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NEVSTUPUJ DO OHROŽENÉHO
PROSTORU, CHRÁNÍŠ TÍM
SVŮJ ŽIVOT A ZDRAVÍ!

Ján Fabián
nahradí v čele OKD
Klause-Dietra Becka

Velké jméno hornictví

Srdcovka i v Těšíně

Profesor Wilke fáral na Lazech
s odborníky ze 4 zemí

„Malé granty“ Nadace OKD
opět pomáhají dětem
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Vedení OKD a NWR
fáralo na Dole Karviná

Vysokokapacitní porub na Lazech dosahuje vynikajících výsledků a v září těží průměrně přes 4 800 tun uhlí denně

Ján Fabián
V t d l hornickou
Vystudoval
h i k fakultu
f k lt TechnicT h i
ké univerzity v Košicích, poté pracoval pro americkou společnost Colenco Power Consulting. V letech 1992 až
1998 absolvoval doktorandské studium na institutu geověd TU Berlin, v jeho průběhu úzce spolupracoval s těžebními společnostmi na Slovensku,
v Německu a Austrálii. V letech 1998
až 2007 pracoval v českém vedení
přední světové poradenské společnosti Roland Berger Strategy Consultants. Od srpna roku 2007 je ředitelem pro rozvoj a strategii, zástupcem
generálního ředitele a místopředsedou představenstva OKD. Ze své pozice ve vrcholovém managementu NWR
zodpovídá za dohled nad dalšími dceřinými ﬁrmami NWR.

Porub s průměrnou mocností pěti metrů, který najel v polovině července, je
vybaven dobývacím komplexem POP
pro vysoké sloje. Ten se skládá z kombajnu SL500/3,3 kV a mechanizované výztuže DBT 2800/6000. Pracoviště zatím vykazuje vynikající výsledky.
Například v září prozatím dosahuje těžby více než 4800 tun denně při
průměrném postupu téměř 5 metrů.
Přepočteno na jednotlivého pracovníka je výkon v porubu více než 93 tun
na směnu.
Zástupce NWR doprovázelo vedení Dolu Karviná zastoupené ředitelem
Pavlem Hadravou a náměstkem pro
bezpečnost Petrem Glasem, ale i vedení OKD, když do porubu vybaveného technologií POP sfárali generální
ředitel Klaus-Dieter Beck, ředitel pro
strategii a rozvoj Ján Fabián, provozní ředitel Leo Bayer a vedoucí odboru
BOZP Miroslav Mančař.
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Moderní technologie:
výborné výsledky

V popředí Mike Salamon (druhý zprava) s Klausem-Dietrem Beckem ve velkokapacitním porubu 138 806 Dolu Karviná.

Bezkontaktní sledování
pracovníků v porubu
Ředitel Dolu Karviná Pavel Hadrava
před fáráním seznámil zástupce mateřské společnosti s aktuální situací dolu
z hlediska těžby, příprav i bezpečnostních ukazatelů. V souvislosti s tím, že
porub se nachází ve třetím stupni nebezpečí otřesů, informoval představitele NWR o bezpečnostním systému,

který umožňuje v těchto oblastech bezkontaktní sledování pohybu horníků.
„Systém umožňuje sledovat počet zaměstnanců v ohrožené oblasti, která je
deﬁnována projektem protiotřesových
opatření. Ten rovněž stanoví maximální
počet osob, které se v ní mohou pohybovat, a signalizace se automaticky spustí,
je-li tento počet překročen nebo někdo
vstoupí do vymezené oblasti v době zákazu. Systém je funkční i při celkovém

výpadku elektrické energie,“ vysvětluje
ředitel Hadrava. V případě otřesu navíc systém umožňuje ověřit, zda všichni
pracovníci opustili postiženou oblast,
případně ve které její části se nacházejí.
Zástupci OKD a NWR sfárali
na směnu hlavního předáka Marka Ladenbergera a neskrývali svou spokojenost jak s dodržováním bezpečnostních předpisů, tak s výsledky, které zatím porub vykazuje.
Marek Síbrt

Prestižní Cena VIA BONA pro OKD
Firemní nadace podpořila v posledních pěti letech zhruba 1400 veřejně prospěšných projektů 240 miliony korun
OSTRAVA – Těžební společnost OKD
získala za své dárcovské aktivity Cenu
VIA BONA. Konkrétně byla oceněna
za podporu pracovní i společenské integrace hendikepovaných lidí. Do aktivit, které zdravotně znevýhodněným
pomáhají zařadit se do běžného života, vložila jen v posledních dvou letech
prostřednictvím Nadace OKD více než
15 milionů korun.
„Toto mimořádně významné ocenění nás opravdu těší. Bereme ho jako
nezávislé ohodnocení našich aktivit,
které zlepšují život nejen hendikepovaným, ale i dětem a seniorům,“ řekla
Petra Mašínová, ředitelka komunikace
OKD a předsedkyně správní rady Nadace OKD, a zároveň připomněla, že
ﬁremní nadace podpořila v posledních
pěti letech veřejně prospěšné aktivity
240 miliony korun. „Ještě před pár lety bylo nemyslitelné, aby se těžaři takto
angažovali. Dnes jsme hlavním part-

nerem desítek regionálních neziskových organizací i několika celorepublikových charitativních projektů,“ dodala Mašínová.

Cenu získali těžaři v kategorii
„podpora konkrétního projektu“,
která hodnotila přímý dopad pomoci pro danou oblast. „Dlouho-
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OSTRAVA – Generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti OKD se
od počátku roku 2013 stane Ján Fabián. Rozhodlo o tom představenstvo mateřské společnosti New World Resources (NWR). V čele ﬁrmy Fabián nahradí Klause-Dietra Becka,
který odchází na vlastní žádost z osobních
důvodů.
Z vedení OKD odejde Beck po necelých
šesti letech. Za tu dobu prošla největší moravskoslezská ﬁrma významnými změnami,
zejména díky více než jedenáctimiliardovým
investicím do nejmodernějších těžebních
technologií a půlmiliardě vložené do oblasti
bezpečnosti práce. Nový ředitel Ján Fabián,
který dosud Becka zastupuje a působí jako
ředitel pro rozvoj a strategii a místopředseda představenstva OKD, hodlá na jeho aktivity navázat. „Hlavní výzvou je pro mě udržení stability ﬁrmy, která je hnacím motorem
a významným zaměstnavatelem nejen moravskoslezského průmyslu. Budeme pokračovat v aktivitách, které zajistí vysokou
produktivitu práce a další zlepšování bezpečnosti horníků,“ řekl Fabián.
Od ledna zůstane Beck místopředsedou
představenstva OKD a členem představenstva NWR, což je mimo jiné zárukou hladkého předání odpovědností a pokračování
nově nastavených procesů v oblasti investic, bezpečnosti i ﬁremní kultury. „Rád bych
poděkoval všem svým spolupracovníkům
z vedení společnosti a zároveň horníkům.
Svými odbornými dovednostmi i týmovým
přístupem k práci patří k nejlepším, jaké
jsem ve svém životě potkal,“ řekl Beck, který dříve působil ve vedení těžebních ﬁrem
v Německu a USA.
vs

KARVINÁ – Odstupující předseda představenstva mateřské společnosti OKD,
New World Resources, Mike Salamon
sfáral spolu se svým nástupcem Garethem Pennym 12. září do velkokapacitního porubu 138 806 Dolu Karviná.
Akce na Lazech proběhla v souvislosti s pravidelným fáráním Výboru pro
bezpečnost, zdraví a udržitelný rozvoj
NWR, které se uskutečnilo den po zasedání představenstva ﬁrmy v Ostravě.

Ředitel pro rozvoj revíru Radim Tabášek převzal Cenu VIA BONA za dárcovské aktivity OKD.

době pomáháme stovkám neziskových organizací, které se zaměřují na sociální oblast, vzdělávání,
volný čas nebo životní prostředí.
V posledních dvou letech jsme se
zaměřili hlavně na hendikepované
spoluobčany.
Díky naší podpoře chráněných dílen mohli jejich provozovatelé navzdory složité ekonomické situaci
udržet stovky pracovních míst pro
zdravotně znevýhodněné a dokonce
několik desítek nových vytvořit. Náš
další program Zážitky bez bariér zase ulehčil přístup vozíčkářů na hudební festivaly,“ vysvětlil ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. Nadace začala pod jeho vedením provozovat
také bezBAR, tedy festivalový bar obsluhovaný vozíčkáři, který veřejnost
upozorňuje na problematiku zaměstnávání lidí s hendikepem.
Vladislav Sobol
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Z OKD

Německý „Fachmann“
na Lazech a v OKK

Nejlepší kolektivy v bezpečnosti práce
OSTRAVA – V srpnu pracovalo v OKD celkem 117 kolektivů, z toho 22 rubáňových,
83 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 19 kolektivů, z toho:
• na Dole Darkov 3 kolektivy příprav,
• na Dole Karviná 6 kolektivů příprav a 2 kolektivy vybavování a likvidace,
• na Dole Paskov 6 kolektivů příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace,
• na Dole ČSM 1 kolektiv rubání.
Petr Svrčina

přípravy

vedoucí úseku

Důl

Karel Szczotka

Karel Pochopeň

ČSM

František Kuriak

Tadeáš Kaluža

Darkov

Jiří Pluskal

Dalibor Čenčík

Darkov

Piotr Lip

Zbigniew Kuligowski

Darkov

Marek Olechowski

Kazimierz Krzczuk

Karviná

Sergej Taran

Vladimír Durkot

Karviná

Grzegorz Groszewski

Ryszard Ciekot

Karviná

Ryszard Olejek

Marcin Polok

Karviná

Janusz Gurda

Janusz Grabowski

Karviná

Marek Gallik

Roman Pastucha

Karviná

Pavol Struhačka

Igor Šimurka

Paskov

Zdeněk Jaroch

Václav Czyž

Paskov

Břetislav Novák

Václav Czyž

Paskov

Martin Cypra

Otmar Smolan

Paskov

Tomáš Žižka

Jan Velčovský

Paskov

Ivo Mojžíšek

Hynek Řeháček

Paskov

Luboslav Strihan

Miroslav Kozár

Karviná

Roman Sabal

Karviná

Jiří Zátopek

Paskov

vybavování Krzysztof Sokol
a likvidace Jan Rzyman

Nestor báňských akademiků profesor Wilke pochválil OKD za přístup k těžbě
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rubání

kolektiv

Němečtí, maďarští, slovenští a švýcarští báňští inženýři v podzemí závodu Lazy.
Z Lazů se skupina přesunula na Koksovnu Svoboda, kde ji se svými kolegy
doprovázel vedoucí výroby OKK Mojmír Trojek. Zahraniční hosté si prohlédli

ORLOVÁ – V sobotu fárala skupina německých, maďarských, slovenských a švýcarských báňských inženýrů vedená proslulým profesorem Friedrichem Ludwigem Wilkem do velkého POPu v porubu
138 806 na závodě Lazy.
Skupinu přivítal a s provozem na Dole
Karviná seznámil bezpečnostní náměstek Petr Glas, po fárání zodpovídal celou
řadu dotazů ředitel dolu Pavel Hadrava. Inženýři se zajímali především o nové technologie rubání a příprav, bezpečnostní opatření na eliminování pracovních úrazů a opatření na vykrytí průhybů
v těžbě při překlizech porubů.
„Smekám před českými havíři, takovou
technologii jsem ještě v provozu neviděl.
Na to, že sekce kopou už 5. porub a byly
překlizeny vcelku, vypadaly velice dobře.
Vnímám velmi pozitivně, že OKD i přes
malé směrné délky a šíři porubů dobývá
bezpečně a zároveň se ziskem. V Německu bychom některé vaše menší poruby zavrhli,“ zhodnotil Wilke dojmy z OKD.

Jednotný Pracovní řád OKD
OSTRAVA – Všichni zaměstnanci OKD,
kteří někdy přešli z jedné šachty na jinou,
se možná setkali s tím, že každá šachta
měla svůj vlastní pracovní řád, ve kterém
kladla důraz na různé pracovně-právní záležitosti.
Z tohoto důvodu vznikla v rámci OKD
pracovní skupina, která měla za cíl všechny pracovní řády z jednotlivých VOJ porovnat, vybrat z nich ta nejdůležitější ustanovení a navrhnout nový jednotný pracovní
řád. Posledním úkolem tohoto týmu bylo
projednat a odsouhlasit návrh jednotného
pracovního řádu se zástupci všech odborových organizací působících v OKD, což
se po několika jednáních také podařilo.
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Proto byl v srpnu vydán Pracovní řád OKD,
který nabyl účinnosti 1. 9. 2012. Ten je jednotný pro všechny VOJ a odborné úseky řízení
OKD a ruší dosavadní pracovní řády na jednotlivých VOJ. Pracovní řád blíže rozvádí práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele, které obecně vyplývají ze Zákoníku
práce a dalších pracovně-právních předpisů.
Pracovní řád OKD najdou naši zaměstnanci na nástěnkách Lidských zdrojů
na všech lokalitách, dále je na Intranetu
OKD, v případě potřeby jim bude na vyžádání předložen u HR manažerů a administrátorek HR činností na jednotlivých VOJ.

nově vybudovanou baterii č. 10 a seznámili se s procesem pěchování a vytláčení
koksu.
„Byl jsem upřímně pyšný na slova pochvaly za přípravu a průběh obou návštěv,“ řekl ředitel pro rozvoj a strategii
Ján Fabián, který doprovázel skupinu celý den. „Dokážu si představit rozsah příprav jednotlivých pracovišť před návštěvami. Ale to úsilí nebylo vynaloženo planě, kromě výborné reprezentace OKD
a OKK si osádky zlepšily svá pracoviště
a určitě se jim to vrátí provozně. Všichni si
zaslouží pochvalu, rád ji tlumočím i za zahraniční hosty.“
Celá skupina ocenila vysoké bezpečnostní standardy v provozech a angažovanost lidí, se kterými se potkali. Na závěr dne se skupina 30 hostů seznámila
s tematikou rekultivací a navštívila pozemky kolem golfového hřiště Lipiny.
red

Professor em. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Friedrich-Ludwig Wilke
Narodill ssee v německém
m Essenu
a v mládí pracoval v německých
uhelných šachtách jako horník.
Po maturitě studoval na Bergakademie Clausthal-Zellerfeld (Báňská akademie), kde začala jeho
akademická dráha vědeckého
pracovníka v Institutu hornictví. Po ukončení
doktorandského studia a habilitaci byl zvolen vědeckým radou téže univerzity a ve věku pouhých 37 let se stal profesorem. V 70.
letech byl rektorem Univerzity v Clausthalu,
ze které později přechází na Technische Universität Berlin. V Berlíně v Institutu báňskych
věd vedl výuku a výzkum klasických hornických oborů, kromě toho dále rozvíjí moder-

ní metody operačního výzkumu –
oblasti lineárního programování,
plánování těžby, graﬁckých metod
zobrazování ložisek jakož i bezpečnosti v uhelném hornictví a skladování radioaktivního odpadu.
Prof. Wilke je čestným doktorem čtyř univerzit. V roce 1982 získal
kromě toho titul Honorárního profesora
na univerzitě Fu-sin (Čína). V minulosti byl
korespondujícím členem Rakouské akademie věd, čestným členem Maďarské akademie věd a přes 20 let působil v předsednictvu mezinárodního výboru APCOM.
V současnosti je emeritován a věnuje se
výzkumu a publikační činnosti.

Výklizový kanál vyražen před
zahájením dobývání porubu

Petra Vojtková
specialista pro lidské zdroje OKD

Když si svléknou uniformu...

FOTO: reprodukce DNES magazín

OSTRAVA – Zajímavý nápad prezentoval na svých stránkách DNES magazín
(30. 8. 2012). Na svých osmi celobarevných stranách s titulem Šaty dělaj člověka
představil sedm osobností různých profesí. Fotograf Jan Zátorský z MF DNES je zachytil v civilu i v pracovním úboru. A co je
pro naše čtenáře jistě pozoruhodné, mezi nimi (plastický chirurg, biskup, domina,
baletka, kulturistka...) se objevil i zaměstnanec naší těžební společnosti OKD Zbyněk Rzidky, hornický předák.
Vedle fotografií byla otištěna jeho slova určena čtenářům DNES magazínu,
tedy laické veřejnosti: „Černým montérkám, které mám na sobě, se říká fáračky. Nosím je už pětadvacet let. Pásek
na boku je na lampu. Na šachtě existují
profese, kde vám oblečení vydrží i týden,

ale v mém případě – velím klukům v rubání – musím fáračky prát denně. Důležité jsou i boty, nosíme kvalitní celokožené baťovky s ocelovou špičkou, běžná
obuv by neobstála. Vydrží mi dva roky,
ale už jsem je dokázal rozbít i za měsíc.
A ne jedny.”
Záměrem autora fototématu bylo ukázat, jak je těžké podle civilního oblečení
odhadnout povolání dotyčného. Tak například – kdo by si tipnul, že mladý muž
sedící na motorce v riﬂích, černé kožené
bundě a vysokých botách je plastickým
chirurgem?
V jedné z písní Voskovce a Wericha se
praví: „Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka”, jenže... V dnešní době se člověk
může jen těžko spolehnout na svůj první
dojem ze vzhledu toho druhého.
syl

LAZY – V rámci stavební připravenosti porubu 140 702 na lokalitě Lazy Dolu Karviná se zvažovalo, jak urychlit období, kdy
se musí porub zkrátit o 50 sekcí mechanizované výztuže. Důvody byly protizáparové a samozřejmě těžební. Standardně se
při dojezdu porubu vytváří výklizový kanál
pomocí razicího nebo dobývacího kombajnu. Tato operace trvá asi 4 týdny a společně
s likvidací mechanizované výztuže (další 4
týdny) by se značně zvýšilo záparové riziko
v porubu. Cílem bylo co nejvíce urychlit likvidaci mechanizované výztuže, ať už položením umělého stropu, vytvořením výklizového kanálu nebo urychlením likvidace mechanizované výztuže.
V hlavách projektantů odboru přípravy
výroby se proto zrodil nápad, který byl následně zapracován do projektu ražeb a dobývání. Jednalo se o vyražení chodby v předpolí, do které porub vjede a ušetří se 4 týdny času na vytvoření výklizového kanálu. Ne
vše se jevilo jako jednoznačné, protože již
v minulosti byly snahy takto poruby ukon-

Hlavní data o porubu
pporub
orub 140
140 702 – 40.
40 sloj,
sloj 7
7. a 8
8. kra
kolektiv: hlavní předák Martin Dzierža,
vedoucí úseku Petr Weiss
délka porubu 110 m (v průběhu dobývání porub prodloužen na délku 185 m
a následně zkrácen na 110 m)
dobývaná mocnost 5,3 m
směrná délka 870 m
technologie Fazos 22/48/05, kombajn KSW 500, stěnový dopravník PF
4/932, sběrný dopravník PZF 08
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Díky kvalitnímu zajištění chodby 40 702-4 porub stál pouze 23 dní místo obvyklých 55

Vjezd porubu 140 702 do chodby 40 702-4.
čit. Bohužel se nikdy nepodařilo chodbu vyraženou v předpolí využít kvůli její devastaci.
V posledních letech se značně rozšířilo
zajišťování chodeb svorníkováním a vysokým kotvením, jež mělo být tentokrát základem úspěchu. Chodba 40 702-4 byla vyražena v proﬁlu ROV na výšku 4,4 m a šířku 5 m s budováním 0,5 m a výztuží TH 29.
Zesílení této chodby bylo provedeno pomocí strunových kotev IR-4E o délce 9 m, vrtaných šachovitě s roztečí 1 m. Navíc byly
na 1 m chodby navrtány do stropu 4 kusy
celozávitových kotevních tyčí délky 2,4 m.
Pilířový bok, ke kterému porub přijížděl, byl
zesílen zavrtáním sklolaminátových svorníků a před přiblížením porubu proinjektován. Dále byla provedena stavba hrání typu
LINK-N-LOCK po 3 kusech z obou úvratí
a zbylá část chodby byla podbudována SHZ
nebo TH stojinami.
Soubor těchto opatření vedl k úspěchu v podobě dojezdu porubu do chodby
40 702-4. Chodba v předpolí, ještě když
byl porub asi 30 m před ní, nejevila známky devastace, ale během posledních 10 m
před vjezdem do chodby se počva zvedla až
o 1,5 m. Výška likvidačního kanálu se zajis-

tila pomocí dobývacího kombajnu tak, že
bylo možno mechanizovanou výztuž nakládat vcelku a takto ji přemístit do komory
v předpolí porubu. Rubáňový kolektiv Martina Dzierži společně s kolektivem DTS Josefa Ostapowicze provedl likvidaci části
stěnového dopravníku a 50 sekcí mechanizované výztuže za 23 dní, čímž zkrátil dobu
překlizu z plánovaných 25 o 2 dny.
Výsledkem správného plánování a kvalitního zajištění chodby 40 702-4 bylo to, že
porub stál pouze 23 dní místo v minulosti
plánovaných pětapadesáti. Zvýšila se bezpečnost (možnost vzniku záparu) a přibylo
32 provozních dní v roce, kdy tento porub
může dobývat. Při průměrné denní těžbě
porubu 2400 tun se v roce vytěží navíc hezkých 77 000 tun.
Za to náleží poděkování odboru přípravy
výroby, jež s touto myšlenkou přišel, a následně všem, kteří přispěli k jejímu zrealizování. Ať už se jedná o kolektiv Miroslava
Suwaje, který chodbu vyrazil, pracovníky
ﬁrmy THK Čechpol kteří ji zajistili svorníky
a kotvami či kolektiv Martina Dzierži, který
zajistil chodbu před dojezdem porubu a následně část porubu s pomocí kolektivu Josefa Ostapowicze zlikvidoval ve velice pěkném čase.
Jediné, co zůstává za očekáváním, jsou
těžební výsledky kolektivu Martina Dzierži z úseku vedeného Petrem Weissem. Ale
pevně věřím, že jeho výsledky po zkrácení
porubní fronty se přiblíží k hranici 5 m omezeného postupu (2 pokosy na partu) a přispějí tak ještě větší měrou k naplnění ročního objemu těžby Dolu Karviná.
Petr Škorpík
vedoucí výroby Dolu Karviná
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Méně registrovaných úrazů

Nejlepší zaměstnanci Dolu Karviná, ocenění u příležitosti Dne horníků

Vedoucí důlních úseků a hlavní předáci se setkali s vedením šachty na pravidelné poradě

Miroslav Berčík, ČSA,
kombajnér v rubání

Zdeněk Cicák, Lazy,
směnový předák v rubání

KARVINÁ – Fáráním na pracoviště příprav 10001 a 01936/2 dodavatelských
kolektivů hlavních předáků Janusze
Gurdy a Stanisłava Noculi začala v pátek 14. září pravidelná porada hlavních
předáků a vedoucích důlních úseků
s vedením Dolu Karviná.

Ladislav Čarný, Lazy,
horník v přípravách

Zvláštní ocenění si
zaslouží kolektivy,
které pracují bezpečně.
Jaroslav Fiedler, ČSA,
zámečník CPO

Ladislav Foltýn, Lazy,
báňský záchranář

Před polednem se její účastníci sešli
ve společenském zařízení Barborka u lokality ČSA, aby projednali aktuální problémy a úkoly dolu a zhodnotili plnění letošním záměrů v oblasti výroby a bezpečnosti. Ocenění převzali zástupci kolektivů,
které v srpnu splnily limitní výkon. Hovoři-

Štefan Grochal, Lazy,
předák hydrauliky DTS

lo se o výsledcích programu trvalého zlepšování (Continuous Improvement). Ředitel šachty Pavel Hadrava seznámil přítomné se změnami organizační struktury
vedení dolů OKD, která vešla v platnost
1. září.
Mimořádná pozornost byla tradičně věnována vývoji úrazovosti. V období prvních osmi měsíců letošního roku
zaznamenali na Dole Karviná celkem
53 registrovaných a 137 evidovaných
pracovních úrazů. Zatímco ve srovnání se stejným obdobím loni počet registrovaných úrazů poklesl o osm, u evidovaných úrazů došlo k nárůstu o 32 případů. Mezi příčiny úrazů patří zejména
pád horniny na čelbách a v porubech,
zranění při chůzi a – přes povinnost nosit ochranné brýle – poranění očí. Negativním jevem je rostoucí počet úrazů

Důl Karviná, Liga úrazů, leden – srpen 2012

Josef Humpolík, ČSA,
střelmistr – skladník

Ing. Zbyslav Herman, vedoucí
odboru energetiky a ŽP

Emil Cheben, Lazy, horník
v přípravách

Josef Hruška, Lazy,
zámečník CPO

Měčislav Chrząszcz, ČSA,
údržba – bezpečnost – přípravy

Luboš Jakubík, ČSA,
dělník – větrání

Vladimír Jaroš, ČSA,
směnový předák v rubání

Milan Keskeny, ČSA,
kombajnér v přípravách

Bronislav Kniezek, Lazy, důlní
zámečník vertikální dopravy

Pavel Kolomý, ČSA,
hlavní předák příprav

Vladimír Konečný, ČSA,
důlní měřič

Ing. Jan Kovalčík, ved. odboru
ekonomiky práce a mezd

RNDr. Zdenka Lehovcová, Lazy,
ved. lab. a chemické laboratoře

Josef Ostapowicz, ČSA,
hlavní předák DTS

vedoucí úseku

EÚ

RÚ

Marian Olszewski
Petr Weiss
Tadeusz Dziugieł

1
3
4

1
1
1

Ryszard Ciekot
Janusz Grabowski
Roman Pastucha
Vladimír Durkot
Marcin Polok
Kazimierz Krzczuk
Janusz Grabowski
Marek Wdówka
Zygmunt Borowy
Roman Pastucha
Petr Pala
Petr Pala

0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Miroslav Kozár
Roman Sabal

0
0

0
0

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Lubomír Herink, ČSA, hlavní
předák, přípravy

Hlavvníí předák
Hlavní
Rubání
Stefan Gulak
Martin Dzierža
Marek Fal
Přípravy
Grzegorz Groszewski
Janusz Gurda
Marek Gallik
Sergej Taran
Ryszard Olejek
Marek Olechowski
Andrzej Staszewski
Zdeno Gardoň
Mirosław Suwaj
Bartoloměj Kovács
Jan Gildein
Anton Kozaňák
Vybavování a likvidace
Ľuboslav Strihan
Krzysztof Sokół

u dodavatelů, a to jak evidovaných, tak
registrovaných.
Zvláštní ocenění si zaslouží party,
které pracují bezpečně. Ze sedmi rubáňových kolektivů zaznamenaly v prvních osmi měsících roku pouze jeden
registrovaný úraz tři. V přípravách pracuje na Dole Karviná 25 kolektivů. Šest
z nich nemělo letos žádný úraz, dalších
šest pracovalo bez jediného registrovaného úrazu. Žádné zranění nezaznamenaly dva ze čtyř kolektivů likvidace a vybavování.
bk

Slovo náměstka

Nebezpečí
nesmíme podcenit
Vážení
spolupracovníci,
již několik let prosazujeme v naší těžební
společnosti program
„Bezpečnost
na
prvním místě“. Některým se může zdát tento slogan jako
klišé, ale osudy dnešních dnů v celé naší
vlasti jsou důkazem, že každý z nás musí být stále obezřetný. Denně sledujeme,
jak tenká je hrana mezi životem a smrtí,
mezi zdravím a celoživotním postižením,
mezi úspěchem a zapomněním. Bezpečnost se totiž netýká jen hrstky vyvolených, ale nás všech.
Tento stav se musí aplikovat i na našem dole. Zde také nelze nechat problematiku bezpečnosti v rukou jen
několika jednotlivců. Pokud chceme
vytvořit úspěšný celek, musíme se
chovat zodpovědně všichni.
Dvě třetiny letošního roku nám ukázaly naše slabiny, ze kterých se musíme rychle poučit (zejména úrazy při
pádu horniny a břemene, úrazy při
chůzi, úrazy očí) a přijmout okamžitá
výchovná opatření s nezodpovědnými tak, abychom ochránili jejich zdraví.
Nechci pro zbytek tohoto roku vyhlašovat nějaká statistická čísla, neboť přelomem roku snaha o bezpečná pracoviště nekončí a nesmí skončit. Bezpečnost
práce musí přejít nám všem do krve,
musí se nám usadit v hlavě, abychom
nepřemýšleli, jak bezpečnost obejít, ale
pracovali s vědomím, že bezpečná práce
chrání nás a naše kamarády.
Apeluji proto na všechny spolupracovníky, vraťme do naší práce to,
co v minulosti zdobilo naše hornické předky. Vzájemná úcta, spolupráce, soudržnost a hrdost na naši profesi. Pokud to dokážeme, nemám
o budoucnost bezpečné práce obavy.
Petr Glas
náměstek pro bezpečnost, Důl Karviná

Účastníci porady hlavních předáků z Dolu Karviná.

Pracuj s bezpečným „hupcukem“!
Bohumír Pitel, směnový předák v rubání (ﬁgurant svor.)

Radim Sargánek, Lazy,
vedoucí provozu příprav

Roman Sznapka,
dispečer důlní výroby

Petr Šiška, ČSA, důlní
zámečník vertikální dopravy

Ondřej Špička, Lazy,
hlavní předák v přípravách

Miroslav Šrubař, ČSA,
úpravny – báňský úpravář

Stanislav Tomíček, Lazy,
elektro údržba úpraven

Martin Veselka, ČSA,
vrtmistr

Vlastislav Žák, ČSA, provozní
zámečník v údržbě stac. strojů

KARVINÁ – Téměř každý zaměstnanec
tento druh nářadí malé mechanizace
používá, jeho oficiální název je řetězový zvedák. Na našich pracovištích
se používá v pěti provedeních: s nosností 0,8 tuny, 1,6 t, 3,2 t, 5 t a 6,3 t.
Řetězový zvedák, zvaný lidově „hupcuk“, je nejrozšířenějším druhem nářadí určeným pro zvedání a manipulaci s těžkými břemeny. Používá se
již několik desítek let, avšak zaměstnanců, kteří vědí, jak se mají o toto
nářadí starat, aby jeho používání bylo bezpečné, je bohužel hrstka. Pro
bezpečný provoz řetězového zvedáku je dle návodu nutná kontrola minimálně jednou za 12 měsíců. Při kontrole jsou vyměněny veškeré poškozené díly a díly podléhající rychlému
opotřebení. Každý řetězový zvedák
je opatřen výrobním štítkem s údaji o nosnosti, datu poslední kontroly
a evidenčním číslem. Bez tohoto štítku nebude možné od března 2013 řetězové zvedáky používat!

V letošním roce vedení
šachty zahájilo kampaň pro
zavedení jednotné evidence
řetězových zvedáků, spojené s „legalizací“ řetězových
zvedáků bez evidenčního
čísla. Základem úspěchu
je v první řadě seznámení
s návodem k použití a zodpovědné jednání všech zaměstnanců, kteří zvedáky
používají. V současné době
je v evidenci na obou lokalitách Dolu Karviná 461 řetězových zvedáků, z nichž
bylo dosud zkontrolováno
219. Na každý měsíc je stanoven nákup nových řetězových zvedáků v dostatečném
množství tak, aby v případě
vyřazení zvedáku z důvodu
neprovozuschopnosti mohl
být nahrazen novým.
Proto vyzýváme všechny
zaměstnance, aby ve spo-

lupráci s úsekovými mechaniky a mechaniky provozů nechali
dle harmonogramů zkontrolovat
veškeré řeŠtítek s údaji
tězové zveo řetězovém zvedáku
dáky a v případě, že se
jedná
o řetězový zvedák mimo
j
evidenci skladu, je nechali zaevidovat. Nikdo se nemusí obávat,
že o zvedák odevzdaný do důlního skladu ke kontrole či evidenci přijde. Harmonogramy kontrol
a evidence řetězových zvedáků
jsou navrženy tak, aby zaměstnanec dostal zvedák výměnou ihned
zpět.
Používáním řetězových zvedáků bez pravidelné roční kontroly ohrožuješ zdraví svoje i svých
spolupracovníků! Pracuj bezpečně s bezpečným nářadím!
Richard Diviš
vedoucí oddělení péče o základní fondy
Důl Karviná
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ZA BRANAMI OKD

číslo 34 | ročník 42

PRAHA – Vláda ČR na svém pravidelném
jednání, které se konalo ve středu 12. září, přerušila projednávání dvou navzájem
úzce související bodů – Státní energetické koncepce (SEK) a Surovinová politika
České republiky, a to na dva týdny.
V prvním dokumentu se (stručně řečeno) hovoří o větším množství elektřiny z jádra, postupném uzavírání dožívajících uhelných elektráren a rozvoji
obnovitelných zdrojů bez významné ﬁnanční podpory státu, ve druhém pak
o tom, že po roce 2035 bude třeba využít zásob hnědého uhlí za územně ekologickými limity.
Středečnímu jednání vlády předcházela ranní demonstrace aktivistů před úřadem vlády, kteří protestovali proti předloženým návrhům. Jedním z návrhů, které
na demonstraci zazněly, byl požadavek,
aby byla aktualizace SEK posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí a přezkoumána v procesu EIA. Když se jeden z novinářů zeptal na názor premiéra na tento

námět, Petr Nečas jej označil za „..takřka lunatický nápad“ (slovník českých
synonym nabízí za slovo lunatický např.
synonyma blouznivý, nereálný, náměsíčný), a doplnil, že „...u koncepčních materiálů se nic takového nedělá. Toto není
žádný konkrétní projekt elektrárny nebo
energetického podniku, tady se jedná
o koncepční politický dokument.“
Nicméně onen novinář, který se o reakci premiéra podělil se čtenáři, se v závěru svého komentáře ptá: „Je opravdu
ten námět na přezkoumání a oponenturu aktualizace Státní energetické koncepce z pohledu vlivů na životní prostředí tak
náměsíčný nápad? Není tento materiál
vlastně také projekt, i když samozřejmě
rozsáhlý a realizovaný v dlouhém časovém horizontu? Nebo je to jen koncepční
politický dokument, tedy něco jako nezávazný, předvolební billboard?”
Na odpovědi si počkejme ony dva týdny, na které projednávání obou dokumentů vláda přerušila.
syl

FOTO: KHD

Vláda přerušila projednávání
Státní energetické koncepce

Hornické tradice v Horní Suché žijí. Svědčí o tom i zaplněný sál místního Dělnického domu při oslavách hornického svátku, uspořádaných
Klubem hornických důchodců z Dolu František.

Den horníků slavili i důchodci

Podpora havířských tradic
OSTRAVA – Nadace LANDEK Ostrava
(NLO) v roce 2013 opět podpoří projekty
vybrané do Nadačního programu. Od svého vzniku v roce 1994 rozdělila bezmála
30 milionů Kč.
Příspěvky jsou poskytovány na podporu projektů zaměřených na záchranu hornických památek a údržbu lokalit, které souvisely s hornictvím, dále pak akce
seznamující veřejnost s historií hornictví, jeho vývojem a významem a zachování hornických tradic a zvyků. Významná
je rovněž oblast podpory projektů kulturního obsahu, a to nejen v Moravskoslezském kraji.

HORNÍ SUCHÁ – Důl František už hezkou řádku let netěží, přesto hornická
tradice v Horní Suché stále žije. Dokazuje to i Den horníků a jubilantů, uspořádaný ve čtvrtek 6. září Klubem hornických důchodců z Dolu František
v místním Dělnickém domě. Sál čerstvě rekonstruovaného kulturního stánku pro téměř 200 osob se zaplnil téměř
do posledního místečka a mezi hosty
nechyběli zástupce těžební společnosti OKD – mluvčí Vladislav Sobol či starosta obce Jan Lipner.
Na kolegy, kteří zahynuli při práci
v dole, vzpomenul předseda hornické důchodcovské organizace a dlouholetý havíř Roman Konopka. Těžké
chvíle na šachtě zažil i on sám. Dne

Nadace Landek v roce 2013 ve dvou kolech výběrového řízení hodlá podpořit vybrané projekty částkou přesahující jeden milion
korun. Při realizaci Nadačního programu roku
2013 bude NLO již tradičně úzce spolupracovat s Nadací OKD a s Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě a Landek Parkem.
První kolo výběrového řízení pro přijetí projektů do Nadačního programu roku
2013 má uzávěrku 15. 10. 2012. Podrobnosti k výběrovému řízení včetně závazného formuláře přihlášky je možno získat
na internetových stránkách nadace www.
volny.cz/nadace-landek nebo na adrese
NLO.
Jaroslav Přepiora

3. května 1981 byl povolán jako revírník v Závodní báňské záchranné stanici na Dole Prezident Gottwald (později František) k hašení požáru na tehdejším Dole 1. máj v Karviné. Spolu se
svojí 5člennou četou tam tehdy sfáral,
ale než se chlapi dostali k hašení, došlo
k výbuchu.
„Vyžádal si sedm obětí. Zahynul
i jeden člen naší čety, ostatní byli těžce zraněni. Mě vytáhli s popáleninami na padesáti procentech těla. Léčil jsem se patnáct měsíců,“ zavzpomínal na svůj nejhorší den Konopka.
Přes děsivou zkušenost se na šachtu vrátil a na Gottwaldu pracoval až
do jeho deﬁnitivního uzavření v roce 2001. A přesvědčeným horníkem

zůstal i po ukončení aktivní pracovní
činnosti. Jako předseda Klubu hornických důchodců se zaměřuje na propagaci hornických tradic a zvyků.
„Vždy jsem tvrdil, že hornické povolání je hrdinné a čestné, a proto mě těší,
že se na našich i dalších akcích v regionu objevuje stále více hornických krojů,“ konstatoval Konopka.
Oslavy Dne horníků jsou ale především zábavou. Ta v hornosušském Dělnickém domě snesla vysoké hodnocení.
K dobré náladě přispěly tradiční gratulace jubilantům, mezi nimiž nechyběl
ani předseda Koordinačního výboru
důchodců OKD Karel Bajtek, stejně jako zábava na tanečním parketu, bohaté
občerstvení a další atrakce.
bk

Pestrý podzim života s Nadací OKD
KARVINÁ – O tom, že pohyb přispívá
k dobré kondici a zdraví, není pochyb.
I proto se senioři z karvinských klubů důchodců setkali ve středu 29. srpna v zahradě Městského klubu seniorů na sportovních hrách, uspořádaných v rámci
projektu Nadace OKD „Podzim života může být pestrý” pracovnicemi odboru sociálních věcí karvinského magistrátu. Podpořit je přišli primátor města Tomáš
Hanzel a jeho náměstek Dalibor Závac-

ký, fandil senátor Radek Sušil. Spolu se
svými vrstevníky z karvinského pobytového zařízení Nový domov a kolegy z polského Rybnika a Głogowa si senioři zasoutěžili v házení na plechovky, ruských
kuželkách, střelbě na terč ze vzduchovky a házení elektronických šipek. Další
z řady akcí, které pro připravuje pro členy důchodcovských organizací karvinský
magistrát, bude gurmánská soutěž o nejlepší guláš.
bř

OKD, a. s.
se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava-Moravská Ostrava

hledá pro pracoviště Dolu Paskov ve Staříči kandidáta na pozici

TECHNIK DŮLNÍCH ŠKOD

Ze světa
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BŭQSÈWOJDLâDIPTPC
tQPTV[PWÈOÓKFEOPUMJWâDIOÈSPLŞEŞMOÓDIÝLPE
[ŭEŞMOÓIPIMFEJTLB
t[QSBDPWÈOÓQPMPäLPWâDISP[QPĲUŞQSPQœÓQBEZ
EŞMOÓDIÝLPEOBŭPCKFLUFDI LEFOFM[FQSPQPĲÓUBU
EMFQMBUOâDITNĶSOJD
tLPOUSPMBQSPWFEFOâDIQSBDÓVLPOĲFOâDIPQSBW
BŭKFKJDI[ÈWĶSFĲOÏWZÞĲUPWÈOÓOÈISBE
tQPEÓMFOÓTFOBŭIPTQPEBœFOÓTŭmOBOĲOÓNJQSPTUœFELZVSĲFOâNJOBŭMJLWJEBDJEŞMOÓDIÝLPEBŭBTBOBĲOĶ
SFLVMUJWBĲOÓDIQSBDÓ
t[QSBDPWÈOÓQSPKFLUPWÏEPLVNFOUBDFLŭPETUSBŋPWÈOÓTUBWFC
tœFÝFOÓBŭ[BKJÝŘPWÈOÓTUœFUŞ[ÈKNŞTŭPQFSBUJWOÓNJ
TQSÈWDJ
tWFEFOÓFWJEFODFOFNPWJUPTUÓWŭTZTUÏNVDFOUSÈMOÓ
FWJEFODF4"1$&/
tKFEOÈOÓTŭMJEPTQSÈWPV LBUBTUSÈMOÓNJBŭTUBWFCOÓNJ
ÞœBEZ PECPSZÇ1B; œFÝFOÓWZOĶUÓ[F;1'Bŭ-1'

Těžaře přitahuje východ Polska
LUBLIN – Australská těžařská společnost Prairie Downs Metals je velice aktivní v lublinském regionu na východě
Polska. Firma si zajistila čtyři licence,
které pokrývají dobývací prostor o rozloze 182 km2. Společnost, která již drží v tomto regionu čtyři koncese, bude
zkoumat ložiska v blízkosti oblasti, kde
je aktivní polská těžařská společnost
Bogdanka.
O koncese v Lublinské uhelné pánvi požádala také další australská společnost Wildhorse Energy Poland a největší

evropský producent černého uhlí Kompania Weglowa.
Společnost Bogdanka na informaci
o nových licencích pro Prairie Downs Metal reagovala prohlášením, že tato skutečnost nebude mít žádný vliv na dlouhodobé
strategické plány a cíle ﬁrmy. Podle managementu Bogdanky jsou šance na výstavbu nového dolu v oblasti v současnosti
„prakticky blízké nule“. Jako hlavní překážky těchto projektů ﬁrma označila nedostatek potřebné energie a špatnou dopravní
infrastrukturu v regionu. Warsawa Business Journal

Zaměstnanci OKD mohou
pomáhat jednoduše
Podpořte pravidelně ze své výplaty sirotky z Barborky

Požadujeme:
t7ÀOFCP4ÀTUBWFCOÓIPTNĶSV
tQSBYFWŭPCMBTUJTUBWFCOJDUWÓSPLZ
t[OBMFDLÏPQSÈWOĶOÓWŭPCPSVPDFŋPWÈOÓOFNPWJUPTUÓ OFOÓQPENÓOLPV
tVäJWBUFMTLÈ[OBMPTUQSÈDFOBŭ1$ .40GmDF JOGPSNBĲOÓTZTUÏNZ

Stačí vyplnit jednoduchý formulář v příslušné mzdové účtárně (ve vaší VOJ nebo na správě), vše další zajišťuje OKD bez
dalších poplatků. Na konci roku vyhotovíme všem dárcům
potvrzení o darované částce pro případný odpočet daně.
Za všechny podporované děti děkuje
výbor Občanského sdružení svatá Barbora

97/34-IV/12

Ze své výplaty si nyní můžete nechat pravidelně posílat libovolnou částku (minimálně 50 korun) na účet Občanského
sdružení svatá Barbora, pečujícímu o „naše“ děti, kterým
při práci v OKD zemřel táta.

tTUœFEOĶQPLSPĲJMÈ[OBMPTU"+OFCP/+
tœJEJĲTLâQSŞLB[TL#
tQFĲMJWPTU TQPMFIMJWPTU TZTUFNBUJĲOPTU OFLPOnJLUOPTUBŭJOJDJBUJWB
Nabízíme:
tQSBDPWOÓQPNĶSOBŭEPCVOFVSĲJUPV
t[È[FNÓTJMOÏBŭTUBCJMOÓNF[JOÈSPEOÓTQPMFĲOPTUJ
tPECPSOÏBŭKB[ZLPWÏW[EĶMÈWÈOÓ
tQSBDPWJÝUĶWFŭTQPMFĲOÏLBODFMÈœJ
tTUBCJMJ[VKÓDÓQMBUPWÏPIPEOPDFOÓBŭÝJSPLÏTQFLUSVN
[BNĶTUOBOFDLâDIWâIPE
Termín nástupu: 
Pracoviště%ŞM1BTLPWo4UBœÓĲ
ÇÈEPTUJPŭQSBDPWOÓNÓTUP[BTÓMFKUFGPSNPVTUSVLUVSPWBOÏIPäJWPUPQJTVBŭQSŞWPEOÓIPEPQJTVWŭĲFTLÏN
KB[ZDFOBŭOÓäFVWFEFOâLPOUBLUOFKQP[EĶKJEPŭ
5BNUÏäNŞäFUF[ÓTLBUPEQPWĶEJOBŭQœÓQBEOÏ
EPQMŋVKÓDÓPUÈ[LZ
Kontaktní osoba:
*OHŭ1FUS$ISBTUFDLâ 0,% BTo%ŞM1BTLPW 
$FOUSVNTEÓMFOâDITMVäFCMJETLÏ[ESPKF
oQFSTPOÈMOÓTMVäCZ 4UBœÓĲĲQŭ ŭ4UBœÓĲ
5FMFGPOOÓTQPKFOÓ ŭŭŭ
FNBJMPWÏTQPKFOÓDISBTUFDLZQ!PLED[

OKD, a. s. je součástí průmyslové skupiny New World Resources Plc a je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. OKD je
jediným producentem černého uhlí v České republice. Působí na severní Moravě. Základem činnosti OKD je těžba kvalitního černého
uhlí s nízkým obsahem síry. Používá se převážně v energetickém a hutnickém průmyslu. Více informací naleznete na www.okd.cz.

Zábavná příloha nejen pro havíře

Srdcovka dorazila do Českého Těšína

Hra o tři stokoruny

Grant Nadace OKD pomůže dětem při soustředěních či regeneraci po krasobruslařských závodech
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FOTO: archiv

la grant ve výši přesahující
37 tisíc korun. Použijeme je
I
Ř
na úhradu
části nákladů
úhr
A
L
S
KRASOBRU
na pronájem
ledové plopr
chy v Rosicích, Ostravě,
Orlové
a Karviné, kde
Or
děti
dě trénují,“ poznamenal
místopředseda
me
krasobruslařského
Slakra
voje Pavel Wojtyla.
Ostatně
o tom, že
Os
právě krasobruslařský
oddíl z Těšína si podporu
zaslouží, ssvědčí obětavá práce výboru i tr
trenérů, kteří výchově dětí věnují sv
svůj volný čas. Společnou práci všech llidí, kteří se v klubu
angažují, přetavil Slavoj v minulé sezoně na třicet medailí z různých závodů po celé republice, pořádaných krasobruslařským svazem. Vrcholem jejich snažení bylo skvělé vystoupení dětí
na republikovém šampionátu žactva
v Brně, kde krasobruslaři Slavoje získali stříbrnou medaili a dvě čtvrtá místa.
Skromný klub z Těšína chce nyní
část peněz z programu Srdcovky použít
k propagaci krasobruslení ve městě a jako poděkování Nadaci OKD za poskytnutý grant připravuje na 13. října Ice
show na ledě, spojenou se zahájením
sezony pro veřejnost.
Martin Ruščin

V červenci mohly děti z krasobruslařského Slavoje absolvovat důležité soustředění v Rosicích u Brna. I díky Srdcovce.
ČESKÝ TĚŠÍN – Také krasobruslařský
oddíl z Českého Těšína využil nabídky
ušlechtilého programu Nadace OKD
Srdcovka pro činnost veřejně prospěšných aktivit.
Krasobruslařský oddíl TJ Slavoj se
stará o sportovní výchovu zhruba třiceti
dětí, z nichž některé si skutečně zaslouží výrazně podpořit svůj talent.
Tatínek jedné takové nadějné krasobruslařky Markéty Kučerové Milan,
který je zaměstnancem OKD, se na jaře letošního roku do projektu Srdcovka
přihlásil. Nejen on, ale i ostatní rodiče
českotěšínských dětí vedou své ratolesti
k tomuto krásnému a náročnému sportu, čímž je chrání před negativními vlivy dnešní doby.
Markétka Kučerová je jedním z těch
dětí, které docházejí na tréninky krasobruslařského oddílu z Českého Těšína pravidelně už několik let. Pod trenérským vedením bývalých krasobruslařských reprezentantů Lukáše

Rakowského a Michala Matlocha a trenérky přípravky Terezy Moravčíkové
se děti učí prvním krůčkům na ledě, ty
zdatnější trénují povinné prvky pro výkonnostní testy a zároveň se připravují na závody organizované Českým svazem krasobruslení.

Seděli zme v patek navečer Na Upadnici, když naraz přiletěl
Jiřik a řval na kelnerki: „Děvuški, divaly stě se na televizu? Posluchaly stě radio? Ni? Tak rychlo všeckim po velkim rumě
a na mně! A až to frči!“ přikazal rezolutnim hlasem. „Co se
robi? Vyhral si ve sportce nebo umřela tvoja byvala tchyňa,
nebo nam hoři dach nad hlavami, že zje taki dajny a tak gvaltuješ?“ zeptal sem se. Jiřik ale mlčel jak ryba, enem nam něchal naleť každemu ešče po dvuch rumach a potym to z něho vypadlo: „Tak nam zatli tipec! Od dnešni sedme večerni
hodiny je statem vyhlašena prohibica na tvrdu gořalu. To znamena, že vam už pul hodiny něsmi nikdi v hospodě, v baře či
inym restauračnim zařizeňu naleť štamprlu. A něsmi se gořala o sile nad dvacet procent ani prodavať v obchodach!“ prohlasil vitězoslavně a poručil se pivo, bo to, jak pravil mladym
kelnerkam, možu čepovať do aleluje. A stejnako tak aji vino!
Bylo viděť, že děvuškam zatlo. „A co se nám může stát, když
někomu nalijeme?“ ptaly se ustrašeně. „Dostanětě pokutu!
Až tři miliony korun. A to aji v připadku, že se tu u vas nalejeme vlastni přiněsenu gořalu,“ pravil Jiřik a zabodnul svuj dlu-

„S touhle růžovou
hučkou díru do světa
reklamy fakt neudělám!“ (es)
„Za tenhle slušivý
outﬁtek by nás módní guru Františka určitě pochválila.“ (jh)
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Markéta Kučerová z TJ Slavoj je jednou z nejúspěšnějších krasobruslařek uplynulé sezony.

Jak to vidí stryk Lojzek

Tak nam zatlii tipec
i

Výherci soutěžní fotograﬁe č. 33
jsou: Eva Sedlářová z Šilheřovic,
Jana Hámová a Martina Václavíková, obě z Ostravy.

„Za kus buřtu snesu
i tuhle hrůzu!“ (mv)

V oddíle trénují
děti zaměstnanců
z několika šachet
z našeho revíru.
Ty se konají po celé republice a podobné výjezdy, jakož i pronájem ledové plochy či obstarání kostýmů nebo bruslí něco
stojí. „Náš sport vyžaduje nejen čas rodičů, píli a trpělivost trenérů a dětí, ale i velké ﬁnanční prostředky. Náklady na pronájem ledové plochy, trenéry, choreograﬁi nebo soustředění jsou rok od roku
vyšší. Proto jsme rádi, že jsme našli odezvu v Nadaci OKD, která nám poskyt-

Hafan na soutěžní fotograﬁi č. 33
svým klaunským zjevem rozveselil
přihlížející děvčátko a inspiroval naše čtenáře k vtipným komentářům.
Tři autory těch nejvydařenějších čeká
v naší redakci zasloužená stokoruna.

hy nos do huste pivni pěny. „Něstraš děvuchy!“ křiknul sem
na ňho. „Když im zatym nikdo oﬁcialně něoznamil, že se něsmi prodavať a nalivať gořala, tuš jak ich potym možu trestať?
A navic ešče aji za to, že kdosi chlašče v hospodě aby ušetřil svoju gořalu?!“ krutil hlavu Poldek. „Dneska se može všecko! Krasť ve velkim, ciganiť, vydavať kamošum a ich ﬁrmam
miliardy ze statniho rozpočta a policajti za žalobcami hraju
mrtveho bruka a vyšlapnu se enem na ty male a hlupe ryby
tajak stě vy,“ přitakal Jiřikovi stary Kolder. „Ty iď do řiti,
a starej se o svoji,“ štěknul po nim Jiřik,
ale jednym dychem dodal: „Něznalosť zakona něomluva…“ Už sem
ho ale něněchal dořecť a poradil
tym vystrašenym kuzlatkam, až zavolaju majitelam hospody, co maju robiť. A děvuški hned letěly. Za chvilu přišly
a začaly sklizať ﬂašky z gořalku z regaluv
za pipu, na keru vyvěsily cedulku: Kořalku neprodáváme ani nenaléváme. Je zakázána i konzumace vlastního alkoholu. „Tak si měl
pravdu,“ otočil sem se na Jiřika. „Ba že měl! Je to

všecko temu, že už paru ludi v republice umřelo a desitky su
ve špitalach s otravu metylalkoholem…“ ale skočil mu dořeči Antek: „A ty se mysliš, že se tym cosik vyřeši? Akurat skrachuje paru malych hospod, take mlade kelnerki, jak tu mame
my, přidu o robotu a navic Kalousek vybere meně na tej gořalkovej dani a DPH a zas budě škubať nas, emerytuv! A navic ti hajzli, co na tym pančovaňu liha vydělavaju, zustanu
tajak ti ich kamoši z kauzy lehkich topnych oleju –
v poklidu v zavětřu. Tuš ku čemu je to dobre?“ „Ja
se myslim, že ta prohibica je kvuliva temu, aby policajti měli klid a čas na to vypatrať pravě ty nejvěči ryby, bo když idě o život luďam, tuš idě veškery bruderšaft a sranda stranu. Tuš to vydržme
a dejme im čas,“ klidnil sem vašně. „Tymi
kecami stě mi připomnili vtip ešče z totality. To tři vagabundi chlašču už rano
ve stodole cosik, co stočili z cisterny
na nadražu, a tyn jeden pravi: ,Karel,
lej rychli, bo už se ťmi!‘ Fajne, ni?!“
uzavřel tradičně dišput Erďa.
Tuš zdař buh, vaš Lojzek

„Až já budu velká, budu krotitelka...”
snad o tom přemýšlí malá jezdkyně
na hřbetě poslušného koníka. Nebo
se jí hlavou honí jiné myšlenky? A co
napadá vás při pohledu na soutěžní
snímek č. 34? Napište nám svůj krátký komentář. Tři autory nejvydařenějších veselých textů odměníme stokorunou.
Uzávěrka
U
á ě k je
j v úterý
út ý 25.
25 září
áří 2012.
2012 TexT
ty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám.
6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo
596 113 648 nebo e-mailem: renata.
pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své
jméno, adresu, případně telefonní
číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle
732 829 149, nejpozději však do 10.
dne následujícího měsíce. Pokud tak
neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotograﬁe č. 34 zveřejníme v dalším čísle novin.
syl
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Na Hornických slavnostech
vyrostlo městečko Nadace OKD

Do role Slavného, vysokého a neomylného prezídia se pasoval předseda Prokopu
Otokar Krajník.

K potěše sobě i druhým
OSTRAVA – „Pane doktore, jak dopadla
moje operace?“ ptá se havíř. „Já nevím, já
jsem svatý Petr!“
Takové i jiné vtipy jsme zaslechli na zářijovém šachťáku Hornického spolku Prokop,
zájmového sdružení, které se snaží pomáhat udržovat tradice hornických slavností
v Moravskoslezském kraji. Šachťáky pořádá víceméně jednou měsíčně, a i když někteří fajnšmekři rozmazlení velkými šachetními skoky přes kůži by mohli nad jejich
programem a disciplínou mrmlat, i ony mají
svoji náladu a hezkou, veselou atmosféru.
Ostatně, také při nich se skáče. Na tom
posledním, který se konal v pátek 14.
září v hospodě U Cingra v objektu Národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích, absolvoval tuto slavnou
proceduru přijímání do hornického cechu
nikdo menší než místostarosta Michálko-

U šachťákové Tablice nemohli chybět
chlapi (i ženy) v hornických krojích.

Dílny jsou pro ně celý svět
„Kdybyste viděli, jak oni rádi do těch dílen chodí! Jak rádi pracují! Pro ně jsou
ty dílny vlastně vším. Prací, zaměstnáním, zábavou i vzděláním. A najdou si
tu i své lásky,“ vypráví Marcela Kovářová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka.
Organizace provozuje čtyři sociálně
terapeutické dílny, v nichž pracuje 24
svěřenců s mentálním postižením. Malují tu, tkají nebo vyrábějí drobnosti ze
dřeva. Ve volném čase pak sportují, hrají na hudební nástroje a zpívají. Dokonce i vystupují na různých akcích. „Řekněte, kdo by jim to umožnil?“ pokládá
řečnickou otázku Kovářová.
Problémem dílen, které nemají statut chráněných, jsou – jak jinak – peníze.
Město na rozdávání nemá, stát šetří. „Sháníme prostředky, jak se dá,“ říká Kovářová s tím, že ona sama ani žádný plat nemá.
Dělá to pro syna, který trpí Downovým
syndromem, a jeho kamarády. „Aby tito lidé, místo aby seděli doma a koukali do zdi,
mohli být mezi sobě rovnými a snažit se vyrábět tady tyto krásné věci,“ ukazuje na rukodělné výrobky vystavené na stánku.

vic Vladimír Kozel. Zabodoval ale především jeho předskokan, to jest semestr,
který ukazuje fuksům, jak na to.
„Radši mačkám velké kozy, nežli
v šachtě tlačím vozy!“ zarecitoval své heslo a vyvolal bouři veselí v celé hospodě.
„Popravdě jsem dost překvapen, ale
je to paráda,“ usmíval se i čtyřiašedesátiletý Štefan Puškár z východního Slovenska, který sem zabrousil se synem na večeři. „Vlastně jsem tady fáral,“ rozvyprávěl
se s tím, že v letech 1969 až 2000 pracoval u VOKD jako razič, mezi jinými právě na michálkovickém Cingrovi. Dotáhl to
až na hlavního předáka. Na Slovensko se
vrátil před dvěma lety; syn zůstal tady.
„Vidíte, a já myslel, že v Ostravě už
z hornických tradic nezůstalo nic – a zatím
jsou tu chlapi v uniformách, zpívá se, slaví... To by měli dát do televize! Je pěkné,
že se to takto udržuje,“ stále nemohl uvěřit svým očím a uším trošku dojatý Puškár.
To nejfajnovější na šachťácích spolku
Prokop totiž je, že nejsou uzavřené, ale
může se jich zúčastnit každý, i ten, kdo
na šachtu jaktěživ nepáchl. Lze si také
sednout vedle a v klidu a pohodě sledovat cvrkot u šachťákové Tablice. Lidé se
pobaví a zároveň seznámí s touto výsečí
hornické kultury, která sahá svými kořeny do roku 1383. Právě tehdy král Václav
udělil havířům právo pořádání veselých
hornických slavností.
Pokud nás neplete paměť nebo pokud
se něco nevyvrbí, další prokopský šachťák v michálkovické restauraci U Cingra se
bude konat k večeru v pátek 14. prosince.
Bohuslav Krzyžanek

Zleva Michaela, Miroslav a Ivana Polákovi
z mažoretek Michelle s trofejemi z republikových a evropských šampionátů.

Nadace OKD podporuje i ty organizace,
které nepodporuje. Zní to nesmyslně,
ale je to pravda. Konkrétním příkladem
byl při Hornických slavnostech OKD
stánek Skupiny mažoretek Michelle
Karviná. Organizace nikdy žádný grant
z nadace nedostala, ale dostala šanci
prezentovat se v Nadačním městečku
OKD a vést tu nábor. „Takže i když nás
nadace nepodpořila ﬁnančně, podpořila nás,“ usmívala se trenérka karvinských děvčat Michaela Poláková.
Těžko uvěřit, ale mažoretkový sport
je prý nejrozšířenějším dívčím spor-

tem v Evropě. A Česká republika je v této oblasti dokonce velmocí. Působí tu
na 200 mažoretkových skupin a podle
všeho máme v přepočtu na jednoho občana nejvíc mažoretek na světě.
Skupina Michelle, kterou tvoří šest
desítek karvinských děvčat ve věku od 4 do 14 let, určitě není v tomto chumlu Popelkou. Svědčí o tom
četné úspěchy na republikových i evropských kláních. „Skupina vznikla v červenci 2008 a od té doby jsme
vybojovali přes šedesát pohárů,“
upřesňuje Poláková. S tím, že mezi
nimi nechybí ani trofeje za tituly mistryň a vicemistryň Evropy v různých
kategoriích.
Proč by měla děvčata vlastně mažoretkový sport provozovat? „Protože
je to dobrý způsob aktivního využívání volného času. Děvčata se učí správnému držení těla, zručnosti při cvičení
s nářadím, zdravému způsobu života.
A také odpovědnosti vůči kolektivu,“
vypočítává trenérka.
K založení mažoretek Michelle ji vedlo hlavně to, že v Karviné jsou preferovány mužské sporty. A ona a její maminka Ivana Poláková, která je v OS
předsedkyní, chtěly, aby tady bylo něco
na úrovni také pro ženy. Záměr se zdařil a obě ženy nyní sní o dalším kroku.
„V příštím roce bychom chtěli uspořádat v Karviné ﬁnále MČR v mažoretkovém sportu,“ svěřují se.
O grant na tuto akci požádají i Nadaci OKD.
Bohuslav Krzyžanek

Proč jít ke krajským volbám (2)

Vernisáž bude ve čtvrtek 20. září od
17 hodin a doplní ji křest stejnojmenné Renerovy knihy. Snímky o velikosti150 krát
100 centimetrů budou ve vnitřních prostorách Nové Karoliny až do středy 10. října.
„Do fotograﬁcké knihy jsem zařadil i portrét vysloužilého havíře. Nebude chybět
ani na výstavě,“ informoval Renner.
uzi

OSTRAVA – Na podzim letošního roku
se uskuteční volby do krajských zastupitelstev. V minulosti tyto volby občané
většinou ignorovali, veřejnost neuměla posoudit jejich důležitost. Nyní by se
měla situace vzhledem k současné politické situaci zásadně změnit.
Kraj je veřejnoprávní korporace,
svým jménem vystupuje v právních
vztazích a nese odpovědnost, která
z nich vyplývá. Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady
a zvyklostmi o komplexní rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče, o uspokojování potřeby
ochrany a rozvoje zdravých životních
podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

FOTO: Boris Renner

Školství

Boris Renner bude vystavovat také snímky z průmyslového prostředí.

V poslední době ji moc potěšil dar
Nadace OKD, kterou si našla na internetu. „Díky ní jsme mohli ze starého
sklepa zřídit tkalcovskou dílnu,“ upřesňuje, a když je už u horníků pochlubí se,
že jednoho z nich má i ve svém týmu.
„Je to pan Pavel Daníšek, hornický
důchodce, který se odstěhoval na Bruntálsko kvůli lepšímu vzduchu. A vyklubal se z něj skvělý stolař a také výborný
terapeut, který vymýšlí a dotváří výrobky našich svěřenců. Sem tam nám se
sobě vlastním humorem povypráví něco z hornického života, skvělý člověk,“
popisuje ředitelka.
Mezi šesti terapeuty v Bruntálské
dílně Polárka jsou ostatně důchodci
hned čtyři. „Protože jsou ochotni pracovat i zdarma, platit školené terapeuty si dovolit nemůžeme,“ konstatuje
Kovářová.

I ty, které nepodporuje

Čtyři roční období
i s vysloužilým havířem
OSTRAVA – Na pět desítek velkoformátových snímků bude vystavovat Boris
Renner, expert na industriální fotograﬁi,
v obchodním centru Forum Nová Karolina.
Expozice, která zahrnuje barevné i černobílé fotky, se sice jmenuje „Ostrava – Čtvero ročních období“, avšak její autor v ní nehodlá vynechat hornickou tematiku.

Marcela Kovářová přijela do Karviné se dvěma Štefany – synem a manželem.

Ve standardní nabídce škol v Moravskoslezském kraji najdeme obory vzdělání stejné jako jinde v České republice,
ale vyskytují se i zařízení s jedinečnými obory, které bychom jen stěží našli
v nabídce jiných krajů. Jde o propagační výtvarnictví zaměřené na vědeckou
kresbu a ilustraci, školy s waldorfským
výukovým programem, obor chov ko-

ní nebo republikově ojedinělé uměleckořemeslné studium se zaměřením
na stavbu varhan, studium požární
ochrany nebo záchranářství.
Jednou z priorit školské politiky kraje je výrazná podpora odborného vzdělávání a zvýšení zájmu o vzdělávání
v technických oborech. Rozvoj, modernizace a směřování dalšího vývoje
by měly respektovat nejen historické
a regionální tradice, ale především současné a očekávané požadavky. Moravskoslezský kraj proto podporuje vzdělávání v oborech, které připravují budoucí odborníky v hornictví, metalurgii
a strojírenství, a současně pružně reaguje na potřeby strategických partnerů a ve spolupráci se školami doplňuje
stávající nabídku oborů vzdělání o další
obory požadované trhem práce.
Výrazným speciﬁkem Moravskoslezského kraje je polské národnostní
školství, které má především na území Těšínského Slezska dlouhodobé
historické tradice. Ve školách Moravskoslezského kraje se však stále častěji vzdělávají také děti, žáci a studenti z dalších zemí. Nejpočetněji jsou
zastoupeny Slovensko a Vietnam. Tyto i další méně početné skupiny cizinců však netvoří ani celé jedno procento z celkového počtu dětí, žáků
a studentů.

Neoddělitelnou potřebou moderního
vzdělávání je rovněž rozvíjení schopnosti komunikace v cizích jazycích.
Podpora výuky cizích jazyků ve školách
i jazykové vzdělávání pedagogů jsou
proto další prioritou kraje.

Doprava
Významnou samostatnou kompetencí
krajů je zabezpečení dopravní obslužnosti v území krajů – autobusové a vlakové. Na tuto činnost dostávají kraje
státní příspěvek. Častým předmětem
sporů bývá výše příspěvku obcí na dopravní obslužnost a dohoda o jejím rozsahu. Věc komplikuje, že krajské úřady
zároveň udělují i licence pro dopravu
a že speciﬁcká právní regulace dopravy v ČR není nakloněna volné soutěži
dopravců.
Podstatnou roli kraj zastává i v oblasti kultury. Připravuje návrhy na podporu obnovy a zachování kulturních památek v kraji, zpracovává návrh koncepce rozvoje státní památkové péče
v souladu s jejím rozvojem v České republice a připravuje podklady pro jednání s Ministerstvem kultury. Rovněž připravuje návrhy kulturní politiky
na všech úsecích kulturního a společenského života v kraji, podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí.
ned

SML-SC-2012

Hornický spolek Prokop pořádá
šachťáky pro všechny. Lidem
se to líbí, obzvláště havířům

KARVINÁ – Přehlídka srdcí připravených
pomáhat, ale také zručnosti a dovednosti
těch, kteří neměli v životě tolik štěstí a trpí tělesným nebo mentálním postižením.
Asi tak by se dalo charakterizovat městečko Nadace OKD, které vyrostlo o Hornických slavnostech OKD na fryštátském náměstí a v němž se prezentovaly
hlavně chráněné dílny nebo dílny sice nechráněné, ale přesto poskytující hendikepovaným útočiště, práci a pocit uspokojení ze smysluplné činnosti.
FOTO: Bohuslav Krzyžanek

FOTO: Bohuslav Krzyžanek
y

Představily se chráněné dílny i dílny sice nechráněné, ale poskytující hendikepovaným útočiště
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Poslední výzva!
Přihlášky do Horník Bowling Cupu 2012 přijímáme do pondělí 24. září. Začínáme
OSTRAVA – Všem amatérským zájemcům nad 18 let – neregistrovaným ani
neevidovaným v České bowlingové asociaci je určen turnaj Horník Bowling
Cup 2012 čtyřčlenných týmů Tradičně
ho pořádá R Media, vydavatelství týdeníku Horník. Díky podpoře společnosti OKD a dalším spolupořadatelům půjde v jeho 11. ročníku o ceny za sta tisíce
korun – jak ﬁnanční, tak věcné, včetně
atraktivních zájezdů.
Jde o nejvýznamnější a nejlépe dotovanou soutěž svého druhu v České republice s jedinečnou atmosfé-

v sobotu 6. října

rou protkanou přátelstvím a dobrou
zábavou.
Letošní Horník Bowling Cup 2012
má dvě soutěžní kategorie – Open, určenou všem přihlášeným, a kategorii
OKD, určenou pro družstva složená výhradně z aktivních zaměstnanců OKD
(včetně VOJ Centrum servisních služeb, HBZS, OKK, GreenGas) a dodavatelských ﬁrem OKD, tj. ALPEX PBG,
POL-ALPEX, CARBOKOV, POLCARBO, CZ BASTAV, VOKD, THK-Čechpol, PROHAND-CZ, WPBK-BIS CZ,
TKBČ, KARDO.

Tipy Horníka
Malílí mineralogové
M
i
l
é na VŠB
OSTRAVA – Dvakrát do měsíce počínaje
říjnem se bude v Geologickém pavilonu
prof. F. Pošepného na VŠB-TU scházet
Mineralogicko-paleontologický kroužek. Je pro žáky druhého stupně základních a studenty středních škol. Hlásit se
dá na email martina.polaskova@vsb.cz.

Železničáři zvou veřejnost
OSTRAVA – Výjimečné vyjížďky po kolejích, zvláštní parní vlaky, exkurze
po vlečkách AWT, ale i prohlídky specializovaných pracovišť, řídicího stavědla, depa kolejových vozidel... I takový bude v sobotu 22. září program Dne
železnice, který se uskuteční v Ostravě
a Bohumíně.

Filharmonie má generálku

FOTO: Josef Lys

Může se tedy stát, že některá úspěšná družstva z kategorie OKD mohou
hrát i ﬁnále kategorie Open. Podrobná
„Turnajová ustanovení – herní pravidla“ a přihlášku najdete na www.ihornik.cz. Přihlášku přinášíme také na str.
10 dnešního vydání Horníka. Zašlete ji
na: kvetoslava.frankova@okd.cz, nebo v tištěné podobě na adresu: redakce
Horník, Prokešovo nám. 6., 702 00 Moravská Ostrava.

Nezapomeňte! Pokud se chcete zúčastnit HBC 2012, pošlete pozvánku do pondělí 24. září.

Účastníkům turnaje doporučujeme, aby si registraci či evidenci ověřili na oﬁciálních stránkách ČBA (www.
czechbowling.cz). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Přihlaste se co nejdříve.

Josef Lys

Kdy a kde se hraje
I kkolo:
I.
olo: ssobota
obota 6
6. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
II. kolo: sobota 20. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
Finále: sobota 3. listopadu 2012
(herna Bowling Sky v Ostravě-Porubě)

Uzávěrka příjmu přihlášek
je v pondělí 24. září.
Každý účastník obdrží při zahájení
prvního kola soutěže (6. 10.) originální
bavlněné tričko.

Senioři z bývalé Dukly bilancovali

OSTRAVA – Veřejnou generálku před svým
vystoupením v New Yorku mají v úterý 20.
září od 19 hodin ve společenském sále
městského kulturního domu hudebníci Janáčkovy ﬁlharmonie. Vstup je volný! Zazní
i světová premiéra zpracování díla Christiana Wolffa „Individuals, collective“.

Prodloužili úřední hodiny
KARVINÁ – O půlhodinu, tedy až
do 17.30, prodloužil karvinský magistrát úřadování v pondělí a ve středu.
V úterky a čtvrtky je pak možné po telefonické domluvě vyřizovat také déle –
od 7.30 do 16 hodin. V pátky se pro veřejnost neúřaduje, ale fungují pokladny
(do 13) a podatelna (do 15 hodin).

Prameny zavřou s burčákem
KARVINÁ – Dvě hodiny po poledni v sobotu 22. září vypukne v parku lázeňského sanatoria před kavárnou Rosa
v Hranicích tradiční „Zavírání pramenů“. Vystoupí Malá Černá hudba, Kristína, Eva Pilarová, rockové i cimbálové
soubory. Ke všemu se bude ochutnávat
burčák se Znovína.

Česká premiéra v Karviné
KARVINÁ – Hlasováním vyhráli karvinští
ﬁlmoví fanoušci českou premiéru nového
snímku Cesta do lesa! Proběhne ve večerních hodinách v úterý 25. září v plně
digitálním kině Centrum, a to za účasti
tvůrců ﬁlmu v čele s režisérem Tomášem
Vorlem či hercem Tomášem Hanákem.

Útulek má otevřené dveře

FOTO: Jaroslav Břoza

DĚTMAROVICE – Nejen na prohlídku zvířat čekajících na nového majitele zve v sobotu 22. září psí útulek Mirpal v Dětmarovicích. Připraven je zde
od 9.30 hodin další program – bazárek
„psích“ potřeb, jízdy na konících i soutěže. Zájemci mohou s pejsky z útulku
také na procházku.

Klub důchodců z bývalého Dolu Dukla čítá už bez mála 270 členů.
HAVÍŘOV – Člověk rád vzpomíná
na dobré věci, na dobré přátele, spolupracovníky; je rád, že jako jeden z ředitelů a bývalý poslanec Parlamentu ČR
se mohl svými náměty podílet na zákonech, znamenajících pomoc při řešení
zlepšení důchodových záležitostí horníků; se ctí k hornické práci se aktivně podílí na práci Klubu přátel hornického muzea a přibližování hornických
tradic...
Asi takto lze shrnout vystoupení tří
bývalých ředitelů Dolu Dukla v Havířově-Suché J. Gongola, M. Minágenerální partner Horník Bowling Cup 2012:

ře a M. Hanuse a bývalého výrobního náměstka T. Pieczky na slavnostní výroční schůzi klubu důchodců
z této bývalé šachty. Setkání se konalo ve středu 12. září už tradičně
v bludovické „pézetce“ a přívlastek
„slavnostní“ neneslo jen proto, že se
uskutečnilo v době oslav hornického
svátku.
V úvodním projevu předseda klubu
a člen vedení Koordinačního výboru
důchodců OKD Antonín Čejka vzpomněl devět členů, kteří od minulé „výročky“ zemřeli a jsou mezi ostatními

S létem se loučí piknikem
Letošní jubilanti z klubu důchodců z bývalé Dukly.
kamarády v hornickém nebi. Přivítal
současně třiadvacet nových členů,
díky nimž se členská základna klubu
rozrostla na 265 osob. Nejstaršími
jsou mezi nimi 92letý Jaroslav Filip,
91letá Marie Boczková a letošní jubilant, 90letý Bohumil Kašík.
S trochou nostalgie Čejka připomenul i 5. výročí ukončení těžby na Dukle, které mělo za následek
i nemalé změny v činnosti klubu. Jako jiné „sirotky“ působící při uzavřených šachtách ho teď podporuje Nadace OKD.
hlavní partner HBC 2012:

Zalistujeme-li Čejkovým referátem,
kronikou klubu či novinovými články,
můžeme sledovat hrdost bývalých dukeláků na to, že se mohou scházet třeba na zahradních slavnostech, plesech,
zájezdech, vzpomínat a takto, mezi
svými, trávit podzim života. A jak prozrazuje plán aktivit klubu, nudit by se
neměli ani v následujících měsících.
Už zanedlouho budou trávit čas v malebném prostředí Karlovy Studánky,
v přípravě jsou i další akce chystané
pro členy klubu devatenáctičlenným
výborem.
Jaroslav Břoza
partneři HBC 2012:

ORLOVÁ – Piknik na konci léta nazvali
organizátoři akci připravenou na sobotu
22. září do areálu TJ Slovan v Orlové-Městě. Začíná se v 15 hodin, domácí občerstvení bude zajištěno, doporučen je vlastní
gril, deky, tenisové rakety. Zároveň se koná i setkání všech generací „Slovanistů“.

Otvírají discogolfové hřiště
HAVÍŘOV – Lesopark Stromovka v Havířově bude prvním místem v Moravskoslezském kraji, kde otevřou discogolfové hřiště. Areál pro novou outdoorovou
aktivitu pro malé i velké zahájí provoz
v pátek 21. září. Místo míčků odpalovaných holí se při discogolfu hází „létajícími“ disky.
uzi
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„Jak jsi sem přijela, babičko?“ ptá se malý vnouček. – „Vláčkem, Tomášku, vláčkem,“ říká babička
a sladce vnoučka objala. – „Tak v tom případě náš táta lhal, protože říkal, že tě… (VIZ TAJENKA).“

Horoskop od 20. 9. do 26. 9. 2012
Váhy 23. 9. – 23. 10.
Materiální záležitosti
a pracovní povinnosti
vás připraví o hodně
času. Znamená to, že
hodně vyděláte, ale
zároveň budete mít méně času na svoji lásku a rodinu. Opravy a dlouhé čekání na výsledky vás potrápí a znejistí. Neustále však mějte na paměti, že jakékoliv
provizorium se ve ﬁnále obrátí proti vám.
Láska rozpustí vaše starosti.

Býk 21. 4. – 20. 5.
Odložte černé brýle, nadějné perspektivy před
vámi rozprostře Merkur s Uranem. Vykročit
po nových stezkách bude prvním krokem k vašim dalším aktivitám. Ve čtvrtek a pátek se vyhýbejte konﬂiktům. Na vleklé debaty nemáte chuť
ani čas. Pozor jen, stoupne-li vám krev
příliš do hlavy. Vysněný partner vám o víkendu pořádně zamotá hlavu.

Štír 24. 10. – 22. 11.
Planety naznačují, že
je nutno se ještě jednou vrátit ke starému
problému. Ledacos
uvidíte jinak. Čeká
vás důležité rozhodnutí, které radikálně
změní některé vaše plány. Náznaky změn
se vám projeví v dostatečném předstihu.
Rekapitulujte dosažené výsledky. Konec
týdne se příznivě odrazí ve vašem životě.
Nebojte se svých citů.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Žádné překvapení se konat nebude. Svět kolem
vás poběží stejný tempem a vy rovněž své normální tempo nezměníte.
Velká výzva se neobjeví, aby vás přiměla
k nadprůměrné duševní a fyzické činnosti. Pozvání konkurence na kávu se vám
může jevit jako zákeřný útok. Uklidněte
své zjitřené představy, není nutné sklouznout do podezíravosti.

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Malé věci k řešení a tolik zmatků. S tím se budete setkávat v prvních dnech nového
týdne. Vinu nehledejte
u sebe, nedostatek harmonie ve vztazích
s kolegy bude toho příčinou. Od vás se očekává trpělivost a nadhled. Uveďte do praxe
vše, co vám za to bude stát. Těsnější sblížení s určitým člověkem vám zlepší náladu.
Udělejte si čas na pohyb v přírodě.

Rak 22. 6. – 22. 7.
Podaří se vám šikovně
zainvestovat a uzavřením výhodné obchodní
smlouvy vše zpečetíte.
Nelze také vyloučit radikální změnu zaměstnání a životního stylu. Váš talent jako by vykvetl. Nouzi nebude mít ani o romantické zážitky. Důležité
je, abyste nezapomněli na své nejbližší.
Víkend vám nabídne možnost upravit to,
co se ve vztahu pokazilo.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Důležité záležitosti
vám nedají spát. Jejich řešení bude váhavé, spojené s obavami z jejich dalšího
vývoje. Nacházíte se pod vlivem Marsu,
nutícího vás ke zdrženlivosti a opatrnosti. Kolem vás se to bude hemžit senzačními zprávami, podezíravostí a pletichami.
Vše silně zapůsobí na vaši psychiku. Najděte si čas na potřeby milované osoby.

Lev 23. 7. – 23. 8.
Vaše plány jsou dobré
a energie máte na rozdávání. Žádné obavy ze
situace, která je před
vámi, si nepřipouštějte.
Se vším se vypořádáte mnohem rychleji, než kdybyste pracovali v komfortních
podmínkách. Rozpačití budete z nabídky, která by byla pro vás ﬁnančním dopingem, ale malou satisfakcí. V milostných
sférách očekávejte úspěch.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Opět si dokážete, že
chcete-li, přenesete i horu. Všimnete si
maličkosti, osvětlující kauzu, která vás
i vaše blízké sužuje. V žádném případě
nekritizujte chování druhých. Vyhýbejte
se konﬂiktům, ustojíte je. Soustřeďte se
i na společenské aktivity. Ve dnech volna
budete mít oči už jen pro svou polovičku.
Milostné hrátky vás příjemně naladí.

Panna 23. 8. – 22. 9.
Zdraví a zase zdraví. To
by mělo být vaší prioritou v tomto týdnu. Může se vám zdát, že jste
k neutahání, ale jde
o mylnou představu. Skutečnost vás trochu vykolejí, budete nuceni upravit nějaké plány. Ještě víc vás zasáhnou kritické
připomínky a odmítnutí vašich názorů.
V osobním životě se nebraňte emocím.
Víkend bude na poli citů žhavý.

Ryby 21. 2. – 20. 3.
Dokážete se obklopit
lidmi, se kterými se
umíte skvěle pobavit.
Středa až pátek budou nanejvýš úspěšné pro obchodování a navazování nových
kontaktů. Chuť věci realizovat nepotlačujte. O svou lásku nemusíte mít obavy,
vše plyne tak, jak má. Přes víkend se připravte na menší obtíže a nedorozumění
s dospívajícími ratolestmi.

Vtipy
Manželská romantika po 25 letech:
„Můžeš mi sundat košilku...”
„Sundej mi podprsenku...”
„Můžeš mi sundat i kalhotky...”
„Kolíky nech viset na šňůře...”

Probudí se žena v noci a říká manželovi:
„Strašně bych se chtěla teď milovat!”
Muž se podívá na hodinky a říká: „Koho ti
já teď ve dvě v noci seženu?”

Novináři se ptají slepičky: „Je pravda, že jste
snesla sedmikilové vejce?”
„Ano.”
„A jaké jsou vaše plány do budoucna?”
„Snést desetikilové vejce.”
Novináři jsou spokojeni a jdou za kohoutem:
„Víte, že jedna z vašich slepic snesla sedmikilové vejce?”
„Ano, to vím.”
„A jaké jsou vaše plány do budoucna?”
„Rozbít držku pštrosovi!”

Přijde muž domů a volá na manželku: „Vezmi si šaty, stará, vyhrál jsem pět milionů!”
Manželka šťastně: „A které, miláčku?”
„Všechny a vypadni...”
Na lavičce v parku sedí milenecký pár a líbá se. Přisedne si chlap a začne hladit ženu
po kolenou.
Mladík se na něj obrátí: „Co si to dovolujete?”
„Chtěl jsem jen manželku poprosit, aby mi dala klíče od domu.”

Pomůcka:
alanit, Anat, Měkký těžAtrak, Nir,
ký kov
Dep.

1. DÍL
TAJENKY

Jiným způsobem
(slovensky)

Polévkový
knedlíček

Setina
hektaru Velcí netopýři
(slovensky)

Tramp
(slang.)

Cizokrajný
hlodavec

Požitek
(přenes.)

Lenost
(oblastně)

Goldﬂamovo
jméno
Mající šlechtický původ

Papoušek

Brynda
(nářeč.)
Podlahová
krytina

Osahání

Topit se

Íránská řeka

Amer. lasicovitá šelma
Červenožluté
barvy

Vysmívati se
Část Moskvy

Výrobce brýlí
Býv. český
házenkář
Ženské zpěvní hlasy

Spojka

Sloven. pádová otázka
Dvojzpěv

Egypt. bohyně války
Sada nářadí
(angl.)

Víření (plurál)

Brigáda
socialistické
práce (zkr.)

2. DÍL
TAJENKY

Umělecké
dílo
Slovensky
svět

Biograf
Jeden ze sedmi trpaslíků

Kůň
(básnicky)

Značka cínu

Křížovka
o knihu

Město v Íránu
Starší karetní hra

Anglický
šlechtic. titul
Japonské
velkoměsto

Iniciály ruského prozaika Katajeva

AUTOR: František Krejča

Beran 21. 3. – 20. 4.
Nově se ozvou záležitosti, které doposud dřímaly v klidu, a stanou se
velmi naléhavými. Značnou nápaditost bude vyžadovat jejich odstranění. Bude nutné
myslet na několik věcí najednou a bojovat na několika frontách zároveň. Vy na to
máte! Vytrvalost odstraní z cesty poslední problémy, a pak bude jen na vás, abyste čas věnovali i své drahé polovičce.
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Řeka v Rusku
SPZ Kladna
Tenisový
dvorec
Název značky
poloměru

Trojboký
hranol
Značka niklu

Nerost blízký epidotu
(ortit)

Litovati

Zpevněné
usazeniny
(morény)

Smyslný
člověk

Tajenka křížovky č. 33: „... nechte její kozy na pokoji.”
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 33 je paní Jana Górecká z Karviné-Hranic.
Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Nowocześnie i bezpiecznie

Fabián zastąpi na czele OKD Becka
narodowej ﬁrmy doradczej Roland Berger
Strategy Consultants. Od sierpnia 2007
roku pracuje w kierownictwie spółki OKD.
Ze swej pozycji członka kadry kierowniczej
najwyższego szczebla zarządzania spółki
matki NWR ponosi odpowiedzialność za
zarządzanie organizacyjne OKD oraz nadzór nad innymi spółkami córkami NWR. W
ramach ścisłego kierownictwa spółki bierze udział w przygotowaniu i realizacji długoterminowej strategii biznesowej.
Od stycznia 2013 r. Beck zostanie wiceprezesem zarządu OKD i członkiem zarządu NWR, co jest m.in. gwarancją płynnego przekazania odpowiedzialności i
kontynuowania nowo ustawionych procesów w dziedzinie inwestycji, bezpieczeństwa i kultury ﬁrmowej. „Pragnę podziękować wszystkim swym współpracownikom
z kierownictwa spółki, a także górnikom.
Swymi umiejętnościami zawodowymi i zespołowym podejściem do pracy należą do
najlepszych, jakich kiedykolwiek w życiu
spotkałem“ – powiedział Beck.
vs

Ruch „Łazy” Kopalni „Karwina” zwiedzili zagraniczni goście. Nie szczędzili wyrazów uznania
ŁAZY – Czeskie górnictwo, reprezentowane przez spółkę węglową OKD, budzi zainteresowanie w kraju i za granicą. Słów uznania nie szczędzili także
zagraniczni goście, którzy zwiedzili w
ostatnich dniach wyrobisko ścianowe
138 806 w podziemiach ruchu „Łazy”
Kopalni „Karwina”.
Ściana obsługiwana przez brygadę sztygara oddziałowego Vladimíra
Domesa i głównego przodowego Marka Ladenbergera jest uzbrojona w wysoki kompleks ścianowy z programu
POP 2010 – obudowę zmechanizowaną DBT 2800/600 i kombajn ścianowy SL 500. Dobowe wydobycie ze
ściany przekraczało we wrześniu 4800
ton węgla przy średnich postępach
prawie 5 metrów. W przeliczeniu na
pracownika, ściana daje 93 tony węgla na roboczodniówkę.

Nagroda za życzliwe serce

Nie kryli zadowolenia
W środę 12 września wyrobisko zwiedzili odchodzący prezes zarządu spółki
matki OKD – New World Resources Mike Salamon ze swoim następcą w funkcji prezesa NWR Garethem Penny. Wizyta odbyła się w związku z regularnym
spotkaniem Komisji ds. Bezpieczeństwa,
Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju
NWR, które odbyło się następnego dnia
po zebraniu zarządu ﬁrmy w Ostrawie.
Gościom towarzyszyli dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck, dyrektor ds.
rozwoju i strategii Ján Fabián, dyrektor
operacyjny Leo Bayer, dyrektor Kopalni
„Karwina” Pavel Hadrava i inni.
Przedstawiciele NWR nie ukrywali swego zadowolenia ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na dole oraz
z osiąganych wyników produkcyjnych.

Ocena starań przynoszących poprawę komfortu życia nie tylko
osobom niepełnosprawnym, ale także dzieciom i seniorom
OSTRAWA – Spółka węglowa OKD otrzymała za swoją działalność ﬁlantropijną
Nagrodę VIA BONA. Konkretnie została
wyróżniona za działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W inicjatywy, pomagające
ludziom upośledzonym zdrowotnie prowadzenie normalnego samodzielnego życia,
włożyła tylko w czasie ostatnich dwu lat za
pośrednictwem Fundacji OKD ponad 15
milionów koron.
„To nadzwyczaj prestiżowe wyróżnienie naprawdę nas cieszy. Przyjmujemy
go jako niezależną ocenę naszych starań, przynoszących poprawę komfortu
życia nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także dzieciom i seniorom“ –
powiedziała Petra Mašínowa, dyrektor
komunikacji OKD i prezes zarządu Fundacji OKD. Przypomniała jednocześnie,
że fundacja spółki węglowej współfinansowała w czasie ostatnich pięciu lat realizację projektów pożytku publicznego łączną kwotą 240 milionów koron.
„Jeszcze przed kilku laty było nie do pomyślenia, żeby górnicy aż tak się zaangażowali. Dziś jesteśmy głównym partnerem kilkudziesięciu regionalnych
organizacji non-profit i kilku ogólnokrajowych projektów charytatywnych“ – dodała Mašínowa.
Nagrodę VIA BONA przyznano spółce węglowej w kategorii „poparcie dla

konkretnego projektu“, w ramach której
oceniane są bezpośrednie efekty pomocy w danej dziedzinie.
„Długofalowo pomagamy setkom organizacji pozarządowych, angażujących
się w sferze socjalnej, w dziedzinie edukacji i spędzania wolnego czasu lub w
ochronie środowiska. W czasie ostatnich dwu lat skoncentrowaliśmy uwagę głównie na osobach niepełnosprawnych. Dzięki naszemu poparciu dla
warsztatów pracy chronionej mogli ich
zarządcy wbrew trudnej sytuacji gospodarczej zachować setki miejsc pracy dla
niepełnosprawnych i stworzyć dodatkowo kilkadziesiąt nowych. Nasz kolejny
program pn. »Wrażenia bez barier” ułatwił osobom na wózkach inwalidzkich
wstęp na festiwale muzyczne“ – skonkludował dyrektor Fundacji OKD Jiří Suchánek.
Nagroda VIA BONA to prestiżowe publiczne wyróżnienie dla osób prywatnych i
ﬁrm za działalność ﬁlantropijną w Republice Czeskiej. Corocznie uwypukla godne
naśladowania przykłady pomocy ﬁnansowej, pokazuje nowe trendy w ﬁlantropii, odgrywając rolę symbolicznej latarni
morskiej, która inspiruje i wskazuje drogę
wszystkim obecnym i potencjalnym darczyńcom. Wyróżnienie przyznaje Fundacja
VIA pod auspicjami Ambasady Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
vs

Uznanie z ust fachowców
W sobotę 15 września łaziańską ścianę
zwiedziła grupa niemieckich, węgierskich, słowackich i szwajcarskich inży-

Zagraniczni fachowcy podczas wizyty na dole ruchu „Łazy” Kopalni „Karwina”.
nierów górnictwa z profesorem Fridrichem Ludwikiem Wilke na czele. Fachowcy interesowali się głównie nową
techniką ścianową i chodnikową, działaniami mającymi na celu eliminację
wypadków przy pracy czy też sposobami zabezpieczania wyrobisk w trakcie
przezbrajania ścian.
„Chylę czoło przed czeskimi górnikami, takiej techniki w ruchu dotąd nie widziałem. Doceniam fakt, że OKD pomimo
małych wybiegów i szerokości ścian eksploatuje węgiel bezpiecznie i z zyskiem. W
Niemczech niektóre wasze mniejsze ściany nie dopuszczono by do eksploatacji” podsumował swe wrażenia Wilke.
Grupa zagranicznych fachowców
zwiedziła następnie ostrawską Koksownię „Svoboda”.

Godna reprezentacja OKD
„Mówiąc szczerze, jestem dumny z pochwał za przygotowanie i przebieg oby-

dwu wizyt” – powiedział dyrektor Fabián, który towarzyszył zagranicznym
fachowcom przez cały dzień. „Potraﬁę
sobie wyobrazić ogrom pracy włożonej
w przygotowanie poszczególnych wyrobisk do odwiedzin gości. Jednak to
nie wysiłki czynione na próżno. Obok
dobrej reprezentacji OKD i koksowni OKK załogi ulepszyły swoje miejsca
pracy, co na pewno zwróci im się podczas realizacji zadań produkcyjnych.
Wszyscy zasługują na pochwałę i chętnie przekazuję im ją także w imieniu
zagranicznych gości” – skonkludował
Fabián.
Zagraniczni fachowcy docenili wysokie standardy bezpieczeństwa w wydziałach produkcyjnych i zaangażowanie ludzi, których spotykali. Na zakończenie zapoznali się z problematyką
rekultywacji i zwiedzili tereny w pobliżu
pola golfowego w Karwinie-Lipinach.
kp

Techniczna nowość zwiększy wydobycie
Racjonalizatorzy z „Darkowa” doceniają wiedzę i doświadczenia polskich górników
DARKÓW – Nie tylko mocne muskuły, ale także duży bagaż wiedzy górniczej i doświadczeń. Tak poznali górników z brygady ścianowej Alpex oddział
1 z Kopalni „Darków” członkowie darkowskiego zespołu optymalizacyjnego,
powołanego przez menedżera nowych
technologii Karla Mitrengę w ramach
programu ciągłej poprawy (Continuous
Improvement). Zespół opracował metodę, jak przedłużyć dzięki zastąpieniu

Życzenia
We wrześniu obchodzą zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy ﬁrm zewnętrznych:

przenośnika taśmowego odstawy urobku Belt przenośnikiem zgrzebłowym
TH 700 postęp ścian uzbrojonych w
kompleksy ścianowe z programu POP
2010 na dojeździe o 30 metrów.
Nowy system postanowiono wypróbować na ścianie 37 901 obsługiwanej
przez polską brygadę i w związku z tym
zaproszono do pracy w zespole optymalizacyjnym szefów alpeksowskiej załogi – nadsztygara Józefa Tomczyka, szty-

Z ﬁrmy POLCARBO
Wojczyński Ryszard, Sot Jan, Krótki Michał.
Z ﬁrmy CARBOKOV
Gurdek Piotr.
Kadra kierownicza ﬁrm życzy wszystkim
solenizantom dużo zdrowia, szczęścia
oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
jk

FOT. KWK „Darków”

Z ﬁrmy ALPEX
Babicki Mirosław, Karczewski Jerzy, Serafin Jerzy, Sędkowski Krzysztof, Sztuczka Grzegorz, Baranowski Wacław, Cięszczyk Piotr, Kurasiński Arkadiusz, Menżyk
Bogusław, Sieradzki Ryszard, Wasielewski Jan, Żądelek Czesław, Nowakowski
Jan.

FOT. Pavel Melicher

OSTRAWA – Dyrektorem generalnym i
prezesem zarządu spółki węglowej OKD
zostanie od początku 2013 roku Ján Fabián. Zdecydował o tym zarząd spółki matki OKD – New World Resources
(NWR). Dotychczasowy dyrektor ds. rozwoju i strategii, zastępca dyrektora generalnego oraz wiceprezes zarządu OKD Fabián zastąpi Klausa-Dietera Becka, który
odchodzi na własne życzenie, z powodów
osobistych.
Ján Fabián ukończył studia na wydziale górnictwa Uniwersytetu Technicznego w
Koszycach. W okresie lat 1991 do 1992
pracował dla amerykańskiej spółki Colenco Power Consulting w Szwajcarii, w branży podziemnego przechowywania odpadów radioaktywnych. W latach 1992 do
1998 ukończył studia doktoranckie w instytucie nauk geologicznych UT w Berlinie.
W czasie studiów ściśle współpracował ze
spółkami górniczymi na Słowacji, w Niemczech i Australii. W latach 1998 do 2007
pracował w czeskim kierownictwie ponad-

Od lewej Józef Tomczyk i Karel Mitrenga koło nowego segmentu przenośnika PZF 11.

gara oddziałowego Dariusza Hetmana
oraz mechanika oddziału Ireneusza Bąka. „Brygada wzięła sprawę za swoją i
aktywnie zaangażowała się nie tylko w
jej realizację, ale także w przygotowanie
projektu rozwiązania. Wiedza i doświadczenia polskich górników były dla nas
nieocenione” – powiedział Mitrenga.
Sama metoda przedłużenia postępu
ścian uzbrojonych w „POP-y” na dojeździe jest uważana za małą rewolucję techniczną na wydobyciu. Pozwala
przy jednym przygotowaniu i uzbrojeniu ściany wyeksploatować w zależności od wydajności wyrobiska od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy ton węgla więcej. W warunkach OKD, gdzie wybiegi ścian liczone są w setkach metrów,
przedstawia to jednocześnie duży procent postępu ściany na plus. Wymianę
przenośników odstawy urobku umożliwiają nowe specjalne segmenty przenośnika ścianowego PZF 11, zaprojektowane przez zespół optymalizacyjny
CI i wyprodukowane przez producenta
tych przenośników, ﬁrmę FITE.
Zdaniem Karla Mitrengi, system
można zastosować także w innych kopalniach OKD, w których pracują nowoczesne „POP-y”.
bk
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Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME

„Loučím se s Vámi, přátelé milí, ruky stisk
dnes už vám nemohu dát, srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl
mě rád.”
Dne 19. 9. 2012 by oslavil své narozeniny pan Štefan Čuban. Před 2 lety nás náhle po těžké nemoci opustil. Byl dlouholetým
pracovníkem Dolu Staříč II, dobrý kamarád,
manžel a otec. Věnujme mu všichni, kdo
jsme ho znali tichou vzpomínku. Za všechny zarmoucené děkuje manželka Anna, syn
Michal, dcera Livie a rodina Húšťova.
B393/34/12

DARUJI
Daruji hodným lidem krásná a zdravá koťátka narozená 1. 8. 2012. Jsou odčervená,
naučená čistotě. Odběr koncem září. Inf.
na tel.: 604 343 553.
B394/34/12

PRODEJ
Nabízím k prodeji zvířata z biofarmy: jehňata, prasata, kuřata, krůty, husy, kachny.
Kvalitní, skvělé chutnají a hlavně mají zdravé maso. Inf. na tel.: 737 161 013 nebo
732 180 242.
B395/34/12
Prodám kočárek zn. TAKO FAST RIDER, trojkombinace, barva zelená, k tomu pláštěnka na kočárek, síťka, náhradní kola, autosedačka s fusakem. Cena 2000 Kč. Dále
prodám dětské chodítko ve tvaru Formule,
hraje, vydává zvuky, bliká, 3 polohy – cena
500 Kč. Inf. na tel.: 731 742 625.
B396/34/12

Prodám rodinný dům se zahradou, lesy
a pozemky v Tyře. Krásné a dobře dostupné
místo. Inf. na tel.: 777 925 007.
B400/34/12
Prodám byt 2 + 1 v Havířově-Šumbarku,
Na mládí 2. Nová kuchyň, dlažba, parkety,
koupelna. Ihned volný. Cena 440 000 Kč.
Rychlé jednání – sleva.Inf. na tel.:
603 978 100.
B401/34/12
Prodám chatu na Morávce vhodnou k celoročnímu užívání. Větší koupelna, sprchový kout, splachovací WC. Za chatou potok,
menší oplocená zahrada, velmi klidné prostředí. Prodám s veškerým vybavením. V zimě dojezd až k chatě, nedaleko lyžařský vlek
Sviňorky. Inf. na tel.: 602 762 460.
B402/34/12
Prodám RD v O.-Michálkovicích. Cena dohodou. RK nevolat. Inf. na tel.: 721 631 145.
B403/34/12
Prodám starší menší RD v Hnojníku s č.p.,
nutná rekonstrukce, výborná dostupnost,
vhodný k nenáročnému bydlení či rekreaci.
Cena 690 000 Kč. RK nevolat. Inf. na tel.:
777 925 004.
B404/34/12
Prodám rodinný dům, Dolní Těrlicko u vodního lyžování. Cena 2 600 000 Kč. Inf.
na tel. 603 315 931.
B405/34/12
Prodám garáž v Karviné 6. Garáž je ve velmi
dobrém stavu. Cena dohodou. Inf. na tel.:
734 652 548.
B406/34/12

AUTO-MOTO
Z důvodu koupě nového auta prodám
4 ks zimních pneumatik POLARIS 2
(165/70 R14 81T) spolu s hliníkovými disky ENZO (9x14 H5/100/60.1 ET
33) na auto SEAT IBIZA. Stáří pneumatik
2 roky, najeto na nich 3000 km, hloubka dezénu na pneumatikách – vpředu 5,5 vzadu 6,7. Levně. Inf. na tel.:
728 602 848.
B407/34/12

Prodám moderní, elegantní kufříkový šicí
stroj Consul černé barvy. Cena dohodou.
Inf. na tel.: 733 545 717.
B397/34/12

Prodám automobil Audi A4 1,9 TDI, najeto 162 tis. km, červené barvy, garážované, po nekuřákovi. Nutno vidět. Inf. na tel.:
606 704 813.
B408/34/12

Prodám barevný televizor ORAVA, typ TVP
375, stříbrný, obrazovka průměr 36 cm. Cena dohodou. Inf. na tel.: 733 545 717.
B413/34/12

Prodám plechové disky Ford 5Jx13, 4x108
ET 41, střed 63, použité. Cena 1200 Kč
za sadu. Inf. na tel.: 739 972 043.
B409/34/12

BYTY

Hledám pronájem garáže v Karviné 7 - Mizerově. Inf. na tel.: 606 704 813..
B412/34/12

Prodám byt v osobním vlastnictví, 65 m2,
v Orlové-Lutyni, U kapličky – v původním
stavu. Dům po revitalizaci: zasklená lodžie,
plastová okna, zatepleno. Měsíční nájem
na 1 osobu je 3500 Kč. Cena 550 000 Kč.
Inf. na tel.: 603 315 931.
B398/34/12
Nabízím k dlouhodobému pronájmu nezařízený byt 2 + 1 v původním stavu v Karviné-Ráji, 3. p. bez výtahu, nájem 5500 Kč +
služby. Inf. na tel.: 603 299 143 (po 15.00
hod.).
B399/34/12

47/34-X/12

„Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi
přejte, jen věčné světlo
vzpomínky mi stále zachovejte.”
Dne 19. 9. 2012 jsme
si připomenuli 3. výročí,
kdy nás po těžké nemoci
náhle opustil náš tatínek, pan Alois Fojtík,
dlouholetý pracovník Dolu Staříč 3-Chlebovice. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si na něj
s námi. Vzpomínají manželka Jiřina, dcery Jiřina a Eva s manžely, vnoučata Jiří, Petr
s Veronikou, Barborka s Peťou, David s Petrou, Eliška a pravnuci Tomášek a Patriček.
B392/34/12

KOUPĚ
Koupím zahradní chatku v Karviné a okolí,
v perfektním stavu, přípojka elektřiny, voda.
Cena dohodou. Inf. na tel.: 728 013 877
(po 15.00 hod.)
B410/34/12
Koupím hodiny pendlovky s 1–3 závažími,
mohou být i poškozené, uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf.
na tel.: 603 775 296.
B411/34/12

Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 33
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

3902, 4150, 4151, 3873

Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

15, 43, 46

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

3/34-X/12

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

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Zahradu změnili k nepoznání

Osoblažsko mělo
gastropřehlídku

Dobrovolníci odpracovali ve školce ve Vendryni-Zaolší bezmála sedmnáct set hodin na brigádách

OSOBLAHA – Halušky se zelím z Bistra u Křížů byly vyhlášeny jako „nej“ pokrm prvního ročníku gastronomické přehlídky Ochutnej Osoblažsko, na které
se představili v sobotu 15. září kuchaři
z Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska. Znamenalo to vítězství pro vesnici
s názvem Vysoká, která tak získala právo pořádat akci v příštím roce.

VENDRYNĚ – Dřevěný domeček s mnoha herními prvky místo letité skluzavky a železných prolézaček, nová zeleň
místo přestárlých nemocných dřevin.
Kopeček na zimní sáňkování, záhonky pro pěstování zeleniny i jahod,
borůvek, malin, ostružin… a lavička s textem, že i tady opět pomáhala
Nadace OKD. Tak se změnila zahrada školky ve Vendryni-Zaolší nedaleko Třince.

Klub zábavy a sportu
Záolší dostal z NOKD
podporu poněkolikáté.
FOTO: NOKD

Mohou za to dobrovolníci z místního Klubu zábavy a sportu Záolší, jenž
v názvu na rozdíl od domovské obce
používá dlouhého á. „Za posledních
dvanáct měsíců zde odpracovali přesně 1693 brigádnických hodin bez nároku na honorář. Materiál a odborné

FOTO: NOKD

Ochutnávka místních specialit v Osoblaze.

Díky dobrovolníkům a Nadaci OKD je teď zahrada školky pro děti atraktivnější a bezpečnější.

Dětem se teď na zahradě líbí daleko více.

vzali do parády i plot – renovovali ho
– či plácek u silnice – vybudovali malé
parkoviště.
„Je neuvěřitelné, že se ještě v současné době dokáže dát dohromady
parta lidí, která společně dosáhne
svého cíle,“ poděkoval třetí zářijovou
sobotu všem dobrovolníkům a partnerům při slavnostním otevření zahrady Zakřevský. Mateřská škola –
Przedszkole ve Vendryni-Zaolší, jak
zní její oficiální pojmenování, je jed-

služby jsme zaplatili z příspěvku obce
a především z grantu Nadace OKD,“
nechal se slyšet klubový vedoucí Milan
Zakřevský.
Pro dětské hrátky je teď zahrada nejen dobrodružnější, ale rovněž bezpečnější i ekologičtější. „Předtím už nevyhovovala dětem ani učitelkám, které mnohdy měly problémy všechny
malé rošťáky uhlídat. Prolézačky byly
roztroušeny kolem celé školky,“ uvedl Zakřevský s tím, že dobrovolníci si

nou z mála u nás, kam společně chodí
děti české a polské národnosti.
Klub zábavy a sportu Záolší, který je
hlavním „tahounem“ kulturního i sportovního života v této obci na Třinecku, se
těšil přízni nadace největší české těžební
společnosti už dříve. „Už vybudovali hřiště na plážový volejbal a malou kopanou.
Zaujalo nás, že poměrně malý klub vyhecoval lidi ke společné práci. Proto opět
dostali naši důvěru,“ dodal nadační ředitel Jiří Suchánek.
Radek Lukša

V Dětmarovicích mají díky nadaci
první odpočinkový koutek
ce přímo u frekventované silnice. A senioři nebo maminky s malými dětmi si

FOTO: archiv

DĚTMAROVICE – Školáci, kteří jezdí autobusem, už nemusejí čekat na zastáv-

Koutek s dětskými atrakcemi vyrostl v centru Dětmarovic s přispěním NOKD.

mohou odpočinout po nakupování nebo návštěvě lékaře. To jsou dva z mnoha přínosů koutku s dětskými atrakcemi a lavičkami, který vyrostl v centru
vesnice díky spolupráci obce a Nadace
OKD.
„Je to první veřejné prostranství, které jsme takto pro naše občany i návštěvníky obce upravili. Dříve jsme na podobné investice neměli dostatek ﬁnancí, ale dříve ani není zaznamenán zájem
obce něco takového pro lidi zrealizovat.
Vždy bylo něco důležitějšího,“ řekl starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.
Nový koutek podle něj výrazně oživil a esteticky vylepšil centrum vesnice. Plocha byla zasazena do stávající
vzrostlé zeleně a další nová zeleň přibyla. „Na podzim připravujeme výsadbu zelené hradby stromů, která oddělí
odpočinkovou plochu od komunikace
1. třídy. Vybudovaný plůtek zajistí bezpečnost hrajících si dětí a nijak nenarušuje příjemný pohled na nové pěkné

V Sobol z OKD se starostou Dětmarovic
L. Rosmanem otevřeli odpočinkový koutek.
zařízení,“ vysvětlil starosta Dětmarovic
Ladislav Rosman.
Nadace OKD přispěla na výstavbu
250 tisíci korun, dalších 90 tisíc dodala ze svého rozpočtu obec. „Odpočinková zóna vznikla v rámci nadačního programu Pro budoucnost, z něhož financujeme především aktivity,
které zlepšují životní prostředí. Těším se, že areál bude místním dobře
sloužit,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří
Suchánek.
vs

„I já jsem pro halušky hlasovala. I když
bylo velmi těžké vybrat nejlepší specialitu. Ochutnala jsem jich asi čtrnáct nebo
patnáct...“ nechala se slyšet Veronika
Kusá, která festival navštívila za jednoho z hlavních partnerů – Nadaci OKD. Ta
pořadatelům z Mikroregionu – Sdružení
obcí Osoblažska dala na „ochutnávku“
grant ve výši osmdesáti tisíc.
A ochutnávat bylo opravdu co. „Osoblažsko je totiž regionem, kam se stěhovali lidé z mnoha koutů republiky i zahraničí. Každý z nich si přinesl zvyky ze
svého bydliště. Připravovala se jídla valašská, slovenská, polská, řecká,“ upřesnila za organizátory Martina Jalamasová s tím, že se představily také členské
obce, občanské spolky či neziskovky.
Uvařena byla i „Bramboračka rytíře
Hotzenplotze“ nazvaná podle loupežníka pojmenovaného německým výrazem pro Osoblahu (Hotzenplotz). Koláčky pekly studentky Zemědělské školy
v Městě Albrechticích. Obrana hradu
byla zase pochoutka z obce Dívčí Hrad.
„Jsem sváteční řidič, cesta mi trvala
déle, ale byla radost se zúčastnit,“ doplnila Kusá.
uzi

Indiánské léto
letos podesáté
BRUNTÁL – Indiánské léto znamená už
nejen na samotném Bruntálsku pojem
vztahující se k festivalu zaměřenému
na folkovou, country či bluegrassovou
muziku. Letošní ročník, který se konal
třetí sobotu v září, byl jubilejní – desátý.
Zaznamenal zatím i nejvyšší návštěvnost
a poprvé měl za partnera Nadaci OKD.
„Coby kameraman regionální televize
vím, že pomáhá i v našem nehornickém
regionu. Setkal jsem se s řadou projektů, které v okolí podpořila,“ vysvětloval hlavní pořadatel Karel Soukop, proč
s občanským sdružením Jesenické infocentrum podal žádost v grantovém programu „Pro radost“. Uspěli a dostali padesát tisíc.
„Výrazně to pomohlo při organizování
jubilejního ročníku, jenž byl velmi vydařený. Zahrály nejen hvězdy jako Poutníci,
Nezmaři či Pavel Dobeš, ale i regionální
skupiny Happy to Meet, Welcome Drink,
Domino...“ řekl Soukop s tím, že příští
rok bude festival s podtitulem 800 minut
hudby. Kvůli 800. výročí Bruntálu. uzi
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U Rabasů je judo jedničkou
KARVINÁ – Tělocvičnou základní školy Prameny se rozléhá křik nadšených
dětí. Když do ní vstoupí trenéři Petr Rabas se synem, vřava utichne. Je vidět,
že mají přirozený respekt. Děti se rychle formují do dvou skupinek. Nejmenší caparti, kteří s judem teprve začínají,
se pod dohledem zkušených trenérů učí
základním postojům. Odrostlejší skupinka se jde rozcvičovat opodál a velení
nad nimi postupně přebírá Petr Rabas
mladší. Trénink závodníků MSK Judo
právě začíná.
„Náš klub má 128 členů, z nichž převážná většina jsou děti. Ale jak vidíte, věková škála našich judistů je široká. Jsou tady malé děti od pěti let, i senioři, kterým je padesát nebo šedesát.
Jsme otevření všem a kdo má zájem se
trochu protáhnout, může si k nám judo
přijít vyzkoušet,“ zve Petr Rabas starší
případné nové zájemce o tento technický úpolový sport, který má své kořeny
ve starém Japonsku.
Návštěvníci pondělního tréninku si
nemohou nevšimnout postaršího muže, jak sebou ochotně tříská o žíněnku.
„To je pan Šustík. Srdcař a nestor karvinského juda,“ směje se Rabas a ukazuje na jedenašedesátiletého chlapíka
ve vybledlém modrém kimonu, který
zrovna malým dětem ukazuje, jak sebou správně mrštit na tatami, tedy žíněnku, na které se zápasí.
Dalších dobrovolných trenérů najdeme v klubu několik. Všichni se ochotně
starají o skupinky natěšených dětí, které se učí novým technikám. Hlavní rady
ale rozdávají oba Rabasové. Otec Petr
se judu věnuje již 45 let. Za tu dobu nasbíral hodně poznatků, které může předat začínajícím i zkušenějším judistům.
„Trenérsky jsem s judem začal v roce
1974,“ vybavuje si Rabas starší. Tedy
po vojně v Dukle Banská Bystrica, kam
chodili všichni reprezentanti. „Na Slovensku jsem byl rád. Praktikovalo se
tam kvalitní judo a vydržel jsem tam docela dlouho. Dokud mě mladí nezačali
bít,“ směje se obvykle dobře naladěná
legenda karvinského juda.

FFOTO: Ivo Dudek

Práce s dětmi oba trenéry baví. Těší je, když mohou předávat své zkušenosti novým zájemcům. Je tomu tak i díky dvacetitisícové podpoře od společnosti OKD

Petr Rabas mladší (vlevo) se svým otcem.
V kondici se udržuje pořád. Předloni
vyhrál mezinárodní mistrovství Polska
veteránů, loni v téže kategorii domácí šampionát. „Je to už ale čím dál tím
těžší,“ přiznává s úsměvem. Petr Rabas je několikanásobným vicemistrem
republiky. Má i pár bronzů, ale na zlato dosáhl až jeho syn Petr Rabas mladší, a to v mládežnických kategoriích.
„Paradoxně to byla spíš mamka, která
mě k judu přivedla,“ navazuje na tátovo vyprávění pokračovatel rodinné tradice. Bývalá členka MSK Judo Dagmar
Rabasová je šestinásobnou mistryní
republiky.
„Rodiče mě k judu přivedli asi v šesti
letech. Sami jej praktikovali, takže jsem
na tréninky chodil s nimi. Pamatuji si
na svůj první turnaj zde v Karviné, kde
jsem skončil druhý,“ vybavuje si Rabas
junior.
O tom, že jablko nepadlo daleko
od stromu, utvrdil Petr své rodiče ve třinácti letech, kdy se v žákovské kategorii stal republikovým šampionem. „Můžu poděkovat mamce, že mi dala veškeré základy. Otec se tou dobou věnoval
spíš zkušenějším dětem a judistům. Je-

O
Oba Rabasové sledují počínání svých svěřenců.
„Průběžně se snažíme o obnovu materiální stránky, ale třeba momentálně bychom opravdu nutně potřebovali žíněnku. Tahle je dvacet let stará,“
představuje Rabas tatami, na kterém
se s obrovským zápalem momentálně
trénuje.
I díky podpoře OKD je MSK Judo
klubem, který může během roku organizovat pět regionálních podniků. „Ta

snažím předáho zkušenosti se teď sám sna
vat ostatním,“ popisuje Rabas mladší.

Turnaj pro děti
Pokud mu to studijní povinnosti dovolí, závodí Rabas mladší pořád. „Spíš
už ale vše směřuji k trénování. Protože
jsem sám několikrát vyhrál mistra republiky, chtěl bych teď všechno předat
dalším mladým judistům, aby i oni zažili podobné pocity, které jsem v dětství
zažíval já,“ nachází Rabas mladší smysl své sportovní činnosti právě v práci
s dětmi.
Na tom se shodují oba Rabasové.
„V klubu na výchovu nových judistů
dbáme. Karviná má v tomto sportu velkou tradici,“ upozorňuje Rabas starší.
Problémem jsou ale ﬁnance, díky nimž
si třeba málokdo může dovolit sestavit
družstvo dospělých a jezdit s ním po republikových turnajích. „Finance jsou samozřejmě problém, naštěstí se vždy najde někdo, kdo nám s nimi aspoň trochu
pomůže,“ poslal Rabas dík společnosti OKD, která na činnost klubu přispěla začátkem školního roku dvaceti tisíci.

Praktická ukázka

podpora má pro nás velký význam. Můžeme díky tomu uspořádat kvalitní turnaje, na které přijedou třeba děti z celé
republiky. Významný je například velikonoční turnaj nebo říjnová Velká cena Karviné s mezinárodní účastí. Ta
startuje za pár dní,“ upozorňuje Rabas
mladší.
Daleko největší popularitě, a to
i za hranicemi regionu, se ale těší oblíbený Mikulášský turnaj. „To je pravda,
Mikuláš je fakt největší. Na něm míváme i přes tři stovky dětí. Žádné od nás
totiž neodejde s prázdnýma rukama,
někdo dostane pamlsek, jiný dáreček
nebo reklamní předmět,“ popisuje Rabas účel sponzorských peněz, které
v předvánočním období rozdávají dětem radost.
A když mají radost děti, jsou spokojeni i rodiče a trenéři klubu. „Důležité
prostě je, aby vás ta práce s dětmi bavila. Máme tady pár talentů, jsou opravdu šikovní a prosazují se i na větších závodech. Dneska je těch šikovných dětí
čím dál tím méně,“ vysvětluje Petr Rabas mladší, který díky tomu, že se už
šestnáct let mezi judisty pohybuje, dokáže podle několika prvních tréninků
rozpoznat nadějného judistu. „Záleží
na gymnastice, talentu k pohybové aktivitě. Ten většinou rozhoduje. Dnešní
děti nemají tolik pohybu, jako jsme mívali třeba my,“ porovnává.
A právě v tomto bodě nastupuje úloha zkušených trenérů, aby svým výkladem a praktickou ukázkou dokázali děti zaujmout. „Jeden to má jako koníčka, druhý to bere vážně. Naštěstí jsou
přičinlivé skoro všechny děti. Pár talentů se už podařilo vychovat,“ směje
se Rabas starší a plácá syna přátelsky
po zádech.
Jaká je vlastně spolupráce s otcem?
„Hodně těžká,“ směje se na oplátku
syn. „Taťka má svou hlavu, ale i velké
zkušenosti. Stále se od něj snažím něco pochytit,“ přiznává a odbíhá vysvětlit malé holčičce, jak se správně položit
k protahovacím cvičením. Trénink holt
pokračuje, nebudeme zdržovat.
Martin Ruščin

Mladíci z HCB OKD se snaží

Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za
200 900 Kč Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek:
12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a.,
měsíční splátka včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %,
celkové platby za úvěr včetně pojištění: 108 550 Kč,
výše úvěru: 100 450 Kč

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se
spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od
České pojišťovny s nadstandardními limity pojistného
plnění a garantovanou sazbou po celou dobu
financování. Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou
sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat
cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této
sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech
s platností od 1. 1. 2011.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km
Fotografie vozu je ilustrační.

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Ostravská 12
Karviná - Fryštát
Tel.: 595 390 920
karvina@autocentrala.cz

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Třebovická 5534
Ostrava - Třebovice
Tel.: 596 966 333
ostrava@autocentrala.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

se teď budou muset uskrovnit? „To období se neodvážím tipovat, ale my rozhodně
nejdeme do sezony s tím, že bychom měli
hrát druhé housle. I dneska kluci ukázali,
že potenciál tady je. Plzeň byla jen vyhranější a zkušenější, přesto jsme s ní drželi krok. Až si všechno sedne a sehrajeme
se, budeme silnější. Ale chce to opravdu
čas,“ nabádá kouč Baníku karvinskou veřejnost k trpělivosti.
Problémem mužstva může být úzký kádr.
To přiznává i Michajlík. „Patnáct lidí je fakt
málo a při jakémkoliv výpadku to asi bude
znát, což se potvrdilo už v případě Vanča.
Zápasy si holt budeme muset uhrávat bojovností, když házenkářská rutina týmu
schází,“ zakončil Daniel Michajlík.
luk

FOTO: Ivo Dudek

Druhá půlka až za rok a bez navýšení.
Užívejte si 100% spolehlivost, 100%
bezpečí a 100% pohodlí jen za 50 %
ceny. Výši první splátky si můžete
zvolit od 50 % z celkové ceny vozidla,
což je pouhých 100 450 Kč. Zbylou
částku doplatíte po roce, a to zcela bez
navýšení. K doplacení můžete využít
úvěr ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

KARVINÁ – Přes konečnou porážku s Plzní
26:29 se v premiérovém domácím utkání karvinským házenkářům tleskalo. Hráči
HCB OKD předvedli bojovný a houževnatý výkon, díky němuž dokonce v poločase vedli.
Pětistovka diváků i Marek Síbrt z PR oddělení OKD, který utkání přihlížel, nejspíš
ocenili snahu karvinských hráčů v souboji
s velkým favoritem. Naznačili tak, že i v juniorské sestavě mohou být nebezpeční.
„Já bych náš mladý tým rozhodně nepodceňoval. Vyhlásili jsme sice, že chceme být v první šestce, ale když to půjde
výš, proč se o to nepokusit,“ konstatoval
trenér baníkovců Daniel Michajlík.
„Máme zde juniorské reprezentanty,
kluky, kteří přišli z dorostu nebo juniorky a hned naskočili do chlapské soutěže.
To musí být znát a bude to dlouhodobější
proces, při kterém nemůžeme očekávat,
že nám mladí hráči odtáhnou hlavní penzum zátěže,“ upozornil.
Domácí nemohli proti Plzni postavit
střelce a rychlíka Vanča, který pykal za vyloučení v prvním utkání ve Frýdku. „Musíme si přiznat, že plnohodnotně jsme jej
nahradit nedokázali. To, že jsme ho nemohli využít, byla obrovská škoda, ale třeba Vala nebo Gelnar odehráli na jeho levé
straně také kvalitní utkání,“ chválil další
praváky Michajlík.
Karvinští fanoušci byli léta zvyklí v podání karvinských házenkářů na sbírání titulů, přinejhorším medailí. Na jak dlouho

Vojtěch Petrovský (s míčem) v akci.
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