel.: 775 370 371.

✧ RÒZNÉ
• Darujeme do dobr˘ch rukou 3
koÈátka. Inf. na tel.: 596 352 790
B296/31
nebo 604 343 553.
• Daruji ﬁadovou garáÏ na Slezské
Ostravû, Mírová osada (Heﬁmanice). Oprava nutná. Inf. na tel.:
B297/31
605 466 607.

Pro inzerci
v t˘deníku Horník

VOLEJTE
596 264 803 nebo 732 829 149

R 159/31

BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN

Nabídka pÛjãky

• Dne 26. ãervence 2008 uplynulo
1. smutné v˘roãí, kdy tragicky
zemﬁel pﬁi v˘konu povolání na
Dole âSA pan Ivo HuÈka. ZároveÀ si dne 4. srpna 2008 s bolestí
v srdcích pﬁipomeneme jeho
nedoÏit˘ch 41 let. Kdo jste ho
znali, vûnujte mu tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina.

VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY

Hledáme nové spolupracovníky.
Tel.: 739 320 185, 605 757 931

• Dne 26. 7. 2008 jsme vzpomnûli
nedoÏité 88. narozeniny ing.
Josefa Kempného, dlouholetého
zamûstnance G¤ OKD. Souãasnû v bﬁeznu jsme si pﬁipomnûli
10. v˘roãí jeho úmrtí. S láskou
vzpomínají dcera a syn s rodinaB285/31
mi.

• PVC roury a tvarovky hladké pro vnûj‰í kanalizace
• PP a PE ãisticí kanalizaãní ‰achty a vpustû
• Betonové v˘robky pro venkovní kanalizace

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

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

DÛl Paskov

R158/31

Až 300 tis. PRO KAŽDÉHO!
!Soukromý INVESTOR!
Zástavy, exekuce,
přeúvěrování dluhů, směnky!

Venkovní kanalizace:

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

R 17/31

1. NOVÁ PŮJČKA
Novinka od 16. 6. 2008

100 m vpravo za mostem
Rudná–Fr˘decká smûr Vratimov

VelkoodbûratelÛm poskytujeme
mnoÏstevní slevy!!!
Telefon: 596 237 498-9, Fax: 596 238 970, E-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz, www.pcvalfa.cz

R 156/31

AKCE

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice
R124/31

10

ã. p. 528, 739 43 Staﬁíã

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na:

SL ãíslo ﬁádku 532

CENTRÁLNÍ
KLIMATIZACE
Termín doruãení pﬁihlá‰ek: do 5. 8. 2008
Kontaktní osoba: ing. Tadeusz Pieczka,
technick˘ námûstek, tel.: 558 492 584

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

V âERVENCI 2008
• Investice stavební (ISTAV)

25, 45

• Investice strojní (ISTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

208
–

• Opravy stavební (OSTAV)

44

• Opravy strojní (OSTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–
–

• Zahlazování následkÛ
hornické ãinnosti (ZNHâ)

–

Górnik

D A R M O WA G A Z E TA N I E T Y L K O D L A G Ó R N I K Ó W

31 LIPCA 2008 • ROCZNIK 5

NUMER 31

Cenny podarunek – publikacj´ na temat ostrawsko-karwiƒskiego
zag∏´bia w´glowego i spó∏ki w´glowej OKD – z∏o˝y∏a na r´ce
nowych in˝ynierów dyrektor finansowa i personalna OKD MiloslaFot. Bogus∏aw Krzy˝anek
va TrgiÀowa.

Zawód z perspektywà
Nowi in˝ynierzy u dyrektora generalnego
OSTRAWA (bk) Zawód górnika to
zawód z perspektywà. Tak mo˝naby pokrótce skonkludowaç g∏ównà
myÊl wystàpienia prezesa zarzàdu i
dyrektora generalnego spó∏ki
w´glowej OKD Klausa-Dietera
Becka na wtorkowym (22 lipca)
spotkaniu ze Êwie˝ymi in˝ynierami,
absolwentami tzw. kombinowanego
studium na Wy˝szej Szkole Górniczej – Uiniwersytecie Technicznym
(V·B-TU) w Ostrawie.
Jak poinformowa∏ dyrektor
Beck, na terenie ostrawsko-karwiƒskiego zag∏´bia w´glowego zalega
wed∏ug najnowszych szacunków
oko∏o 19 miliardów ton w´gla. Co
najmniej 420 milionów ton w´gla
znajduje si´ w pok∏adach wy˝szych
ni˝ 70 cm, które mo˝na przy wspó∏czesnej technice efektywnie wyeksploatowaç. JeÊli podzieliç te iloÊci
trzynastoma milionami ton, jakie
rocznie wydobywa spó∏ka w´glowa
OKD, zyskamy wynik, który przekracza czas jednego pokolenia.
„Studium przy pracy zawodowej
wymaga du˝ego wysi∏ku, zdecydowania, samozaparcia. Uwa˝am jednak, ˝e podj´liÊcie w∏aÊciwà decyzj´
we w∏aÊciwym czasie. Spó∏ka
w´glowa OKD nale˝y dziÊ do
grona najbardziej dochodowych
firm na rynku czeskim i europej-

TEMAT

skim. Oprócz pieni´dzy na inwestycje potrzebuje tak˝e dobrego kierownictwa, mened˝erów oraz
doÊwiadczonych techników, którzy
poprowadzà eksploatacj´. Sprawà
najwa˝niejszà jest bezpieczeƒstwo
pracy. JeÊli nie uda si´ zagwarantowaç bezpieczeƒstwa, inne wyniki
tracà na znaczeniu” – podkreÊli∏
Klaus-Dieter Beck.
Pi´cioletnie zaoczne studium
in˝ynierskie na kierunkach In˝ynieria Górnicza ora Miernictwo
Górnicze ukoƒczy∏o w tych dniach
siedmiu pracowników OKD. W
ostrawskiej siedzibie OKD z∏o˝yli
im gratulacje równie˝ dyrektor
finansowa i personalna spó∏ki Miloslava TrgiÀowa oraz dyrektor produkcyjny Leo Bayer. „DziÊ zostaliÊcie in˝ynierami. Wierz´, ˝e to w∏aÊnie in˝ynierzy bardziej ni˝ ktokolwiek inny zmieniajà Êwiat i ulepszajà nasze codzienne ˝ycie” – powiedzia∏ dyrektor Beck.
JednoczeÊnie zaapelowa∏, aby
kontynuowali nauk´ j´zyka angielskiego. „B´dziecie potrzebni tu, w
Czechach, ale tak˝e w Polsce, gdzie
firma buduje nowe inwestycje.
Angielski to dziÊ oficjalny j´zyk
komunikacyjny, bez którego nie
sposób si´ obejÊç” – wyt∏umaczy∏
Klaus-Dieter Beck.

TYGODNIA

Wyniki KW za pierwsze pó∏rocze
KATOWICE (am) Kompania
W´glowa w ciàgu pierwszego pó∏rocza 2008 roku wydoby∏a 22,3 mln
ton w´gla, co daje Êrednie dobowe
wydobycie na poziomie 178,4 tys.
ton. Sprzeda˝ w´gla w tym samym
okresie wynios∏a 22,6 mln ton, z
tego 19,7 mln ton sprzedano w
kraju, a 2,9 mln ton wyekspediowano na eksport – poda∏a spó∏ka w
specjalnym komunikacie.
Ârednia cena zbytu w´gla w
okresie pierwszego pó∏rocza br.

wynios∏a 218,59 z∏ za ton´, w tym w
kraju 210,76 z∏ za ton´, natomiast w
eksporcie 271,60 z∏ za ton´.
Pomi´dzy styczniem a czerwcem
2008 roku Kompania osiàgn´∏a
zysk na sprzeda˝y ka˝dej tony
w´gla w wysokoÊci 14,26 z∏. Na
podstawowej dzia∏alnoÊci, jakà jest
sprzeda˝ w´gla, osiàgn´∏a zysk w
wysokoÊci 322,8 mln z∏. Zysk netto
Kompanii W´glowej za okres
pierwszego pó∏rocza 2008 roku
wyniós∏ 19,0 mln z∏.

CARBOKOV
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Okno na Europ´ Ârodkowà
Prezes NWR Miklos Salamon odwiedzi∏ region ostrawski i D´bieƒsko
OSTRAWA (bk) Miklos Salamon,
prezes zarzàdu zarejestrowanej w
Holandii spó∏ki New World Resources, jedynego udzia∏owca spó∏ki
w´glowej OKD, z∏o˝y∏ w minionym
tygodniu trzydniowà wizyt´ na terenie Moraw Pó∏nownych i Âlàska.
Poza Ostrawà i regionem karwiƒskim zawita∏ równie˝ do gminy
Czerwionka-Leszczyny, gdzie NWR
zamierza wybudowaç kopalni´ w
rejonie „D´bieƒsko 1”. W czwartek
zjecha∏ na dó∏ w zak∏adach „âSA” i
„¸azy” Kopalni „Karwina”, aby
naocznie przekonaç si´ o warunkach panujàcych na dole oraz zapoznaç si´ z przebiegiem realizacji
programu optymalizacji produkcji
POP 2010. Podczas wizyty Miklosowi Salamonowi towarzyszy∏ prezes
zarzàdu i dyrektor generalny OKD
Klaus-Dieter Beck.
W czwartek 24 lipca po po∏udniu
Miklos Salamon w towarzystwie
Klausa-Dietera Becka spotka∏ si´ w
ostrawskim Domu GoÊci OKD z
dziennikarzami. „Tych kilka dni
by∏o naprawd´ bardzo ciekawych”
– oÊwiadczy∏ w s∏owie wst´pnym.
Uwypukli∏ ogromne znaczenie
pomyÊlnego debiutu gie∏dowego
spó∏ki NWR. „Fakt, ˝e firma reprezentujàca Europ´ Êrodkowà i
wschodnià potrafi∏a w taki sposób
zwi´kszyç swojà wartoÊç, zas∏uguje
na najwy˝szej uznanie. NWR to
obecnie okno na Europ´ Ârodkowà.
Pokazuje mo˝liwoÊci przemys∏u oraz

Miklos Salamon i t∏umaczka OKD Eva Vévodowa podczas wywiadu
dla telewizji.
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i interesów w tym regionie” –
powiedzia∏ Miklos Salamon.
Prezes Salamon wypowiedzia∏
si´ równie˝ na temat budowy
„D´bieƒska”.
„Tymczasem nie mamy jeszcze
konkretnego planu” – poinformowa∏. „JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e uzyskaliÊmy koncesj´ i ˝e nasz projekt
cieszy si´ poparciem ze strony miejscowych w∏adz samorzàdowych
oraz mieszkaƒców. Fachowcy z
OKD prowadzà obecnie szczegó∏owe rozeznanie i opracowujà informacje. Przyjmujemy te˝ pierwsze

Prasówka z najwy˝szymi przedstawicielami NWR i OKD cieszy∏a si´
du˝ym zainteresowaniem mediów.

oferty firm zajmujàcych si´ g∏´bieniem szybów. Liczymy na to, ˝e
kopalnia zostanie otwarta w czasie
5 – 7 lat. Koncesja opiewa na 50 lat,
warunkiem jest jednak uruchomienie wydobycia w przewidzianym
terminie”.
Miklos Salamon oraz KlausDieter Beck poÊwi´cili sporo miejsca przedstawieniu programu podnoszenia bezpieczeƒstwa i higieny
pracy w kopalniach spó∏ki w´glowej OKD.
„To, co robimy w tej dziedzinie, to
paralela do programu POP 2010. Staramy si´ zastàpiç przestarza∏e technologie nowym, bezpiecznym sprz´tem” – wyt∏umaczy∏ dyrektor Beck.
Jak poinformowa∏, tylko w wymian´
ubraƒ, sprz´tu osobistej ochrony górników oraz urzàdzeƒ do monitorowania zagro˝eƒ spó∏ka zamierza
zainwestowaç pó∏ miliarda koron.
„Nie wliczajàc w to kosztów szkoleƒ,
budowy systemów klimatyzacji czy
wysokiej klasy systemów odpylania”
– podkreÊli∏ Klaus-Dieter Beck.
„Najpierw
bezpieczeƒstwo,
dopiero potem zysk. To absolutny
priorytet. JeÊli zasady BHP nie sà
przestrzegane, to ˝adne wyniki nie
b´dà mnie interesowaç” – skonkludowa∏ dyrektor generalny OKD.
TEKST I ZDJ¢CIA:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Nowy impuls w ochronie tradycji górniczych
Powstaje Stowarzyszenie Zwiàzków i Organizacji Górniczych i Hutniczych
OSTRAWA Dzia∏alnoÊç na rzecz
ochrony i kultywowania zabytków i
tradycji górniczych w RC powinna
nabraç nowych rumieƒców. Motorem tego procesu b´dzie Stowarzyszenie Zwiàzków i Organizacji Górniczych i Hutniczych, które przybierze konkretne kszta∏ty w najbli˝szych miesiàcach. Informacji udzieli∏ dla „Górnika” dyrektor Fundacji
„Landek” Ostrawa Josef Kimer.
O nowym stowarzyszeniu rozmawiano na lipcowym spotkaniu
przedstawicieli Fundacji „Landek”, Klubu Przyjaciól Muzeum
Górniczego OKD, kierownictwa
muzeum, Zwiàzku Górniczego
„Prokop” oraz Wy˝szej Szko∏y
Górniczej – Uniwersytetu Technicznego Ostrawa. Czy mo˝e pan
przybli˝yç cele tego spotkania?
To spotkanie to ju˝ pewna tradycja. Nasza fundacja zorganizowa∏a go po raz trzeci z okazji dnia
Êw. Prokopa, uwa˝anego przez
czeskich gwarków za patrona górników. Jego celem jest podsumowanie rocznej dzia∏alnoÊci i wytyczenie g∏ównych kierunków pracy
w nast´pnym okresie.
Którym sprawom b´dzie wi´c
poÊwi´cana g∏ówna uwaga?

cych z przyrodà i specyfikami tego
wyjàtkowego miejsca.
Przejdêmy do Stowarzyszenia
Zwiàzków i Organizacji Górniczych i Hutniczych. Co to za inicjatywa i jakie sà jej cele?

Priorytetami jest poparcie dla
Muzeum Górniczego OKD i
klubu jego przyjció∏. Sà jednak te˝
nowinki. Uczestnicy spotkania
uzgodnili na przyk∏ad, ˝e podejmà
starania o powrót Landeckiej
Wenus, prehistorycznej figurki
kobiety znalezionej na wzgórzu
Landek, z muzeum w Brnie do
Ostrawy. JednoczeÊnie b´dà usi∏owaç o wznowienie badaƒ archeologicznych na tym terenie. Podejmiemy te˝ negocjacje z Lasami
RC i w∏aÊciwymi instytucjami w
sprawie odnowy Êcie˝ek dydaktycznych na Landeku, zapoznajà-

Z projektem utworzenia takiej
organizacji wystàpi∏ Cech Górników i Hutników Przybramskich.
Jej celem jest po∏àczenie wysi∏ków
wszystkich organizacji zajmujàcych si´ ratowaniem i ochronà
zabytków industrialnych oraz kultywowaniem tradycji cechowych.
ZdecydowaliÊmy si´ podjàç to
wyzwanie. Historia industrialna
jest dziÊ na fali i wspólnie b´dzie
mo˝na zrobiç wiele dobrego.
Czy stowarzyszenie nawià˝e
kontakty z podobnymi organizacjami w Polsce?
Na to pytanie jeszcze za wczeÊnie, stowarzyszenie dopiero si´
konstytuuje. Przypuszczam jednak,
˝e w nast´pnym etapie rozejrzymy
si´ za zagranicznymi partnerami.
Wspó∏praca mi´dzynarodowa to nie
tylko nowe doÊwiadczenia, ale tak˝e
np. mo˝liwoÊç pozyskania Êrodków
z UE. Ale to sprawa przysz∏oÊci.
Rozmawia∏:
Bogus∏aw Krzy˝anek
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Sport

MFK vstoupí do druhé ligy
První karvinskou pﬁekáÏkou je Hradec Králové

Karvinské fotbalisty bude ve druhé lize doprovázet nové logo
FOTO: Ivo Dudek
OKD, které má na snímku na prsou Martin Opic.
KARVINÁ (tam) Nedûlní zápas
(3. 8.) v Hradci Králové se do historie karvinského fotbalu zapí‰e
zlat˘m písmem. Tímto duelem se
MFK Karviná OKD, jak zní nov˘
oficiální název, vrací do druhé ligy.
„Tradice fotbalu na Karvinsku

sahá témûﬁ devadesát let dozadu a
myslím, si, Ïe je nejvy‰‰í ãas, aby se
ná‰ klub vrátil tam, kam patﬁí,“
ﬁekl pﬁedseda klubu Jan Wolf.
ZároveÀ dodal, Ïe vedení klubu
rozhodnû nebude mít na t˘m a
nového trenéra Leo‰e Kalvodu

pﬁemr‰tûné poÏadavky. „Jasnû
jsme si ﬁekli, Ïe je pro nás nejdÛleÏitûj‰í bezproblémová záchrana.
Pak uvidíme, co bude dál.“
Právû nového kouãe Leo‰e Kalvodu zklamala generálka v Orlové.
Tam sice MFK vyhrál 1:0 a postoupil v Poháru âMFS do druhého
kola, ale nikdo z v˘konu Karvinsk˘ch nad‰en˘ b˘t nemohl. „Chybûlo nám nasazení, prohrávali jsme
dÛleÏité souboje. S takov˘m v˘konem bychom ve druhé lize brzy
narazili. V‰ichni hráãi se musí zlep‰it, jinak v druholigové konkurenci
uspût nemÛÏeme.“
Také stﬁelec jediného gólu Karviné Tomá‰ Jursa nebyl v˘konem
zrovna nad‰en: „Chtûli jsme o
v˘sledku utkání rozhodnout co nejrychleji, coÏ se nám nepodaﬁilo.
Na‰e hra mûla k druholigové úrovni hodnû daleko, zbyteãnû jsme
míãe nakopávali, místo toho jsme
mûli radûji kombinovat,“ myslí si
Jursa. Stﬁelecky se neprosadil ani
„karvinsk˘ Koler“ Martin Opic, na
kterého trenér Kalvoda hodnû spoléhá. „Doufám, Ïe stﬁelecká forma
pﬁijde vãas a Ïe ve druhé lize nûjak˘ ten gól také dám,“ pﬁeje si nejlep‰í stﬁelec Karviné v loÀské sezonû Martin Opic.

David Stﬁihavka se tû‰í na Kladno
OSTRAVA (tam) Kladno se v sobotu 2. srpna stane prvním soupeﬁem fotbalistÛ Baníku Ostrava v nové ligové
sezonû. V tomto zápase pravdûpodobnû nastoupí i nová
posila David Stﬁihavka, která se pﬁed dvûma lety bl˘skla
právû proti tomuto soupeﬁi ãtyﬁgólov˘m zápisem.
„Pﬁijde mi to, jako bych z BazalÛ ani neode‰el, ale
vrátil se pouze po dovolené,“ ﬁekl kanon˘r, kter˘ by
mûl v útoku nastupovat s Václavem Svûrko‰em. Oba se
také prosadili v generálce proti Púchovu (3:0). „Na

gólovou nadílku proti Kladnu si dobﬁe pamatuji, ale je
to uÏ dávno. V pﬁípravû mi to moc ne‰lo, tak doufám,
Ïe v lize stﬁeleckou smÛlu koneãnû protrhnu,“ vûﬁí
Stﬁihavka.
Trenér Karel Veãeﬁa provedl také poslední korektury ve svém t˘mu: na hostování do druholigové Karviné
OKD ode‰el Ondﬁej Ficek. Brunclík, BlaÏek, Wojnar,
KﬁiÏan a Pﬁecechtûl se vracejí do tﬁetiligové rezervy.
V kádru tak zÛstal srbsk˘ útoãník Miroslav Markoviã.

Pokoﬁitel K2 se zranil v Tatrách
Horolezec Libor Uher si na Gerlachu zlomil kotník a osm Ïeber
FR¯DEK-MÍSTEK (tam) ·tûstí
v ne‰tûstí mûl fr˘decko-místeck˘
horolezec Libor Uher. Druh˘
ãesk˘ pokoﬁitel nejnebezpeãnûj‰ího vrcholu svûta K2 se dává zdravotnû dohromady po tûÏkém
pádu v Tatrách.
Loni udûlal Libor Uher „díru
do svûta“, kdyÏ stanul na vrcholu
K2. Letos se málem zabil na Gerlachovském ‰títu na Slovensku.
„Pﬁi slaÀování se uvolnil kámen a
po‰kodil lano. To nevydrÏelo
zátûÏ a já jsem se zﬁítil dolÛ. Padal
jsem asi dvacet metrÛ, aÏ jsem se
zastavil v hlubokém snûhu,“ popisuje ne‰Èastnou událost. Uher si
natﬁikrát zlomil kotník, prasklo
mu osm Ïeber a tûÏce si po‰kodil
plíce. Navíc se k nûmu nemohl
kvÛli ‰patnému poãasí dostat
vrtulník se záchranáﬁi. Ti ho
museli snést na nosítkách a transportovat do popradské nemocnice. Operaci kotníku pak ãesk˘
horolezec podstoupil v Olomouci.
„Poláman˘ kotník mi dali dohromady pomocí destiãek a ‰roubÛ,“
upﬁesnil Uher.
KdyÏ loni Uher jako ãlen expedice
Leopolda
Sulovského
vystoupal aÏ na K2, zaãal hned

pﬁem˘‰let o zdolání nejvy‰‰ího
vrcholu svûta Mt. Everestu. TûÏké
zranûní z Tater mu ale udûlalo
ãáru pﬁes rozpoãet. „Lékaﬁi zatím
nedokáÏí odhadnout, kdy budu
zcela fit, ale já bych chtûl uÏ na
konci srpna ‰lapat na kole a vydat
se na nûjaké men‰í túry. Na lezení
po horách to ale je‰tû nûjakou
dobu nebude,“ lituje nejlep‰í
ãesk˘ horolezec loÀského roku,

kter˘ se nyní zotavuje v Beskydském rehabilitaãním centru
v âeladné. „Cítím, Ïe se mÛj zdravotní stav rychle zlep‰uje, uÏ brzy
bych chtûl b˘t zase v pohodû. Nejvíce se mi tady líbí pobyt v poláriu, kde je minus 120 stupÀÛ. Tuto
metodu léãení jsem si vyzkou‰el
uÏ pﬁed kádvojkou a musím ﬁíct,
Ïe mi hodnû pomáhá i nyní,“ uzavﬁel povídání Libor Uher.

Petrovická kotlina opût oÏila ‰piãkov˘m motokrosem. Leto‰ním
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králem se stal Martin Îerava.

Na Îeravu nemûl ani Correia
PETROVICE U KARVINÉ (tam)
Motokrosaﬁ Martin Îerava se o
víkendu stal hlavní hvûzdou Petrovické kotliny, tedy ãtvrtého podniku seriálu mistrovství republiky. Na
ten dorazilo 16 závodníkÛ z âeska,
Slovenska, Rakouska a Maìarska.
Ozdobou podniku byl start Portugalce Luise Correi ãi rakouského
matadora Kurta Machtlingera.
Pﬁi neúãasti domácího odchovance Jana Zaremby, kter˘ se
zotavuje z tûÏkého zranûní, mûl
Îerava trochu snadnûj‰í roli.
Vyhrál s pﬁehledem oba závody
tﬁídy Open a podstatnû sníÏil
náskok vedoucího âepeláka. Na
Martina Îeravu tentokrát nemûl
ani portugalsk˘ reprezentant Luis

Roman Faráﬁ návrat neplánuje
KARVINÁ (tam) Viktor Hastík
(na snímku Iva Dudka) a Roman
Faráﬁ, to jsou dvû v˘razné posily
házenkáﬁÛ Baníku OKD Karviná
pﬁed novou sezonou. Ten první by
se mûl prosadit pﬁedev‰ím stﬁelecky, ten druh˘ pak na postu vedoucího muÏstva a sekretáﬁe.
B˘val˘ hráã Zubﬁí Viktor Hastík
hrál v minulém roãníku extraligy za
Fr˘dek-Místek, kde mu skonãila
smlouva. „Stal jsem se voln˘m hráãem, a tak mi nabídka Baníku pﬁi‰la vhod. Karviná je ãesk˘m ‰ampiónem, takÏe jsem nemûl nad ãím
pﬁem˘‰let. Mrzí mû jen, Ïe ná‰ klub
tentokrát nebude hrát Ligu mistrÛ.
Snad se doãkám v pﬁí‰tím roce.“
Hastík si myslí, Ïe Karviná bude
opût silná, pﬁestoÏe ode‰la ﬁada
opor. „Vedení klubu ví, co dûlá.
Necítím se jako spasitel, ale doufám, Ïe nám to s Vojtou Petrovsk˘m v koncovce pÛjde a t˘m
potáhneme. Kádr navíc doplní ﬁada
mlad˘ch talentovan˘ch hráãÛ,
takÏe obavy, Ïe bychom hráli nûkde
dole, rozhodnû nemám.“
Druhá z „posil“ Roman Faráﬁ,
zná v˘bornû karvinské prostﬁedí.
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Zvyknout si ov‰em bude muset na
novou roli. „Bude to chvíli trvat,
neÏ si zvyknu na novou pozici. Má
ãastá zranûní mû ale pﬁesvûdãila, Ïe
je nejvy‰‰í ãas skonãit s kariérou.
Na hﬁi‰tû bych se mohl vrátit jen
obãas v tréninku a v dobû nejvût‰í
nouze. Jinak jsem pﬁesvûdãen, Ïe
zÛstanu pouze funkcionáﬁem,“
tvrdí nûkdej‰í kapitán vítûzného
karvinského t˘mu Roman Faráﬁ.

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
Pﬁíprava: Baník Ostrava–Púchov
3:0 (34. Koren˘ vlastní, 47. Stﬁihavka, 69. Svûrko‰).

Na K2 se Uher (vlevo) radoval, z Gerlachu spadl.

Correia, kter˘ pravidelnû jezdí
seriál mistrovství svûta. „Îerava
jel v˘bornû, zato Correiovi jako by
docházely síly a ve druhé jízdû
tﬁídy Open dojel dokonce aÏ na
tﬁináctém místû,“ informoval hlavní organizátor Petrovické kotliny
Jindﬁich Hrabica.
Tﬁídu MX2 (do 125 ccm) vyhrál
David âadek. Závodník LR Cosmetic Ostrava Martin Kohút sice
âadka v první jízdû porazil, ale ve
druhé mûl pád, takÏe vítûzství si
nakonec pﬁipsal âadek.
V kategorii veteránÛ triumfoval
Roman Heinrich (MCF TM
Racing). KaÀkou na závodû byl
pád Bronislava Krãe, kter˘ musel
b˘t pﬁevezen do nemocnice.

Pohár âMFS: Orlová–Karviná 0:1
(59. Jursa), Havíﬁov–Vítkovice 0:5,
Velké Karlovice–Fr˘dek-Místek
0:1.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – I. liga: Baník Ostrava v.

Kladno (19), II. liga: Tﬁinec–âáslav
(10.15).
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