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Bezpečnostní heslo měsíce: „Největším rizikem při práci je rutina a lenost!"

ekonomickopersonální
ředitel OKD

Vážení spolupracovníci,
vážení kolegové!
Finišuje rok 2015 a zároveň
se blíží začátek roku nového –
2016.
O roce 2015, který je téměř
před svým koncem, můžeme
říct, že byl velmi náročný. Jak
z pohledu zajišťování výroby,
tak především z pohledu vývoje
cen uhlí, za které je prodáváme
naším zákazníkům. Vím, že
znovu opakuji to, co jste si mohli
přečíst už v minulých číslech
Horníka, ale ceny uhlí po celý
rok 2015 proti našim plánům
klesly o více než 30 procent
a my jsme bohužel na ně nebyli
schopni reagovat skokovým
snížením všech našich nákladů.
Co z toho plyne? Bohužel to, že
po započtení všech provozních
a investičních nákladů v OKD
nedosáhneme našeho business
plánu. Musíme si na rovinu říci,
že prodejní cena uhlí se velmi
těžko ovlivňuje. Navíc nám klesá
podíl uhlí vhodného pro koksování a zákazníci nás s ohledem
na vývoj na evropském a světovém trhu tlačí ke snižování cen.
Co můžeme a musíme udělat,
je tedy další snižování nákladů. Vím, že tlak na náklady je
dlouhodobý. Přesto ještě nejsme
na hranici našich možností.
Někde jsme k té hranici blíže,
někde jsme dále. Dlouhodobé
dotování těžby v OKD ale není
možné. Při sestavování DTP
a podnikatelského záměru
pro rok 2016, kdy očekáváme
další pokles cen uhlí na trhu
až o 10 procent, jsem si znovu
uvědomil jednu věc. Mnoho lidí
stále nechápe, že se v hornictví
podstatně změnily podmínky
oproti časům před třemi a více
lety. Já sám jsem za své dlouhé
působení v OKD nezažil situaci,
aby OKD nemělo o podnikatelském záměru pro příští rok
jasno začátkem prosince roku
předcházejícího. Bohužel letos
k tomu dochází.
To je i základní důvod jednání
vedení OKD, NWR a majitelů
OKD se zástupci státu, které
probíhá v tomto období, kdy
se hledá řešení pro rok 2016
a další léta.
Rád bych v tomto kontextu
zdůraznil, že základ pro jakékoli
řešení musí vyjít od nás z OKD.
Sami se musíme postarat o bezpečnou těžbu a o co nejlepší ekonomické výsledky. Teprve pak se
dá jednat o případných formách
pomoci zvenčí. Proto dokončeme
rok 2015 co nejlépe, to je podle
mě to nejlepší, jak můžeme
přispět k řešení roku 2016.

Oceněno 30 statečných mužů
V den svátku svaté
Barbory byly předány
Záchranářské záslužné
kříže udělované
předsedou Českého
báňského úřadu
OSTRAVA – Ve slavnostních hornických krojích se v pátek 4. prosince
sešla v hornickém muzeu Landek
Parku v Ostravě-Petřkovicích
řada mužů. Třicet z nich se ve
13 hodin seřadilo pod záchranářským znakem v síni tradic báňského záchranářství. Šlo především
o členy báňského záchranného
sboru v obvodu působnosti Hlavní
báňské záchranné stanice Ostrava
(HBZS).
Záchranáři se účastnili své nejvýznamnější a nejslavnostnější
události roku, předávání resortních medailí – Záchranářských
záslužných křížů. U příležitosti svátku svaté Barbory, patronky horníků, je udělil předseda Českého báňského úřadu
(ČBÚ) Martin Štemberka. Letos
je v Ostravě 4. prosince předával
jeho zástupce Pavel Dvořák, ředitel Sekce báňské správy. Třináct
odvážných mužů obdrželo bronzový Záchranářský záslužný kříž,
devět stříbrný Záchranářský záslužný kříž a osm mužů pak zlatý
Záchranářský záslužný kříž.
O zásluhách oceněných při záchraně lidských životů, likvidaci důlních nehod, odstraňování jejich následků, ale také rozvoji báňského záchranářství hovořil
nejen Pavel Dvořák, ale také Josef
Kasper, ředitel HBZS Ostrava.
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Jan Jurášek

Vysoké hornické vyznamenání převzalo 30 členů báňského záchranného sboru z rukou zástupce předsedy ČBÚ Pavla Dvořáka.
Zdůraznili nejen fakt, že důlní
záchranářství je speciﬁckým odvětvím hornictví, které se věnuje tomu nejpodstatnějšímu – záchraně lidských životů, ochra-

ně majetku a v neposlední řadě
také preventivní činnosti. To vše
si od členů záchranných sborů vyžaduje neustálou přípravu jak odbornou, tak fyzickou.

Poděkovali
vyznamenaným
za jejich obětavou práci a popřáli pevné zdraví a hornické štěstí v dalším období. Třicítce mužů
bezprostředně po dekorování bla-

Symbolika záchranářského znaku

Záchranářský záslužný kříž

Bohabojnost, dobromyslnost,
spravedlnost, svobodomyslnost,
chytrost, statečnost, rozvážnost
a skromnost. To jsou ctnosti,
které symbolizuje osm hrotů znaku
záchranářů s hornickým želízkem
a mlátkem uprostřed.

Resortní medaile „Záchranářský
záslužný kříž“ se uděluje za výjimečné zásluhy při záchraně života
nebo majetku projevené při zásahu
báňských záchranářů, při cestě
k zásahu nebo při výcviku. Může
být udělena i za zvláštní zásluhy

Uctili památku patronky havířů
V průběhu mše
přítomní přednesli
modlitbu ke svaté
Barboře, aby chránila
horníky od všeho
zlého, požehnala jejich
rodinám, zdejším dolům
a našemu kraji
STONAVA – Na netradičním místě,
ve vestibulu správní budovy společnosti OKD a lokality Darkov
Důlního závodu 1, se konala mše
svatá. Dva dny před svátkem svaté
Barbory, patronky horníků, se na ní
sešli zástupci kroužků krojovaných
horníků společně s delegací závodu 1 v čele s ředitelem Boleslavem
Kowalczykem. Společně s karvinským farářem Stanislavem
Jochymkem prosili křesťanskou
světici o požehnání a ochranu.
Shromáždili se před její sochou, která zdobí vstup do bu-

dovy již řadu let. Prapory čtyř
kroužků krojovaných horníků –
při obci Stonava, dolů Barbora,
František a Gabriela, zdůraznily
význam a obsah obřadu. Mše svatá byla věnována také horníkům,
kteří na šachtách při výkonu svého povolání položili své životy.
„Na šachtách byly kdysi kaple a nikde nechyběly obrazy či

sošky svaté Barbory. Zde se havíři před fáráním často modlili
a prosili světici o ochranu. Jsem
rád, že se s tímto symbolem víry
v důlních závodech opět setkáváme, že se horníci vracejí ke svým
tradicím,” uvedl Jochymek a vyzval přítomné, aby se modlili za ty, kteří v podzemí nedobrovolně opustili tento svět.

„V modlitbě nezapomínejme ani
na ostatní havíře a prosme svatou Barboru, aby všechny chránila a dopřála všem zdraví a spokojený život,” vyzval karvinský farář. Zvláštní pieta pak byla věnována těm zaměstnancům OKD,
kteří na svých pracovištích zahynuli v letošním roce.
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Editorial

Důstojný průběh měla mše svatá, která se konala ve vestibulu správní budovy OKD a DZ 1.

Josef Lys

hopřál kromě jiných i výkonný ředitel OKD Dale Ekmark.
Josef Lys

(Seznam vyznamenaných s jejich
fotograﬁemi v příštím vydání)

o zvýšení odborné úrovně báňské
záchranné služby nebo záchranářské taktiky, a to při splnění podmínky nejméně 10 let činnosti v báňské
záchranné službě. Medaile uděluje
a odevzdává předseda Českého
báňského úřadu.

Ze světa

V Polsku letos přišlo
o život 17 horníků
SOSNOWIEC – V pátek 4. prosince zemřel na následky zranění, která utrpěl v důsledku nešťastné události,
zaměstnanec obsluhy skipové jámy
dolu Bielszowice ve městě Ruda
Śląska. K nehodě došlo ve čtvrtek
po 10 hodině. Horník spadl z výšky
10 metrů do skipu.
Raněný byl převezen
do Krajské odborné Nemocnice
sv. Barbory číslo 5 (kdysi
Hornická nemocnice) ve městě
Sosnowiec. Navzdory operaci
horník v noci zemřel.
Od 1. ledna přišlo při práci
v těžebním průmyslu o život
celkem 17 horníků, včetně devíti
zaměstnaných v uhelných dolech. V hornictví se událo celkem
1776 pracovních úrazů, se zvlášť
těžkými následky na zdraví jich
bylo 22. V černouhelných dolech
došlo k 1111 pracovním úrazům,
7 z nich skončilo se zvlášť těžkými následky na zdraví.
red
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V DZ 1 odměnili Zaměstnance roku 2015
FOTO: Ivo Čelechovský

Čtyři přípraváři obdrželi
zvláštní ocenění
za odvahu a obětavou
pomoc kamarádům při
mimořádné události

Zleva: Karel Blahut, předseda ČBÚ Martin Štemberka, Miroslav Konečný, Kamil
Kempný a Ivan Šimek.

Medaile Jiřího Agricoly
obdrželi čtyři zástupci OKD
PRAHA – Čtyři zástupci z OKD – Karel
Blahut, závodní dolu DZ 2, Miroslav
Konečný, závodní dolu DZ 1, lokalita
Karviná, Kamil Kempný, výrobní náměstek DZ 1 a Ivan Šimek, závodní
dolu DZ 3 převzali v úterý
8. prosince z rukou ministra

průmyslu Jana Mládka a předsedy
Českého báňského úřadu Martina
Štemberky resortní medaile Jiřího
Agricoly za zásluhy o české hornictví.
Rozhovor s našimi oceněnými kolegy
přineseme v příštím vydání týdeníku
Horník.
red

Nad plán 54 650 tun
a 90 metrů
Ředitel Důlního závodu 1 Boleslav
Kowalczyk úvodem ve stručnosti zhodnotil dosavadní výsledky letošního roku. Uvedl, že úkoly za jedenáct měsíců závod plní.
Proti předpokladu je vytěženo
navíc 54 650 tun uhlí a vyraženo
90 metrů důlních chodeb. „Pokud
se podaří splnit prosincové technické režimy, pak splníme a překročíme úkoly celého roku 2015,”
uvedl Kowalczyk a poděkoval přítomným a všem zaměstnancům,
kteří se na těchto výsledcích podílejí. Pak už došlo na předávání diplomů a odměn.

PŘIBYLO PŮL METRU UHLÍ
A U ROSTI & ROSTI FEDRUJÍ
STONAVA – Vzestup mocnosti
v rubání 371 000 s koksovatelným
uhlím dobývaném horníky Rostislava
Špalka z úseku Rostislava Huspeky
se v Důlním závodě 2 projevil
jediným říjnovým zápisem na skuru. Rosťa & Rosťa nechyběli ani
na vyhodnocování listopadových
limitních výkonů, které se neslo druhou prosincovou středu v poněkud
skromném duchu.
Prvního letošního „limiťáku“
dosáhl Špalkův kolektiv v dubnu
ještě v porubu 332 209/1, ale pak
mu štěstí nepřálo. „Stěnu 371 000
jsme nafárali v květnu, jenže příroda
k nám nebyla přátelská. Mocnost
se pohybovala od metru dvaceti
po metr třicet s metrovou přibírkou
kamene. Museli jsme denně v rubání
přistřelovat průvodní horniny,“ nechal se slyšet vedoucí úseku.
Lépe se osádkám nevedlo ani při
krátké epizodě v porubu 331 315
lokality Jih. Po návratu do stěny
371 000 na Severu vybavené stovkou sekcí DBT 1300/3100 a kombajnem Eickhoff SL 300 se začala

situace zlepšovat. „Od desátého
měsíce zase fedrujeme! Uhlí máme
asi metr osmdesát, průměrné denní
postupy čtyři a půl až pět metrů,“
upřesnil hlavní předák.
Rubání s délkou 175 metrů
provozuje v režimu nonstop šest
part se směnovými předáky
Miroslavem Valanym, Lumírem
Zapalačem, Františkem Jarábkem,
Jaromírem Meleckým, Andrzejem
Nowatkowskim a Rafalem Witkem
a předákem zámečníků Jánem
Jakubíkem. Ti v říjnu nakopali celkem 15 538 tun a splnili parametry
LV na 137,5 procenta.
V listopadu jim pak technický
režim úkoloval těžbu ve výši 19 800
tun, ale výsledek předčil všechna
očekávání. 35 176 tun znamenalo
plnění na 164,78 procenta! „Co říct
ke kolektivu? Jsou to známé ﬁrmy!
Zkušení horníci, kteří usilují v prosinci i o další limiťák,“ podotkl Huspeka
s tím, že svátek sv. Barbory oslavili
v jeho předvečer rekordním denním
postupem.

Ocenění za odvahu
a obětavou pomoc
Mezi oceněnými byli rovněž čtyři
přípraváři kolektivu hlavního předáka Rastislava Valenčíka z lokality Darkov. Byli to Pavel Kmeť,
Luděk Bartoň, Tomáš Tyrlík a Jan
Vančák. Ti obdrželi zvláštní ocenění a odměnu za odvahu a obě-
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KARVINÁ – Ocenit pracovníky Důlního závodu 1 za příkladný přístup a dosavadní práci bylo
hlavní náplní akce Zaměstnanec
roku 2015, která se konala ve středu 2. prosince ve společenském
zařízení Barborka v Karviné.
Vedle vyznamenaných a členů vedení závodu 1 byli na ní přítomni výkonný ředitel OKD Dale
Ekmark a provozní ředitel OKD
Pavel Hadrava.

Zaměstnanci roku 2015 se sešli ve společenském zařízení Barborka k převzetí ocenění.
tavou pomoc kamarádům při mimořádné události, ke které došlo
6. srpna letošního roku v lokalitě Darkov. Tehdy tam zahynuli tři
horníci. „Velmi si vážím a cením
toho, že jako první, bez profesionálního záchranářského vybavení, spěchali na pomoc svým kolegům. Jde vpravdě o hrdinský čin.
Prokázali svou odvahu a kolegiálnost. Za to je jim třeba upřímně poděkovat,” řekl při udělování
ocenění ředitel Kowalczyk.

Příběh čtyř obětavých
přípravářů
První dva jmenovaní přípraváři nám po převzetí diplomů
ve stručnosti popsali svůj příběh:
„Pracovali jsme na čelbě asi dvě
stě metrů od místa, kde došlo k výbuchu důlního plynu. Cítili jsme

Ocenění za odvahu a obětavou pomoc kamarádům při mimořádné události
(zleva) Luděk Bartoň, Tomáš Tyrlík, Pavel Kmeť a Jan Vančák.
silný ráz. Vyhodilo to elektriku.
Běželi jsme do míst, kde se to stalo. Snažili jsme se zjistit, k čemu
vlastně došlo. Jenže vysoká teplota nám neumožňovala jít do epicentra. Po chvíli přispěchali další
kolegové, to už jsme vynášeli dva
zraněné a také se snažili zabezpečit lutnový tah. Prostě jsme chtěli
pomoct kamarádům. Vlastní nebezpečí či rizika jsme nevnímali.
To jsme si začali uvědomovat až
s odstupem času, když jsme se dozvěděli, že tam zahynuli tři kolegové. Prostě jsme tehdy do toho šli
s jakousi samozřejmostí, bez nějakého rozmýšlení,” pověděli nám
a přiznali, že ocenění od vedení
závodu je mile překvapilo a potěšilo.
Josef Lys

Radek Lukša

Zaměstnanci roku 2015 z Důlního závodu 1 po převzetí ocenění.
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P1 je jedničkou názvem i výsledky
Úsek Martina
Dobrovolného je v plnění
LV letos nejlepší, daří se
však už i dodavatelům.
Svůj první úspěch
zaznamenali i polští
přípraváři z WPBK-BIS

Rostislav Huspeka (vlevo) a Rostislav Špalek se skurou.

Za říjen jeden, v listopadu tři
Aby nemuseli do kulturního domu
u severní lokality volat za říjen jen
Rosťu & Rosťu, spojili vyhodnocování limitních výkonů za desátý
i jedenáctý měsíc. Duo z porubu
371 000 doplnila rubáňová esa
Krzysztof & Krzysztof z Alpexu –
hlavní předák Krażewski s vedoucím úseku Szewczykem. Jejich
osádky ve stěně 332 207 nakopaly 78 069 tun. V zadání měly

pouze 46 800, takže splnily
parametry LV na 154,73 procenta. Na rovných sto procent
dosáhl jediný úspěšný čelbový
kolektiv DZ 2 s hlavním předákem
Jánem Savarym z úseku Adriana
Firly. Na štrece 402 322 vyrazil
89 metrů. Špalkovi, Krażewského
i Savaryho chlapi zaznamenali
v listopadu třetí letošní zápis
na skuru.

STAŘÍČ – Přípravářský úsek
Martina Dobrovolného se nadále
udržuje na špici paskovských razičů. Důkazem jsou listopadové
výsledky při plnění limitních výkonů – ze sedmi kolektivů, které
splnily parametry, tři patří do P1.
Zůstávaly za nimi i nejvyšší průměrné denní postupy a celkové
metráže.

STONAVA – Dne 4. prosince krátce
po 2. hodině ranní došlo v oblasti
Důlního závodu 2 v lokalitě Jih,
v nadloží provozovaného porubu
401 311 ve 39a. sloji ve 3. kře k otřesovému jevu o energii 7,2x106 J
a zaplynování důlního díla,
v jehož důsledku byli zraněni tři
zaměstnanci.
Na místo byl neprodleně povolán
důlní a lékařský výjezd Hlavní
báňské záchranné služby, která
zraněné horníky odvezla do okolních
nemocnic k lékařskému ošetření.
Tito lidé nejsou v ohrožení života.
Následkem otřesového jevu nedošlo

k deformaci výztuže, ani k poškození
výstroje díla v oblasti porubu a ani
přilehlých tříd. Pracoviště bylo uzavřeno a HBZS tam provedla důkladnou rekognoskaci terénu a nezbytná
geomechanická opatření.
Příčinu této mimořádné události
šetří komise složená ze zástupců
Obvodního báňského úřadu pro
území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého, OKD, Green Gas
DPB, vedení Důlního závodu 2 a zástupců odborové organizace.
Havarijní stav byl ukončen 6. prosince v 6 hodin ráno.
Ivo Čelechovský, mluvčí OKD
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Důlní otřes v Důlním závodě 2

Předvedly se zejména osádky hlavního předáka Zdeňka
Szewczyka připravující budoucí
těžní třídu 112 5451. „Režim jim
uložil vyražení šestasedmdesáti metrů. Dokázaly ale díky dobrým podmínkám čtyřiadevadesát. A to vše v uhlí při maximálním listopadovém denním postupu v Důlním závodě 3 ve výši
4,88 metru,“ oznámil vedoucí výroby Marek Červenka s tím, že
pro Szewczykovy chlapy pracující s vrtačkou DH-DT 1 a nakladačem DHL 1200 to znamená pátý
zápis na skuru.
Už při vyhlašování „limiťáků“
za jedenáctý měsíc v úterý 8. prosince bylo nicméně jasné, že další zástupce úseku P1 – kolektiv
Jiřího Hantschela – letos nikdo

V jedenáctém měsíci splnili limitní výkony v Důlním závodě 3 pouze čelboví.

nepřekoná. Devítka je více než
výmluvné číslo! Hantschelovci
pokračovali ve stabilní, kvalitně
odváděné práci při ražbě výduchu
112 4350, s nakladačem Hausherr

Razičské party přidaly
v listopadu na Důlním
závodě 3 sedm zápisů
na skuru, rubáňovým
se nedařilo.
a vrtačkou VVH 1-R zde zvládli 68 metrů. Denně zhruba 3,78
metru.
O něco lépe si počínali na těžní třídě 112 4352 raziči Martina
Cypry s osvědčenou technologií
Hausherr/VVH 1-R. Každý den

„ukrojili“ čtyři metry. Výsledkem
je celkem třiasedmdesát, osmý
splněný LV. Tohoto počtu dosáhl
po listopadu také kolektiv Libora
Tománka z úseku P2 vedeného
Romanem Gajdzicou, který chystá těžní třídu 059 5353. Lehce tam
přeplnil zadání, vyrazil 58 metrů.
Úsek P3 Aloise Pavelka vyslal na vyhodnocování LV Petra
Pustáka díky postupu jeho osádek
na dopravním spojení 077 5343/1.
Dodavatelé z TKBČ pak vedoucího úseku Mária Krebse s hlavním
předákem Michalem Machou.
Jeho kolektiv razil větrní spojení
082 7251 a větrně-dopravní cestu 112 7453/3, vystřídal technologie (DH-DT 1/DHL 1200 a VVH
1-R/Hausherr), jakož i proﬁly
(SPN 14G a SPN 10G), dohromady za sebou nechal 61 metrů nových chodeb.
A na chlebovické lokalitě na výdušné třídě 2441 v oblasti 145. sloje se nakonec odbyla první limiťáková premiéra polských čelbových dodavatelů v Důlním závodě 3. Zkušený kolektiv Mirosława
Suwaje z úseku WPBK-BIS vedoucího Andrzeje Pałasze splnil
s klasikou VVH 1-R/Hausherr
parametry na 100 procent, což
znamenalo vyražení 55 metrů.
V proﬁlu SPN 10G ujel denně
2,65 metru.
Radek Lukša

Z OKD

10. prosince 2015 | www.ihornik.cz

Darkovští úpraváři trhali
během listopadu rekordy

Slovo ředitele

Václav Kabourek
ředitel Závodu
úpraven

FOTO: Radek Lukša

Fedrující rubáňové
kolektivy, o dvacet
procent vyšší
výkon vodního
prádla a motivovaní
zaměstnanci, to všechno
stálo za vynikajícími
výsledky
DARKOV – Historicky nejvyšší denní a posléze i rekordní měsíční
vsázky do prádla dosáhli v listopadu úpraváři v lokalitě Darkov.
Umožnily to jak rubáňové kolektivy Důlního závodu 1 přeplňující technické režimy v produkci zejména koksovatelného uhlí, tak
samotní pracovníci či pracovnice
Závodu úpraven (ZÚ). Svým přístupem a využíváním výkonnějších technologií.
„Maximální denní vsázku
ve vodním prádle ve výši 21 600
tun jsme zaznamenali v sobotu
28. listopadu. Předzvěstí tohoto vynikajícího výkonu se již stala vsázka 20 700 tun o týden dříve,“ informoval výrobní náměstek
ZÚ Jiří Waclawik s tím, že zpraco-

463 700
Lukáš Burgr (vlevo) a Ladislav Sojka u třídiče, jehož instalace
zvýšila výkon úpravny.
vávané uhlí pocházelo ze čtyř porubů provozovaných na Darkově
a dvou ze šachty ČSA. Většinu
vsázek tak tvořilo UVPK.
Až o dvacet procent přitom
úpravářům navýšilo výkon přidání nového „síta“ neboli třídiče N61. Celý technologický uzel
doplnily také vylepšené dopravní
cesty či čerpadlo Warman na hrubé kaly. Instalaci měli na starosti dodavatelé, uvedení do chodu

ch tun
Tolik listopadový
íč
ěs ní vsázje maximální m
rkovské
ka od doby, co da
oj
prádlo st í.

kmenoví zaměstnanci ZÚ. Během
jedenáctého měsíce
přidali novou pásovou
linku na rozdružovací stroj –
SM vanu.
Za zápisem do úpravárenské historie však stojí především
lidé. „Rekordní výsledky by nebyly bez perfektně připraveného
provozu úsekem strojní údržby
vedené Františkem Pietraszkem

Petr Waleczek ve velíně vodního prádla úpravárenského komplexu v lokalitě Darkov.
Kornasovou, Stanislavu Durajovou a Petra Waleczka.
Také motivace darkovských
báňských úpravářů je, jak
Waclawik zdůraznil, vysoká.
Za třetí kvartál letošního roku totiž je v soutěži ZÚ vyhlásili za nejlepší. „Chtějí tento úspěch obhájit. Vloni Úpravna Darkov vyhrála
v prvním, druhém i třetím čtvrtletí,“ dodal výrobní náměstek.

a elektro údržbáři v čele s Jiřím
Chrobokem,“ řekl výrobní náměstek. Poděkování si podle něj zaslouží kompletní osádka vodního prádla hrubé i jemné části s mistry
Lukášem Burgrem a Martinem
Šmídou a hlavními předáky
Ladislavem Sojkou a Miroslavem Delongem. Nelze opomenout obsluhu velínu: Stanislavu

Radek Lukša

Bohatší Vánoce díky dobrým nápadům
Losování Continuous
Improvement 2015 přináší
napětí, ale také radost.
A motivuje k přemýšlení o tom,
co vylepšit na pracovištích
ZÁVOD ÚPRAVEN – Fešácký červený
klobouk se v Závodě úpraven stal
slosovacím osudím nachystaným
k velmi atraktivní části motivačního
programu Continuous Improvement
2015 (CI). Do jeho útrob bylo
2. prosince za přítomnosti vedení
závodu v čele s ředitelem Václavem

Kabourkem, při dohledu manažera
CI Rostislava Volka a zástupců
zlepšovatelů úpraven vloženo
71 čísel, tedy o 25 více, než tomu
bylo loni. Za každým se skrývalo
jméno autora úspěšného nápadu
podaného v období od 1. 12. 2014
do 30. 11. 2015 v Závodě úpraven.
Před zahájením samotného
aktu poděkoval ředitel Václav
Kabourek zaměstnancům za aktivitu, kterou projevují v oblasti
Continuous Improvement. Zvýšený
počet podaných a přijatých návrhů

svědčí o zájmu zaměstnanců přispět
k plnění úkolů úpraven také činností
nad rámec běžných pracovních povinností. „Věřím, že i v příštím roce
budou naši zaměstnanci aktivní
a podaných nápadů bude ještě více,
než tomu bylo letos. Zvláště pak
očekávám aktivitu od čtyř mladých
inženýrů, kteří k nám do závodu před
nedávnem nastoupili. Na našich
pracovištích je stále co vylepšovat,”
upozornil Kabourek.
Než manažer CI Závodu úpraven
Radim Pavlík vložil do klobouku

expedice a zásobníků praného uhlí
(ZPU). Poukázky stejné cestovní
kanceláře v hodnotě 20 000 Kč patří
Mileně Kamenské, báňské úpravářce, z obsluhy ZPU. Třetí vylosovaný
Marian Przycek, provozní zámečník
jemné úpravny, se raduje z poukázek v hodnotě 10 000 Kč na nákup
elektroniky ﬁrmy Datart. Výhercům
blahopřejeme.
Zpravodajství z losování v dalších
závodech přineseme v příštím
vydání Horníka.

71 čísel, připomněl pravidla losování
a charakterizoval ceny, o které se losuje. Pak už Lenka Kekláková (s tváří
odvrácenou od osudí) postupně
vytáhla tři šťastná čísla, za kterými
se skrývala jména zlepšovatelů.
Zatímco loni byli vylosováni zaměstnanci všech tří úpraven závodu, letos
mezi šťastlivci byli pouze zaměstnanci úpravny ČSM. Poukázky na nákup zájezdu v Cestovní kanceláři
Čedok v celkové hodnotě 50 000 Kč
připadly Petru Janiczovi, báňskému úpraváři, hlavnímu předákovi
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Vážení kolegové,
máme za sebou velice úspěšný
měsíc listopad. Co se týče pracovní stránky, v ní jsme dosáhli
několika nejlepších výsledků
v naší historii. Celková expedice
ve výši 842 kt byla nejvyšší
v tomto roce. Nejvyšší byla také
naše výroba sortimentů – 807
kt.Dne 28. 11. 2015 jsme
pak v úpravně Darkov dosáhli
historicky nejvyšší denní vsázky
do prádla, a to ve výši 21 600
tun. Měsíční vsázka do prádla
byla rovněž nejvyšší – 463 700
tun. Prokazuje se, že naše
cíleně zaměřené investice
potvrzují oprávněnost a rychlou
návratnost. Za tyto výsledky
patří velké poděkování celému
našemu úpravárenskému týmu.
Ve společenské oblasti jsme
v Závodě úpraven již potřetí společně oslavili svátek Barborky
slavnostním šachťákem,
na kterém jsme nezapomněli
na ﬁnanční výpomoc potřebným dětem. Minulý týden jsme
odměnili pracovníky, šťastné
výherce, kteří se zapojili
do Continuous Improvement.
Je potěšitelné, že po rozpačitých začátcích se naše činnost
v oblasti CI úspěšně rozvíjí. Teď
však nastává, řečeno sportovní
terminologií, „závěrečný ﬁniš
do cílové rovinky“. Pokud chceme vyhrát a dokázat v této velice
těžké době své úpravárenské
umění, musíme zvládnout výrobní i expediční úkoly v měsíci
prosinci. Tím bychom výrazně
pomohli celé naší ﬁrmě v tak důležitých ﬁnančních tocích. Jsem
si vědom, že čas předvánoční je
právě o to náročnější, ale jsem
přesvědčen, že stanovené úkoly
společně zvládneme a pomyslnou cílovou pásku protrhneme
jako vítězové.
Na závěr mi dovolte, abych
popřál všem zaměstnancům
naší ﬁrmy klidné prožití Vánoc
a úspěšný vstup do nového roku
2016.
Zdař Bůh

Josef Lys

Tři inovátoři budou mít letos veselejší svátky

Pan Horníček dole v dole

Frankovi, kde jim předal poukazy
na zájezdy a elektroniku.

pásy kupy. Té roboty, než to člověk uklidil,“ vysvětloval.

1. cena – Petr Jamnicz

2. cena – Milena Kamenská

Hlavní předák expedice a ZPU
(zásobníků praného uhlí) se zapojil do trvalého zlepšování
po zjištění, že s tím souvisí i ﬁnanční motivace. „A teď mám pro
rodinu krásný dárek na Vánoce,
byť to doma všichni vědí, takže nebude žádným překvapením. Nad zájezdem musíme dát
hlavy dohromady,“ konstatoval
úpravář s dvaadvaceti lety praxe. Letos podal jediný dobrý nápad – montáž bočního vedení
na pásové dopravníky 763 a 863
pod podavači zabraňuje vypadávání vypraného koksovatelného uhlí. „Dříve jsme ho měli pod

Báňská úpravářka obsluhující zásobníky praného uhlí je v OKD osmým rokem, zato má však otevřené oči a mysl. Hlášení skoronehod
jí totiž vyneslo v soutěži společné
pro zaměstnance Závodu úpraven
a Závodu servisních služeb cenu
v podobě poukazu na wellness pobyt. Nyní k ní přibyl i zájezd za přínos k trvalému zlepšování. „Dobrá
motivace, že? Podnětů jsem letos
podala pět, tři byly přijaty. Týkaly
se zlepšení bezpečnosti práce,“
přiblížila. Na zájezd hodlá jet se
sestrou Lenkou Keklákovou, která pracuje v darkovské úpravně.
Na ní nechá také výběr destinace.

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Úpravárenský ředitel Václav Kabourek měl s manažerem odbytu Miroslavem
Mencnerem jednoduchou cestu
za vítězi závodního inovátorského
losování. Všichni tři totiž řízením
osudu dělají v Úpravně ČSM.
„Svým způsobem je dobře,
že los padl na tři kolegy ze stejné úpravny. Alespoň si tak můžete sdělovat své dojmy a názory
na systém trvalého zlepšování,“
nechal se slyšet Kabourek s tím, že
Petr Jamnicz, Milena Kamenská
i Marián Pryczek měli štěstí.
„Museli pro to ovšem učinit první krok… a taky ho udělali. A teď
mohou ostatním zaměstnancům
říci, že to stálo za to!“ podotkl ředitel. Ten výherce pozval k vedoucímu Úpravny ČSM Boleslavu

Petr Jamnicz, Milena Kamenská a Marián Pryczek s Václavem Kabourkem (vpravo).

3. místo – Marián Pryczek
Provozní
zámečník
jemné
úpravny se o výhře dozvěděl
na nemocenské, marodí delší dobu po jím nezaviněné dopravní nehodě. „Vylosovali mě
v měsíci, kdy uplyne třicet let
od mého nástupu do OKD. Je to
samozřejmě náhoda, ale i tak to
pro mne znamená ocenění mojí
práce a výzvu do dalších aktivit. Poukaz proměním ve vánoční dárky pro rodinu,“ prozradil.
V tomto roce mu v CI schválili jediný zlepšovák – převěšovací drážka mezi dvěma zvedáky
zabraňuje šikmým tahům, tím
pádem snižuje nebezpečí úrazu
a je přínosem pro bezpečnost,
usnadňuje i manipulaci s břemeny.
uzi

Z OKD

číslo 43 | ročník 45

Povedená slavná sese
na stonavské šachtě

FOTO: Radek Lukša
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Šachťákové perličky

Nadační podpoře se těší i karvinský dechový orchestr Májovák.

Nadace LANDEK schválila projekty

Záchrana hornických
památek a udržování
hornických tradic
jsou naším společným
cílem – motto Nadace
LANDEK Ostrava

„Proti jiným letům se zvýšil počet
přihlášených projektů na třiadvacet,
a to včetně jednoho vlastního. Pět
jsme jich přijali bez redukce požadovaného příspěvku a u jedenácti jsme
snížili výslednou sumu. Pět projektů
bylo zamítnuto a dva jsme zařadili
do druhého kola s termínem podání
přihlášek do 31. března 2016,“
řekl ředitel NLO Josef Gavlas s tím,
že výsledky jsou i na webu (www.
nadace-landek.cz).
Na zasedání NLO představila
také svůj tradiční hornický kalendář
s názvem Těžní věže 2016; vydala ho
již po osmnácté. Tentokrát v novém,
přijatelnějším formátu. „Hornický
kalendář už na rok 2017 je rovněž
naším projektem zaregistrovaným
do druhého kola výběrového řízení,“
prozradil nadační ředitel Gavlas. uzi

FOTO: Důl ČSM

OSTRAVA – Klubová setkání,
prezentace, publikační a kulturní
aktivity či udržování památek
a tradic. Na šestnáct projektů
souvisejících s hornictvím uvolní
Nadace LANDEK Ostrava (NLO)
příští rok čtyřsettisícovou částku.
Výběrové řízení 1. kola Nadačního
programu 2016 řešila její správní
a dozorčí rada.

Ředitel DZ 2 Zbigniew Janowski při vyhlášení sbírky na Barborku.
STONAVA – Slušný pokrok udělal ve světě hornických tradic
personalista stonavské šachty
Radomír Štix. Zatímco předloni
dorazil na sesi jako jeden ze smrdutých fuxů a vstoupil zde do řad

Komu a na co přiřkli podporu
 Klub přátel Hornického muzea
Ostrava (reprezentativní výstava
v Senátu ČR, zájezd na tuto
výstavu, vydávání Hornického
zpravodaje, setkání na svátek
sv. Barbory, zapojení do Setkání
hornických a hutnických měst a obcí
v Příbrami, plenární schůze klubu)
 Májovák, dechový orchestr
Karviná (koncertní činnost v roce
2016)
 Kroužek krojovaných horníků Dolu František (pořízení
stejnokrojů)
 Městská knihovna Havířov
(vydání publikace Vzpomínky
vysloužilého horníka – veselé
vzpomínky z hornictví 2)
 Městský obvod OstravaMichálkovice (kulturní festival
MichalFest)

 Spolek na ochranu industriálního dědictví Karviná
(projekt Industriální dědictví
na Karvinsku)
 Hornicko-historický spolek
Stříbro (pořízení úřednických
hornických uniforem ze začátku
19. století)
 Důl Jan Šverma Žacléř (přepis
starých ﬁlmů s hornickou tematikou a označení kulturní památky)
 Občanské sdružení Zálužné
(vydání publikace Zálužné
1785–2015, 230 let v krajině
břidlice)
 Miroslav Šmíd, Ostrava (vydání
sborníku Dokumentace ostravského kulturního dědictví –
uchování melodií a textů pro
příští generace)

Soutěž v napínání největšího řetězu.

slavných semestrů, letos patřil
k pořadatelům 26. šachťáku ČSM.
I jemu proto ředitel Zbigniew
Janowski vyslovil díky za povedenou akci s vtipnými šveﬂy, urputným soutěžením a důstojným
uctěním hornického stavu.
Slavné vysoké a neomylné prezidium zastával šéf oddělení technologické projekce OKD Petr
Horák. Pravým adlátem jmenoval ředitele DZ 2, pravopravým
provozního ředitele OKD Pavla
Hadravu, levým výkonného ředitele společnosti Dale Ekmarka, levolevým jeho překladatelku Irenu
Tobiášovou. Ta později též tlumočila Ekmarkovu premiérovou řeč
na šachťáku v našem revíru (bez
povinného oslovení sese).
Došlo na chvíle veselé – soutěže
v napínání pětimetrového spilového dopravníkového řetězu, pivní
trasfuzi, prolézání lutnou, šroubování šroubů – ale i vážné – osobní
vzpomínka v rámci Salamandru
na Petra Lesniaka, peněžní sbírka

na OSSB. Na ctění pivního zákona dbala PiPo s Vrchním pivním
policejním radou (technik OPRU
Jaroslav Hečko) a Velitelem zásahové jednotky (pracovník ZBZS
Pavel Topič).
uzi

 historicky první rogo verbum
výkonného ředitele OKD Dale
Ekmarka
 historicky první účast
Zbigniewa Janowského
na čéesemácké sesi
 pivní zasrání pro vyrušujícího
přípravářského předáka Jána
Savaryho
 nejrychlejší vypití tupláku
masti Jiřím Gaďůrkem z důlní
dopravy
 vzpomínka na zesnulého
vedoucího DBS a nadlišáka
Petra Lesniaka
 uvedení vedoucího ODMG
Roberta Vochty do funkce
nadlišáka
 sese vybrala do Zlatého
gumáku na sirotky z Barborky
93 960 korun
 nejštědřejší tablicí se ukázala
rubáňová s kontráriem Jiřím
Korbelem
 dalších 1983 korun se vybralo
u vstupu na toalety

Oblíbenou čéesemáckou soutěží je pivní transfuze pro čtveřice.

Přečetli jsme

REPROFOTO: Horník

Severní energetická uzavře hlubinný důl Centrum
MOST – Severní energetická uzavře
příští rok na jaře hlubinný důl
Centrum. Limity těžby hnědého uhlí,
které zůstaly na Mostecku zachovány, neumožňují jeho další rozvoj,
řekla mluvčí skupiny Gabriela
Sáričková Benešová. Poslední
stěna by v rámci platného povolení
měla být dotěžena na jaře příštího
roku.
O uzavření dolu se spekulovalo
už v minulosti, dlouhodobě se

potýkal s nevyrovnanými ekonomickými výsledky. „I když hlubinná
těžba v tomto dole nebyla poslední
léta efektivní, udržovali jsme ji
zejména s ohledem na zachování
cenného know-how pro budoucí
těžbu v bočních svazích lomu
ČSA. Investice do otvírky nového
těžebního pole by však byla v každém případě, nejenom s ohledem
na klesající ceny uhlí, ztrátová,“
uvedla mluvčí.

Severní energetická se podle
ní připravovala na rozvoj hlubinné
těžby v bočních svazích lomu ČSA.
V loňském roce zahájila zkušební
projekt ve svazích pod Jezeřím.
„Byl rozražen první okruh a zahájena těžba metodou takzvaného
chodbicování. Avšak v souvislosti
s platností limitů nebude možné
po ukončení těžby na lomu ČSA
pokračovat ani v tomto projektu,“
doplnila Sáričková Benešová.

V dole pracuje více než 300 lidí.
Kolik jich Severní energetická případně propustí, to zatím jasné není.
„Dopady této situace se pokusíme
co nejvíce zmírnit. Připravujeme
interní plán zaměstnanosti, který
zmapuje možnosti uplatnění zaměstnanců z dolu Centrum v rámci
skupiny, případně u našich dodavatelů,“ sdělil generální ředitel skupiny
Petr Kolman.
Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz

Těžaři lokality Darkov DZ1 v listopadu splnili technický režim na 130 procent.

Oslava svaté Barborky v Polsku ve znamení nejistoty z dalších měsíců
KATOVICE – V atmosféře nedostatku informací o dalších perspektivách polských dolů v nadcházejících měsících pracovníci polského černouhelného hornictví slavili tradiční svátek – Barborku.
Jen za prvních devět měsíců roku
2015 totiž vykázali ztrátu 1,67 miliardy zlotých.

Kompania Węglowa (KW), ještě
v roce 2012 vykázala zisk ve výši
170 milionů zlotých. Loni ale přišel obrovský zlom, který měl za následek ztrátu hotovosti ve výši
2,4 miliardy zlotých. Propad pokračuje i letos. V prvním pololetí
Kompania Węglowa přiznala ztrátu okolo 750 milionů zlotých netto.

Kompania Węglowa
ve velkých ztrátách

Uhlí se stále prodává pod cenou

Letošní rok plyne ve znamení obrovských problémů prakticky
ve všech oblastech tohoto resortu:
změn ve vedení dolů, ohrožení výplat v některých šachtách, násilných protestů v Jastrzębiu Zdroju
i zahrnutí velké části dolů do státní Firmy pro restrukturalizaci
dolů. Dva týdny po zvolení nové
předsedkyně polské vlády Beaty
Szydło tak 95 tisíc zaměstnanců polského hornictví stále čeká
na nějaké zásadní rozhodnutí.
Před čtyřmi roky se polské šachty chlubily svými několikamilionovými zisky. Největší z nich,

Na základě těchto ekonomických
výsledků se už loni začalo mluvit
o možné fyzické likvidaci některých dolů. Po rozsáhlých lednových
protestech ale bývalá vláda od svého záměru ustoupila. Nicméně problémy KW přetrvaly, a proto se hledaly varianty, jak z nich vybruslit. Současná nová vláda sice vehementně deklaruje, že likvidace dolů
nenastane, ale žádné pozitivní informace z nově založeného a několik dnů fungujícího Ministerstva
energie stále nepřicházejí.
Obchodníci sice vyslali několik
optimistických signálů a potvrdili mírný nárůst cen za prodej uhlí,

což v rámci započaté restrukturalizace dočasně přibrzdilo narůstající ztráty. Ale i přesto. Podle katovické Agentury pro rozvoj průmyslu
má polské hornictví za první pololetí roku 2015 na svém kontě ztrátu
ve výši bezmála 1,5 miliardy zlotých,
která se během následujícícho kvartálu ještě zvýšila o dalších 220 milionů zlotých. Je to dáno tím, že se každá tuna uhlí až do srpna prodala pod
cenou o 34,42 zlotých. V září nastalo
mírné zlepšení a propad ceny byl už
jenom o 21,98 zlotých.

Hledá se řešení hluboké krize
Restrukturalizaci proto zahájily prakticky všechny společnosti. V polovině října prezident Katowickiego Holdingu
Węglowego (KHW) Zygmunt
Łukaszczyk prohlásil, že díky tomuto ozdravnému programu
KHW za prvních devět měsíců
2015 vykázal kladný hospodářský
výsledek ve výši 12 milionů zlotých a celý rok zakončí „s maximálně dvoucifernou ztrátou“.

Jednou z hlavních aktivit černouhelného polského hornictví je orientace na těžbu hrubších sortimentů uhlí namísto
prachu, který se špatně prodává. A tak některé šachty ustupují od technologie těžby kombajnem, který uhlí hodně drtí, a vracejí se zpět k metodám těžby prostřednictvím vrtů a výbuchových
materiálů. Příkladem mohou být
Důl Wieczorek (patří do skupiny KHW), nebo i Důl Wujek, který začal produkovat na úkor uhlí
energetického větší množství
dražšího uhlí koksovatelného.
Bývalý ministr státní pokladny získal 22. října souhlas, aby
sto procent akcií KHW bylo převedeno na stát, což mělo zaručit
rychlejší kapitálový vstup potenciálního investora. V té době se
neoﬁciálně hovořilo o tom, že takovou strategickou ﬁrmou může
být energetická ﬁrma Enea, která
ve stejnou dobu dokončovala proces převzetí jiného dolu – samostatně fungující Bogdanky.

Restrukturalizace má zvýšit
efektivitu těžby

Rovněž Jastrzębska Spółka
Węglowa (JSW), kterou také
vlastní stát (Skarb Państwa),
na počátku roku 2015 zahájila
rozsáhlou restrukturalizaci, jejímž hlavním výsledkem mělo
být zvýšení efektivity těžby. Už
tak velmi vážnou finanční situaci ve firmě v září ještě více zhoršila žádost bankovního domu
– ING Banku Śląskiego –, který využil svého práva a požádal o předčasné splacení dluhopisů v celkové hodnotě 26,3 milionů zł a 12,95 milionů amerických dolarů. JSW v červenci
roku 2014 podepsala s bankami
smlouvu o vydání emise dluhopisů v objemu 700 milionů zlotých a 163,75 milionů amerických dolarů. Nárok na předčasnou výplatu vznikl držitelům
dluhopisů od 31. července 2015
v případě, že JSW nebude plnit
svoje závazky (v důsledku nepříznivé situace na trhu) a dluhopi-

sy až do 30. července 2015 neudrží na mezinárodních trzích.

Dohoda JSW s držiteli
dluhopisů
Na konci listopadu se JSW nakonec s držiteli dluhopisů
(Powszechna Kasa Oszczędności
Bank
Polski
SA,
Bank
Gospodarstwa Krajowego, ING
Bank Śląski SA i PZU Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty) dohodla na několikaměsíčním odkladu vyplacení všech dluhopisů. Podmínkou ale je, že restrukturalizace ﬁrmy bude dokončena
do 30. června 2016. JSW současně
do 18. prosince 2015 musí vyplatit dluhopisy v objemu 15 milionů zlotých.
Jestliže restrukturalizace nevstoupí v platnost od 1. 7. 2016
(včetně), bude Jastrzębska Spółka
Węglowa povinna předčasně vykoupit část dluhopisů od všech
držitelů.
cel
Zdroj: PAP
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Jozef Pintér sice nepatří
k rodákům a nepracoval
ani na šachtě, ale
horníci a jejich činnost
i zvyklosti se stali
součástí jeho života

Velmi na mne zapůsobilo důlní
neštěstí z roku 1961, obrovský požár v 8. sloji se 108 mrtvými horníky. V poslední době se zajímám
i o státem chráněné technické památky, které v areálu Dukly zůstaly,“ vysvětloval.
Chybět samozřejmě Pintér nemohl, a také nechyběl, jak upozornil, na slavnostech v Havířově
spojených s hornictvím i jeho tradicemi. Naposledy na 19. Setkání
hornických měst a obcí ČR letos
v červnu. „Jako kronikář musím
být všude, kde se něco děje. Den,
kdy se nic neděje, ten neexistuje.
Bez svého fotoaparátu a častokrát
i dalšího v záloze nevyrážím ven,“
konstatoval.
Všude ho za ta léta znají. Vždyť
se účastnil akcí od vítání občánků
po štědrovečerní posezení s bezdomovci v azylových střediscích.
„Nic mi nesmělo uniknout. A proto jsem také letos nešel na rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky, kde koncertovala
kapela Kryštof, ale na Šumbark.
Tam město postavilo vánoční
strom na náměstí T. G. Masaryka
poprvé,“ dodal.
Radek Lukša

HAVÍŘOV – Když založili Havířov,
navštěvoval Jozef Pintér gymnázium na rodném jižním Slovensku.
Posléze sledoval jeho rozvoj z ostravského Zárubku, kde s manželkou bydleli u tchána, lokomotiváře
šachty Alexander. Nakonec se stal
kronikářem pečlivě a zodpovědně dokumentujícím a zachovávajícím historii nejmladšího českého
města pro budoucí generace.

„Havířov je takový, že ať člověk
chce, anebo ne, vždycky bude mít
k tomu hornictví blízko,“ uvedl
Pintér, jenž většinu produktivního života strávil v různých funkcích v oblasti výpočetní techniky. Pomineme-li manželčina otce
a jeho příběhy z dolu, s havířinou
se dostával do kontaktu díky svému koníčku – historii. Baví ho

FOTO: archiv

„Nefáral jsem, ale
hornickou práci
obdivuji,“ řekl
Jozef Pintér, jehož
jubilující město
nedávno vyznamenalo
nejvyšším oceněním.

Jozef Pintér s havířovskou kronikou v písemné podobě.
především ta regionální, ke které
patří i dobývání uhlí.
„Dříve, než jsem v roce 2008
vyhrál výběrové řízení na havířovského kronikáře, shromáždila
se mi doma spousta fotograﬁí, po-

hlednic, výstřižků a jiných dokumentů ukazujících na zdejší minulost a události,“ líčil s tím, že
jeho činnost není nepodobná novinařině. Čili vyhledávání a zpracovávání informací. Ty se objevují
v kronice elektronické na internetu i v klasické psané formě.
„Hodně mě zaujal například
právě Důl Dukla. Dokud byl činný, patřil Havířov k hornickým
městům se vším všudy. Mám jeho
historii i současnost zmapovanou.

FOTO: HGF, VŠB-TUO

Havířovský kronikář
je starší svého města
Blažena Hamadová komentovala přehlídku rytířských erbů.

GEOLOGOVÉ SE BAVILI
NA SLAVNOSTI TRILOBIT
OSTRAVA – Den po tehdy oﬁciálně neslavené sv. Barboře se
v roce 1956 sešla veselá chasa
z Hornicko-geologické fakulty
„báňské“ a položila základ dnešní
tradice slavnosti Trilobit. Ta je
pro geology tím, co je pro havíře

O hudební doprovod
se starala smečka
v čele s harmonikářem
zvaným Plaváček,
dobře známá
z hornických šachťáků
v revíru.

Vánoční strom na Šumbarku je
nejhezčí ze všech tří ve městě.

FOTO: Radek Lukša a archiv

Ocenění na konec kariéry

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Město odměnilo svého kronikáře nejvyšším oceněním.

Jozef Pintér s kronikařinou co nevidět sekne, má už sedmasedmdesát let. Nechce riskovat, že odejde,
podle svých slov „od rozdělané
práce“. Radnice se mu letos
odměnila udělením Ceny města
Havířova za významný přínos

(kromě něj ji obdržel in memoriam
i nedávno zesnulý kvestor zdejší
soukromé vysoké školy Václav
Bezecný). Do dalšího výběrového
řízení na kronikáře se však již nikdo
nepřihlásil, po Pintérovi to začnou
dělat havířovští knihovníci.

Nouze nebyla ani o vtipné scénky
s geologickou tematikou.

šachťák: letošní byla ve staré menze
VŠB-TUO v Ostravě-Porubě přímo
na svátek hornické patronky.
„Zveme na ni studenty, vyučující
a také absolventy našeho krásného
oboru z praxe, a to včetně kolegů,
co našli uplatnění u těžařů. Těch
posledních bohužel dorazilo méně,
neboť 56. ročník Trilobita probíhal
v poněkud komornější atmosféře,“ vysvětlovala posluchačka
geologického inženýrství Blažena
Hamadová.
Některé roky se podle ní slavnost
nekonala vůbec, další zase – tak
jako nyní – nevolili Rytíře (zástupce
profesorů, jemuž náleží i nápaditý
erb). „Vždy je ale vybrán Trilobit
reprezentující studentský stav.
Ten večer vede. No, a tentokrát
jsem měla tu čest já. Dali mi jméno
Selenopeltis Buchii Buchii,“ líčila
Hamadová.
Geologové mají i vlastní ceremonii vstupu do profesního cechu.
„Jako se pasují rytíři mečem, tak
my pasujeme adepty zvané humři
do stavu kosů kopem tam, kam
se to dá předpokládat – do zadní,
sedací části těla. Zhostila se toho
s úspěchem spolužačka z Institutu
geologického inženýrství HGF
Denisa Cviklová,“ upřesnila.
Legrace si, jak Hamadová upozornila, užili rovněž jinak ctění profesoři, doktoři či doktorandi. Soutěžili.
Plněním různých úkolů si zasloužili
mikulášskou nadílku v podobě uhlí
nakopaného v OKD, prošli zkouškou
z geologické představivosti s doplňováním dvojsmyslných obrázků či
absolvovali vrtařskou překážkovou
dráhu.
uzi

Pozor na pysk
Seděli zme na svatek svate Barborki
pěkně v těplučku hospudki Na Upadnici
a představovali se, jake budu letošni
Vanoce. „Pravily rosničky v televizi, že pry
budu na blatě!“ tvrdil Jiřik. „Ja se myslim,
že tajak dycki kecaju a všecko budě
naopak,“ pravil od pipy kelner Zbyňďa
a rovnal větvički třešně do krygla z vodu,
aby nas na Štědry den, až přiděme
na tradični stědrovečerni pivko, přivitaly
pěkně rozkvetle. „Když se nědavno bez
dešťa kajsik v Čechach zablyskalo
a zahřmělo, pravil jakisik mudrala, tež
v televizi, že to signalizuje bile a ledove
Vanoce. Tuž se vyber! Ja bysem dal rači
na rokami ověřenu lidovu pranostiku niž
na vypočty něpřesnych meteorologuv.

Šak kolik razy se už šastli, ni!?!“ řeknul
sem svuj nazor na problem.
Ale to už do hospody vletěl Poldek!
Leve oko napuchle, na hornim pysku
leukoplasť: „Že bych se na to přiště
něvysral,” pravil na pul huby a enem
sykal bolesťu jak přes natrhnuty pysk
srkal zimne pivo. „Co se ti stalo?” vyvalil
oči Antek. „To ta zasrana předvanočni
idylka! Byli zme z moju nakupovať darki
v Ostravě. Sedime v lokalce, když se
z ampliona ozvalo, až se davame pozor
na kabele, kabelki, taški a kapsy, bo su
ešče furt mezi nami něpřizpusobivi lumpi,
kteři pravě včil v tym čase předvanočnim
okradaju spoluobčany. Chtěl sem cosik
svoji řecť, když do mě žduchla a pravila:

,Divej, Poldek, jak se tam tyn mlady,
tmavy, kudrnaty synek hrabe v kabelce
tej pani!’. Všimnul sem se teho hned. Ta
hlupa baba měla kabelku enem tak přes
rameno a navic aji odepnutu! Ja bych ty
baby někdy zliskal, jak su blbe! Tuž sem
přiskočil, lapnul synka za ruku a zařval, že
tu krasť něbudě. A co myslitě, že se stalo!? Dal mi dvě pecky do pysku, a bo to
bylo na zastavce a dveři lokalki odevřite,
vyskočil ven. Ta baba mi ani něpoděkovala, že sem ji zachranil penize, a ostatni
ludě se tvařili, tajak by se nic něrobilo.
Tuž tyn zmetek zdrhnul a ja zustal sam
z rozbitym pyskem. Však viditě, jak
vypadam,” vyhrknul ze sykanim svoju
čerstvu historku. „Ja, ja, ni nadarmo se

řika: Zrob susedovi dobře, osere ti plot!”
pravil na to Jiřik. „Kdyby ses hleděl svojiho tajak to robim ja,

byl bys včil v cajku! Či maš místo mozku
pivni pěnu?! Něspominaš se, že se to
stejne stalo před paru rokami aji mi?”
ešče stačil dodať a tak tak uhnuť před
pivnim tackem.
Ale to už se zebral slovo Erďa. „Vitě
kolik razy v životě se stydi roba a kolik
razy chlop? Baba štyry razy: poprve, když
idě s chlopem poprve, podruhe, když je
mu poprve nevěrna, potřeti, když
se za to poprve něcha zaplatiť,
a poštvrte, když za to poprve
zaplati sama. To chlop enem dva
razy: poprve, když němože podruhe, a podruhe, když němože
poprve! Fajne, ni!?”
Tuž zdař buh, vaš Lojzek
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Přehlídka upřímné dětské radost

Přeplněné centrum Havířova – tak lákal koncert „Kryštofů“.

Havířov doslova šílel nadšením,
Kryštof zahájil předvánoční čas
První prosincovou neděli
slavnostně rozsvítili vánoční
stromy ve dvou největších
hornických městech. V kulturním
programu na celé čáře zvítězilo
nejmladší město ČR
HAVÍŘOV/KARVINÁ – „Kdo je víc než
havíř? No přeci štajgr,“ říká na začátku ﬁlmu Zlatá šedesátka v současnosti asi nejpopulárnější havířovský
rodák a lídr kapely Kryštof Richard
Krajčo. Právě on koncertem se svou
kapelou zakončili show, během
které v Havířově rozsvítili vánoční
strom. Akci sledovalo odhadem přes
deset tisíc lidí, centrum města bylo
uzavřené a na bezproblémový průběh
dohlížely desítky policistů.
Ano, takhle nějak dokáže v současnosti „pobláznit“ publikum jedna
z nejlepších kapel, která pochází
z Havířova a hrdě se k tomu hlásí.
Náměstí Republiky se začalo plnit
první prosincovou neděli kolem 16.
hodiny. Davy lidí postupně zaplnily
nejen plochu náměstí, ale také silnici
a chodníky u OD Elan.
Před samotným koncertem
a rozsvícením stromu spojeném
s velkolepým ohňostrojem došlo

na patnáctiminutový ﬁlm, který by
měl být lahůdkou pro všechny havířovské patrioty, pamětníky i příznivce
kapely Kryštof k 60. výročí založení
města. „Práce na ﬁlmu trvaly rok
a Krajčo se ujal role průvodce dokumentem, šedesátiletou historií města
i tím, kdo vám vysvětlí, proč je Havířov
Havířovem,“ říká mluvčí města Eva
Wojnarová.
Havířov má také letos tři vánoční
stromy – v centru města, na Podlesí
a v části Šumbark. „Dva ze stromů
pocházejí ze soukromých zahrad
obyvatel města, jeden strom je tradičně z nedalekých Beskyd,“ doplnila
Wojnarová.
O poznání skromněji, ale také
před zaplněným náměstím, rozsvítili vánoční strom v Karviné. Toho
se tradičně ujal primátor Tomáš
Hanzel společně s Andělem. Zatímco
v Havířově se shodli, že jejich program
se závěrečnou pomyslnou třešničkou
byl skvělý, v Karviné to tak jasné
nebylo a názory se různily. Některým
se nelíbil strom, který je údajně křivý,
jiným zase slabší kulturní program.
Nic to však nemění na tom, že blížící
se vánoční svátky nenechávají nikoho
chladným.

KARVINÁ − První prosincová neděle patřila tradiční akci, která zakončila rok 2015, tedy už jedenáctý rok fungování Spolku svatá
Barbora. Ten se stará o děti i maminky, kterým se z namáhavé práce v podzemí nevrátila hlava rodiny. Pozdravit, popřát všem krásné
Vánoce a úspěšný další rok a předat peněžní šeky přišli do Obecního
domu Družba v Karviné i čelní
představitelé naší společnosti.
Nechyběl výkonný ředitel OKD
Dale Ekmark, ředitel Důlního závodu 1 Boleslav Kowalczyk či ředitel Důlního závodu 3 Zdeněk Koval.
Dorazila také ředitelka Centra
personálních služeb OKD Radka
Naňáková nebo ředitelka Nadace
OKD Karolína Preisingerová.
„Opět po roce mám radost, že tady
mohu se všemi být. Je to moje druhé
BarboRadování, užijte si ho,“ podotkl na pódiu Dale Ekmark.

Rekordní šek z DZ 1
Dvouhodinovou akci moderovala
Martina Jančiková, o zábavný program se postaralo Krajské středisko volného času Juventus Karviná.
Ještě předtím, na samotném začátku programu, se však Barborce
předávaly peněžní dary vybrané
na Šachťácích (Skocích přes kůži)
jednotlivých závodů. Za Důlní závod 1 předal šek ve výši 267 095 Kč
jeho ředitel Boleslav Kowalczyk.
„Je to rekordní částka, kterou jsme vybrali na našem nedávném Skoku přes kůži. V chlapech se možná probudily emo-
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Také jedenácté setkání
dětí, maminek a přátel
Barborky přineslo zábavu,
dobrou náladu, společné
vzpomínky a v neposlední
řadě také přes půl milionu
korun na hornické sirotky

BarboRadování udělalo pomyslnou tečku za rokem 2015.

Naše anketa
KARVINÁ – Spolek svatá Barbora, zvaný výstižně Barborka, je s námi už jedenáctý rok a stále pomáhá
dětem, kterým se otec nevrátil z náročné práce v podzemí. Jak vnímáte její význam?
Boleslav Kowalczyk, ředitel Důlního závodu 1
Mám ohromnou radost, že něco podobného
v roce 2004 vzniklo, protože k různým
neštěstím docházelo v hornictví vždycky. Pro
maminky i děti to bylo těžké období. Nyní
mají alespoň jistotu, že se o ně Barborka
postará po ﬁnanční stránce, protože před vznikem Spolku
svatá Barbora bylo vše na státu. Je krásné vidět, jak si
spolu všichni rozumí, přejí si a společně fungují.
Zdeněk Koval, ředitel Důlního závodu 3
Celý Spolek svatá Barbora je velmi dobrou
myšlenkou. Poprvé jsem se účastnil
tradičního BarboRadování a viděl jsem,
jak důležité je Barborku podporovat. Také
mě těší výše vybraných peněz v jednotlivých důlních závodech.

Adam Januszek

Senioři se scházejí na besedách
jsem totiž na našich setkáních náhodně evidovat přítomné. V seznamu
mám 42 bývalých spolupracovníků.
Bohužel, 12 z nich už opustilo naše
řady navždy. Některým dalším zdravotní stav nedovolí přijít mezi nás. Zveme
mezi sebe i dřívější pracovníky odboru
hlavního mechanika GŘ OKD. Letos se
nás sešlo 21 v čele s nejstarším, 93
letým hlavním mechanikem.”
red

Peněžní šeky udělaly všem velkou radost. Uprostřed za maminkovský výbor Marta
Szamaránszká, vpravo pak předsedkyně Monika Němcová.

Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD
Činnost Barborky vnímám jedině
pozitivně. Pro hornické sirotky dělá
opravdu hodně a to je moc důležité.
Nadace OKD ji od svého vzniku
podporuje v maximální možné míře
a rozhodně nejvyšší částkou. Na Hornických slavnostech s námi Barborka pokaždé plní zábavnou část
programu.

„Všem chlapům moc
děkujeme. Je úžasné,
že se jim podařilo mezi
sebou na Šachťácích
vybrat tolik peněz, která
pomohou dětem jejich
bývalých kolegů, kteří už
bohužel nejsou mezi námi.
Poděkování však patří
i všem dalším dárcům."
předsedkyně
Spolku svatá Barbora
Monika Němcová

Výkonný ředitel OKD Dale Ekmark se zapsal

Hornické spolky se sešly na valné hrom
Setkání s hodnocením
roku, volbou perkmistra
i přijetím dalšího,
pětadvacátého člena
proběhlo v Příbrami;
městě, jež připravuje
na příští rok evropskou
hornickou slávu

PŘÍBRAM – Na pětadvacet členů se
přijetím
Hornicko-historického
spolku Západočeských uhelných
dolů ze Zbůchu u Plzně rozrostlo Sdružení hornických a hutnických spolků (SHHS) ČR. Stalo
se tak poslední listopadový pátek
v Příbrami, kde nechyběli ani zástupci našeho revíru.
„Valné hromady se zúčastnili zástupci dvaceti spolků. Plus samozřejmě nováčci ze Zbůchu,“ in-

formoval Josef Gavlas z Nadace
Landek Ostrava s tím, že po obvyklých procedurálních bodech programu došlo i na zhodnocení letošního hospodaření SHHS. To se jeví
vyváženým, prostředků navíc proti loňsku přibylo. „K potěše všech
hlasujících byly schváleny příspěvky v původně navrhované výši tisíc
korun za spolek ročně,“ poznamenal Gavlas.
Slovo pak dostal příbramský sta-

Ostravsko-karvinský revír
zastupují

13/43-VI/15
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KARVINÁ – Senioři, bývalí zaměstnanci
odboru hlavního mechanika a energetika dolu ČSA Karviná, se setkávají
každý rok. V tom novém to bude už
po pětadvacáté. Většinou vzpomínají
na staré časy, respektive na veselé
příběhy ze svých pracovišť. Do redakce nám o tom napsal Zdislav Pitala:
„Od roku 2002 jsem samozvaným, ale
uznávaným „šichtmajstrem“. Začal

Jaromír Pytlík, předseda SHO OKD
Odbory by lidem měly pomáhat. Také tak
činíme a zvlášť Barborku podporujeme
dlouhodobě. Dokonce máme i své
zástupkyně ve výboru. Jde o předsedkyni
Moniku Němcovou a účetní Milenu
Bachratou.

 Klub přátel Hornického muzea
v Ostravě
 Kroužek krojovaných horníků
Barbora
 Kroužek krojovaných horníků
Dolu František
 Kroužek krojovaných horníků při
obci Stonava
 Nadace LANDEK Ostrava
 Hornicko-geologická fakulta
VŠB-TU Ostrava
 Hornický spolek Prokop Ostrava
 Hornický spolek Rozkvět
Sedliště
Josef Gavlas předává kalendář Těžní věže 2016 kolegovi z Kladna.

Členové předsednictva KPHM Ostrava v de
rosta Jindřich Vařeka, a to na téma
Evropského dne horníků a hutníků
plánovaného na víkend 10. až 12.
června. Souběžně s ním se uskuteční i jubilejní 20. Setkání hornických
měst a obcí ČR. „Obě akce chystáme v rámci 800. výročí vzniku
Příbrami a v rozpočtu jsme na ně vyčlenili částku přesahující tři miliony korun,“ upřesnil.
Protože byl v SHHS letošní rok
také volebním, hlasovalo se o složení předsednictva i členech reviz-

Panorama
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ti, i to je BarboRadování
vřené srdce, by Barborka nemohla
fungovat,“ poděkovala ještě jednou
Monika Němcová.

Velké poděkování dárcům

ce, za což jsem rád. Je vidět, že
nám všem není osud dětí, které
přišly o otce, lhostejný,“ prohlásil Kowalczyk. Za Důlní závod 2
předal šek na 93 960 Kč Radomír
Štix (chybí na něm necelé dva tisíce, které byly přepočítány z eurových bankovek – dohromady tak
95 943 Kč), za DZ 3 pak nový ředitel Zdeněk Koval. Ten v ruce třímal šek na 99 321 Kč.
Chyběl pouze šek ze Závodu
úpraven, tam se vybralo 40 410 Kč.
„Šestadvacátého listopadu při
Skoku přes kůži se stala krásná
věc. Jeden z hostů úpravárenského šachťáku, ředitel a jednatel externí firmy Screen servis Zdeněk
Kubíček, se rozhodl, že nám přispěje podobnou částkou, jakou
mezi sebou zaměstnanci Závodu
úpraven vybrali,“ líčila předsedkyně Spolku svatá Barbora
Monika Němcová.

A co řekl, to splnil. Během prvního prosincového týdne přistálo
na účtu Barborky čtyřicet tisíc ko-

Po nutných, ale příjemných oficialitách už nic nescházelo k zahájení
zábavně-společenského
programu. Toho se ujali taneční ukázkou v maskáčových tričkách členové jednoho z mnoha
kroužků KSVČ Juventus Karviná.
Potom už následovaly aktivity,
do kterých se mohly zapojit také
děti – a nejen ony. Ve dvojicích se
hrály hry s nafukovacími balonky, nechyběla správná navigace
po předem vyznačené trase s tím,
že jeden člen týmu měl zavázané
oči šátkem a druhý jej navigoval.
Všichni si užili spoustu zábavy,
každý se bavil a alespoň na chvíli
zapomněl na všední starosti. Děti
byly nadšené. „Je to tady skvělé,
jako každý rok,“ překřikovaly se
navzájem.
Jak už je na téměř všech akcích
v našem regionu zvykem, nechyběly ani mažoretky, dorazil také
Mikuláš s dárky a na závěr nemohlo chybět společné foto, kte-

FOTO: Adam Januszek

Společné hry pro maminky
s dětmi

Základní organizace důchodců a krojovaných horníků Dolu ČSA. Druhý zleva stojí předseda Leo Lach.

Doubrava uctila sv. Barborku,
potom rozsvítila vánoční strom
Hornická obec už žije
předvánočním obdobím.
Den před Mikulášem se
lidé setkali v kostele,
druhý den pak na náměstí

DOUBRAVA – Oslavit svou patronku,
poprosit ji o ochranu, vyprosit si požehnání a také vzpomenout na ty,
kterým život pod zemí vyhasl. To
byly důvody slavnostní mše v kostele sv. Hedviky konané právě u příležitosti svátku svaté Barbory v pátek
4. prosince.
Duchovní otec Římskokatolické
farnosti Doubrava Marcel Puvák
zasedl za varhany, mši vedl farář
P. ThDr. Milan Adámek z Havířova –
Prostřední Suché, který se do místního kostela vrátil po dlouhých
46 letech. „Tehdy jsem byl kapla-

nem v Dolní Lutyni,“ prozradil sedmdesátce návštěvníků.
Hodinový akt za účasti krojovaných
horníků z „Armády“ (Základní organizace důchodců a krojovaných horníků Dolu ČSA), kdy na závěr všichni společně pronesli modlitbu ke svaté Barboře, aby požehnala horníkům,
zdejším dolům a tomuto kraji, byl důstojnou vzpomínkou na světici a mučednici, která je ochránkyní mnoha řemesel a povolání, z nichž nejvýznamnější je hornictví. „Takovou akci
vítám. Také letos jsme byli osloveni panem farářem Puvákem. Škoda jen, že
nedorazili naši kamarádi ze Stonavy,“
pověděl předseda Leo Lach.
„Sešli jsme se tady všichni společně už podruhé. Doufám, že se
z tohoto aktu stane tradice, protože spolupráce mezi vedením
obce a římskokatolickou farností
je na dobré úrovni. Sám jako bý-

Velký sál Obecního domu Družba v Karviné hostil BarboRadování podruhé.
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ré se bude vyjímat třeba v kronice Zdeňky Bínové. „Tato kniha mapuje celých jedenáct let
Barborky. Jsou v ní zaznamenány
všechny akce, o kterých bylo napsáno, a mnoho dalších zajímavostí,“ ukazuje na stůl v předsálí.
Pro všechny členy Barborky je tato
kronika skoro jako bible.
BarboRadování se v Karviné konalo druhý rok po sobě. Poprvé ho
však uváděla Martina Jančiková
z KSVČ Juventus Karviná – a byla
nadšená. „Krásná akce. Vlastně jakákoliv, při které se podporují děti,
je důležitá. BarboRadování pak
obzvlášť, protože se jedná o děti,
které přišly o tatínka. Celá myšlenka Barborky je výborná věc,“
zdůraznila.
Tak zase za rok a na stejném místě…
Adam Januszek

Modlitba před šichtou

Betlém s živými zvířaty se setkal s radostným ohlasem.

HAVÍŘOV – Denně od 10 do 18 hodin
s výjimkou Štědrého dne je pro všechny návštěvníky v galerii KD Radost připraven už 15. ročník výstavy betlémů.
Autorkou pestrobarevné prezentace
je opět členka Českého sdružení
přátel betlémů a Spolku českých
betlemářů Marta Halfarová.
„Pro tento ročník jsem vybrala
tvorbu umělců převážně z Havířova,
kteří si toho náležitě považují. Betlémy
jsou z různých materiálů, například
z perníku, skla, keramiky, dřeva, papíru
a dalších,“ uvedla Halfarová na vernisáži výstavy, která byla obohacena
o zpěv a krátké recitování dětí z havířovských školek a škol. K vidění jsou
také vánoční dekorace a pohlednice.

„Když jsem ještě fáral v lokalitě
ČSA, měli jsme Barborku vystavenou v proskleném výklenku a před
každou šichtou jsme se pozdravili,“ prozradil starosta Doubravy
Pavel Krsek.
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Kouzlo Vánoc v havířovské galerii

adě

valý horník mám k podobným akcím kladný vztah. Když jsem ještě fáral v lokalitě ČSA, tak jsme
měli Barborku vystavenou v proskleném výklenku a před každou
šichtou jsme se pozdravili,“ řekl
po mši starosta Doubravy Pavel
Krsek.
Druhý den už patřil v centru
obce zábavě s vyvrcholením v podobě rozsvícení vánočního stromu. Atmosféru dotvářel kromě tří
hudebních vystoupení (Dominik
Vršanský s kapelou Nač ten spěch,
Schelinger revival a Mirai) také další program určený převážně dětem.
Byla připravena Ježíškova pošta,
Mikuláš s družinou nebo živé ovečky. Zájemci si také mohli na vlastní kůži vyzkoušet lidové zvyky.
Dospělí pak nepohrdli stánky s občerstvením, především s něčím tekutým na zahřátí, byť panovalo příjemné bezvětrné počasí.
Krátce před šestou večerní se pak
všichni návštěvníci dočkali ozdobeného a osvětleného stromečku.
Ta pravá vánoční atmosféra, pouze
s absencí sněhu, pak pokračovala
do večerních hodin. Adam Januszek

Zajímavostí výstavy jsou dvě
speciální sekce – Pozdravy z ciziny
a Betlémy pro naše nejmenší. Děti
mají příležitost si prohlédnout například panoramatický betlém z časopisu Méďa Pusík, kornoutový betlém
a mnohé další. Pozdravy z ciziny pak
nabízejí pohled na betlémy z Kanady,
Slovinska, Rakouska, Slovenska,
Polska i z daleké Afriky.
„Betlémy jsou symbolem křesťanství. Rozhodně nejde o cizí vlivy jako
Santa Claus nebo děda Mráz. Jsem
rád, že mě paní Halfarová na tuto
hezkou výstavu pozvala,“ podotkl
primátor Havířova Daniel Pawlas.
Vstupné je během celého prosince
dobrovolné.
aja

15. ročník výstavy betlémů probíhá v galerii KD Radost.
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ní komise. „Všechno zůstalo při
starém. Další tři roky je perkmistrem Miroslav Šťastný a šéfem revizní komise Ladislav Kajzar, předseda Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava,“ uvedl Gavlas
zvolený místopředsedou. Řady
sdružení by se podle něho měly rozrůst i o Hornický spolek z Trutnova
(udržující tradice těžby uhlí) či
Občanské sdružení obce Zášová
u Vítkova (odkazující na těžbu břidlice).
uzi
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ebatě před hlasováním.

A. WEBER Spólka z o.o., ul. Boczna 8, 44-240 Zory, Polsko

Po šichtě
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číslo 43 | ročník 45

VÁHY 23. 9. – 23. 10.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Klidně pusťte z hlavy jisté pomluvy
a chodbové řeči. Uškodit by vám neměly. Šéfové chystají nějaké změny,
pozor, aby to nebylo na váš účet.
Své problémy a potíže raději nechte
uvnitř uzamčené, je nanejvýš nutné,
aby všichni věřili, že jste úspěšní
a spokojení. Jen k takovým lidem
se nabídky dobře placené
práce a výhodné obchody
pohrnou.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 10. 12. do 16. 12.

Pomůcka : alet, Alin, alive, DRE, krzno, Lin, PPT, Selin, SLN, TLC.

Paznehtník

Ohebný
vodič

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Pomoc, kterou budete chtít
po známém, vám připraví jen další
zklamání. Bude jistější, když si poradíte sami. Můžete najít správnou
formu pro tvůrčí činnost. Přesvědčíte
se, že se umíte jednoduše vymezit
a rozhodnout. Doma se s partnerem
vrátíte k ožehavému tématu.
Tentokrát však budete oba
výrazně klidnější a výsledkem bude kompromis.

Řeknete dost malé šikaně
a komandování ze strany vašich
kolegů. Nebylo by divu, kdybyste zvýšili hlas. Je to ale jediný
způsob, jak si zachovat nezávislost. Zároveň se ve vašem okolí
objeví někdo, na koho si musíte
dávat pozor. Nenechte se zmást
líbivými řečmi. Vaše
intuice by vás neměla
zklamat.

Úřad
Roční období (zastarale)

Předložka
Příbuzenstva

Ženy mající
manžela
Domácky
Hedvika

Verneův
kapitán
Mez. kód letiště Toluca
(Mexiko)

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

RAK 22. 6. – 22. 7.

Islámské
tradice
Blaho

Vajíčko vší
Větračka
(horn.slang)

Mořské ryby
Jiráskovo
jméno

Iniciály
Glyceridy
ruského mast.kyselin
sochaře
Švédské
Trubeckoje muž.jméno

Švédský
historik
Řeka v Íránu

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.

Důležité je pro vás udržování
dobrých vztahů s okolím. Platí to
jak v práci, tak i v partnerských
vztazích. Jen tak zdárně dokončíte
to, co jste si předsevzali. Vzniknou
i situace, kdy budete muset
zatnout zuby a obrnit se trpělivostí.
Bude-li vás někdo k něčemu nutit,
vyčkávejte a hrajte o čas.
V citech projevte svůj
temperament.

Pájeti

Slovensky
jak

Kód letiště
Drum. Island
Dom. slovensky Marie

Vybírat
Uvádět

Šikmo

Zvýš.tón
D o dva
půltóny
Velký zobák

Zkr. Obchodní akademie
Ryba

Psí rasa
Jméno
režiséra
Pontiho

Štrúdl
Asijský poloostrov

Rusky jak

Stříkat
Povlaky
na přikrývky
Mykací stroj
Kočí

Natřít lakem
(řidčeji)
Pravá
neštovice
Cibetkovitá
šelma
Taxa
Monarcha

Stírat

Citoslovce
zaklení

Vojenský
oděv (zast.)
Semknuté
společnosti

Z vnitřku
Slovensky
ubrus

SPZ Prahy
(D)

Mužské
jméno
Důlní
pracoviště

Skupina
Fr. Janečka
Jednotka
aktivity

Slovensky
kůže

Nový týden bude náročný na psychiku. Připravte se na vznětlivé
reakce, které mohou vést k neuváženým výrokům, kterých byste
později litovali. Před jistou věcí
nezavírejte oči v klamné naději,
že vyšumí do ztracena. Důkladně
si promyslete možná východiska,
zapojte svůj organizační
talent a výsledek se
dostaví.

Písemné
osvědčení

Neoklestit
(kmen)
Ať žije

Pletichy

Postavení planet nabízí prostor
pro vaše iniciativy. Budete mít
rovněž větší volnost v rozhodování.
Nadřízení i partner se spolehnou
na vaši intuici a jejich připomínky
budou jen okrajové. Žádné váhání,
přímo se vrhněte do realizace
některých starších odvážných
představ. Mělo by vám to
přinést jak ﬁnance, tak
uznání.

Bývalý název
papírnictví

Ženské
jméno
Přinášet

Dobrozdání
(plurál)

Zobáním
sesbírat

Pod vlivem různých okolností si
rozmyslíte svůj slib půjčit větší
částku známým nebo přátelům.
Velmi citelně se jich dotknete.
Pokud však máte sebemenší
pochybnosti, uděláte jen dobře.
Vaše profesní kariéra začíná pomalu stoupat vzhůru. Nenechte se
ošálit drobnými potížemi.
Právě v nich můžete hledat
skrytá pozitiva.

Posouzení Medvídkovitá
šelma

Jařma
Anglicky
živý

Těžký kov
Vniknutí

Potrat

Nenechte se přespříliš svazovat
starostmi. Věci se budou hýbat
a srovnávat de facto samy a vám
zbude čas na zábavu a navazování nových známostí. Pokud váš
výběr bude dobrý, můžete prožít
vzrušující ﬂirt. Vaše tělo ovládají
hormony a vy máte chuť se pustit
do kdejakého milostného
dobrodružství, bez ohledu
na následky.

2. DÍL
TAJENKY

Dom.sloven.
Vladimír
Název římské pětky

Arterie

Peníze – věčné téma a původce
spousty radostí i problémů. Je
třeba s nimi hospodařit rozumně.
Výhodný nákup bude lákavý, ale
pomyslete na to, co potom. Přijdou
nutná vydání a budete přinuceni
si od někoho půjčit. Snadno se
tak dostanete do řečí. Pro osoby
single se nabízí seznámení
s větší perspektivou
do budoucna.

Značka
hliníku

Město
v Polsku

Dvojtrupové
plavidlo

Změna plánů nemusí být sama
o sobě nijak hrozná. Jenom je
třeba zvážit, co vám doopravdy
přinese. V pracovní oblasti půjde
o činnost, která vás donutí spojit se
s cizími lidmi. Dotkne se vás jejich
pozitivní vliv a oceníte i nově vzniklá
přátelství. Vašemu partnerovi neunikne, že záříte
spokojeností, ze které může
čerpat i sám pro sebe.

Hornic. zkr.
Spojený
větrní okruh

Rozpoložení Subtropický
mysli
strom

Předložka

Nerudovo
jméno
1. DÍL
TAJENKY

Slovensky
jestliže

Partnerův zjevný i nenápadný tlak
na to, abyste dokončili dlouho
rozdělanou práci, vás bude přivádět k zoufalství. Navíc vám nikdo
nebude schopný pomoci. Rodinná
bouřka je na obzoru a vyskytnouli se poblíž tchán nebo tchýně,
není vám co závidět. Náladu si
spravíte ve společnosti,
kde se stanete středem
pozornosti.

Když se Bailey vydá na dovolenou, netuší, jak velké dobrodružství
ji čeká. Při přeletu hor vysadí motor letadla a pilotu Cameronovi
se jen s potížemi podaří nouzově přistát. Oba jsou zranění a Bailey
si uvědomuje, jak těžké bude přečkat v mrazivé divočině. Že jim
jde opravdu o holý život, to se potvrdí při zjištění, že havárie jejich
letadla nebyla žádná nehoda...

MURPHYHO ZÁKONY
Nezáleží na... (dokončení v tajence
křížovky).

V prostředí, kde nikoho neznáte,
se nebudete cítit zrovna nejlépe.
Nedělejte si z toho těžkou hlavu,
vše bravurně zvládnete a získáte
si další příznivce. Koketování
se staršími osobami opačného
pohlaví se raději vyhněte. Vaší
nadřízení vás potřebují, je třeba
toho využít, možná byste
mohli prosadit nějaký svůj
požadavek.

Slovenská
otázka při
sázce
Čas

Stelivo pro
dobytek
Kód letiště
Salina (USA)

Sibiřská řeka

Slovensky
dřevo
Šachová
remíza

Tvary
prodávaného cukru
(potrav.)

Velká myš
SPZ Rychnova nad
Kněžnou

Ruské muž.
jméno i typ
letadla

Mořský rak

A sice

Vojenské
odvody
(zastar.)

Úřední spisy

Město
v Albánii

Tajenka křížovky č. 42: „... stát mladíku, u mě budete hezky platit předem.” Výherce křížovky č. 42. Pavla Smolková z Krnova
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

Sudoku

Vtipy

4 8
7 5
8 3
6

3 4 8 2
9
7 2 5

3
1
7 4

6
2
3
5
8
7
1
4
9

9 2 8

5
1
9
4
2
3
6
7
8

4 7 3

7
4
8
6
9
1
2
5
3

7 3

4
7
2
3
6
9
8
1
5

1

9

3
6
5
7
1
8
4
9
2

7 1 5 2

8
9
1
2
5
4
3
6
7

1 2

1
5
7
8
3
6
9
2
4

6

Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec a každý
čtverec (3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
9
8
4
1
7
2
5
3
6

6

5 6

2
3
6
9
4
5
7
8
1

8 5

8 3 4

„Haló, volám ohledně toho hlídacího
psa, co jsme od vás koupili. Můžete
nám poradit, jak to máme zařídit,
aby nás pustil domů?”
Ptá se ráno manžel manželky:
„Doufám, že sis nemyslela nic
špatného, když jsem se nad ránem
vracel s tou boulí a modrákem
na oku?”
„Ne. Když jsi přišel, tak jsi bouli ani
modrák ještě neměl!”
„Vladimíre, nebudeš mi věřit, ale
dnes v noci se mi zdálo o tvé nebožce ženě.”
„A co říkala?”
„Nic, vůbec nic.”
„Tak to se pleteš, to nebyla moje
žena.”
Přijde žena domů a povídá
manželovi:
„Co bys udělal, kdybych vyhrála
ve Sportce?”
On povídá:
„Na rovinu, vzal bych si půlku peněz
a odstěhoval bych se někam hodně
daleko.”
Manželka vytáhne tiket a povídá:
„Tak, to je fajn, že jsi férovej. Já
včera vyhrála 48 korun, tady máš
24 a vypadni!”

Recept

Išlské dortíčky
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
300 g hladké mouky, 200 g másla,
100 g moučkového cukru, 80 g
spařených, oloupaných a najemno
nastrouhaných mandlí, 1 žloutek,
lžíce kakaa, citronová kůra, čokoláda na vaření, půlky mandlí nebo
vlašských ořechů na ozdobu
Náplň:
100 g strouhaných ořechů, 100 g
másla, 100 g moučkového cukru,
lžíce rybízového džemu, 1 až 2 lžíce
rumu
POSTUP PŘÍPRAVY
Mouku, cukr, nastrouhané mandle,
kakao a citronovou kůru na vále
smícháme a uděláme uprostřed
důlek. Žloutek dáme do důlku spolu
se změklým máslem nakrájeným
na tenké lístky, které postupně
zapracováváme. Těsto hněteme tak
dlouho, dokud není zcela hladké.
Hotové těsto dáme na hodinu
odpočinout do chladna. Na vále
poprášeném moukou vyválíme
z těsta plát o síle 5 mm a vykrájíme
z něj kolečka o průměru asi 2,5 cm.

Kolečka klademe na plech vyložený
pečicím papírem a pečeme přibližně
10 minut při 150 °C. Upečená
kolečka necháme vychladnout.
Mezitím si připravíme náplň. Cukr,
změklé máslo, strouhané ořechy
a rybízovou marmeládu dobře promícháme, pak postupně dle chuti
přidáváme rum. Pokud by se nám

náplň zdála příliš řídká, můžeme
ji zahustit přidáním strouhaných
ořechů. Vychladlá kolečka slepíme
připravenou náplní. Čokoládovou
polevu rozpustíme ve vodní lázni,
namočíme v ní kolečka a dozdobíme
polovinou vlašského ořechu.
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Darmowa
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www.okd.cz

Hasło bhp miesiąca: „Największym ryzykiem wypadku przy pracy jest rutyna i lenistwo!“

Delegacja umundurowanych górników i seniorów kopalni Jastrzębie dowodzona
przez Mariana Grochowskiego (z prawej).

Delegacja z Jastrzębia w Stonawie

FOTO: Archiv

KATOWICE – W atmosferze braku informacji co do dalszych perspektyw polskich kopalni w ciągu
najbliższych miesięcy, pracownicy polskiego górnictwa węgla kamiennego obchodzili tradycyjne
święto - Barbórkę. Tylko w ciągu
pierwszych dziewięciu miesięcy
2015 roku sektor odnotował straty w wysokości 1,67 mld złotych.
Rok bieżący upływa pod znakiem ogromnych problemów w
praktycznie wszystkich obszarach resortu: to zmiany we władzach kopalni, zagrożenie wypłat w niektórych kopalniach,
gwałtowne protesty w Jastrzębiu
Zdroju i przeniesienie dużej ilości kopalń do państwowej Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Dwa tygodnie po zaprzysiężeniu nowej
premier polskiego rządu Beaty
Szydło prawie 95 tysięcy pracowników polskiego górnictwa
wciąż czeka na podjęcie ważnych
decyzji.
Cztery lata temu polskie kopalnie wykazywały wielomilionowe zyski. Największa z nich,
Kompania Węglowa (KW), jeszcze w 2012 roku wypracowała zysk
w wysokości 170 mln zł. Jednak
ubiegły rok przyniósł ogromny
przełom, w wyniku którego doszło do straty gotówkowej w wysokości 2,4 mld zł. Spowolnienie
w sektorze trwa również w roku
bieżącym. W pierwszej połowie
roku Kompania Węglowa wykazała stratę w wysokości blisko 750
mln zł netto.
Na podstawie podanych wyników ﬁnansowych już w roku
ubiegłym zaczęto mówić o możliwej ﬁzycznej likwidacji niektórych kopalni. Po fali styczniowych
protestów poprzedni rząd wycofał się z tego planu. Jednak problemy KW utrzymują się i dlatego trwają poszukiwania alternatyw dla rozwiązania problemów.
Obecny nowy rząd co prawda stanowczo deklaruje, że nie podejmie się likwidacji kopalń, ale jednocześnie brak pozytywnych informacji z nowo powołanego do
życia, działającego od kilku dni
Ministerstwa Energetyki.
Co prawda handlowcy wysyłają
umiarkowane optymistyczne sy-
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Obchody barbórkowe w Polsce naznaczone
niepewnością z dalszych miesięcy

gnały potwierdzając lekki wzrost
cen sprzedaży węgla, co w ramach
rozpoczętej restrukturyzacji tymczasowo wyhamowało narastanie
strat. Jednak pomimo tego, jak donosi katowicka Agencji Rozwoju
Przemysłu, sektor polskiego górnictwa wykazał w pierwszej połowie 2015 roku stratę w wysokości
prawie 1,5 mld zł, która po kolejnym kwartale wzrosła o kolejnych
220 mln zł. Wynika to z faktu, że
każda tona węgla została sprzedana do sierpnia ze średnią stratą 34,42 zł. We wrześniu nastąpiła nieznaczna poprawa, a średnia
strata była już tylko 21,98 złotych.
Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa wdrożyły działania restrukturyzacyjne. W połowie października prezes Katowickiego
Holdingu Węglowego (KHW)
Zygmunt Łukaszczyk powiedział,
że dzięki przyjętemu programowi naprawczemu KHW w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku odnotował dodatni wynik ﬁnansowy w wyso-

kości 12 mln złotych i cały rok
zamknie "maksymalnie dwucyfrową stratą."
Jednym z głównych starań polskiego sektora górnictwa węgla
kamiennego są próby zwiększania wydobycia poszukiwanych na
rynku grubszych rodzajów węgla,
zamiast miału, który jest tańszy
i trudniej go sprzedać. Dlatego
na przykład niektóre kopalnie w
miejsce kombajnu, który mocno
kruszy węgiel, wróciły do metody wydobycia z użyciem wiertnicy i materiałów wybuchowych. To
przykład kopalni Wieczorek (należącej do grupy KHW) czy kopalni Wujek, które zwiększyły
wydobycie pewnych ilości droższego niż energetyczny węgla
koksującego.
22 października poprzedni minister skarbu otrzymał zgodę na
wniesienie stu procent akcji KHW
do spółki Skarbu Państwa, co
otwiera potencjalnemu inwestorowi możliwość szybkiego wejścia
kapitałowego w tę spółkę. W tym

czasie na rynku krążyły pogłoski, że takim inwestorem z branży może być spółka energetyczna
Enea, która kończyła w tym czasie
proces przejmowania innej kopalni - dotąd samodzielnej Bogdanki.
Również Jastrzębska Spółka
Węglowa (JSW), która jest własnością państwa (Skarbu), na początku roku 2015 wdrożyła program głębokiej restrukturyzacji,
którego głównym wynikiem jest
wzrost efektywności wydobycia.
Trudną sytuację ﬁrmy pogorszyło na początku września żądanie ING Banku Śląskiego, który
skorzystał z przysługującego mu
prawa wcześniejszego wykupu
posiadanych obligacji o łącznej
wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln
dolarów amerykańskich. JSW
w lipcu 2014 roku podpisała porozumienie z bankami w sprawie emisji obligacji w wysokości 700 mln zł i 163,75 mln dolarów amerykańskich. Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje
obligatariuszom od 31 lipca br.
w związku z niewypełnieniem
przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca
br. emisji obligacji na rynkach
międzynarodowych.
Pod koniec listopada JSW
zawarła
z
obligatariuszami
(Powszechna Kasa Oszczędności
Bank
Polski
SA,
Bank
Gospodarstwa Krajowego, ING
Bank Śląski SA i PZU Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty) ugodę umożliwiającą odłożenie o kilka miesięcy wykupu obligacji.
Warunkiem jest to, że restrukturyzacja spółki zakończy się z
dniem 30 czerwca 2016 roku.
JSW ma jednocześnie do 18 grudnia 2015 roku spłacić obligacje o
wartości 15 mln złotych.
Jeżeli restrukturyzacja nie wejdzie w życie z dniem 1.7. 2016 roku
(włącznie), Jastrzębska Spółka
Węglowa będzie zobowiązana do
przedwczesnego wykupu obligacji od wszystkich posiadaczy.

W obchodach górniczej
Barbórki wziął udział również
wiceprzewodniczący Senatu
Parlamentu Republiki Czeskiej
Přemysl Sobotka

Program wypełniony atmosferą
przyjaźni

STONAWA – Dla wielu było to wielkie zaskoczenie. W tradycyjnych obchodach
święta górników – Barbórce - które
odbyły się w sobotę 21 listopada w
Stonawie, wziął udział wiceprzewodniczący Senatu Czech Přemysl
Sobotka. Przyjechał na zaproszenie
Koła Umundurowanych Górników w
Stonawie, które co roku organizuje
obchody barbórkowe

Następnie wystąpiły mażoretki
klubu Juventus Karwina oraz zagajono
nieformalną potańcówkę, do której
przygrywał duet Milana Kupky i Evžena
Drobka. Domowa kuchnia, kołacze i
inne słodkie wypieki smakowały wyjątkowo dobrze, identycznie jak szeroki
asortyment innych przekąsek. Chwile
napięcia przyniosło koło szczęścia oraz
loteria.

Przybyła również delegacja
polskich górników

Polscy i czescy górnicy są
przyjaciółmi

„Wiceprzewodniczącego Sobotkę zaprosiliśmy między nas w roku ubiegłym,
gdy fetowaliśmy setną rocznicę założenia naszego stowarzyszenia. Niestety,
ze względu na obowiązki służbowe nie
mógł wtedy przyjechać. Tym razem się
udało i my oczywiście jesteśmy z tego
faktu zadowoleni. Jestem przekonany,
że będzie się czuł u nas dobrze,” powiedział przed rozpoczęciem obchodów
przewodniczący stowarzyszenia
Ladislav Kajzar.
Uroczystości otwarł hymn górniczy,
który w wypełnionej po brzegi sali
Domu PZKO przywołał świąteczną
atmosferę. Wśród miejscowych
obywateli, z których wielu przybyło
ubranych w odświętne mundury
górnicze, byli też liczni goście, między
innymi poseł Ladislav Šincl, członkowie
Kół Umundurowanych Górników z
naszego zagłębia (Barbara, Franciszek,
Gabriela, ČSA) i licząca siedem osób
polska delegacja umundurowanych
górników i seniorów kopalni Jastrzębie
w czele z Marianem Grochowskim.
Przedstawicie Koła w Stonawie na
początku uroczystości przekazali
Przemyslovi Sobotkowi honorowy
medal stowarzyszenia i przyznali mu

Marian Grochowski powiedział, że Koło
Emerytów i Rencistów przy kopalni
Jastrzębie, które liczy 150 członków,
zawiązało współpracę z podobnymi
stowarzyszeniami w miastach, Karwina,
Hawierzów i słowackich Koszycach. "Od
trzech lat współpracujemy z kołem w
Stonawie. Jesteśmy w kontakcie głównie z
przewodniczącym Ladislavem Kajzarem,
z którym bardzo dobrze nam się współpracuje. Dlatego razem z innymi czeskimi
kolegami zaprosiliśmy go do Jastrzębia na
nasze tegoroczne dwudniowe obchody
święta naszej patronki, św. Barbary.
Wierzę, że będą tak samo udane, jak te
dzisiejsze w Stonawie. Naprawdę, bawimy się tutaj bardzo dobrze. Przecież dobra
zabawa w duchu tradycji górniczych jest
nierozerwalną częścią życia górników.
Życzę stonawskim kolegom i wszystkim
aktywnym i emerytowanym górnikom
wiele zdrowia, pracy bez wypadków i
szybkiego przezwyciężenia kryzysu w
sektorze węgla kamiennego. Wierzę, że
współpraca między naszymi stowarzyszeniami będzie nadal utrzymywała się
w duchu serdecznych relacji, przyjaźni
i koleżeństwa, "powiedział Marian
Grochowski z polskiego Jastrzębia.

prawo wbicia pamiątkowego gwoździa
z jego imieniem do drewnianej tablicy
Koła.

Marian Grochowski z Ladislavem Kajzarem.

cel
źródło: PAP
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Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 43
Inzerce zdarma
pro zaměstance OKD

Jedinečná

VZPOMÍNÁME

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení

Investice
strojní (ISTR)

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

Vitariánská
& Veganská

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

317

Získejte dálnièní známku ZDARMA!

Kuchařka
Pro děti a dospělé

Zájemci o inzerci prosím
kontaktujte Renatu Pavlíkovou:
tel.: 737 043 230
e-mail: pav2711@seznam.cz

Profesionální autosklo zamìøující se na výmìny èelních
a ostatních autoskel a tónování autoskel fólií.

AMS Autosklo Ostrava
28.øíjna 2020/231
Ostrava-Mariánské hory, 709 00

722 220 226

tel.:

autoskloostrava.com

www.

51/43-X/15

„Nic víc Ti už nemůžeme dát, jen
tiše stále vzpomínat.“
Dne 9. 12. 2015 by se dožil 80
let náš tatínek, manžel, dědeček
pan Vincenc Hanko z Havířova,
dlouholetý zaměstnanec VOKD
24. Zároveň jsme dne 11. 7. 2015
vzpomněli 5. výročí jeho úmrtí.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi. Manželka Zdeňka a dcera
Renáta s rodinou.

Novinka

15%
Sleva

Poštovné po ČR

ZDARMA
Zdrav. Zařízení
28. října 139, 702 00 Mor. Ostrava
mobil: 606 714 884
kryglova@optikajakesova.cz

Staroměstská 583/1, Třinec, 739 61
tel.: 558 339 400, mobil: 606 788 815
starytrinec@optikajakesova.cz

Zakoupíte na:

www.hrave-o-zive-strave.cz
54/43-X/15

Slevový kód: hrave -2015

Diagnostické centrum
Sokolská 49, 702 00 Mor. Ostrava
tel: 597 349 205, mobil: 602 581 892
dc@optikajakesova.cz

Hotel STEEL
Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
tel.: 558 339 753
Mobil: 602 350 577, 602 591 629
trinec@optikajakesova.cz,
kontaktnicocky@optikajakesova.cz

www.optikajakesova.cz

Dárek nejen k Vánocům
Hájková propaguje nejen vitariánství, ale také čistý způsob života
(bez chemikálií a toxinů).

Co v knize najdete?
 Proč vitariánství, co znamená, jaké jsou přínosy a vhodnost
tohoto stravování u dětí – Co
říká dnešní věda na vitariánství
a vegetariánství.
 Vitariánská výživa u dětí
v PRAXI!
 Jak začít s vitariánstvím u dětí
dle věku a praktické tipy.
 Transformační jídelníček a příklady raw dnů pro děti.
 Vybavení kuchyně a nakupování bio potravin – Spotřebiče
potřebné k úspěšnému přechodu a tipy na nákup s omezeným
rozpočtem.
 Ingredience v živé kuchyni a kde
je nakupovat.
 Přes 60 Raw veganských a vařených vegetariánských a veganských receptů – nápoje, snídaně,
svačinky, hlavní jídla a dezerty.
V knize jsou názory dalších
odborníků, jak z České republiky, Slovenska, ale také z Kanady
a Ameriky, kteří se tématu vitariánství, vegetariánství či veganství věnují buď aktivně a praktikují tento životní styl, nebo se zabývají výzkumem na toto téma. pr

Pro větší radost z řízení
Investujte do dieselu a rázem ušetříte
Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
19/43-X/15

KARVINÁ – Vyšla unikátní kuchařka zdravých receptů pro děti i dospělé s titulem Hravě o živé stravě. Jde o první odbornou publikaci v českém jazyce, zaměřující se
komplexně na vitariánství, veganství a vegetariánství u dětí. Její autorkou je Eva Hájková, specialistka na preventivní medicínu a výživu.
Věnuje se vitariánské, vegetariánské a veganské stravě nejen
u dospělých, ale zejména u dětí.
Profesně působila v Londýně, kde
zastávala práci pro veřejné zdravotnictví jako konzultantka v preventivní medicíně přes osm let.
Od roku 2013 žije s manželem
Michalem a dětmi v Austrálii. Eva

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Poliklinika
Školní 388, 739 91 Jablunkov
tel.: 558 359 836
Mobil: 728 422 503
jablunkov@optikajakesova.cz

53/43-X/15

Naše oční optiky

Poliklinika Mizerov
Žižkova 2379, 733 01 Karviná
tel.: 595 395 261
mobil: 602 583 072
karvina@optikajakesova.cz

Nadace

OKD
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www.nadaceokd.cz

Posila v nadačním týmu
hovořila nejen o Srdcovce
Zuzana Balická
za pravého Srdcaře
považuje člověka, který
je schopen a ochoten
po mnohdy náročné
práci obětovat volný
čas a vykonat něco
ve prospěch druhých

Canticorum při podzimním koncertě duchovní hudby.

CANTICORUM CHYSTÁ
ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ

Neobáváte se, zda budete vycházet s havíři?
Vůbec ne. Pocházím odsud, přesněji z Petrovic u Karviné, strávila jsem tady celý život. Otec dělal
na ČSA hlavního předáka na čelbě, otec a bratr Jaroslav Sečkař je
báňský úpravář na ČSM. S horníky nemám problém, a to ani s jejich mluvou. Vím, že nejsou z cukru. Ostatně v tomto regionu nežijí příliš změkčili lidé. On to moc
dobře popsal už Petr Bezruč

FOTO: Nadace OKD

KARVINÁ – Novou členkou nadačního týmu se od prosince stala
Zuzana Balická. Rovnýma nohama tak spadla do přípravy páté minigrantové výzvy vyhlášené na svátek patronky havířů sv. Barbory.
Jelikož není v neziskovém světě nováčkem, položili jsme jí několik otázek nejen na srdcařské téma.
Co očekáváte jako posila těžařské nadace?
Že dostanu příležitost dělat dobrou věc. Chci prostřednictvím
Nadace pomáhat všude tam, kde
je to zapotřebí. Mé zkušenosti
s neziskovou sférou jsou hlavně
z Poradenského centra Karviná
provozovaného Slezskou diakonií. Pracovala jsem tam jako
vedoucí. V nynějším působišti mě velmi zaujal právě program
Srdcovka. Myslím, že je to skvělý
způsob, jak zapojit lidi z OKD i jiných dárcovských ﬁrem do aktivit
společenské odpovědnosti jejeich
zaměstnavatele. Ne každý totiž je
ochoten a schopen se po náročné
práci – a ta na šachtě bezesporu
náročná je – zvednout od televize
nebo od piva a jít něco dělat. A to
i na úkor rodiny, která od něho
také něco očekává. Takový člověk, na rozdíl od jiných, kteří jen
hudrají, je fakt Srdcař, který se
osobně angažuje. Ráda budu s těmito lidmi spolupracovat.

FOTO: Radek Lukša

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

Zuzana Balická hovořila o minigrantovém programu.
buje nové dresy, ale otec se mimo
fandění a doprovodu na tréninky
na činnosti oddílu aktivně nepodílí. Dcera zpívá ve sboru, jemuž chybí peníze na cestovné na soutěže,
ale žadatel v něm nijak nepůsobí.
Organizace, v níž je aktivní, pořádá ztrátový koncert. Zaměstnanec
je člen sportovního klubu a chce
dotaci jen na své vybavení. Bohužel
nelze získat podporu ani na vlastní
hendikepované dítě, jakkoli jsme si
vědomi této těžké životní situace.

ve Slezských písních, ta tvrdost života i lidí z nich zaznívá.
A nyní již k minigrantům: co výzva nabízí?
Nadaci OKD, stejně jako její zřizovatelské společnosti OKD záleží
na tom, aby zaměstnance měla motivované nejen k samotné práci, nýbrž i k rozvoji občanské společnosti ve volnu. Na to jsou minigranty. Jejich výše se pohybuje od pěti
do třiceti tisíc korun. Příjemcem
ale nesmí být fyzická osoba. Jinými
slovy, patron projektu žádá o příspěvek prostřednictvím organizace, v níž sám aktivně působí. Platí
to pro všechny zaměstnance OKD,
HBZS, NWR či Green Gas DPB.

Můžete přidat ještě pár užitečných informací?
Samozřejmě! Třeba to, že podmínkou poskytnutí Srdcovky
je minimálně roční prokazatelně doložená existence organizace. Každý patron smí v jednom

Srdcovka je známá, nicméně pro
koho není určena její podpora?
Rozhodně pro vlastní potřebu zaměstnance či jeho rodinných příslušníků. Ani na krytí částek, které by byl povinen platit té své organizaci, například členské příspěvky. Pro jistotu uvedu i příklady
projektů, na něž je zbytečné žádat: Zaměstnanec je členem spolku, který připravuje výroční oslavu, a shání peníze na občerstvení. Syn hraje fotbal, s kluky potře-

Minigranty jsou určeny pro
 spolky
 obecně prospěšné
společnosti
 ústavy
 církevní organizace
 příspěvkové organizace
 obce, sdružení či spolky obcí

grantovém kole žádat o ﬁnanční
příspěvek jednou a na jeden projekt. Z jedné organizace sice může
být patronů více, nadační tým ale
zohlední také to, aby se dostalo
i na ostatní. Konečným termínem
odevzdání žádostí je 15. leden
2016. Nenechávejte ale její osobní, poštovní či e-mailové doručení
na poslední chvíli. A pokud si nejste jistí, doporučuji využít možnosti kontaktu telefonem či elektronickou cestou (dopisy prosím
neposílejte) – na čísle 725 389 852
či e-mailu balicka@nadaceokd.
cz. A pozor, s novým občanským
zákonem přišla transformace občanských sdružení na spolky, pokud zastupujete organizaci se starým názvem, je třeba jej do 1. ledna 2016 upravit.

HAVÍŘOV – Podruhé ve své historii
chystá havířovský pěvecký sbor
Canticorum ve svátečním čase vystoupení na vánoční téma. A stejně
jako před třemi lety si ho může dovolit uspořádat jen díky partnerství
s těžařskou nadací. Do kostela Don
Bosco v Šumbarku zve na Štěpána,
26. prosince, na Českou mši
vánoční!
„Je to docela nákladná záležitost,
protože si koncerty jednak ﬁnancujeme z vlastních zdrojů, a pak se
taková akce nedá uskutečnit bez
mužské výpomoci z jiných sborů, orchestru a sólistů z řad profesionálů,
které je potřeba najmout. Srdcovka
nám opět toto všechno umožňuje,“
řekla Hana Havrlantová, jednatelka
Canticora.
Zatímco v roce 2012 těleso čítající okolo třiceti žen interpretovalo
v kostele sv. Anny vánoční písně,
letos vzalo v potaz jubilea skladatele Ryby i lepší akustiku v Don
Boscu. „Českou mši vánoční známe,
vystupujeme s ní od roku 2007,
kdy sbormistr Vítězslav Soukup
založil ansámbl,“ konstatovala
Havrlantová.

Zpívající referentka dopravy
Patronkou obou srdcovkových
projektů sboru Canticorum se
stala členka Marie Swiderová
pracující v OKD už dvacet let
jako referentka dopravy. Začala
ve starém Dole Paskov, pak
působila v Koksovně Šverma,
momentálně dělá na správě
těžební společnosti v Darkově.

Jubilea Jana Jakuba Ryby
Od narození tohoto českého
hudebního skladatele z přelomu
období klasicismu a romantismu letos uplynulo 250 let.
A zároveň i 200 let od jeho
skonu. Jan Jakub Ryba se stal
nesmrtelným díky své České
mši vánoční, která patří k tuzemským Vánocům stejně jako
kapr či stromeček.
Připravovaný koncert má včetně
úvodních koled trvat přibližně hodinu. Canticorum doprovodí orchestr
Pavla Kozla, jehož basový hlas zazní
též sólově. K hostům bude patřit
i tenor Petr Němec, sopranistka
Magda Bártková, altistka Jana
Reichenbachová i členové mužského sboru z Hati na Opavsku. Začátek
je v 16 hodin.
Vrchol sezony má nicméně
srdcovkový ansámbl za sebou.
„Každoročně se jím stal koncert
duchovní hudby v kostele sv. Anny.
Zpívali jsme průřez duchovní hudbou od minulosti až po současnost,
včetně Holy Queen z ﬁlmu Sestra
v akci. Veřejnost o to má zájem,
letos bylo opět plno,“ upřesnila
Havrlantová.
Doplnit by však podle ní každopádně potřeboval samotný sbor
Canticorum. „Není nás ideální počet, neustále hledáme nové členky.
Zkoušíme každé úterý v aule havířovského Kulturního domu Petra
Bezruče, vždy od 18 hodin. Rády
ve svých řadách přivítáme milovnice
sborového zpěvu,“ nechala se slyšet
jednatelka.
Radek Lukša

Kdy bude známo, komu se dostane podpory?
Výsledky zveřejníme 10. února 2016 na webu www.nadaceokd.cz/srdcovka a také v Horníku.
Projekty mohou být zahájeny
v tento den. Přeji všem srdíčkovým patronům hodně úspěchů
s přípravou žádosti a těším se
na potřebné a zajímavé projekty.
Radek Lukša

Sbor vedený Vítězslavem Soukupem hledá nové členky.

Andělský advent se srdcařskými domácími sendviči

OSTRAVA – První prosincový čtvrtek
si vedoucí provozu důlně bezpečnostních služeb stonavské šachty Martin Szturc bral volno. Místo
fáraček navlékl kuchařskou zástěru a chystal návštěvníkům Adventu
plného andělů 2015 v multifunkční
hale Gong ve vítkovické Dolní oblasti domácí sendviče.

„Připravuji je jako u nás v kuchyni. Mám šunkovo-sýrové,
špenátové a nivové,“ vysvětloval
ve třetím patře někdejšího plynojemu u stánku s občerstvením
sdružení ADAM – Autistické děti
a my. Szturz je totiž Srdcařem,
dobrovolníkem této havířovské
neziskovky pomáhající také jeho
synovi Adamovi.
Vanda Szturcová naopak asistovala kolegyním v přízemí u prezentace ADAMa. „V letošním desátém ročníku Adventu plného
andělů jsme měli přihlášený projekt Jarda je autista, ale také vědec. Usilovali jsme o podporu kroužků pro děti s autismem.
Hlasovalo pro nás více než tři tisíce lidí,“ popisovala.

ADAM nakonec podle informací Zuzany Grimmové zastupující pořadatele andělské adventní charity skončil až na třetím
místě s pětitisícovou podporou.
Před ním je ostravská organiza-

ce S.T.O.P. s projektem Klubovna
pro kmotra (vybavení místnosti
pro dobrovolníky pracující s dětmi) s deseti tisíci korunami.
A nejvíce hlasů, celkem 4940,
dostalo Centrum pro dítě s dia-

betem. Tomu patnáct tisícovek
pomůže posílat malé cukrovkáře na letní tábory. „Super, moc
děkujeme za přízeň. Dokážeme
díky těmto penězům zaplatit táborníkům mimo jiné zdra-

FOTO: Radek Lukša

Většina z účastníků
hlasovací soutěže
patřila k organizacím
podpořeným těžařskou
nadací, stejně jako další
prezentující se v Gongu
v Dolní oblasti Vítkovice

Nejvíce hlasů dostaly letní tábory Centra pro dítě s diabetem.

Matrin Szturc připravoval v Gongu sendviče.

votnický dohled,“ prohlásily
Martina Bryndačová a Michaela
Břízová.
Stejně jako ADAM, S.T.O.P. či
Centrum pro dítě s diabetem patřila většina dalších uchazečů
o hlasy veřejnosti v Adventu plném andělů k neziskovkám využívajícím grantů či minigrantů Nadace OKD. Totéž platilo
pro ostatní účastníky jednodenního festivalu neziskového sektoru v Gongu, kteří seznamovali veřejnost se svými aktivitami –
Tyﬂocentrum, Krabičky, Spirála,
Kaﬁra, ONKO Amazonky, Trigon
či charity z Ostravy, Českého
Těšína, Hrabyně, Frýdku-Místku
i Charita sv. Alexandra.
Radek Lukša
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Tým trenéra Jozefa
Webera má velmi
dobře našlápnuto
k vysněnému postupu,
ale jaro bude extrémně
náročné. To si všichni
včetně hlavního trenéra
uvědomují

je klíčový hráč, vlastně náš nejproduktivnější fotbalista už druhou sezonu po sobě. A to rozhodně není
náhoda.
Pozorujete v Karviné opět vzrůstající zájem o fotbal?
Jednoznačně ano. Dokonce i já jsem
si zvykl chodit po zápase s hráči
na děkovačku, přestože jsem to běžně nedělal. Cítím mezi námi takové
sblížení a je vidět, že fanoušci týmu
věří. To je velmi pozitivní a mám
z toho velkou radost. Dokonce jezdili
i na některá venkovní utkání. Nejdál
byli v Sezimově Ústí, kde hraje
Táborsko. Při rozcvičce jsem se musel jít podívat k jejich sektoru, protože se mi nechtělo věřit, že to jsou oni.
Klobouk dolů! Pomáhali nám během
podzimu opravdu hodně.

KARVINÁ − Na bod přesně dorovnali rekordní zápis z podzimní sezony 2011/2012, byť v ní odehráli o zápas víc. Nebýt zbytečně ztracených bodů v některých utkáních,
mohlo být ještě veseleji. Přesto jsou
fotbalisté, dlouhodobě podporovaní společností OKD, na třetím místě s jednobodovou ztrátou na postup mezi českou elitu. „Každý trenér i hráč vám řekne, že bodů jsme
mohli mít víc. Ale s tímto unikátním
skóre (24:6 – pozn.) musím konstatovat, že se nám podzim vydařil,“
tak začal hodnocení podzimní části
Fotbalové národní ligy trenér MFK
OKD Karviná Jozef Weber.

Jozef Weber měl během podzimu rozhodně víc důvodů k radosti než na jaře.

„Dokonce i já jsem si zvykl chodit po zápase s hráči
na děkovačku, přestože jsem to běžně nedělal. Cítím
mezi námi takové sblížení a je vidět, že fanoušci týmu
věří. To je velmi pozitivní a mám z toho velkou radost,“
říká na adresu karvinských fandů trenér MFK OKD.
byla kompletní, každý z týmů v jednom kole nehrál. Nám třeba nucená pauza vyložené ublížila. Do té
doby jsme byli na koni, poté jsme
se na chvíli zadrhli. Určitě se to

šího střelce, který se podzimem
spíš protrápil?
Budu ho trochu hájit. Stabilní výkonnost se lépe udržuje obráncům
nebo brankářům. U ofenzivních

Aktuálně třetí tým Fotbalové národní ligy – MFK OKD Karviná.
Do médií jste prohlásil, že prohra v Pardubicích vás bude mrzet
i o Vánocích. Stále to platí?
Ano. V Pardubicích se obecně hraje
špatně, přesvědčila se o tom i pražská Sparta, která tam prohrála v poháru. Ale to nemůže být výmluva,
přestože nám tam chybělo pár hráčů směrem dopředu. My jsme tam
podali špatný výkon, určitě nejhorší
podzimní ve všech směrech.
Osmadvaceti získanými body jste
dali vzpomenout na čtyři roky
staré podzimní představení vašich předchůdců. Rozdíl je pouze
v tom, že oni odehráli šestnáct zápasů, vy o jeden méně kvůli lichému počtu účastníků druhé nejvyšší soutěže. Jaký na to máte názor?
Podle mě je to hodně nešťastné a nevrhá to na soutěž příliš dobré světlo. Tabulka vlastně celý podzim ne-

Mikulášská nadílka z Valašska
Možná nečekané, ale zlaté dva
body přivezli první prosincovou
sobotu házenkáři HCB OKD ze Zubří
KARVINÁ – Na tohoto soupeře
prostě házenkářský Baník umí!
Zubří by klidně mohlo vést tabulku
o dvacet bodů, ale když má narazit
na Karvinou, zničehonic se sesype
a absolutně si nevěří. Karvinští
přijeli na Valašsko v roli outsidera,
přesto po výhře 28:27 vypuklo velké
nadšení.
„Vítězný gól padl z posledního
útoku. Byl to bojovný a spíš remízový zápas, zvítězil šťastnější tým,“
radoval se prezident a jeden ze tří
trenérů Roman Farář. Baníkovcům
nepřály ani okolnosti – k zápasu
vůbec neodcestoval Skrobić a před
úvodním hvizdem se zranil pivot
Hanisch. „Kluci se neskutečně
semkli, zápas odmakali. Nemám
jim co vytknout,“ vysekl Farář svým
svěřencům poklonu.
Jedenáct dosud získaných bodů

mělo před začátkem soutěže vyřešit jinak.
Včetně jarní předehrávky jste inkasovali pouhých šest branek, navíc hned desetkrát vás soupeř nepřekonal vůbec. Je to unikát?
Ano, je. Něco takového je na profesionální úrovni opravdu rarita. Sám
jsem to jako aktivní hráč či později
asistent nebo hlavní trenér nezažil.
Celý obranný blok pracoval perfektně, navíc celá obrana včetně brankáře a štítového záložníka nastoupila ve všech utkáních v nezměněné podobě. To je také unikát. Dobrá
obrana je klíč k úspěchu a tady se to
potvrdilo.
Během října a půlky listopadu
jste se potýkali se špatnou koncovkou. Jak moc chyběly góly
Lubomíra Urgely, loňského nejlep-

hráčů je to těžší. O jeho kvalitách
jsme tady v Karviné všichni přesvědčeni, několikrát jsme ho také
podrželi. Věřím, že nám to na jaře
vrátí. Je to gólový hráč. U něj je to
pouze otázka hlavy a sebedůvěry.
O góly se převážně staral šestigólový záložník Lukáš Budínský.
Mohl mít i sedm, kdyby proměnil
penaltu s Ústím nad Labem. Lukáš

Asi se ale shodneme, že by to
chtělo najít hrotového útočníka, že?
Řeknu to jinak. Ofenzivních hráčů máme dost, a přesto jsme měli
během podzimu problémy. Přišla
zranění či reprezentační povinnosti Erika Puchla a najednou byl problém s tím, že jsme nevěděli, koho
postavit. Chtěli bychom udržet kraje hřiště, tam to chce čerpat z toho,
co máme. Když se vrátím na začátek této otázky, tak ano, budeme se
rozhlížet i po útočníkovi. Jarní část
bude velký boj, těžší než podzim.
Musíme být důkladně připraveni.

budou chtít Karvinští rozšířit v neděli 13. prosince od 10.30 hodin proti
Brnu. Jedná se o poslední zápas
letošního roku na domácí palubovce
a sto nejrychlejších fandů na něj
může vyrazit zdarma.
Co pro to musí udělat? „Mezi
9.30 až 10.30 hod. stačí dorazit
před házenkářskou halu k stylovému zelenému třídicímu stánku
s plastem, papírem nebo sklem
a první stovka nejrychlejších
obdrží vstupenku na tento zápas,“
informovala Helena Bogoczová
z karvinského magistrátu. HCB OKD
Karviná se totiž zapojilo do netradiční akce pořádané městem, která má
za cíl motivovat obyvatele k lepšímu
třídění.
Každý účastník navíc bude
po vyplnění kupónu zařazen do slosování o permanentky na městská
sportoviště nebo do kulturních
institucí. Los proběhne ve večerních
hodinách 16. prosince na náměstí.
aja

Mezinárodní šachový turnaj
DOLNÍ LUTYNĚ – Šachový oddíl
SK Slavia Orlová pořádá v sobotu
12. prosince od 9 hodin 1. ročník
mezinárodního šachového turnaje
DAFO CUP 2015. Ten se uskuteční v Dolní Lutyni, konkrétně

V zimě máte na programu celkem jedenáct přípravných duelů, z toho hned sedm doma. To je
velký rozdíl oproti létu, kdy jste
se doma nepředstavili ani jednou.
Vnímáte to stejně?
Rozhodně. Během zimního období máme výhodu v tom, že
ve Sportovním centru Kovona
je opravdu kvalitní umělá tráva,
na kterou lákáme kvalitní soupeře. V zimě se tady představí mj.
Zbrojovka Brno, Žilina či Katovice.
Věřím, že si fandové přijdou na své.
Pamatuji si na loňskou zimu, kdy
chodili opravdu ve velkém počtu.
Po úspěšném podzimu si troufám
tvrdit, že by jich mohlo chodit ještě víc. Pro ně je dobře, že nás uvidí,
a nám zase odpadá cestování.

v místním Kulturním domě. Hraje
se švýcarským systémem na devět
kol. Jednotlivé kategorie budou vyhodnoceny samostatně. Prvních pět
šachovnic bude přenášeno on-line
přes web sachyorlova.cz.
aja

WELLNESS POBYTY PRO
SENIORY V BESKYDECH

Seniorské pobyty
na Hotelu Odra v Ostravici
Přijeďte na wellness pobyt
do krásného prostředí
Beskyd a odpočinout si
od každodenních starostí,
kde na Vás v obci
Ostravice čeká Hotel Odra
s novým bazénem, saunou
a rehabilitační linkou
jako v lázních (podvodní
masáže, vířivky na horní a
dolní í končetiny, perličkové a hydromasážní vany,
lymfodrenáže, parafínové
obklady, klasické masáže).
A k tomu Vám nabízíme
níže uvedené balíčky:

Sezona je velmi dobře rozjetá
k vytouženému cíli, čímž je postup do nejvyšší soutěže. Karviná
však mívá zpravidla horší jaro. Jak
tomu předejít, aby se všichni mohli případně těšit na Synot ligu?
Důležitá je dobrá defenziva, disciplína, udržení kádru a samozřejmě zvládnout úvodní ostrý zápas
po dlouhé zimní přestávce. Ten nás
čeká 13. března v Praze proti nováčkovi z Vyšehradu. První dva aspekty fungovaly a věřím, že v jarních odvetách to bude podobné,
ne-li ještě lepší. Jedno zbytečné vyloučení totiž na podzim přišlo. Ale
postoupit chceme, to říkám zcela
otevřeně!
Adam Januszek

Cena balíčku na 3 dny pouze 1.999 Kč
Balíček zahrnuje:
2x ubytování za 1 osobu ve 2lůžkovém pokoji
Plnoupenzi (sníd. formou švéd. stolů, večeře a oběd výběr z menu)
Každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a ﬁtness
Sleva 50 % na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE.
Zdarma 1 x obkl. parafínem, 1x vířivá koupel na dolní končetiny,
1 x perličková lázeň solná, 1 x vířivá koupel na horní končetiny.
Cena balíčku na 5dní pouze za 3.998 Kč
Balíček zahrnuje:
4x ubytování za 1 osobu ve 2lůžkovém pokoji
Plnoupenzi (sníd. formou švéd. stolů, večeře a oběd výběr z menu)

Jozef Weber
25. prosince oslaví bývalý hráč
Sparty Praha, Chebu, Drnovic
a Jablonce své 45. narozeniny.
V Karviné působí i s asistentem
Josefem Muchou už půl druhého
roku a vede si velmi dobře. Po podzimní části letošní sezony má MFK

Každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a ﬁtness

OKD Karviná pod jeho vedením
pouze jednobodovou ztrátu na postup do české nejvyšší soutěže
– Synot ligy. Jak chutná postup
ví velmi dobře, protože v sezoně
2012/2013 si jej vychutnal s pražským klubem Bohemians 1905.

1 x zdarma vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE
Zdarma 3x obklad parafín. 3x vířivá koupel na dolní končetiny
2x perličková lázeň solná 3x vířivá koupel na horní končetiny
Vnoučata do 3 let zdarma 3 až 15 let za 599 Kč/noc s plnoupenzí
Balíček platí do 14.12.2016 pouze od NE do Pá
50/HBC14/15

Zatím jsme mluvili pouze o plusech. Co říkáte podzimním
minusům?
Jde hlavně o některá utkání na soupeřových hřištích. Skóre sice také
máme do plusu, ale hned dvakrát
jsme prohráli o jeden gól, kdy jsme
inkasovali v samotném závěru zápasu. To je vážně škoda a mrzí mě
to! Část viny beru i na sebe a říkám
na rovinu, že jsme ta utkání chtěli vyhrát. S odstupem času bych byl
možná opatrnější. Ale už se to nedá
vrátit.

Takhle by to šlo, pánové! Baník vyhrál v Zubří 28:27.

Hráči už mají volno, znovu se sejdou až 4. ledna na startu zimní
přípravy. V jakém složení?
Doufám, že v podobném, v jakém se rozcházeli na dovolenou.
Samozřejmě některým končí hostování a uvidíme, jak dopadnou jednání
s jejich kluby. Musíme si také sednout
s vedením klubu a všechno důkladně
probrat. Když to shrnu, tak bych opět
chtěl udržet kádr pohromadě.
FOTO: MFK OKD Karviná

Hlavně na domácím trávníku to
bylo výborné. Je to tak?
Souhlasím. Doma jsme posbírali šest
výher, jednu remízu a jednu porážku.
Inkasovali jsme pouze jednou proti
Hradci, což byla také naše jediná domácí porážka. Navíc třikrát jsme vyhráli vysokým rozdílem a to se počítá.

FOTO: HCB OKD Karviná

Rekordní podzim fotbalistů
MFK OKD Karviná

Pozn. balíček mohou využít všechny osoby od 55 let

Hotel Odra s.r.o.
739 14 Ostravice 327
www.hotel-odra.cz
Tel./fax: 558 682 287
hotelodra@seznam.cz
www.ibeskydy.cz

(nelze uplatnit během silvestrovských a velikonočních pobytů)
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