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DNES V HORNÍKU
AkcionáﬁÛm NWR
OSTRAVA Obchodování s akciemi NWR se musí ﬁídit urãit˘m
ﬁádem. NWR proto pﬁijala vnitﬁní
pﬁedpis „Pravidla obchodování
s akciemi“, kter˘ je napﬁ. na webu
OKD (www.okd.cz).
str. 2

Vklad do Nadace OKD
OSTRAVA Nadace OKD se stává
jednou z nejvût‰ích nadací v âeské
republice. Pomohl jí také dar od
spoleãnosti New World Resources
(NWR), mateﬁské firmy OKD,
která slíbila milion euro.
str. 3

ShakespearÛv odkaz
OSTRAVA Pod patronátem spoleãnosti OKD se na Slezskoostravském hradû ve dnech 22. ãervence
aÏ 6. srpna koná velká divadelní
show – Shakespearovské slavnosti
vzdávající hold jednomu z nejvût‰ích svûtov˘ch dramatikÛ.
str. 6

V kvûtnu bez úrazÛ

B˘vají záleÏitosti nepotﬁebující
dlouh˘ch komentáﬁÛ, a plakát z vestibulu Dolu Paskov k nim rozhodnû
patﬁí. Jeho obsah shrnuje v‰e – nikdo
si v mûsíci kvûtnu na této ‰achtû pﬁi
práci neublíÏil. Staﬁíãsk˘ závod
pokraãuje v nastaveném trendu zvy‰ování bezpeãnosti a minimalizování
poãtu úrazÛ. Ostatnû, dostal za to
nedávno Zlatého Permona, byl
v dané oblasti nejlep‰í mezi dvanácti
soutûÏícími ãesk˘mi doly. Nezb˘vá,
neÏ popﬁát, aby to trvalo co nejdéle!
(uzi)
FOTO: Radek Luk‰a

www.tydenik-hornik.cz
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Paskovské skury? Sam˘ Plaãek!
Sotva pﬁípraváﬁsk˘ kolektiv skonãil jeden ,standard’, uÏ vyhlásil dal‰í
STA¤Íâ Jubilejní desát˘ standardní v˘kon na Dole Paskov má za
sebou kolektiv Petra Plaãka
z úseku P3 vedoucího Roberta
Duchonû. V leto‰ním roce slavili
pﬁípraváﬁi tento úspûch uÏ podruhé! Splnûno bylo v pátek 30. kvûtna, a aby potvrdili svou povûst
dﬁíãÛ a správn˘ch havíﬁÛ, hned
v pondûlí 2. ãervna oznámili „standard“ dal‰í a makají na nûm.

Jako jediná parta
na staﬁíãské ‰achtû
mají na svém kontû
deset limitních v˘konÛ.
„Proã se do toho nepustit, chodíme sem vydûlávat peníze, ne?!
Pomáháme ‰achtû i sobû,“ ﬁekl
hlavní pﬁedák, jehoÏ jméno se opakuje v souvislosti se „standardy“ na
staﬁíãské ‰achtû vÛbec nejãastûji.
Vyhla‰ují se zde od konce roku
2005 a více neÏ chlapi od Plaãka
jich nemûl nikdo. A to jsou na pﬁípravách ãtyﬁi úseky kmenové a stejn˘ poãet dodavatelsk˘ch fírem.
„Îe to tak ãasto nevyhla‰ují jiní,
to je jejich vûc. My to bereme jako
nabídku, motivaci. Pravda, vÏdycky
nemusí b˘t ideální podmínky,“
pokraãoval Plaãek ‰éfující 24hlavé
partû. Zatím posledního standardního v˘konu s ní dosáhl v budoucí
tûÏní tﬁídû porubu na díle
041 5250/1 mezi IV. a V. partem.
Tentokrát „nejeli“ v pﬁekopu, ale
koneãnû ve sloji.

Vedoucí úseku ing. DuchoÀ (vlevo) a hlavní pﬁedák Plaãek (druh˘ zleva) hecují chlapy k dal‰ímu vyhláFOTO: Radek Luk‰a
‰enému standardnímu v˘konu.
Razili v profilu K 14 P 28 s hustotou budování 0,5 metru a bûhem 31
provozních dní zvládli 172,5 metru.
„PrÛmûrn˘ denní postup byl 5,56
metru, coÏ je dost. BûÏnû to v na‰ich
podmínkách b˘vá tak 4 aÏ 4,5 metru.
To, Ïe se nafárala sloj, znamenalo

více materiálu, stﬁeliva i metráÏe neÏ
v pﬁekopech. Bylo to nároãnûj‰í,“
poznamenal vedoucí úseku.
Velk˘m pﬁínosem pak pro plaãkovce byla nová chlouba staﬁíãské
‰achty – totiÏ závûsná dráÏka ZD
24. „KdyÏ ti jezdí skoro aÏ do ãelby,

je to fajn! Zkrátily se dopravní ãasy,
vozí nám toho více,“ konstatoval
hlavní pﬁedák. Dﬁíve se museli trápit s vrátky, za den museli pro zásoby aÏ tﬁikrát. Teì jim to dovezou
jednou a je toho nejménû dvakrát
tolik.
Pokraãování na stranû 2

Pﬁátelé muzea skoãili do tﬁetího desetiletí
V˘roãní schÛzi KPHM obohatil u pﬁíleÏitosti 20. v˘roãí historicky první klubov˘ ‰achÈák
OSTRAVA Blanka T˘ﬁová, ﬁeditelka Nadace OKD, skoãila mezi horníky. Stalo se tak v úter˘ 3. ãervna
na ‰achÈáku Klubu pﬁátel Hornického muzea OKD. Spolu s ní vstoupi-

li do hornického cechu pracovník
útvaru pro PR a komunikaci OKD
Martin Határ a pﬁedseda správní
rady velkého hornického dechového orchestru Májovák Petr Îenã.

„Je to úÏasné, koneãnû jsem
horník!,“ podûlila se o svoji radost
s Horníkem Blanka T˘ﬁová.
„Pocházím z Mostecka a moji pradûdeãkové byli horníci. TakÏe jdu
v jejich ‰lépûjích!“
Historicky prvním ‰achÈákem
KPHM v kompresorovnû Hornického muzea pod Landekem vyvrcholila slavnostní v˘roãní schÛze
klubu, vûnovaná 20. v˘roãí zaloÏení organizace. Jednání se neslo
v duchu uspokojení z vykonané
práce a jejích v˘sledkÛ.
Jen za poslední rok Klub vydal
tﬁi kniÏní publikace, ãtyﬁi Hornické zpravodaje, Stavovsk˘ kalendáﬁ a dvû DVD. Natoãeno bylo 16
dokumentÛ a reportáÏí o celkové
délce 223 minut. Klub uspoﬁádal
36 pﬁedná‰ek pro své ãleny a dal-

Blanka T˘ﬁová pﬁed skokem
mezi havíﬁe.

‰ích devût besed v domovech
dÛchodcÛ. Zúãastnilo se jich více
neÏ 1800 posluchaãÛ. Podaﬁilo se
zachránit 170 exponátÛ z utlumovaného dolu Dukla, které budou
k vidûní na v˘stavû v havíﬁovském
kulturním domû Radost ve dnech
3. – 28. záﬁí. K úspûchÛm patﬁí
také v˘stavka Ekologie a hornická
ãinnost v Petﬁvaldû, prezentace na
petﬁvaldské spolkové v˘stavû, tﬁídenní tematick˘ zájezd do Pﬁíbrami a úãast na setkání hornick˘ch
mûst a obcí, oslavách Dne horníkÛ, Barborky, skocích pﬁes kÛÏi a
dal‰ích akcích poﬁádan˘ch spoleãností OKD a Hornick˘m muzeem
OKD.
V prÛbûhu roku Klub získal
dal‰ích 31 ãlenÛ a jeho ãlenská
základna tak nyní ãítá 401 osob.
Problémy? Pﬁedev‰ím pokroãil˘ vûk vût‰iny ãlenÛ. I proto chce
klub posílit své vazby na Vysokou
‰kolu báÀskou-Technickou uni-

verzitu Ostrava a získat pro svoji
ãinnost studenty.
V prÛbûhu jednání, které svou
pﬁítomností podpoﬁili vedoucí
odboru báÀské inspekce OKD
Václav Kabourek, generální ﬁeditel spoleãnosti Green Gas Antonín Kunz, ﬁeditel Hornického
muzea OKD Miroslav Fojtík, starostové Petﬁkovic a Petﬁvaldu Jiﬁí
Dﬁevjan˘ a Václav Holeãek a dal‰í
hosté, zaznûla i jedna neveselá
zpráva: Po ãtyﬁech úspû‰n˘ch
letech chce ze zdravotních dÛvodÛ
rezignovat na funkci pﬁedseda
KPHM Zdenûk Dombrovsk˘.
Jeho místo zaujme dosavadní
místopﬁedseda Rodan Broskeviã.
K v˘mûnû stráÏí dojde na pﬁelomu
let 2008 a 2009.
A je‰tû jedna dÛleÏitá informace: Rozpoãet klubu na pﬁí‰tí rok
byl schválen ve v˘‰i – Ïádná maliãkost – 1 214 160,45 Kã.
Bohuslav KrzyÏanek
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
na webov˘ch stránkách spoleãnosti OKD
pro vás pﬁipravuji sekci
Evropská
unie, kde se
vûnuji tématu
evropské
energetické politiky a v‰emu, co
s ní souvisí. Naleznete zde napﬁíklad informace o jejím historickém
v˘voji, ãi institucích Evropské unie,
které se energetikou zab˘vají.
Aby i ãesk˘ ãtenáﬁ mohl nahlédnout pod pokliãku evropsk˘m
legislativcÛm (neboÈ vût‰ina textÛ
je publikována pouze v anglickém,
nûmeckém ãi francouzském jazyce), pﬁiná‰í jedna z rubrik pﬁeklady
ãerstv˘ch tiskov˘ch zpráv Evropské komise, vrcholného orgánu
v oblasti tvorby legislativy EU, do
ãeského jazyka.
V˘‰e zmiÀované rubriky a texty
se t˘kají energetické politiky obecnû, ale samozﬁejmû nemohu opomenout na‰i strategickou a celosvûtovû nyní velmi poptávanou
surovinu – uhlí. Tomu je vûnována
zejména rubrika „EU a uhlí“, která
obsahuje informace o uhlí a hornictví v nûkter˘ch ãlensk˘ch státech EU.
Pﬁi pﬁípravû jednotliv˘ch textÛ
vycházím z dostupn˘ch dat renomovan˘ch evropsk˘ch i svûtov˘ch
organizací a agentur. Jen namátkou: Svûtov˘ institut uhlí ãi Mezinárodní energetická agentura.
Nejnovûj‰í rubrikou na webov˘ch stránkách jsou „Zprávy ze
svûta uhlí“, kde se mj. doãtete o
stoupajících svûtov˘ch cenách této
suroviny ãi o její tûÏbû na rÛzn˘ch
kontinentech, ale i dal‰í zajímavosti.
OKD patﬁí k moderním a dynamick˘m spoleãnostem, aktivnû se
úãastní mezinárodního dûní a má
zájem, aby byl její hlas v EU sly‰et.
Proto pro vás v nejbliÏ‰í dobû
chystám i ãlánky o organizacích a
sdruÏeních, jichÏ je na‰e spoleãnost
ãlenem.
Pﬁíjemné ãtení.
Roman Grametbauer
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Paskovské skury? Sam˘ Plaãek!

KRÁTCE Z OKD
Duklu oÏiví i Havíﬁov
HAVÍ¤OV (vs) Areál b˘valého
Dolu Dukla, ve kterém pomalu
konãí demoliãní práce, bude zase
pln˘ Ïivota. Mûsto Havíﬁov podepsalo tento t˘den dohodu o spolupráci pﬁi vyuÏití pozemkÛ s realitní
skupinou RPG Real Estate, která
areál od OKD pﬁevezme. Do
budoucna se poãítá s vytvoﬁením
prÛmyslové a komerãní zóny, která
by mûla vytvoﬁit nová pracovní
místa pro obyvatele Havíﬁova.

OKD zkoumá posudek
ORLOVÁ (vs) Vedení spoleãnosti
OKD minul˘ t˘den pﬁevzalo od
starosty Orlové studii, která posuzuje vlivy dÛlní ãinnosti na budovu
staré radnice. Odborníci z OKD
posudek nyní studují a poté bude
jednání s orlovsk˘mi radními
pokraãovat.

Jak na ãerné skládky
Doprava po ZD 24 byla pro PlaãkÛv kolektiv obrovsk˘m pﬁínosem. Dole ve v˘ﬁezu skury pﬁípraváﬁÛ
FOTO: Radek Luk‰a
z Dolu Paskov, jméno hlavního pﬁedáka Petra Plaãka se na nich opakuje nejãastûji.
Dokonãení ze strany 1
„Na stejné „‰trece“ pokraãujeme a pﬁed námi jsou i dal‰í standardy,“ doplnil hlavní pﬁedák. Letos
by chtûl s kolektivem zvládnout
nejménû ãtyﬁi tyto „v˘kony“. Vedoucí úseku upozornil, Ïe se chystá
uÏ dal‰í skura – tentokrát pro Plaãkovu velkou konkurenci od Paliãky.
Skury, na které se nyní zaznamenávají v˘kony kolektivÛ, slouÏily kdysi jako ochranné pomÛcky.
Havíﬁi po nich sjíÏdûli zadní ãástí
tûla v nízk˘ch úklonn˘ch porubech.
Radek Luk‰a

HAVÍ¤OV (vs) Platn˘ zákon o
odpadech a drahé poplatky za
skládkování vedou k tomu, Ïe nûkteﬁí lidé a neseriozní firmy likvidují odpady na úãet majitele
pozemku. Napﬁíklad v oblasti „Na
kali‰ti“ v katastru Prostﬁední
Suché díky tomu vzniklo nûkolik
ãern˘ch skládek, nûkteré z nich na
pozemcích OKD. Vedení spoleãnosti proto vyzvalo havíﬁovské
radní, aby problém ﬁe‰ili spoleãnû.
Nejde totiÏ jen o odstranûní jedné
konkrétní skládky, ale o vyﬁe‰ení
problému do budoucna spoleãn˘m
postupem v‰ech, kter˘m na Ïivotním prostﬁedí záleÏí.

NWR vykázala za ãtvrtletí v˘razn˘ nárÛst trÏeb
O akcie nováãka praÏské, lond˘nské a var‰avské burzy je velk˘ zájem
AMSTERDAM/OSTRAVA (vs)
Spoleãnost New World Resources
N.V. (NWR), mateﬁská firma OKD,
zv˘‰ila v prvním ãtvrtletí leto‰ního
roku své trÏby meziroãnû o 64 procent na 524 milionÛ eur (zhruba 13
miliard korun). Zisk vzrostl o více
neÏ 300 procent na 118 milionÛ eur

(necelé 3 miliardy Kã). O akcie
nováãka praÏské, lond˘nské a var‰avské burzy je velk˘ zájem.
„Celosvûtov˘ ohlas, jakého se
dostalo IPO (první veﬁejná nabídka
akcií) spoleãnosti New World
Resoureces, byl opravdu povzbuzující. Jsme rádi, Ïe mÛÏeme pﬁiví-

tat v‰echny na‰e nové akcionáﬁe.
IPO nám pomohlo poloÏit základ
pro na‰e zámûry, o nichÏ jsme
informovali bûhem na‰eho roadshow, a pﬁedev‰ím potenciál pro
rÛst – organick˘ i prostﬁednictvím
dal‰ích projektÛ v Polsku. V tomto
smyslu sledujeme s velk˘m zájmem

v‰echna nynûj‰í prohlá‰ení t˘kající
se potenciálních privatizací v Polsku,“ komentoval v˘sledky pﬁedseda pﬁedstavenstva NWR Mike
Salamon.
Firma teì bude podle burzovních pravidel zveﬁejÀovat své
v˘sledky kaÏdého ãtvrt roku.

Pravidla obchodování s akciemi NWR
Rádi bychom znovu pﬁipomnûli
v‰em zamûstnancÛm OKD, a.s. a
dal‰ích firem, které patﬁí do skupiny ovládané spoleãností New
World Resources N.V. (NWR), Ïe
obchodování s akciemi NWR se
ﬁídí urãit˘mi pravidly. Tato pravidla zohledÀují pomûrnû pﬁísné
poÏadavky zákonÛ o dohledu nad
finanãními trhy v Amsterdamu,
Lond˘nû, Praze a Var‰avû. NWR
pﬁijala v této souvislosti vnitﬁní
pﬁedpis „Pravidla obchodování
s akciemi“, kter˘ je k dispozici

napﬁ. na webové stránce OKD
(www.okd.cz). KaÏd˘ zamûstnanec, kter˘ hodlá obchodovat s
akciemi NWR, je osobnû povinen
se s tûmito pravidly seznámit a
postupovat podle nich. Zde uvádíme nûkteré zásady obchodování
s akciemi NWR, ale velmi doporuãujeme seznámit se s úpln˘m znûním uvedeného pﬁedpisu.

Zamûstnanci vût‰inou bez
omezení
Zjednodu‰enû ﬁeãeno platí, Ïe
s akciemi NWR mohou prakticky
bez omezení obchodovat ti
zamûstnanci, kteﬁí nejsou vedoucími zamûstnanci a nemají k dispozici interní informace. Za interní je
povaÏována kaÏdá informace,
která se t˘ká NWR nebo spoleãnosti ovládané NWR, není obecnû
dostupná, nebyla dosud zveﬁejnûna a její zveﬁejnûní by mohlo mít
podstatn˘ vliv na cenu akcií NWR.
Nikdo nesmí vyuÏít interní informaci k obchodování na vlastní úãet
nebo na úãet jiné osoby ani k tomu
jiné osoby navádût.

·éfové musí mít souhlas
âlenové pﬁedstavenstev, vedoucí zamûstnanci a ostatní zamûstnanci, kteﬁí mají pﬁístup k interním
informacím (tzv. zasvûcení zamûstnanci), musí vÏdy poÏádat o pﬁedchozí souhlas s obchodováním –
kontaktní údaje osoby rozhodující
o tûchto Ïádostech jsou obsaÏeny
v pﬁedpisu. V pﬁípadû udûlení souhlasu musí b˘t obchod uskuteãnûn
do dvou pracovních dnÛ. Souhlas
se neudûluje tehdy, kdy se jedná o
investici krat‰í neÏ jeden rok, a
v tzv. zakázaném období, coÏ je
buì 60 dní pﬁed oznámením roãních, pololetních a ãtvrtletních
finanãních v˘sledkÛ NWR, nebo 21

dní pﬁed oznámením úmyslu vyplatit dividendu. V˘jimeãnû mÛÏe b˘t
udûlen souhlas k prodeji akcií
v zakázaném období v pﬁípadû váÏn˘ch osobních finanãních potíÏí
nebo poskytnutí opcí na akcie.

Pravidla platí i pro rodinné
pﬁíslu‰níky
Pravidly obsaÏen˘mi v pﬁedpisu
se musí ﬁídit i osoby propojené s
ãleny pﬁedstavenstev, vedoucími
zamûstnanci a zasvûcen˘mi zamûstnanci. Propojenou osobou jsou
typicky osoby Ïijící ve spoleãné
domácnosti po dobu jednoho roku
(manÏelé, partneﬁi, dûti apod.)
a právnické osoby ﬁízené nebo
vlastnûné vyjmenovan˘mi osobami.

Do poloviny ãervna zákaz
Obchody uskuteãnûné vedoucími zamûstnanci podléhají oznamovací povinnosti vÛãi regulátorÛm
trhÛ, na kter˘ch jsou akcie NWR
obchodovány. Oznamovací formuláﬁe jsou k dispozici v NWR a na
sekretariátech jednotliv˘ch spoleãností. Tyto obchody se téÏ oznamují NWR.

Z poru‰ení pravidel obchodování plynou urãité sankce, které jsou
podrobnûji popsány v pﬁedpisu.
V˘‰e uvedené shrnutí je kaÏdopádnû nutné brát pouze jako úvod
do dané problematiky a v Ïádném
pﬁípadû jej nelze povaÏovat za
úpln˘ v˘ãet pravidel obchodování
s akciemi NWR a s tím spojen˘ch
povinností.
Na závûr pro úplnost uvádíme,
Ïe aÏ do 16. ãervna 2008 trvá období, v nûmÏ v souladu s prospektem
emise akcií nesmûjí b˘t uskuteãnûny Ïádné obchody s akciemi NWR.
Ivona Roãárková,
tajemnice NWR

5. ãervna 2008
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NWR dá Nadaci OKD milion eur
Peníze se budou rozdûlovat na bohulibé projekty pﬁedev‰ím v na‰em kraji
OSTRAVA (VS) Teprve nedávno
zaloÏená Nadace OKD se pomalu
stává jednou z nejvût‰ích nadací
v âeské republice. Pomohl jí
k tomu mimo jiné dar od spoleãnosti New World Resources (NWR),
mateﬁské firmy OKD, která slíbila

pﬁispût ãástkou milion euro. „Díky
tomuto velkorysému daru mÛÏeme
podpoﬁit je‰tû více projektÛ, neÏ
jsme pÛvodnû zam˘‰leli,“ ﬁekla
ﬁeditelka nadace Blanka T˘ﬁová.
„Za spoleãnost RPG Industries,
jeÏ je vût‰inov˘m akcionáﬁem

NWR, mohu ﬁíci, Ïe na‰e finanãní
podpora bohulib˘m cílÛm, jimÏ se
vûnuje Nadace OKD, není nahodilá
a Ïe se budeme snaÏit v ní pokraãovat i v pﬁí‰tích letech. Hlavním úkolem právû zaloÏené Nadace OKD
pak bude takto získané prostﬁedky
svûdomitû, systematicky a nanejv˘‰
transparentnû rozdûlovat ve prospûch nejlep‰ích projektÛ z jednotliv˘ch pﬁedem stanoven˘ch oblastí,“
ﬁekl k tomu Zdenûk Bakala, jenÏ
pÛsobí zároveÀ jako místopﬁedseda
správní rady nadace.
Nadace OKD jiÏ má od donátorÛ pﬁislíbeno pﬁibliÏnû 100 milionÛ
korun a díky tomu se jiÏ letos zaﬁadí mezi nejvût‰í v republice. PﬁeváÏná vût‰ina financí (kolem 80
procent) pﬁitom pﬁipadne na projekty realizované na severu Moravy, kde spoleãnost OKD pÛsobí.
„Získané peníze nám pomohou
v˘raznû podpoﬁit neziskov˘ sektor
v celém regionu,“ upﬁesnila T˘ﬁová.

Nadace bude pﬁispívat hlavnû na
zdravotní a sociální projekty, na
rozvoj regionu a Ïivotního prostﬁedí i na programy zamûﬁené na vzdûlávání, kulturu a spoleãensk˘ Ïivot.
Specialitou Nadace bude podpora
neziskov˘ch organizací pﬁi získávání dotací z Evropské unie.
Netypick˘ bude také systém rozdûlování financí. Kromû správní a
dozorãí rady bude mít nadace partnery vybrané z nejlep‰ích organizací neziskového sektoru, které
budou pomáhat pﬁi administraci
jednotliv˘ch programÛ. Nadace
OKD tím chce zajistit co nejvût‰í
transparentnost i pruÏnost pﬁi
komunikaci s Ïadatelit.

Pﬁehled donátorÛ Nadace OKD

Nadace OKD bude mj. pﬁispívat na kulturu a spoleãensk˘ Ïivot
ILUSTRAâNÍ FOTO: Josef Lys
v na‰em kraji.

Nové téma: Îivotní prostﬁedí
V polské Wodzis∏awi se konalo VI. mezinárodní setkání podnikatelÛ

Jednání fóra zahájil primátor Wodzis∏awi Mieczys∏aw Kieca.
WODZIS¸AW ÂLÑSKI Mezinárodní setkání podnikatelÛ z pﬁíhraniãních oblastí âeska a Polska,
která na 17. kvûtna iniciovala mûsta
Karviná a Havíﬁov a na polské stranû Jastrz´bie Zdrój a Wodzis∏aw
Âlàski, si na‰ly ﬁadu pﬁíznivcÛ.
Jednání, které vévodilo heslo
Wodzis∏aw Âlàski – jiÏní brána Pol-

ska obohatili zástupci ãeské strany.
Ti si pﬁipravili pﬁedná‰ky na téma
stav a ochrana Ïivotního prostﬁedí.
Pﬁedseda moravskoslezské Krajské
obchodní komory v Ostravû Pavel
Barto‰ hovoﬁil o kvalitû ovzdu‰í
v prÛmyslovém regionu severní
Moravy a Slezska, které se t˘ká i
pﬁíhraniãních oblastí Polska. Sta-

rosta obce Stonava Ondﬁej Feber
se zamûﬁil na horké téma utváﬁení
Ïivotního prostﬁedí na území
dotãeném hornickou ãinností a
spolupráce obcí s dÛlními podniky.
„Uhlí je dnes velice Ïádan˘m
zboÏím. Jeho tûÏba ale pﬁiná‰í
neÏádoucí dopady na kvalitu Ïivotního prostﬁedí. Chtûl jsem proto
ukázat moÏnosti oboustrannû pﬁínosné spolupráce mezi doly a obcemi, ale také poukázat na nûkteré
problémy venkovsk˘ch obcí, které
nemají takové rozpoãtové moÏnosti jako velká mûsta,“ ﬁekl pro Horník Ondﬁej Feber. „Souãasnû hledám partnery pro spoleãn˘ postup
v ochranû Ïivotního prostﬁedí a ãistoty vod. Ve spolupráci s obchodní
komorou chceme letos na podzim
uspoﬁádat ve Stonavû k tomuto
tématu konferenci, která by se
vûnovala pﬁedev‰ím otázkám
ochrany vod v povodí ﬁeky Olzy.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

Zájmy obce a dolÛ se dají sladit
Stonava je ukázkou dynamicky se rozvíjejících území s tûÏebním prÛmyslem
WODZIS¸AW ÂLÑSKI „Hork˘m
tématem na‰eho regionu je v souvislosti s narÛstajícími cenami energie opût tûÏba uhlí a s tím spojené
hlub‰í dopady na Ïivot a rozvoj
obcí,” ﬁekl na VI. mezinárodním
setkání podnikatelÛ v polské Wodzis∏awi starosta hornické obce Stonava Ondﬁej Feber. Jeho vystoupení bylo oãekáváno s nev‰edním
zájmem. Problematika souÏití mûst
a obcí s tûÏebními spoleãnostmi je
aktuální v celém Slezsku a její ﬁe‰ení neb˘vá snadné. Pokud ale nûkdo
oãekával kritiku, spletl se.
„Souãasná právní úprava dává
samosprávám velké pﬁíleÏitosti
k optimálnímu nastavení parametrÛ ochrany území pﬁi souãasném
vytûÏování loÏisek uhlí,“ uvedl starosta Feber. „Jak v‰ichni vûdí, existují rÛzné zpÛsoby ochrany podle

geologick˘ch podmínek a charakteru území ovlivÀovaného tûÏbou,
pﬁiãemÏ je nezbytné vycházet
z rozvojov˘ch plánÛ obcí. PrÛseãnice tûchto parametrÛ je v˘chodiskem ke sladûní zájmÛ obcí a tûÏaﬁÛ. Ve Stonavû pÛsobí dva velkokapacitní doly akciové spoleãnosti
OKD, doly Darkov a âSM. Jejími
tûÏními vûÏemi projde více neÏ 60
procent ve‰kerého uhlí. Stonava uÏ
dnes podle plánÛ z 80. let nemûla
existovat. JestliÏe v roce 1962 zde
Ïilo témûﬁ 6 tisíc lidí, v roce 1990
jich zbylo pouh˘ch 1500. Legislativní zmûny ve spojení s novû
vypracovanou koncepcí ochrany a
rozvoje obce zvrátily tento neutû‰en˘ v˘voj. Nové pﬁístupy obou
zájmov˘ch skupin, tedy dolÛ a stonavské reprezentace, jsou zaloÏeny
na neustál˘ch vyjednáváních a hle-

dání oboustrannû uÏiteãn˘ch kompromisÛ. I proto je dnes Stonava
na Karvinsku známkou dynamicky
se rozvíjejících území s tûÏebním
prÛmyslem.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

Starosta Stonavy Ondﬁej Feber.

• OKD..............................73 mil. Kã
• NWR ............................1 mil. euro
..................................(asi 25 mil. Kã)
• skupina RPG Real Estate ............
.............................................2 mil. Kã

LISTÁRNA
Dobr˘ den,
chtûl jsem se zeptat právû pﬁes
tuto sluÏbu, jak to bude s odmûnami,
které máme dostat, údajnû 5000 Kã
kaÏdého ãtvrt roku. Jak na tom
budou rentiéﬁi, pokud peníze dostanou, jestli jim je strhnou z renty,
stejnû tak jako dovolenkov˘ plat
nebo vánoãní. ProtoÏe pak zase
nûjak˘ ãas trvá, neÏ se to v platebnípásce srovná k normálu.
Dûkuji za odpovûì,
Vá‰ pracovník.

VáÏen˘ pane,
ãtvrtletní odmûny byly vyplaceny na základû vynikajících v˘sledkÛ a stejn˘ princip se bude uplatÀovat i v budoucnosti.
Ostatní podmínky zÛstávají nezmûnûny.
S pozdravem,
RNDr. Miloslava TrgiÀová,
FCCA, místopﬁedsedkynû pﬁedstavenstva, finanãní a personální ﬁeditelka

Své dotazy pi‰te na adresu:
listarna@okd.cz

Zvíﬁecí spoleãnost na povrchu

Ve stínu staﬁíãské tûÏní vûÏe vylehávají a spoleãnost zdej‰ím naráÏeãÛm dûlají koãky...
STA¤Íâ (uzi) Zatímco pod zemí
se musí horník spokojit se zvíﬁecí
spoleãností maximálnû v podobû
‰ÈurÛ ãi hmyzí havûti, na povrchu
na ‰achtû potkává tvory hezãí a
kaÏdopádnû uÏiteãnûj‰í. Jako na
Dole Paskov, kde se v hlavní budovû uhnízdily vla‰tovky a okolí tûÏní
vûÏe si vybraly za útoãi‰tû koãky.
„Normálnû ti tu letí nad hlavou,
kdyÏ si ãepuje‰ pití nebo jde‰ do
kupela,“ popisovali havíﬁi setkání
s tímto ohroÏen˘m druhem ptactva. Hnízd tam mají vla‰tovky
více, pﬁiãemÏ pod nûkteré dal personál z praktick˘ch dÛvodÛ je‰tû
krabice. „Aby ti nenasmolily na
hlavu, jak se uÏ chystá‰ jít umyt˘
dom,“ komentovali to.
To paskov‰tí naráÏeãi si pr˘
nemohou na rozdíl od kolegÛ dole
stûÏovat, Ïe by jim my‰iska pojedly
svaãiny. Pod tûÏní vûÏí totiÏ Ïije
skupinka koãek. Podle chlapÛ
kdesi mezi odstaven˘mi dÛlními
vozíky mají malé.

…a v hlavní budovû hnízdí
FOTO: Radek Luk‰a
vla‰tovky.
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Do zoo za odpoãinkem i zdravím
Atraktivní byla i moÏnost bezplatného vy‰etﬁení.
OSTRAVA Na 15 tisíc poji‰tûncÛ
Revírní bratrské pokladny se
zúãastnilo tradiãní akce Den zdraví
s RBP, která se konala v sobotu v
ostravské zoo.
V hezkém pﬁírodním prostﬁedí,
mezi lvy, slony a Ïirafami, si mohli
zdravû odpoãinout, ale také vyhledat bezplatné preventivní vy‰etﬁení. Témûﬁ 250 poji‰tûncÛ se napﬁí-

Zábavy se zvíﬁaty si uÏívali hlavnû ti nejmen‰í.

klad dalo vy‰etﬁit na cholesterol a
krevní tlak, 176 na osteoporózu,
163 na glukozu, pﬁes 220 lidí podstoupilo mûﬁení ideální hmotnosti a
více neÏ 160 zájemcÛ vyuÏilo sluÏeb
poradny proti kouﬁení.
Dûti potû‰il hezk˘ kulturní program a dárky ve formû pexesa,
omalovánek ãi balonkÛ. „Na‰e
pokladna letos slaví 15 let pÛsob-

Jaká by to byla náv‰tû zoo bez slonÛ...

nosti, a proto o to více tû‰í, Ïe se
vydaﬁilo poãasí a celá akce se
náramnû povedla,” ﬁekl pro Horník
námûstek ﬁeditele RBP pro obchod
a správu Otakar Kaãmáﬁ. „Musím
podûkovat na‰im zamûstnancÛm,
kteﬁí se podíleli na poﬁádání akce.
VáÏíme si jejich pﬁístupu.”
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

Pro dûti byly pﬁipraveny zajímavé soutûÏe.

Mají vzácn˘ dar – obdarovávat

SVùTA

• ZE

Nové svítidlo pro záchranáﬁe
NùMECKO Nûmecká firma
KSE-LIGHTS GmBH vyrábí pro
potﬁeby báÀsk˘ch záchranáﬁÛ
nov˘ typ akumulátorové hlavové
lampy, která se nosí spolu s akumulátorem pﬁímo na záchranáﬁské
pﬁilbû. Nové svítidlo tak nepotﬁebuje spojovací kabel mezi reflektorem a akumulátorem, kter˘ pﬁekáÏí v pohybu a práci. Lampa je
vybavena mal˘m lithiov˘m akumulátorem a diodou emitující
svûtlo. Její celková hmotnost je
130 gramÛ, svítí minimálnû 14
hodin s intenzitou 1500 luxÛ. Svítidlo má atest pro práci v nebezpeãném v˘bu‰ném prostﬁedí s pﬁítomností metanu a vodíku.

SVùTA

• ZE

SVùTA

tisíce dÛlních pracovníkÛ. Hornické ‰koly pﬁitom do roku 2009 pﬁipraví pro hornické povolání pouze
1600 absolventÛ.

TûÏba zlata stojí Ïivoty

Havíﬁi budou chybût i v Polsku

JIÎNÍ AFRIKA Zaãátkem kvûtna
obletûla svût zpráva o dÛlním
ne‰tûstí v jihoafrickém zlatorudném dole Gold Field South Deep
v mûsteãku Randfontainj nedaleko
Johanesburgu. V hloubce asi 3 tisíce metrÛ do‰lo k pﬁetrÏení dopravního pásu, kter˘ se zﬁítil do ‰achty a
strhl s sebou devût horníkÛ. NepﬁeÏil nikdo. K dal‰ímu ne‰tûstí do‰lo
v nedalekém zlatorudném dole
v minul˘ch dnech, zahynuli ãtyﬁi
lidé. Jak informují jihoafrická
média, kaÏdoroãnû stojí tûÏba zlata
Ïivot okolo 300 lidí.

POLSKO Podle zveﬁejnûn˘ch
demografick˘ch údajÛ bude v roce
2015 chybût v polsk˘ch uheln˘ch
dolech okolo 40 tisíc pracovníkÛ.
V létech 2006 aÏ 2015 odejde z pﬁirozen˘ch pﬁíãin z dolÛ okolo 65
tisíc zamûstnancÛ, z toho asi 55,6

POLSKO Na‰i severní sousedé
jsou nejvût‰ím unijním v˘robcem
ãerného uhlí. Celkem 51 dÛlních
závodÛ ho loni vytûÏilo okolo 86,7
mil. tun. Na území Polska se ale
nacházejí i obrovská nalezi‰tû

Uhlí, ale také plyn a ropa

FOTO: mûsto Karviná
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hnûdého uhlí a loÏiska zemního
plynu a ropy. Jen letos chtûjí Poláci vytûÏit 4,3 mil. krychlov˘ch
metrÛ plynu, v roce 2009 pak
okolo 5,5 mil. metrÛ krychlov˘ch.
TûÏba ropy dosáhla loni 0,5 mil.
tun, ale uÏ do roku 2010 by se
mûla více neÏ zdvojnásobit a
v roce 2012 by se mûla vy‰plhat na
1,4 mil. tun. V roce 2007 dosáhla v
Polsku celková spotﬁeba zemního
plynu 13,7 mil. kubíkÛ, ropy se
spotﬁebovalo asi 20 mil. tun.

Uhlí z Titaniku se platí zlatem
USA Rovn˘ch 25 americk˘ch dolarÛ stojí kousek uhlí velikosti
poloviny golfového míãku, vytaÏeného z vraku lodi Titanic. Pravost
uhlí dokládá vyjádﬁení zku‰ebního
ústavu. Potápûãi firmy, která zaji‰Èuje prÛzkum potopeného vraku,
by mûli získat asi 400 tisíc takov˘ch kouskÛ, které by pﬁedstavovaly hodnotu 10 milionÛ USD!
Uhlí mÛÏe b˘t upraveno do podoby ‰perkÛ, etují a dárkov˘ch pﬁedmûtÛ. Pﬁipravil: Lubomír Hájek
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„Zlat˘“ dárce krve z Darkova.

R 125/23

KARVINÁ (syl) Osmdesátkrát darovat vlastní krev
je ãin, pﬁed kter˘m ãlovûk smeká. Jsou v‰ak lidé, kteﬁí
tekutinu nejcennûj‰í darovali je‰tû ãastûji, 160krát i
více! Radní mûsta Karviná tyto své spoluobãany, nositele Zlat˘ch kﬁíÏÛ I., II. a III. stupnû, pﬁed nedávnem
ocenila ãestn˘mi uznáními, pamûtními listy primátora
a pamûtními listy Rady mûsta Karviné.
Mezi ãtyﬁmi desítkami ocenûn˘ch byl mj. ·tefan
Barna z Dolu Darkov (na snímku vlevo), kter˘ pﬁevzal Pamûtní list primátora mûsta Karviná za získání
Zlatého kﬁíÏe II. stupnû (120 odbûrÛ). Slavnostního
aktu bylo pﬁítomno také 16 tûch, kteﬁí darovali svou
krev více neÏ 160krát. Ti obdrÏeli Pamûtní list Rady
mûsta Karviné. Blahopﬁejeme.

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

Ta si urãitû objednala zájezd k Mrtvému moﬁi.

Kresba: Ludûk ZdraÏil

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Homer a Marge Simpsonovi,
které jsme zachytili na jednom
z ostravsk˘ch majálesÛ v hlouãku
sliãn˘ch hornic, povolili otûÏe fantazie na‰ich ãtenáﬁÛ. Ti nás zaplavili vtipn˘mi komentáﬁi. Z nich jsme
jako obvykle museli vybrat pouze
tﬁi. Podle názoru komise ty nejlep‰í.
Odmûnu si v redakci mohou
vyzvednout v˘herci soutûÏní fotografie ã. 22, kter˘mi jsou: ZdeÀka
Remiá‰ová z Ostravy-Mariánsk˘ch
Hor, Oldﬁich Kudûlka z Havíﬁova a
Rudolf Sroka z Ostravy-Mariánsk˘ch Hor.

SoutûÏní foto ã. 22

Chodící encyklopedie havíﬁiny
Vítûzslav Hettenberger – od kronikáﬁe na Hlubinû po hornického historika
OSTRAVA Chodící encyklopedie
havíﬁiny v na‰em revíru. Tak se dá
charakterizovat Vítûzslav Hettenberger, kter˘ v tûchto dnech
oslavil osmdesáté narozeniny.
Nejen lidé z branÏe, ale i úplnû
cizí, studenti ãi jen zájemci o techniku a tûÏbu uhlí mu volají nebo
pí‰í do Poruby se Ïádostí o radu.
V‰ak ho také na festivalu Techné
2007 oficiálnû jmenovali „hornick˘m historikem“.
„S havíﬁinou jsem zaãal ve dvaapadesátém jako dÛlní zámeãník
na Hlubinû u kombajnu Ostravan.
To byla ma‰ina udûlaná podle
v˘kresÛ, které vzali totálnû nasazení v Nûmecku, kdyÏ utekli po
válce,“ ﬁekl Hettenberger. Zájem
o historii ho ale „drÏel“ uÏ dﬁíve.
Na vojnû napﬁíklad nechal kluky
hrát karty a za‰el se podívat na
nûco starého a zajímavého, byÈ to
byl jen kostel.
Na Dole Hlubina, kde strávil
pﬁes tﬁicet let, se poté stal kronikáﬁem. „Nebyl jsem ve stranû a
komunisté takov˘m zakazovali
psát. Nikdo vhodnûj‰í ale nebyl, a
tak jsem to mûl dovoleno,“ uvedl.
Jeho pracovní náplní tam nicménû
byla i funkce hlavního energetika.
Mûl na starosti hospodaﬁení se
v‰emi druhy energie na povrchu i
dole – vodou, parou, plynem,
uhlím do kotelny.
V penzi pÛsobil na Dole Alexandr, kde ãerpal dÛlní vody. Na

Vítûzslav Hettenberger s mapou sloje Kajetán z roku 1902. Dole ve
v˘ﬁezu Ostravská venu‰e a kronika z „Hlubiny“. FOTO: Radek Luk‰a
Ústavu geoniky Akademie vûd
âR (b˘val˘ Hornick˘ ústav) byl
odborn˘m pracovníkem se zamûﬁením na historii. „Archivy, fotky,
dokumenty, mapy…“ líãil tehdej‰í
kaÏdodenní rutinu. Zachovávání
minulosti pro budoucnost vûnuje i
nyní znaãnou ãást svého ãasu.

Îivotní milníky jubilantovy:

„MÛÏete mi prozradit, kde vám udûlali tak krásnou plastiku?“

• 1952 – 1984 zámeãník, technik, hlavní energetik,
kronikáﬁ na Dole Hlubina
• 1984 – 1989 ãerpání dÛlních vod na Dole Alexandr
• 1989 – 2005 odborn˘ pracovník Hornického ústavu, pak Ústavu geoniky AV âR
• 2006 na festivalu Techné cena Ostravská venu‰e
• 2007 tﬁetí v anketû ostravské radnice Senior roku
• obstaral historické reálie muzeu na Dole Hlubina
• autor seriálÛ o havíﬁinû, které chce vydat i kniÏnû
• na‰el v archivech 104 dÛlní mapy vãetnû unikátÛ
• mûl na 40 pﬁedná‰ek pro domovy a kluby seniorÛ
• od roku 2000 ãlen v˘boru a redakãní rady KPHM

(zr)

„Já bych nepil, mladá paní, ale kdyÏ se podívám na moji manÏelku, tak
musím!?“
(ok)
„Tak co, sleãno, ani s tou lahvinkou vás nepﬁesvûdãím, abyste ‰la se mnou
na rande? Nelíbím se snad? VÏdyÈ jsem pohledn˘ a pﬁitaÏliv˘!“
(rs)
Vpravdû letní poãasí uplynul˘ch
jarních dnÛ vybízí nejen k vodû, ale
také k radostn˘m projevÛm nad
sluncem zalitou pﬁírodou. Skotaãící dûvãata na snímku ã. 23 jistû
zaÏehnou va‰i fantazii a vykouzlí
krátké vtipné textíky, které budou
mít ‰anci na finanãní odmûnu.
PusÈte se do toho.
Uzávûrka soutûÏe je v úter˘ 10.
ãervna 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
SoutûÏní
fotografie ã. 23

Aktuálním plánem je vydat kniÏnû
seriály o hornictví.
„âlovûk by si mûl uvûdomit,
jak ti staﬁí havíﬁi, kteﬁí se scházejí
tﬁeba jednou t˘dnû u piva, lpûjí na
historii a tradicích. Rádi si zavzpomínají,“ zakonãil Hettenberger.
Radek Luk‰a

faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 23 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.
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TO VIDÍ STRYK

LOJZEK

Vãil furt v‰eci kajsik litaju
Sedûl sem v pondûli Na Upadnici
a byl nervozni jak pes. „Co se, Lojzek, robi?“ ptal se mû Antek. „Ale
dneska v devût rano vystartoval muj
synek, tyn PraÏak, z Ruzynû do
Ameryki. Tak to vi‰! Vãera zas v
radiu mluvili o tym , jak kajsik spadly dvû letadla, tuÏ sem cely taki nervozni,“ vysvûtlil sem mu. „A co budû
robiÈ v Americe?“ vyzvidal Poldek.
„Ale, koÀãi tam tu univerzitu. E‰ãe
paru zku‰ek a do ‰trnasti dni budû
promoca,“ chlubil sem se. „Ser na to,
pﬁed chvilu vystartovali do Rakuska
na EURO na‰i fotbalisti a teÏ se
nikdo nûboji, Ïe nûdoleÈa. Navic letûl
pﬁed vikendem sukromym tryskaãem za Berlusconim na Korsiku aji
na‰ pan premier a teÏ se nic nûstalo.
âemu by mûlo ero zrovna s tvojim
synkem jebnuÈ na zem?!“ uklidÀoval
mû svojim zvla‰tnim zpusobem
Jiﬁik. „No ja, s tym tvojim Topolankem lita sam panbuch, bo inaã by
nûmoch tak dluho byÈ u koryta a tak
blbû ﬁidiÈ tu va‰u vladu, aniÏ by ho
kerysik vyhodil z okna te Strakovki,“ rypnul se do Jiﬁika socan Antek.
Ale Jiﬁik na‰ãesti nûreagoval, tak
sem se moch dal hÀacaÈ v tych svo-

jich obavach o synka. „No ja, ale to
v‰ecko byly enem hodinove lety!
Muj synek letûl nejprv hodinu z
Prahy do Düsseldorfa a deprem
potym do Chicaga! A to budû celych
osum hodin v luftû! A to uznatû, Ïe je
vûãi nûbezpeãi!“ nûdal sem se uchlacholiÈ. „Di do ﬁiti! Mluvi‰ tajak sviãkova baba pﬁed buﬁku! Pﬁeci kaÏde
dûcko vi, Ïe kdyÏ se nic z letadlem
nûstanû pﬁi startu ãi pﬁi pﬁistaÀu, pak
z luftu ho moÏe sundaÈ enem terorista z bombu! TakÏe na tym, jak dluho
si v luftû, nezaleÏí! Pﬁeci se nûmysli‰,
Ïe by im nad oceanem moch dojsÈ
benzin...,“ smjal se mojim blbym
obavam Podek. A Ïe byly fakt blbe,
to sem se dozvûdûl v utery, kdy se
synek z Ameryki ozval. Ale vtedy
sem to pﬁeci e‰ãe nûmoch ãuÈ.

E‰ãeÏe Jiﬁik zmûnil temat di‰puta, bo bysem byl fakt schopny cosik
na teho synka pﬁivolaÈ... „KdyÏ se
dﬁista o tym litaÀu, jak to budû letos
z dovolenu?,“ zeptal se. „A Ïe se
pta‰ zrovna ty!? Isto zas pojedû‰ do
¤ecka a pﬁismyãi‰ se znova jakusik
tu CigaÀu, kera tû o v‰ecko obere a
kere se nûbudû‰ mocÈ zbaviÈ. Tajak
se ti to uÏ raz povedlo,“ rypnul se
Poldek. Jiﬁik to pﬁe‰el a pravil:
„Myslel sem, Ïe bysme mohli zas
raz k tobû na Ostravicu!“ Jiﬁik se
zasmjal: „Abys tam zas klofnul
jakusik tu smutnu, osamûlu blondynu, jak pﬁed tﬁemi rokami, ni?!“
Ale to uÏ ﬁvala smichem pﬁi tej
vzpomínce cela hospoda a Jiﬁik se
raãi stahnul do sebe a uÏ cely veãer
ani nû‰pitnul. Na‰ãesti se hned vzal
slovo Erìa: „To vola roba z kuchynû na teho svojiho: ,Chci sex! A
hned teì!’ Chlop pﬁileti, zrobi ji to,
a potym se pﬁekvapenû pta: ,A co Ïe
tak najednou?’ ,Ale vaﬁím vajíãka,
rozbily se mi hodiny a potﬁebovala
jsem odmûﬁit pﬁesnû tﬁi minuty!’
Fajne, ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje

Jednu inscenaci reÏíruje a má v ní hlavní roli Jerzy Stuhr z filmu Sexmise

ShakespearÛv odkaz za podpory OKD
OSTRAVA Buìme rádi, Ïe mÛÏeme b˘t u toho! Pod patronátem
spoleãnosti OKD na hradû ve Slezské Ostravû ve dnech 22. ãervence
aÏ 6. srpna probûhne velkolepá

kvalitní divadelní show – Shakespearovské slavnosti vzdávající
hold jednomu z nejvût‰ích svûtov˘ch dramatikÛ. Podle Vladislava
Sobola z útvaru PR a komunikace

OKD je poﬁádání této akce konkrétní pﬁíklad, kterak se Ïivot ve
mûstû i regionu mûní k lep‰ímu. Îe
se z postsocialistick˘ch podnikÛ
staly firmy, pro nûÏ je ctí investovat
do kultury. Dejme ale uÏ slovo
poﬁadatelÛm, hercÛm Petru S˘korovi a Vladimíru Polákovi.
O ãem pﬁehlídka je, má historii?

Hodí se pro to „ãerná“ Ostrava?
Polák: Samozﬁejmû! Není to jen
proto, Ïe mÛj pradûda byl horníkem. Ostrava stojí nejen na pilí-

WILLIAM SHAKESPEARE
– BOU¤E

Nejv˘znamnûj‰í hra Shakespearova pozdního období mûla premiéru na programu
Shakespearovsk˘ch slavností v roce 2007.
·lo rozhodnû o nejoãekávanûj‰í novinku,
která byla navíc velmi zajímavû obsazena. V
roli blazeovaného Prospera se publiku pﬁed-

stavilo trio v˘born˘ch slovensk˘ch hercÛ:
Du‰ana Jamricha, Emila Horvátha a Martina Huby. V úloze otroka Kalibana zaujal
Jan Tﬁíska, kter˘ se tak po pûti letech od
vynikajícího Krále Leara na festival vrátil.
Krásnou a nevinnou Mirandu, Prosperovu
dceru, ztvárnila dcera ostravského primátora Zuzana Kajnarová (alternuje Antonie
Talacková). V dal‰ích rolích uvidíme Ondﬁeje Pavelku, Filipa âapku, Oldﬁicha Navrátila
a dal‰í. ReÏie se ujal Jakub Korãák: renomovan˘ divadelník pÛsobící hlavnû v Brnû je
shodou okolností synovcem Jana Tﬁísky.
Bouﬁe byla v loÀském roce uvedena na hlavní scénû festivalu, v Nejvy‰‰ím purkrabství
PraÏského hradu, na pár veãerÛ se pﬁestûhovala i na novou scénu slavností, do dvorany
Hudební fakulty AMU v Lichten‰tejnském
paláci na Malostranském námûstí 13. Autory
pﬁekladu jsou Martin Hilsk˘ a Lubomír Feldek.

S˘kora: Na‰e divadelní spoleã-

WILLIAM SHAKESPEARE

WILLIAM SHAKESPEARE

– RICHARD III.

– JAK SE VÁM LÍBÍ

Richard III. v podání polského divadla
Teatr Ludowy Krakow pﬁedstaví v hlavní
roli v˘borného Jerzyho Stuhra, jenÏ je zároveÀ reÏisérem inscenace. Její premiéra se
konala v roce 2005 u pﬁíleÏitosti oslav 50.
v˘roãí Teatru Ludowego. TéhoÏ roku byla
inscenace vyhlá‰ena nejlep‰í shakespearovskou inscenací v Polsku za rok 2005. Vûﬁíme,
Ïe inscenace, ve které zazní slavn˘ v˘rok
„království za konû“, nabídne divákÛm
nezapomenuteln˘ záÏitek. Bude uvedena v
polském jazyce. Shakespearovo drama je
pﬁíbûhem ãlovûka posedlého mocí, kter˘
bez skrupulí manipuluje lidmi a sv˘m okolím, aby se vydral na královské v˘‰iny. Ve
své touze po trÛnu proti sobû roze‰tvává
navzájem ‰lechtice, které nejprve vyzdvihl,
kompromituje je a vraÏdí. Jerzy Stuhr je
mimochodem jednou z hlavních tváﬁí kultovního polského komediálního sci-fi filmu
Sexmise.
WILLIAM SHAKESPEARE
– KOMEDIE OMYLÒ

âarovnou komedii Jak se vám líbí nastudoval zku‰en˘ divadelník Emil Horváth,
pod jehoÏ vedením se na jevi‰ti se‰li ‰piãkoví ãe‰tí a sloven‰tí herci: inscenace uvedená
poprvé loni v Bratislavû má letos oficiální
premiéru také v ãeské ãásti slavností. Hned
dvû role – Star‰ího vévodu a jeho bratra Frederika, kter˘ svého sourozence poslal do
vyhnanství, hraje Marián Labuda. Jako
zamilovaného Orlanda uvidíme sympatického Ladislava Hampla, kter˘ se na slavnostech uvedl uÏ jako Romeo v reÏii Martina
Huby. Rosalindu, jednu z nejkrásnûj‰ích
Ïensk˘ch postav z pera W. Shakespeara,
hraje SoÀa Norisová, její sestﬁenici Célii
ztvárnila Sonina sestra Zuzana Norrisová
(v alternaci s Danicou Jurãovou). Roli pesimistického Jacquese s gustem vystﬁihl Martin Dejdar v alternaci s Ivanem ¤ezáãem.
Orlandova protivného bratra hraje Tomá‰
Pavelka, v úloze ·a‰ka uvidíme Miroslava
Nogu (známého mj. z televizního seriálu
Ranã u zelené sedmy).
V produkci ostravsk˘ch poﬁadatelÛ PaS
de Théatre s.r.o. a v reÏii Petra Gábora
bude moÏno spatﬁit pﬁední herce v‰ech
ostravsk˘ch divadel. UÏ tím je inscenace
unikátní – jedná se o první inscenaci, ve
které se po obãasn˘ch hostováních setkávají herci napﬁíã bohat˘m divadelním spektrem, jeÏ moravskoslezská metropole nabízí.
Fra‰ka o dvou sourozeneck˘ch dvojicích –
identick˘ch dvojãatech – nabízí nejen
vervu, tempo a neodolatelnou legraci, ale
rovnûÏ dÛmyslnou hru s protiklady a paradoxy. To Shakespeare ostatnû vÏdy bravurnû ovládal. V tomto kusu rozvinul brilantní
úvahu o vztahu muÏe a Ïeny, o v˘znamu
jejich lásky, úcty a vzájemném prolínání
jejich bytostí.
ˇ

Shakespearovské slavnosti
na Slezskoostravském hradû

A co nám slavnosti nabídnou?

ˇ

Ostrav‰tí herci Vladimír Polák (zleva) a Petr S˘kora jsou organizátoﬁi Shakespearovsk˘ch slavností 2008, které podporuje i OKD.

nost PaS de Théatre pﬁipravuje
vlastní divadelní produkci, kterou
bude inscenace hry Komedie
omylÛ, slouÏící jako nabídka k pravému propojení tohoto úÏasného
projektu s Ostravou. Uvedeme na
festivalu i dvû inscenace Agentury
SCHOK. Jedná se o Bouﬁi a Jak se
vám
líbí
(inscenace
JAY
PRODUCTION, Bratislava). Potvrzena je jiÏ i úãast polského Teatru Ludowego z Krakova, jenÏ pﬁiveze Richarda III. v reÏii Jerzyho
Stuhra, kter˘ zároveÀ vytváﬁí titulní roli. PﬁipomeÀme, Ïe tento vynikající herec je v âeské republice
znám mimo jiné z polského filmu
Sexmise.
Stránku pﬁipravil Radek Luk‰a

ﬁích tûÏkého prÛmyslu, má totiÏ
své kulturní tradice a historii.
Chceme ji prezentovat jako mûsto,
kde vznikají nev‰ední projekty.
Cílem je zapojení Ostravy jako
centra Moravskoslezského kraje,
regionu s 1 251 883 obyvateli, do
v˘znamného ãesko-slovenského
divadelního projektu, jímÏ Shakespearovské slavnosti urãitû jsou.
Nabídneme ‰iroké veﬁejnosti nev‰ední umûleck˘ záÏitek, umoÏníme jim zhlédnout shakespearovské variace v mistrovském provedení pﬁedních ãesk˘ch a slovensk˘ch hercÛ.
ˇ

S˘kora: Václav Havel jako novû
zvolen˘ prezident vyzval zaãátkem
devadesát˘ch let umûlce, aby PraÏsk˘ hrad otevﬁeli lidem a pﬁilákali
do jeho prostor co nej‰ir‰í veﬁejnost. Jednou z akcí, které se tu od
roku 1994 usadily natrvalo, jsou
právû Shakespearovské slavnosti –
letní pﬁehlídka her Williama Shakespeara. Prezident Havel stejnû
jako pozdûji Václav Klaus jim udûlili osobní zá‰titu. Probíhaly uÏ na
PraÏském hradû, brnûnském ·pilberku, Bratislavském hradû a letos
poprvé i na Slezskoostravském
hradû. Bude to jeho skvûlá propagace i za hranicemi regionu.
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Byli prvními v pováleãné historii
Ani po 55 letech nezapomnûli na svoji alma mater a hornicko-geologickou fakultu

TIPY HORNÍKA
Havíﬁov
HLEDÁNÍ UHLÍ. Jako vÏdy
druhé pondûlí v mûsíci si mÛÏete v
Loutkovém sále KD Petra Bezruãe
vyslechnout pﬁedná‰ku poﬁádanou
v rámci pravideln˘ch setkání havíﬁovské poboãky KPHM. Na téma
240. v˘roãí hledání uhlí v Beskydech bude hovoﬁit Jaroslav Klát.
I SEEK YOU. Evangelikální spoleãenství Havíﬁov poﬁádá v sobotu
7. ãervna koncert ostravské party
kﬁesÈanÛ I seek you. Místo konání:
KD Radost, zaãátek v 18 hodin.
DVOJIT¯ ROCK. Dvojkoncert
rockov˘ch skupin pﬁipravil na stﬁedu 11. ãervna od 20 hodin populární
havíﬁovsk˘ klub Stolárna. Vystoupí
kapely Hrobové ticho o 2nd Band.

Absolventi hornick˘ch a geologick˘ch oborÛ z roku 1953 s manÏelkami na setkání se souãasn˘m vedeFOTO: Jiﬁí Mali‰
ním HGF V·B-TU.
OSTRAVA UÏ více neÏ pÛl století
uplynulo od chvíle, kdy pﬁevzali
diplomy o úspû‰ném ukonãení vysoko‰kolského studia. Psal se rok 1953
a celkem jich promovalo 82. Byli to
vÛbec první absolventi hornick˘ch a
geologick˘ch oborÛ v novodobé
pováleãné historii Vysoké ‰koly
báÀské-Technické univerzity Ostrava. Ani po 55 letech ale na svoji
alma mater a hornicko-geologickou
fakultu nezapomnûli.
Se zástupci vedení HGF se
v sobotu 17. kvûtna setkalo 15 hornick˘ch odborníkÛ, kteﬁí za doprovodu sv˘ch manÏelek opût po pûti
letech zavítali na akademickou

pÛdu V·B-TU Ostrava.
Jak
v úvodu neformálního setkání
uvedl hlavní iniciátor a organizátor
této akce Miroslav ·míd, produktivní léta mají dávno za sebou a
celá ﬁada spoluÏákÛ uÏ bohuÏel
není mezi námi. Této ‰kole ale rozhodnû ostudu neudûlali. AÈ jiÏ jako
ﬁídící pracovníci v rámci OKD,
odborníci ve V˘chodoãesk˘ch
uheln˘ch dolech, rudn˘ch dolech
na Slovensku, v rámci Duchcovské
hnûdouhelné pánve nebo v celé
ﬁadû dal‰ích dolÛ a geologick˘ch
podnikÛ b˘valého âeskoslovenska.
Svoje zku‰enosti a znalosti ale
prakticky uplatnili i v zahraniãí;

Dûkan HGF Vladimír Slivka pﬁebírá jako dar „hornick˘ kilof“ – tradiãní symbol báÀsk˘ch technikÛ.

napﬁíklad v Bulharsku, Nûmecku,
Rusku nebo na Kubû. Je proto
zcela pochopitelné, Ïe vzpomínka a
podûkování rovnûÏ patﬁily jejich
pedagogÛm, mezi kter˘mi byly
takové osobnosti hornictví a geologie jako Franti‰ek âechura, první
profesor úpravnictví prof. ·petla,
Alois ¤íman, Vojtûch Sládeãek a
celá ﬁada dal‰ích.
Nejstar‰í absolventy ale zajímala
i souãasnost fakulty, která za bezmála ‰est desítek let v˘raznû zmûnila svoji orientaci a dnes pro praxi
(vedle tradiãních hornick˘ch a geologick˘ch oborÛ) pﬁipravuje napﬁíklad odborníky na Ïivotní prostﬁedí
a geoinformatiku, manaÏery se
zamûﬁením na systémy ﬁízení nebo
specialisty v oblasti aplikované fyziky. Vedle tûchto informací dûkan
HGF Vladimír Slivka hosty upozornil na v˘znamné vûdecko-v˘zkumné aktivity pedagogÛ a studentÛ a
zámûry fakulty do budoucna. Souãasnû vyslovil pﬁesvûdãení, Ïe v souvislosti se zvy‰ujícím se celosvûtov˘m rÛstem spotﬁeby energetick˘ch
surovin, kdy se rapidnû sniÏují
jejich zásoby a souãasnû vznikají
poÏadavky na moderní technologie
pro jejich tûÏbu, hornické obory
ãeká renesance a po letech stagnace
se opût dostanou do popﬁedí zájmu
i u nás v âeské republice a tím
pádem i v rámci Hornicko-geologické fakulty V·B-TU Ostrava
Ivo âelechovsk˘

Fotografická soutûÏ o vstupenky Colours of Ostrava:

Barvy OKD
Spoleãnost OKD vyhla‰uje u
pﬁíleÏitosti blíÏícího se festivalu
Colours of Ostrava 2008 (10. – 13.
ãervence) velkou fotografickou
soutûÏ Barvy OKD. Zapojit se
mohou v‰ichni ãtenáﬁi Horníka –
zamûstnanci nebo tﬁeba „jen“
pﬁíznivci na‰í spoleãnosti.

Téma:
Je dáno názvem soutûÏe –
Barvy OKD. V Ïádném pﬁípadû
nemusí jít jen o fotky, které pﬁímo
souvisí s ‰achtami nebo horníky.
OKD zanechalo své barvy – pﬁíjemné a nûkdy i ménû pﬁíjemné –
v celém na‰em regionu.
Ostravsko a Karvinsko – aã
poznamenané tûÏební ãinností,
mají mnoho krásn˘ch míst. Stejnû
jako mnoho krásn˘ch lidí. Je
moÏné dát na fotce tato místa ãi lidi

do souvislosti s OKD nebo s nûkter˘m z hornick˘ch mûst... Ale zároveÀ je moÏné jen jednodu‰e ukázat, Ïe i ná‰ region je „barevn˘“.

Úãastníci soutûÏe:
Do soutûÏe se mohou pﬁihlásit
autoﬁi libovolného vûku, zamûstnání v OKD není podmínkou.
KaÏd˘ úãastník mÛÏe poslat nejvíce 5 fotografií.

Technické podmínky:
Do soutûÏe se pﬁijímají fotografie jen v elektronické formû (emailem nebo na CD).
Pﬁi fotografování zvolte vy‰‰í
rozli‰ení (nejlépe 300 dpi).
Zasláním fotografií dává autor
práva k vyuÏití fotek pro OKD.

Ceny:
1. místo:
Dvû vstupenky na pﬁedstavení
Shakespearovsk˘ch slavností na
Slezskoostravském hradû, dvû
permanentky na Colours of Ostrava a kniha „Ostravaci v‰em!“
2. – 10. místo:
Dvû permanentky na festival
Colours of Ostrava (pro kaÏdého
umístûného).
11. – 15. místo:
V˘pravná fotografická kniha
„Ostravaci v‰em!“
Nejlep‰í fotografie budou zveﬁejnûny na festivalu Colours of
Ostrava, na internetov˘ch stránkách OKD a v t˘deníku Horník.

Uzávûrka:
Fotografie je tﬁeba dopravit
nejpozdûji do 30. ãervna 2008 na
adresy:
Po‰tou: OKD, útvar pro PR a
komunikaci, Proke‰ovo námûstí
6/2020, 728 30 Ostrava
E-mailem: barvy@okd.cz
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95 LET SBOROVÉHO ZPùVU.
Oslavu u pﬁíleÏitosti 95 let organizovaného sborového zpívání v Horní
Suché poﬁádá v nedûli 8. ãervna od
16 hodin místní skupina PZKO.
Místo konání – Dûlnick˘ dÛm.
LOVE STORY PLNÁ HUMORU.
Co je víc, milovat, nebo b˘t voln˘
jako mot˘l? Pﬁíbûh lásky pln˘
humoru a neãekan˘ch poznání Leonarda Gershe Mot˘li uvede ve ãtvrtek 12. ãervna od 19.30 hodin ve velkém sále KD Petra Bezruãe v Havíﬁovû Divadlo Palace Praha.

Karviná
DEN DùTÍ S DARKOVSKOU
LÍPOU. Láznû Darkov pﬁipravily
na nedûli 8. ãervna Den dûtí v parku
u Spoleãenského domu Léãebny
Darkov. Bohat˘ program je pﬁipraven od 14 do 17 hodin. Akce je souãástí charitativní akce Lázní Darkov
– mezinárodního sochaﬁsko-malíﬁského plenéru Darkovská lípa, jejíÏ
slavnostní zakonãení je naplánováno na 15 hodin. V˘tûÏek za odkoupená díla bude pﬁedán sbírce
NROS „Pomozte dûtem“.
MULTIKULTURNÍ MùSTO. Prolínání kultur aneb Známe se navzájem – tak je nazván festival národnostních men‰in, kter˘ se bude
konat v sobotu 7. ãervna od 10 do
18 hodin na Masarykovû námûstí v
Karviné-Fry‰tátû. V programu
vystoupí taneãní soubory ·mykÀa
Ostrava, B∏´dowianie Havíﬁov,
Kalliopi ·umperk, gymnastická
skupiny GimnaÊci Vendrynû, Cimbálová muzika Milana Horvátha
Brno a dal‰í taneãní soubory Lycea
¤ekyÀ v âR, Púãik Brno, Oldrzychowice z Oldﬁichovic a dûtsk˘
romsk˘ soubor Jekhetane. Festival
uzavﬁe divadelní pﬁedstavení Tû‰ínského divadla „Tû‰ínské niebo cieszyƒskie nebe“ ve velkém sále
MûDK Karviná od 19 hodin.

Fr˘dek-Místek
VESELÉ CHVILKY. Jednu z nejúspû‰nûj‰ích komedií britského
herce a dramatika Noela Cowarda
Líbánky aneb Láska aÈ jde k ãertu
pﬁipravila pro fr˘decko-místecké
milovníky divadla divadelní agentura AP-Prosper. Veselé chvilky
mÛÏete strávit v pátek 6. ãervna od
16.00 hodin v Nové scénû Vlast
VE VÍRU TANCE. Jedineãnou
taneãní show, ve které se její aktéﬁi
pﬁedstaví v taneãních stylech hip
hop, disco show, latinskoamerické
a country tance, balet, taneãní
aerobic, mÛÏete zhlédnout v Nové
scénû Vlast ve ãtvrtek 5. ãervna od
18 hodin.
DRAVCI NA HRADù. Krásu a
eleganci drav˘ch ptákÛ si mÛÏete
vychutnat v sobotu 7. ãervna na
hradû Hukvaldy. Ukázky se budou
konat ve 14 a 16 hodin. Nebude chybût bohaté obãerstvení a grilování.

Ostrava
SERJ TANKIAN V âEZ
ARÉNù. Jeden z nejménû typick˘ch rockov˘ch frontmanÛ Serj
Tankian, hlas kapely System Of A
Down, se chystá do ostravské
âEZ Arény, aby pﬁedstavil své
sólové album Elect The Dead.
Album je pﬁehlídkou kompoziãní
a aranÏérské zruãnosti arménskoamerického umûlce známého pro
nenapodobiteln˘ hlasov˘ projev,
texty bez servítkÛ a nezdolnou
chuÈ pracovat pro humanitární
úãely. Koncert se koná ve ãtvrtek
5. ãervna od 19 hodin.

Bonus pro zamûstnance OKD:
Na Boba Dylana o stovku levnûji!
Ostravská kulturní událost roku
se rychle blíÏí! Legendární Bob
Dylan vystoupí na pódiu âEZ
Arény jiÏ pﬁí‰tí t˘den, v pondûlí 9.
ãervna. A vy u toho mÛÏete b˘t za
levnûj‰í vstupné! Zamûstnanci OKD
mají totiÏ nárok na slevu 100 korun z
ceny vstupenky pﬁi nákupu v poboãce Ticketpro v MIC Ostrava –
Ostravsk˘ informaãní servis, Jureãkova 12 (vchod z NádraÏní ulice).
Ke koupi staãí pﬁedloÏit zamûstnaneckou prÛkazku. Sleva platí na 1
vstupenku na 1 zamûstnance v pﬁedprodeji i pﬁi prodeji na místû pﬁed
koncertem, kter˘ zaãíná v 19 hodin.
Ostravsk˘ koncert je devát˘ v
poﬁadí v rámci evropského turné k
jeho zatím poslednímu albu
„Modern Times“. Bob Dylan pﬁijede se sv˘m poãetn˘m doprovodem
z polské Var‰avy, druh˘ den pak
hraje ve Vídni. Bude to vÛbec první
vystoupení tohoto legendárního
písniãkáﬁe, hudebníka, autora a
básníka na Moravû a ve Slezsku.
Nezlevnûná cena vstupenek je od
690 Kã (stání) do 850 Kã (sezení).
Nenechte si ujít tuto pﬁíleÏitost
vidût NAÎIVO tuto legendu!

Bob Dylan patﬁí k osobnostem,
bez kter˘ch je historie moderní
hudby nepﬁedstavitelná – osobnost, která dûjiny formovala,
která se stala ikonou a idolem
mnoha generací, mluvãím spoleãensk˘ch i politick˘ch zmûn
20. století. Za témûﬁ 50 let tvÛrãího Ïivota napsal pﬁes 500 písní
a prodal pﬁes 74 milionÛ kopií
sv˘ch 43 alb. Je drÏitelem nûkolika cen Grammy, Zlatého globu
a Oscara. V roce 1982 byl uveden do Sínû slávy skladatelÛ, o 6
let pozdûji do Rock’n’rollové
sínû slávy.
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Tajenka: „Pane, vy tvrdíte, Ïe jste toho muÏe vytáhl z vody, ale on se vám vytrhl a bûÏel k nejbliÏ‰ímu stromu se obûsit?“
„Pﬁesnû tak,“ pﬁisvûdãuje vysl˘chan˘. „A proã jste mu v tom nezabránil?“ ptá se dále policista.
„No, já jsem...
(dokonãení v tajence)
Îlutohnûdé
barvivo
(slovensky)

1. DÍL
TAJENKY

V˘kvût
spoleãnosti

Citoslovce
hadího
hlasu

Zpûvní
ptáci

âast˘ název
na‰ich obcí

Podnik
v Bystﬁici
pod Host˘nem

Odborník
v anatomii

PodnoÏník

Sídlo
Sídlo
v Kazachstáv Rumunsku
nu

Znaãka
india

Ukazovací
zájmeno

2. DÍL
TAJENKY

·panûlská
exkrálovna

Urãit

Malá sonáta

Jednotka
váhy
(lidovû)

Staroﬁecká
pohﬁební
obûÈ
·penûlsk˘
tenista

Vydání

Zlato
(latinsky)
Údaje na
konci knihy

Rytá
ozdoba

Pûstitel
turistiky
Zkr. Státní
arbitráÏe
Druh
obrazu

PÛvodce

Idant

Vyrobiti
na stavu

Tûlocviãn˘
prvek
Bodav˘
hmyz

Konec
(slangovû)

Znaãka
hliníku

Beze slov.

UÏit. plodina
(slovensky)

Území v JAR
Poslání

Bytost
napÛl ãlovûk
a napÛl kÛÀ

Kyselá
pochutina

Pohádkov˘
netvor

Tíha

Znaãka
samaria

Král s oslíma
u‰ima

Vzorec oxidu
sirnatého

Solmizaãní
slabika

Planá núbijská bavlna

Na toto
místo

Slavn˘ rusk˘
vytrvalec

Upití
Zkratka Snûmovny lidu

KingÛv
horror

SPZ
Kolína
Dûtsk˘
pokrm

Pasivní
úãastník

Leskl˘
nátûr

·atní
‰kÛdci

Provést
setbu

Tajenka z minulého ãísla: Walther: Quod tibi fieri non vis, alteri ne faceris. Co nechce‰, aby se stalo tobû, neãiÀ
druhému.
PomÛcky: Nadal, Natal, Otar, Világos.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky
byl vylosován Franti‰ek Nohava z Ostravy-Poruby. Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 5. do 11. ãervna 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

Chce to více optimismu. Potû‰í vás nûjaká
korespondence. Mûjte se na pozoru pﬁed
vemlouvav˘mi lidmi.
Dostanou vás nûkam, kam jste
nechtûli. Zaskoãí vás jistá informace. Budete muset ovládnout emoce
a zachovat rozvahu. Po pár dnech
se v‰e zklidní.

Pohlídejte si klienty a
spoleãníky. Mohou
polevit a zatímco vy
se snaÏíte, oni v‰echno jen brzdí. Pozornû
ãtûte v‰echny smlouvy a neinvestujte do podnikÛ lidí, které poﬁádnû
neznáte. Pﬁi vût‰ích nákupech si
dávejte pozor na dokumenty a peníze. Hrozí vám blíÏe neurãitá ‰koda.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

Opatrnû postupujte
v zamûstnání, snaÏte se
na sebe neupozorÀovat. Schyluje se k bouﬁce a velkému praní ‰pinavého prádla. Máte-li je‰tû dovolenou, mûli byste toho vyuÏít. Vrátíte se
ke star‰ímu nápadu. Ledacos je jinak
neÏ pﬁed ãasem, takÏe mÛÏete znovu
zkusit ‰tûstí. Mûjte na mysli, Ïe rychlost
je‰tû neznamená kvalitu a solidnost.

Zhor‰ují se podmínky,
za kter˘ch byste mûli
dosáhnout dÛleÏitého
cíle. Bude nutné se
podívat po vlivném a
chytrém spoleãníkovi. Na spadnutí
je cesta, na kterou se vám právem
nechce. Jak správnû tu‰íte, nebude
k niãemu. Na poslední chvíli vám
nadûlají vrásky nedodûlané úkoly a
odkládané povinnosti.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Planety vás varují
pﬁed nenápadn˘mi
pokusy vás poﬁádnû
dobûhnout. Ve hﬁe
mohou b˘t peníze,
kariéra nebo vût‰í majetek. Známost, kterou povaÏujete jen za
zpestﬁení nudn˘ch veãerÛ, se podezﬁele zamotá. V souvislosti s plánovan˘m rozhovorem s nadﬁízen˘m si
nedûlejte velké nadûje. Neprosadíte
si skoro nic.

Pozor pﬁi jednáních o
nov˘ch projektech.
Mají spoustu nedostatkÛ, které je tﬁeba
odstranit. Povrchností a nedbalostí si mÛÏete zpÛsobit
nemalé problémy. Pojedete-li k pﬁíbuzn˘m, nezapomeÀte jim pﬁivézt
nûjakou pozornost. Jinak vás
pomluví jako pûkné lakomce. Nedejte se odradit chladem osoby, o
jejíÏ lásku usilujete.

Neberte na lehkou
váhu kritické pﬁipomínky. Nedostatek
objektivity hrozí v˘znamnû ovlivnit dopad va‰ich krokÛ. Jedním troufal˘m
nápadem vystra‰íte i oddané pﬁátele. Více ãasu je nutné vûnovat va‰í
lásce. Pro samou práci byste ji
mohli zaãít zanedbávat. Nedivte se,
pÛjde-li se bavit s nûk˘m jin˘m. âas
a peníze si vyÏádají opravy v bytû.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Îivot vám zkomplikuje náladovost v okamÏicích vyÏadujících
jasné rozhodnutí. Hlasitou v˘mûnu názorÛ
budete mít s upovídan˘m sousedem
nebo kolegou. Slibnû to vypadá
s va‰í ‰ancí na získání vy‰‰í funkce a
odpovûdnûj‰í práce. Racionálnû
hospodaﬁte s fyzick˘mi silami,
nemáte jich na rozdávání.

21. 1. – 19. 2.

Pﬁátelé na vás nezapomenou s pozváním
na atraktivní akci.
VyuÏijte toho k navázání uÏiteãn˘ch kontaktÛ. Po dlouhém váhání opustíte
pﬁedstavu, kterou jste povaÏovali za
reálnou. Uleví se nejen vám, ale i
lidem, kteﬁí vás mají rádi. Rozzlobí
vás jednání nûkoho, kdo o vás rozná‰í nesmysly.

✿
Myslím si, Ïe lidé by mûli chodit
bosi, je to mnohem zdravûj‰í.
Napﬁíklad já, kdyÏ se ráno vzbudím obut˘, tak mû stra‰nû bolí
hlava…
✿
Policajt si koupí nov˘ dÛm a
k tomu velkou zahradu. Zrovna je
u nûho na náv‰tûvû soused a radí
mu: „No, máte to tu pûkn˘. Sem si
mÛÏete píchnout rÛÏe, tady si dejte
tﬁeba záhon cibule a tady, tady by
se hodily tﬁeba brambory a sem si
dejte slepice.“ Po ãase soused
vyzvídá: „Tak co? Jak se daﬁí va‰í
zahrádce?“ „V‰echno roste, klíãí a
kvete jedna radost, sousede, jenom
ty slepice – nedal jsem je moc hluboko?“
✿
„Franto, co dostane‰ k VánocÛm?“ – „âlovûãe, asi chlapa. Vidûl
jsem ho u manÏelky ve skﬁíni.“

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

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

Va‰e odhodlání zaãít
s nûãím nov˘m vám
zﬁejmû dlouho nevydrÏí. Sebemen‰í pﬁekáÏka vám vezme chuÈ
pokraãovat. Bude lep‰í drÏet se zpátky a odváÏné plány odloÏit na pﬁíznivûj‰í dny. Nebojte se, Ïe vám nûco
uteãe. Hodnû vám mohou pomoci
pﬁátelé ve vlivném postavení. Nová
známost vás zaãne brát váÏnû.

24. 9. – 23. 10.

Paní u sexuologa si stûÏuje: „Co
mám dûlat, pane doktore, manÏel
mû neuspokojí...“
„Milostivá, já vám mohu sice
nûco pﬁedepsat, ale koneckoncÛ,
pan manÏel pﬁece nemusí nic vûdût,
poﬁiìte si milence...“
„Mám, pane doktore, nestaãí...“
„Milostivá, kde je ﬁeãeno, Ïe ten
milenec musí b˘t jen jeden...?!
„Mám jich deset a stále je to
málo...“
„Tak dobﬁe, já vám pﬁedepí‰u
nûjaké hormony a za 14 dnÛ pﬁijìte...“
ManÏelka pﬁijde domÛ, vítûzoslavnû poloÏí pﬁed manÏela recept
od doktora a povídá: „Vidí‰, Ïádná
kurva, nemocná jsem!“
✿
Vrací se policista neãekanû
v noci ze sluÏby. Vtrhne do loÏnice,
popadne manÏelãina milence a
zaãne ho mlátit: „Tak to vy jste
zaparkoval na mém místû!“

22. 5. – 21. 6.

Dobré v˘sledky vám
pﬁinese jednání ohlednû financí. Neobávejte se trvat na svém.
Rozhodnutí ohlednû
zmûny Ïivotního stylu se ukáÏe jako
ukvapené. Zatím k tomu nemáte
dost sil. Rozlet a nov˘ elán vám dá
pohodová atmosféra v rodinû. Va‰e
plány pﬁinesou oãekávané ovoce.

22. 6. – 22. 7.

Kresba: V. Novák

20. 2. – 20. 3.

Pocítíte únavu, kterou
jen tak nepﬁekonáte.
Odjeìte do pﬁírody,
daleko od ruchu a lidí.
Urãitû byste k tomu
mûli vyuÏít tﬁeba volno o víkendu.
Máte rafinované a nebezpeãné soky.
Smlouvy podepisujte aÏ po zralé
konzultaci s nûk˘m dÛvûryhodn˘m.
Dosáhnete zvratu v jednání, jehoÏ
v˘sledek bude dlouho na váÏkách.

NÁ·

RECEPT

âesneková pomazánka s tymiánem
a brusinkami
Potﬁebujeme: 200 g tvrdého s˘ra
(nejlépe uzen˘ Eidam), 150 ml
majonézy (tatarky, kysané smetany
nebo bílého jogurtu), 3-6 strouÏkÛ
ãesneku, tymián, kremÏskou hoﬁãici, brusinky (jeﬁabiny, rybíz).
Postup pﬁípravy: S˘r najemno
nastrouháme. Pﬁidáme majonézu v

V¯ROKY

mnoÏství podle Ïádoucí konzistence. âesnek prolisujeme a pﬁimícháme. Pﬁidáme tymián, nejlépe mírnû
rozetﬁen˘. Podle chuti pﬁidáme asi
lÏiãku hoﬁãice. MaÏeme na jednohubky nebo chlebíãky. Zdobíme
kuliãkami zavaﬁen˘ch brusinek
(jeﬁabin) nebo jiného drobného
ovoce.

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„Hloupost a p˘cha na jednom
Nûmecké pﬁísloví
stromû rostou.“

„Jenom se vesele ÏeÀte; dostane-li se ti Ïena dobrá, bude‰ vzácnou v˘jimkou, dostane-li se ti zlá,
Sokrates
stane‰ se filozofem.“


„Pﬁejte kaÏdému jeho osobního
pﬁesvûdãení v nûkter˘ch vûcech,
neboÈ moÏná není, aby v‰ichni lidé
sm˘‰leli o v‰ech vûcech docela stejnû jako podle komanda.“
K. H. Borovsk˘

5. ãervna 2008
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Koupací sezona je tady, HORNÍK pﬁiná‰í pﬁehled míst, tipy i zajímavosti

S hygienikem
o kvalitû vody
OSTRAVA UÏ jste byli? Poãasí a koneãnû i pohled do kalendáﬁe k tomu
jen svádí. Koupání! Plní se plovárny ve mûstech a obcích podobnû jako
„pláÏe“ u rybníkÛ, pﬁehrad, jezer i jin˘ch nádrÏí a skoãit se pro osvûÏení
samozﬁejmû dá i do ﬁeky nebo potoka. Vody tekoucí, tam nám ov‰em
nikdo o jejich kvalitû nic nepoví. Jiné je to ve vodách klidn˘ch stojat˘ch,
a to byla pﬁíleÏitost vyzpovídat MVDr. Radima Mudru, vedoucího oddûlení hygieny vody z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravû.
zovatele. Je to poÏadavek Evropské unie, od roku 2003 koupací
místa sledujeme. Pﬁedtím jsme na
tûchto místech vodu sledovali také,
ale byl to spí‰e vstﬁícn˘ krok pro
obyvatele. Nyní je to povinnost –
v celé Evropû musí státy monitorovat kvalitu vody ve volné pﬁírodû
na vybran˘ch místech a neprodlenû
o tom informovat obãany. Jednou
roãnû, vÏdy po sezonû, se v˘sledky
ze v‰ech zemí shromaÏìují a vznikne pak roãenka ve‰ker˘ch koupacích míst ve volné pﬁírodû na území
unie s pﬁehledem kvality vody.
Je dÛvodem ohroÏení zdraví?
Jaká místa ke koupání sledujete?
Jedná se o koupací místa ve
volné pﬁírodû, to znamená volnû
pﬁístupné vodní nádrÏe bez provo-

Máme povinnost vyhodnotit
zejména zdravotní rizika vypl˘vající z koupání v tûchto vodách. Na
prvním místû je to pﬁítomnost bakterií vyvolávajících onemocnûní,
dále toxick˘ch forem sinic, po‰ko-

Hluãínská ‰tûrkovna patﬁí také k sledovan˘m místÛm kvality vody, byÈ má i placen˘ kemp a pláÏe.
zujících organismus a zpÛsobujících napﬁíklad alergie a zánûty sliznic. Provádíme proto pravidelné
odbûry vody. Vût‰inou to b˘vá
v období od kvûtna do srpna, av‰ak
v pﬁípadû pﬁíznivého poãasí i déle.
U vzorkÛ se dûlají mikrobiologické, biologické a chemické rozbory.
O v˘sledcích informujeme ‰irokou
veﬁejnost. MÛÏeme vydat doporuãení, aby na konkrétních místech
ne‰ly do vody osoby takzvanû vnímavé – alergici, malé dûti ãi tûhotné Ïeny. V krajním pﬁípadû vydáváme zákaz koupání – ten je v‰ak
obtíÏnû vymahateln˘, nelze za nûj
dát pokutu. Koupání je tak na
vlastní riziko!

Poznám dobrou a ‰patnou vodu?
Jako laik velmi obtíÏnû. Mikrobiologické ãi biologické zneãi‰tûní
urãíme pouze v laboratoﬁi. Jestli
plavou ve vodû obyãejné ﬁasy nebo
toxické sinice nezjistíme rovnûÏ
vizuálnû, ale opût rozborem. Zde
bych snad mohl doporuãit takzvan˘
Mar‰álkÛv test – nabereme vodu do
ãisté ãiré plastové „pet“ lahve a
necháme ji bez víãka stát na sluníãku asi dvacet minut. Vytvoﬁí-li se
pﬁi hladinû v lahvi prstenec – zelen˘
krouÏek, tvoﬁen˘ organismy ve
tvaru krupice ãi sekaného jehliãí,
není to dobré, asi se jedná o nebezpeãné sinice. Zakalení vody mÛÏe,
ale i nemusí b˘t na ‰kodu.

A kvalita vody na plovárnách?
Zde je situace zcela odli‰ná.
Umûlá letní koupali‰tû mají provozovatele, kteﬁí jsou podle zákona o
veﬁejném zdraví povinni zaji‰Èovat
pravidelnû poÏadovanou kvalitu
vody. Musí sledovat vybrané
jakostní ukazatele – fyzikálnû chemické i mikrobiologické. V˘sledky
pak zasílají do na‰í databáze. V pﬁípadû, Ïe nejsou dodrÏeny parametry, neprodlenû musí zajistit nápravu nebo pﬁeru‰it ãi ukonãit provoz!
Mimochodem, chlorov˘ zápach na
umûl˘ch koupali‰tích prozrazuje,
Ïe voda je zdravotnû zabezpeãena.
Stránku pﬁipravil Radek Luk‰a

Pﬁírodní nádrÏe jsou v poﬁádku Jin˘ kraj…
OSTRAVA V‰echno v poﬁádku,
hurá do vody! To vzkazují hygienici z Ostravy, kteﬁí podnikli první
odbûry a anal˘zu vzorkÛ z nádrÏí a
dal‰ích „ploch“ vhodn˘ch ke koupání v Moravskoslezském kraji pro
leto‰ní sezonu. V˘sledky byly ve
v‰ech pﬁípadech vyhovující.
Hygienici zkoumají vodu ve
v˘znamn˘ch lokalitách, které nemají
provozovatele, vstup je tam bezplat-

n˘ a shromaÏìuje se tam vût‰í mnoÏství lidí. V na‰em regionu je takov˘chto míst stanoven˘ch vyhlá‰kou
ministerstva zdravotnictví celkem 24
plus jedno pﬁírodní koupali‰tû na
hluãínské ‰tûrkovnû, v celé âeské
republice pak asi 130. „V kraji letos
dvû ubyla. Na Ïádost âeského báÀského úﬁadu jsme ze seznamu sledovan˘ch vy‰krtli Kali‰ovo a Vrbické
jezero v Bohumínû,“ informovali na

ostravské hygienické stanici. „Kali‰ok“ a „Vrbica“ jsou pr˘ v aktivním
provozu pro tûÏbu ‰tûrku. Koupání
tam ze strany úﬁadÛ zakázáno není.
Nikdo jen nebude hlídat, neplave-li
tam nûco jedovatého.
Sledování kvality vody se bude
opakovat v pravideln˘ch intervalech
vÏdy jednou t˘dnû. V˘sledky budou
ihned zveﬁejÀovány, mimo jiné na
internetu na adrese www.khsova.cz.

Kde se dá v regionu osvûÏit bez placení:
Fr˘decko-Místecko
• vodní nádrÏ Ba‰ka
• vodní nádrÏ Bru‰perk I
• vodní nádrÏ Ole‰ná – Palkovice
• vodní nádrÏ Ole‰ná – Místek
• vodní nádrÏ Îermanice – Dolní
Domaslavice
• vodní nádrÏ Îermanice – Luãina
• vodní nádrÏ Îermanice – Sobû‰ovice

Karvinsko
• vodní nádrÏ Tûrlická pﬁehrada –
PacalÛvka
• vodní nádrÏ Tûrlická pﬁehrada –
Pod Motelem

• vodní nádrÏ Tûrlická pﬁehrada –
Tûrlicko stﬁed

Novojiãínsko
• vodní nádrÏ Údolí mlad˘ch –
Bílovec
• vodní nádrÏ âerÈák – Nov˘ Jiãín
• vodní nádrÏ Kacabaja – Hodslavice
• vodní nádrÏ Vûtﬁkovice – Kopﬁivnice
• vodní nádrÏ Vítovka – Odry

Bruntálsko
• vodní nádrÏ Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí

• vodní nádrÏ Slezská Harta –
Roudno I.
• vodní nádrÏ Slezská Harta –
Nová PláÀ
• rybník Tvrdkov
• rybník Edrovice
• rybník Bohu‰ov
• zatopen˘ lom Svobodné Heﬁmanice

Opavsko
• Stﬁíbrné jezero – Opava
• vodní nádrÏ Budi‰ov nad Budi‰ovkou
• ‰tûrkovna v Hluãínû (neplacená
ãást mimo kemp s pláÏemi)

Co se „koupacích“ zvykÛ t˘ãe, platí to mnohdy stoprocentnû. KraÈasové ãi ‰ortkové plavky (prostû ty volnûj‰í s nohavicemi) jsou na pláÏích
v USA nezbytné, jak dokládá snímek z La Jolla na pacifickém pobﬁeÏí
u San Diega. Ale v Ostravû v nich na Ïádnou plovárnu Sarezy nikoho
nepustí! Pr˘ z hygienick˘ch dÛvodÛ. A naopak vzít si v Americe na‰e
„klasické“ plavky, znamená pﬁihlásit se k homosexuální komunitû.

...jin˘ mrav

Pﬁehled plováren ve mûstech a obcích:
Fr˘decko-Místecko:
• koupali‰tû ve Fr˘dlantû nad Ostravicí (Harcovská ulice)
• aquapark Ole‰ná, Fr˘dek-Místek
• koupali‰tû Amerika, Jablunkov
• koupali‰tû STaRS, Tﬁinec
• koupali‰tû Oáza, Mosty u Jablunkova

Karvinsko:
• letní koupali‰tû Karviná
• letní koupali‰tû Havíﬁov
• letní koupali‰tû Doubrava

• letní koupali‰tû Orlová
• letní koupali‰tû âesk˘ Tû‰ín

Ostravsko:
• kryt˘ bazén Ostrava-Poruba
(venkovní)
• letní koupali‰tû „Porubak“,
Ostrava-Poruba
• láznû Moravská Ostrava (venkovní)
• koupali‰tû Stará Bûlá (Blanická
ulice)
• letní koupali‰tû Vratimov
(zahrnuty nejsou venkovní bazény u rekreaãních stﬁedisek ãi chat)

Na‰inec by zase mohl nechápavû kroutit hlavou nad touto dobﬁe osmdesátiletou babiãkou na fotografii poﬁízené v bulharském ãernomoﬁském
letovisku Kiten. Jako by byla doma, posvlékala si nûkolik vrstev svého
v parném létû no‰eného odûvu, uvelebila se ve spodniãce na písku mezi
rekreanty, a pak se i ve vodû osvûÏila..
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Inzerce

OKD, Rekultivace, a. s.
nabízí k odprodeji
nepotﬁebn˘ majetek:

R 11/23

R126/23

Havíﬁov-Prostﬁední Suchá, Dûlnická 41/884, PSâ: 735 64

Nový zahraniční investor!
Rychle, všem i bez příjmů.
Řešíme exekuce.
I směnka!
Nabízím spolupráci
+ auto + telefon
Tel.: 731 129 009, 739 320 273

R101/23

R122/23

PŮJČKA NA KLÍČ!

Zemûdûlsk˘
kolov˘ traktor
ZETOR 7245,
rok v˘roby 1985
Termín pro informace: do 20. 6. 2008
Kontakt: Jiﬁí Tvardík,
tel.: 596 440 075, fax: 596 440 613,
e-mail: jiri.tvardik@okd.cz

• Prodám pﬁívûs, r. v. 1986, barva
ãervená+bílá, typ Kempink, uzamykateln˘, hmotnost 390 kg,
uÏitková 250 kg. Cena 6 000 Kã.
Inf. na tel.: 739 725 927. B195/23
• Prodám Favorit 135 GLXI., r. v.
1993, sv. modrá metalíza,
STK11/09, nov˘ alternátor +
zadní tlumiã, zimní kola + pneu,
najeto 100 tis. km, motorovû
super, potahy, baterie 2 roky,
stﬁe‰ní okno, zadní stûraã Cena
13 900 Kã. Tel.: 733 563 432
B196/23
Havíﬁov.
• Prodám ·kodu Fabii Attractive
1,2, r. v. 2002, najeto 27 tis. km, s
velmi bohatou v˘bavou a ve
v˘borném stavu. Cena dle dohody. Nutno vidût. Tel.: 736 286
B197/23
414.
• Prodám náhr. díly na ·kodu
Favorit: alternátor (nov˘), startér (repasovan˘), motorek stûraãe-zadní, hlava rozdûlovaãe +
palec (nové), membrána pal.
ãerpadla (nová), spín. skﬁíÀka,
indukãní cívka, 2x pﬁední svûtla,
lanko spojky vãetnû bowdenu,
kabely na svíãky a k rozdûlovaãi,
pﬁední mlhovka, 4x pneu 165/70
R13 vãetnû diskÛ. V‰e za 2 000
B198/23
Kã. Tel.: 737 190 766.

128/23

• Dne 7. ãervna to budou 3 roky,
kdy nás opustil pan Jan Janáã,
dlouholet˘ pracovník Dolu Darkov. S úctou a láskou v srdci
vzpomínají manÏelka Jarka,
B183/23
dcery Jarka a Katka.
• Dne 7. ãervna to budou 3 roky,
co zahynuli pﬁi v˘konu svého
povolání na‰i kamarádi Jan
Janáã a ·tefan KaluÏník. Vzpomínají pracovníci rubání 4 Dolu
B184/23
Darkov.

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
Informace na tel.: 603 775 296.
B193/23

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA
V âERVNU 2008
• Investice stavební (ISTAV)

B192/23

25, 35, 41

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

73, 90, 95, 118, 125, 163
–

• Opravy stavební (OSTAV)

–

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

–
–

• Zahlazování následkÛ hornické
ãinnosti (ZNHâ)

–

✧ BYTY
• Koupím byt, i zadluÏen˘. Platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B194/23
tel.: 775 370 371.

AÏ 300 tis. pro kaÏdého !
Snadno a rychle – jen za 6,9 %
Soukrom˘ investor. Registry neﬁe‰íme.
Nabízíme spolupráci – denní odmûny.

SOUKROM¯ INVESTOR
– pÛjãky aÏ 200 tis.
Exekuce nejsou problém.
MoÏná konsolidace.
602 676 414, 774 226 542

R116/23

Dnes, 5. ãervna
2008, vzpomínáme
1. v˘roãí náhlého
úmrtí pana Karla
Zámeãníka. Za
tichou vzpomínku
dûkují pﬁítelkynû
Vlaìka a sestra Lída s rodinami.

! NOVINKA !
739 320 185, 605 757 931

OKD, a. s.

NOVÁ ÚVùROVÁ AKCE!

vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná v obchodním rejstﬁíku

• nepoÏaduje Ïádnou akontaci (zálohu)
• úroková sazba je pevná, nemûnná
• schválení do 10 minut v kanceláﬁi
• pro zaãínající podnikatele a podnikatele s nulov˘m daÀov˘m pﬁiznáním

od 20 000 do 400 000 Kã
70.000 Kã – splátka jiÏ od 1.333 Kã
150.000 Kã – splátka jiÏ od 2.777 Kã
300.000 Kã – splátka jiÏ od 5.444 Kã
RPSN jiÏ od 9,51%

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

Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558, 329 036, 606 790 696

V¯·E PÒJâKY

DÛl Karviná
ul. âs. armády 1, 735 06 Karviná-Doly
R127/23

✧ AUTO-MOTO

• Elektrickou vrtaãku EC513D,
550W, prÛmûr 13, pﬁíklep, 220V.
Cena 1 000 Kã. Inf. na tel.:
739 201 483.
B185/23
• Elektrick˘ ohﬁívaã SL, 220 V.
Cena 300 Kã. Inf. na tel.:
739 201 483.
B186/23
• Rodinn˘ dÛm v Havíﬁovû-Îivoticích, 4+1, pozemek 2 000 m2.
Inf. na tel.: 603 870 618. B187/23
• Rodinn˘ dÛm v Dolních Marklovicích (Petroviãe u Karviné),
9+3, podsklepen˘, zateplen˘,
plastová okna, dvojgaráÏ, pozemek 8a. Inf. na tel.: 604 129 174.
B188/23
• Star‰í mﬁíÏ na vchodové dveﬁe,
214x 83 cm, z jaklu 25x 25 cm.
Cena 1 200 Kã. Inf. na tel.:
739 972 043.
B189/23
• Keyboard. STAGG STK-120.49
mini kláves, 8hlasá polyfonie, 50
druhÛ zvukÛ a nástrojÛ, 30
doprovodn˘ch rytmÛ s funkcí
Fill-In, 50 demo skladeb, pady
bicích nástrojÛ na panelu.
Zakoupeno 18. 12. 2006. PÛvodní cena 1 900 Kã. Nyní 1000,-Kã.
Stojan pod keyboard a stojan na
noty 800 Kã. Dohromady sleva.
B190/23
Tel.: 605 125 370.
• Cyklistické MTB tretry Scott
Boulder, vel. 40, nové, 1x pouÏité. PÛvodní cena 2 790 Kã, koupeno ve slevové akci za 1 883
Kã, nyní 1 400 Kã. Nevhodná
velikost. Tel: 777 864 411. B191/23
• Prodám v‰e levnû – stûhování.
Praãku mini Tatramat, star‰í
dámské kolo, dûtské kolo Pion˘r, elektrickou troubu, lednici.
Informace na tel.: 737 374 097.

R 106/23

✧ VZPOMÍNÁME

✧ PRODEJ

R2/23

ZDARMA

R31/23

ZAMùSTNANCÒM OKD

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení
na realizaci akce:
ZNHâ ãíslo ﬁádku 13

Úprava po demolicích
U Skrblíka
Zájemci o úãast ve V¤, hlaste se do 6. 6. 2008
v útvaru PZNHâ Dolu Karviná
Kontaktní osoby:
ing. Libor Dluho‰, tel.: 596 352 726
Martina Kﬁenková, tel.: 596 352 169

od 10 000 Kã

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

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY
BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN
Kontakt: 608 779 999, 608 779 988, 596 920 747

Na
forum
biznesu
o
Êrodowisku
Górnik
Mo˝liwoÊci obopólnie korzystnego wspó∏˝ycia kopalƒ i gmin
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Super udany kwarta∏!
NWR interesuje si´ inwestycjami w Polsce
AMSTERDAM/OSTRAWA (bk)
Bardzo dobre wyniki odnotowa∏a w
I kwartale bie˝àcego roku spó∏ka
New World Resources z siedzibà w
Amsterdamie, jedyny udzia∏owiec
spó∏ki w´glowej OKD.
Jak wynika z jej kwartalnego
raportu, czeski i europejski producent w´gla kamiennego mia∏ w I
kwartale 2008 roku 118 mln euro
zysku netto – wobec 27 mln euro w
analogicznym okresie 2007 roku.
Skonsolidowane przychody spó∏ki
wzros∏y mi´dzyrocznie o 64 proc.
do 524 mln euro. EBITDA wynios∏a w I kwartale br. 212 mln euro –
wobec 92 mln euro w I kwartale
2007 roku. Skonsolidowany zysk
operacyjny wyniós∏ 169 mln euro.
Spó∏ka sprzeda∏a 3,1 mln ton w´gla
i 0,3 mln ton koksu. Wolumen ∏àcznej sprzeda˝y w´gla i koksu wzrós∏
w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubieg∏ego o 8 proc.
Zysk w przeliczeniu na jednà akcj´
typu A ustali∏ si´ na poziomie 0,44
euro – w porównaniu z 0,10 euro w
I kwartale 2007 roku. ¸àczny stan
zatrudnienia zmniejszy∏ si´ o 6
proc. W OKD uruchomiono program optymalizacji produkcji POP
2010. PomyÊlnie rozwija si´ projekt
budowy nowej kopalni w´gla

kamiennego w polskim D´bieƒsku.
Rezultaty spó∏ki NWR, która
zadebiutowa∏a przed niedawnem
tak˝e na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie, sà dodatnio
postrzegane przez polskie serwisy
gie∏dowe. „Opublikowane wyniki
sà bardzo dobre zarówno w porównaniu z I Q 2007 roku, jak i z ca∏ym
2007 rokiem. Zwraca uwag´ bardzo
wysoka dynamika mar˝ na kolejnych poziomach rachunku zysków i
strat. Przy wysokiej dynamice przychodów (+64% r/r) wzrost mar˝
skutkowa∏ bardzo wysokà dynamikà zysków w uj´ciu nominalnym.
Nale˝y oczekiwaç bardzo pozytywnej reakcji rynku na informacj´“ –
skonkludowa∏ np. w komentarzu na
stronie gie∏dowej serwis onet.pl.
Zadowolenie z przebiegu gie∏dowego debiutu NWR wyrazi∏ prezes
zarzàdu spó∏ki Mike Salamon. Jak
podkreÊli∏, dzi´ki zainteresowaniu
inwestorów firma po∏o˝y∏a podwaliny pod realizacj´ zamierzonych
celów oraz dalszy wzrost za poÊrednictwem kolejnych projektów w
Polsce. „Pod tym kàtem z du˝ym
zainteresowaniem Êledzimy wszystkie obecne oÊwiadczenia dotyczàce
potencjalnych prywatyzacji w Polsce“ – poinformowa∏ Mike Salomon.

WODZIS¸AW ÂLÑSKI Mi´dzynarodowe spotkania przedsi´biorców z przygranicznych regionów
Czech i Polski, zainicjowane przez
miasta Karwin´ i Hawierzów po
stronie czeskiej oraz Jastrz´bie
Zdrój i Wodzis∏aw Âlàski po stronie
polskiej, cieszà si´ stale du˝ym
zainteresowaniem.
Krzes∏a do sali konferencyjnej
wodzis∏awskiego hotelu „Amadeus“ by∏o trzeba dostawiaç tak˝e
podczas ich VI edycji, która odby∏a
si´ we wtorek 27 maja pod has∏em
„Wodzis∏aw Âlàski - Po∏udniowa
Brama Polski". Uczestnicy wys∏uchali wyk∏adów na temat uwarunkowaƒ i mo˝liwoÊci polsko-rumuƒskiej wspó∏pracy gospodarczej,
nowoczesnego modelu pracy biura
rachunkowego oraz prezentacji
zaproszonych firm.
Za sprawà goÊci z Czech na
wokandzie obrad znalaz∏y si´ tak˝e
sprawy kszta∏towania i ochrony
Êrodowiska. Prezes morawsko-Êlàs-

VI Mi´dzynarodowe Spotkanie Przedsi´biorców zagai∏ prezydent
Wodzis∏awia Mieczys∏aw Kieca.
kiej Wojewódzkiej Izby Gospodarczej w Ostrawie Pavel Barto‰
mówi∏ na temat jakoÊci powietrza w
przemys∏owym regionie Moraw
Pó∏nocnych i Âlàska, wójt gminy

Miliony na rzecz regionu
Fundacja OKD: Wspania∏a wiadomoÊç z NWR
OSTRAWA (vs) Za∏o˝ona przed
niedawnem Fundacja OKD staje
si´ jednà z najwi´kszych fundacji w
Republice Czeskiej. Dopomóg∏ jej
do tego równie˝ dar macierzystej
spó∏ki New World Resources
(NWR), która przyobieca∏a przelaç
na jej konto kwot´ jednego miliona
euro (oko∏o 25 mln koron).
„W imieniu spó∏ki RPG Industries, wi´kszoÊciowego udzia∏owca
NWR, mog´ powiedzieç, ˝e nasze
poparcie dla szlachetnych celów,
którym poÊwi´ca si´ Fundacja
OKD, nie jest przypadkowe i ˝e
b´dziemy staraç si´ kontynuowaç
t´ pomoc tak˝e w nast´pnych
latach. G∏ównym celem Fundacji
OKD b´dzie w sposób sumienny,
systematyczny i jak najbardziej
transparentny rozdzielaç pozyskane Êrodki na rzecz najlepszych projektów w wytypowanych dziedzinach“ – oÊwiadczy∏ Zdenûk Bakala,
wiceprezes zarzàdu fundacji.

TEMAT

Fundacja OKD ma w chwili
obecnej przyobiecane od swych
darczyƒców oko∏o 100 milionów
koron. 73 mln otrzyma od spó∏ki
w´glowej OKD, 25 mln od NWR
oraz 2 mln koron od grupy RPG
Real Estate. „Pozyskane pieniàdze
umo˝liwià nam w istotny sposób
wspomagaç sektor spo∏eczny w
ca∏ym regionie” – powiedzia∏a
dyrektor fundacji Blanka T˘ﬁowa z
tym, ˝e na projekty realizowane w
regionie pop∏ynie oko∏o 80 proc.
wszystkich Êrodków.
Fundacja OKD zamierza wspó∏finansowaç projekty w dziedzinie
s∏u˝by zdrowia, spraw socjalnych,
rozwoju regionu i Êrodowiska naturalnego. Na poparcie mogà liczyç
tak˝e programy w dziedzinie oÊwiaty, kultury i ˝ycia spo∏ecznego. SpecjalnoÊcià fundacji b´dzie pomoc
dla organizacji starajàcych si´ pozyskaç Êrodki z funduszy Unii Europejskiej.

TYGODNIA

Kulminujà obchody 20-lecia KPHM
OSTRAWA (bk) Kulminujà obchody
20-lecia Klubu Przyjació∏ Muzeum
Górniczego OKD (KPHM). We wtorek 3 czerwca cz∏onkowie klubu spotkali si´ na uroczystym zebraniu cz∏onkowskim w sali kompresorowni w

Muzeum Górniczym OKD w Ostrawie-Petrzkowicach. Imprez´ zakoƒczy∏a symboliczna karczma piwna.
Klub zrzesza ponad 400 cz∏onków i
poÊwi´ca si´ przede wszystkim dzia∏alnoÊci oÊwiatowej i wydawniczej.

CARBOKOV

Górnik
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Grupka czeskich goÊci. Od lewej zast´pca prezydenta Hawierzowa
Eduard Heczko, wójt Stonawy Andrzej Feber, dyrektor firmy SSKA
Pavel ·rámek oraz emerytowany górnik, przedsi´biorca oraz dzia∏acz spo∏eczny i polonijny Karol Michalski.

Stonawa Andrzej Feber poruszy∏
goràcy temat kszta∏towania Êrodowiska na terenach górniczych oraz
wspó∏pracy gmin z przedsi´biorstwami górniczymi.
„Pragnà∏em pokazaç mo˝liwoÊci
zgodnego i obopólnie korzystnego
wspó∏˝ycia kopalƒ i gmin, ale tak˝e
wskazaç na niektóre problemy
gmin wiejskich, które nie majà
takich mo˝liwoÊci bud˝etowych,
jak du˝e miasta” – powiedzia∏ dla
„Górnika” Andrzej Feber. „Szukam ponadto partnerów do wspólnych dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska i wód. Razem z izbà handlowà chcemy jesienià zorganizowaç
w Stonawie konferencj´ na temat
Êrodowiska, poÊwi´conà sprawom
ochrony dorzecza Olzy”.
Spotkanie przedsi´biorców to
okazja do wr´czenia wyró˝nieƒ za
dokonania na rzecz wspó∏pracy
transgranicznej. Z ràk prezydenta
Wodzis∏awia Mieczys∏awa Kiecy
jedno z nich odebra∏ dyrektor karwiƒskiej spó∏ki budowlanej SSKA
Pavel ·rámek.
Tekst i zdj´cia:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Miasto i grupa RPG Real Estate wspólnie
HAWIERZÓW (bk) We wtorek 3
czerwca podpisano w hawierzowskim ratuszu wspólne memorandum
w sprawie wspó∏pracy miasta i zajmujàcej si´ zagospodarowaniem
by∏ych nieruchomoÊci spó∏ki w´glowej OKD grupy RPG Real Estate.
Jak poinformowa∏a hawierzowska
rzecznik Jana Pondûlíãkowa, memorandum przyj´to na kwietniowym

posiedzeniu rady miasta. Obydwie
strony deklarujà w nim zainteresowanie d∏ugofalowà wspó∏pracà w
trakcie przygotowania i realizacji
projektu regeneracji i wykorzystania
obszaru by∏ej hawierzowskiej kopalni „Dukla”. Ruch zak∏adu górniczego zatrzymano w styczniu 2007 roku
i do koƒca bie˝àcego roku powinna
zakoƒczyç si´ jego techniczna likwi-

dacja. Z dniem 1 stycznia 2009 tereny „Dukli” przejmie spó∏ka RPG
Real Estate, która przedstawi∏a ju˝
kompleksowà koncepcj´ ich wykorzystania w formie strefy komercyjno-przemys∏owej z elementami
rekreacyjnymi. Koncepcja obejmuje
równie˝ zagospodarowanie obj´tych
ochronà konserwatora zabytkowych
obiektów by∏ej kopalni.

Dzieƒ w ZOO z górniczà kasà chorych
OSTRAWA Oko∏o 15 tysi´cy
ubezpieczonych w górniczej kasie
chorych RBP wzi´∏o udzia∏ w
sobotniej akcji „Dzieƒ zdrowia z
RBP”, odbywajàcej si´ zgodnie z
tradycjà w ostrawskim ZOO.
Ludzie mogli skorzystaç z bezp∏atnych badaƒ profilaktycznych,
poradni antynikotynowej i innych
ofert. Dla wi´kszoÊci by∏a to jed-

nak g∏ównie mi∏a okazja do darmowych odwiedzin ZOO i sp´dzenia kilku chwil w otoczeniu przyrody i egzotycznych zwierzàt.
Zadowolone by∏y przede wszystkim dzieci, które otrzyma∏y od
RBP liczne podarunki w formie
kart do gry w „Pexeso”, ksià˝eczek do kolorowania czy baloników. „Nasza kasa obchodzi w tym

roku 15-lecie dzia∏alnoÊci i tym
bardziej cieszy, ˝e dopisa∏a pogoda
i impreza uda∏a si´ na medal. Zauwa˝y∏em, ˝e zjecha∏o tu sporo
rodzin ubezpieczonych u nas górników z Polski. Mi∏o, ˝e znaleêli
do nas drog´” – powiedzia∏ dla
„Górnika” dyrektor ds. handlu i
zarzàdzania RBP Otakar Kaãmáﬁ.
Tekst i fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
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Karviná chce druhou ligu
Vedení klubu jedná se Sigmou Olomouc o odkoupení licence
olomouckého klubu Jiﬁí Kubíãek.
Pﬁipustil ale, Ïe jednání na toto
téma s karvinsk˘m vedením uÏ
probûhla.
Podle pﬁedsedy MFK a místostarosty Karviné Jana Wolfa by
druhá liga Karviné slu‰ela. „SnaÏíme se kvalitnû pracovat s mládeÏí,

Ragby v Havíﬁovû opût extraligové
HAVÍ¤OV (red) Experimentální
soutûÏ, kterou prosadilo nové
vedení ãeského ragby v ãele s prezidentem Pavlem Teliãkou, se blíÏí
k závûru jarní ãásti. O pohár KB
hrají t˘my z ãelních míst základních
skupin a ve finále se stﬁetnou praÏská Slavia (více neÏ pﬁekvapivû) a
¤íãany, zatímco finále Poháru
âSRU, o kter˘ hrají muÏstva z dolních pﬁíãek tabulek skupin, bude
hrát Havíﬁov s Pﬁelouãí.
Úãast v podzimní jednokolové
extralize má jistou 10 t˘mÛ. Jednak

v‰echny, které hrály play off o Pohár
KB, a také finalisté Poháru âSRU.
Havíﬁov tak uÏ má úãast v extralize
jistou, bez ohledu na to, zda v sobotním finále vyhraje nad Pﬁelouãí.
Havíﬁov o víkendu porazil
v semifinále Poháru âSRU silnou
Bystrc 30:11 a uÏ v sobotu od 14
hodin ho ãeká finále Poháru âSRU
proti Pﬁelouãi. Bude to odveta za
loÀské finále Poháru, ve kterém
Havíﬁov vyhrál v Pﬁelouãi po
vyrovnaném prÛbûhu 23:20 a získal
historicky poprvé Pohár âSRU.

Jan Wolf: Druhá liga by
Karviné slu‰ela uÏ kvÛli
práci s mládeÏí

Uvidíme zelenobílé dresy Karviné pﬁí‰tí sezonu ve druhé lize?
FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ (tam) Fotbalisté Karviné ve druhé lize? Pﬁi pohledu na
tabulku MSFL to moc reálnû nevypadá, ale nenechejte se splést.
Pokud v‰e dobﬁe dopadne, mohlo
by vedení karvinského klubu koupit druholigovou licenci od olomouckého béãka.

Sigma Olomouc B postoupí
z Moravskoslezské fotbalové ligy
do druhé a vedení klubu plánuje
tuto soutûÏ hrát v Karviné pod hlaviãkou místního MFK. „Je‰tû je to
pﬁedãasná otázka, budeme to ﬁe‰it
aÏ po skonãení soutûÏe,“ odmítl
pﬁedãasné spekulace jeden z ‰éfÛ

máme v klubu 18 mládeÏnick˘ch
muÏstev. A ta práce musí nûkam
smûﬁovat. V tomto smûru by byla
druhá liga ideální. Navíc jsme
ukonãili první etapu rekonstrukce
stadionu a na‰i fanou‰ci by si vy‰‰í
soutûÏ také zaslouÏili.“
Podle na‰ich informací bude ale
olomoucké vedení chtít dosadit do
Karviné „svého“ trenéra Oldﬁicha
Machalu. „Proti tomu vÛbec nic
nemáme, je to zku‰en˘ a kvalitní
trenér, kter˘ by úroveÀ práce v
klubu posunul je‰tû o krok dál,“
reagoval Wolf a dodal, Ïe Karviná
bude o druholigovou licenci urãitû
nadále usilovat.
Není to tak dávno, kdy mohli
fanou‰ci na karvinském stadionu
sledovat prvoligové boje. Pak pﬁi‰el propad soutûÏemi, ale teì se
MFK zase ‰plhá vzhÛru. Druhá liga
by mohla b˘t ideálním dal‰ím krokem. Jak to dopadne? Dozvíme se
po skonãení sezony v MSFL.

Mlad‰í dorostenci Karviné brali stﬁíbro
Zubﬁí sesadilo Baník z trÛnu, tﬁetí skonãil Jiãín, ãtvrtá Dukla Praha
KARVINÁ (tam) Dal‰í medaili
do bohaté sbírky získal házenkáﬁsk˘ klub Baník OKD Karviné.
Tentokrát ji vybojovali mlad‰í
dorostenci, kteﬁí z finálového turnaje v Zubﬁí pﬁivezli stﬁíbrné
medaile.
Karviná obhajovala titul, takÏe
z tohoto pohledu je to pro místní
„omladinu“ nepﬁíjemná rána.
„Pro nûkoho to mÛÏe b˘t zklamání, hlavnû pro ty kluky. My z toho
ale tragédii nedûláme,“ hodnotil
druhé místo ‰éftrenér mládeÏe
Jaroslav Hudeãek.
Baník porazil v prvním zápase
Jiãín 32:24. Ve druhém v‰ak klop˘tl s domácím Zubﬁím, kdyÏ
podlehl 31:38. „Zápas hodnû
ovlivnilo vylouãení na‰eho nejlep‰ího hráãe Libora Hanische, kter˘
je spoleãnû s Radimem Chudobou
nejvût‰ím tahounem t˘mu. Po
takové strkanici ‰el ven, bez nûj
kluci trochu ztratili hlavu a závûr
utkání nezvládli,“ pﬁiznal Hudeãek a dodal, Ïe velkou roli sehrálo
také bouﬁlivé domácí prostﬁedí
v zuberské hale. „Navíc nezachytali úplnû nejlépe gólmani.“
Podle ‰éftrenéra v‰ak tento
roãník házenkáﬁsk˘ch nadûjí
nemusí vû‰et hlavu. „Obhajoba je
vÏdy tûÏká, zvlá‰tû kdyÏ uÏ je to
nûkolikát˘ titul v ﬁadû a ostatní
soupeﬁi jsou na vás poﬁádnû
naÏhaveni. Zubﬁí má ale tuto
generaci velmi silnou, není se za

co stydût. MÛÏeme jen sportovnû
pﬁiznat, Ïe tentokrát byl soupeﬁ
opravdu lep‰í.“
V posledním zápase pak Karviná musela porazit praÏskou
Duklu, aby vybojovala aspoÀ
stﬁíbro. A Baník skuteãnû zvítûzil
(31:29), byÈ k ideálu mûl jeho

v˘kon daleko. „Na muÏstvu bylo
znát velké zklamání z poráÏky od
Zubﬁí, pﬁesto nakonec stﬁíbro
urvali. A to zklamání? To z nich
brzy vyprchá, Ïivot jde dál. Jsou
to talentovaní házenkáﬁi, kteﬁí
mají ‰anci dostat se jednou do
áãka,“ uzavﬁel Jaroslav Hudeãek.

Fanou‰ci ragby se mají naã tû‰it. Havíﬁov postoupil do extraligy a
FOTO: RC Havíﬁov
Ostrava se navíc stane dûji‰tûm kvalifikace ME.

OKD podpoﬁí ‰ampionát v ragby
OSTRAVA (tam) V polovinû ãervna se Ostrava stane dûji‰tûm dal‰í
v˘znamné sportovní akce. Fanou‰ci ragby se mohou tû‰it na kvalifikaãní turnaj mistrovství Evropy 7s!
V sobotu 14. v areálu RC Ostrava a v nedûli 15. ãervna ve Vítkovice Arénû zmûﬁí své síly deset elitních t˘mÛ Evropy. Hraje se

Kula zve na tréninkov˘ kemp
OSTRAVA (tam) Vynikající zku‰enosti z lednového soustﬁedûní
v Turecku vedly ‰éfy fotbalového
Baníku Ostrava k tomu, Ïe pozvání
pro fanou‰ky zopakují. Ano, ti nejvûrnûj‰í fandové se opût mohou pﬁipojit do pﬁípravného kempu. Tentokrát v rakouském Kapfenbergu.
„Na Turecko mám v tomto
smûru velmi pﬁíjemné vzpomínky,“
ﬁekl asistent trenéra Baníku Karel
Kula. „Fanou‰ci, kteﬁí s námi jeli,
byli v˘borní. ByÈ jich bylo jen
devût, dokázali nám v pﬁátelsk˘ch
zápasech vytvoﬁit domácí atmosféru.“ Fandûní pﬁi zápasech ale
nebylo zdaleka to nejatraktivnûj‰í,
co pﬁíznivci zaÏili. Hlavnû mohli
b˘t s t˘mem neustále v kontaktu.
„Chodili se dívat na na‰e tréninky,

Z
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FOTO: Ivo Dudek

mohli b˘t pﬁímo u hﬁi‰tû. Absolvovali s námi zkrátka v‰echno vãetnû
spoleãn˘ch veãerních posezení. A
musím ﬁíct, Ïe fotbalu opravdu
rozumûli,“ dodal Kula.
ProtoÏe byly ohlasy na tento
pokus pozitivní ze v‰ech stran,
hodlá se Baník podobnou akci
zopakovat. Fanou‰ci mohou tentokrát vyrazit s fotbalisty na soustﬁedûní do rakouského Kapfenbergu,
které se uskuteãní od 11. do 21.
ãervence. „Zveme fandy na dobr˘
tréninkov˘ kemp, kde mohou
detailnû sledovat práci nás trenérÛ
s kádrem. A tentokrát se budeme
pﬁipravovat nejen na ligu, ale také
na Pohár UEFA,“ pﬁipomnûl Karel
Kula slavn˘ postup ostravského
t˘mu do pohárové Evropy.

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
MSFL: Karviná–Olomouc B 0:2,
Fr˘dek-Místek–Znojmo 0:1, po 28.
kole: 1. Olomouc B 59, 2. Znojmo
56, 3. Mutûnice 51, …5. Karviná 44,
6. Fr˘dek-Místek 44.
Divize E: Hranice–Orlová 1:0,
Havíﬁov–Velké Losiny 2:0, Ostrava
B–Brumov 6:1, po 28. kole: 1.
Ostrava B 63, 2. Kravaﬁe 49, 3. Sla-

Libor Hanisch byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem turnaje v Zubﬁí.

v sedmi lidech, coÏ je zvlá‰tnost
tohoto sportu. Ve skupinû A budou soupeﬁi ãesk˘ch reprezentantÛ
·panûlsko, Chorvatsko, Portugalsko a ·v˘carsko, ve skupinû B se
stﬁetnou Nûmecko, Andorra, Belgie, Srbsko a Slovensko.
Generálním partnerem kvalifikaãního turnaje ME je OKD.

viãín 47, …8. Orlová 36, 11. Havíﬁov 34.
Okresní pﬁebor: Louky–Doubrava
3:1, Domaslavice–TJ Petﬁvald 1:5,
V. Bohumín–Sn Orlová 2:3, B. F.
Orlová–B. Rychvald 1:1, Havíﬁov
B–H. Îukov 6:1, Bohumín B–VûﬁÀovice 4:1, Tûrlicko–I. Petrovice
2:0, po 24. kole: 1. I. Petrovice 57, 2.
Tûrlicko 53, 3. Sn Orlová 43.

NÁS âEKÁ

âTVRTEK
Fotbal: VûﬁÀovice–Havíﬁov B (17.30).
SOBOTA
Ragby – finále Poháru âSRU:
Havíﬁov–Pﬁelouã (14).
Fotbal – divize E: Orlová–Havíﬁov
(10.30), okresní pﬁebor: TJ Petﬁ-

vald–Louky (12.30), H. Îukov–B.
F. Orlová, B. Rychvald–V. Bohumín (oba 15), Sn Orlová–Domaslavice a Doubrava–Tûrlicko (oba 17).
NEDùLE
Fotbal – okresní pﬁebor: I. Petrovice–Bohumín B (17).

Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., • Pﬁedseda v˘konné redakãní rady: Vladislav Sobol, e-mail: vladislav.sobol@okd.cz • ·éfredaktor: Mgr. Josef Lys, e-mail: josef.lys@okd.cz • Adresa redakce: Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava,
e-mail do redakce: hornik@okd.cz. Telefonní spojení: sekretariát: 596 264 801, fax: 596 113 648, pﬁíjem inzerce: 596 264 803 • e-mail: renata.pavlikova@okd.cz • ostatní spojení pﬁes ústﬁednu: 596 261 111 • www.tydenik-hornik.cz • Vychází ve ãtvrtek • Registrace MK âR E 12 767
Podávání novinov˘ch zásilek povoleno âeskou po‰tou, s. p., od‰tûpn˘m závodem severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne 11. 5. 1999 • Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., 108 00 Praha 10, âernokostelecká 613 • NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

