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Proti zlodějnám
a drogám
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Nový šéf ochrany OKD
Jan Jurásek léta chytal maﬁány

Důl udržel Fedrunkový kahan
po celý rok i díky nim

Význam
řemeslného umění
Podle SŠTaS Karviná
má řemeslo zlaté dno
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BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: ZNALOST RIZIK A PROVOZNÍ DOKUMENTACE JE ZÁKLADEM BEZPEČNÉ PRÁCE!

výkonný ředitel OKD

Řízení nákladů od porubů
až po 5. patro
Když píši tento článek a dívám se na plán OKD
pro rok 2014, zjišťuji, že ačkoliv jsme z hlediska
nákladů dosáhli ve srovnání s rokem 2012 významného zlepšení, nejsme zdaleka na dosah
ﬁnanční nezávislosti. Ještě horší je fakt, že naše
odhady výnosů pro první kvartál se nenaplní,
protože ceny koksovatelného uhlí nestoupají, ale klesají. Teze z webu www.mining.com
ilustruje, v jak složitém prostředí se nacházíme:
„Železná ruda se poprvé za posledních 148 dnů
propadla pod 130 USD a koksovatelné uhlí
prolomilo neochvějně platné pravidlo a propadlo se pod cenu železné rudy.“
Co je potřeba si z této situace vzít? Znamená
to, že musíme velmi podrobně sledovat
výdaje a zavést okamžitě opatření k záchraně
hotovosti. Existují v podstatě tři položky, které
výdaje ovlivňují: těžba, spotřeba a prodejní
ceny. Ovlivnit jsme schopni první dvě, nad cenami prakticky nemáme kontrolu. V OKD však
existuje jistá ﬁxace na cenu a víra, že se vrátí
na původní, tedy vyšší úroveň a zachrání nás.
Víra ale není reálnou obchodní strategií a vede
k selhání. Musíme transformovat společnost
OKD tak, aby byla zisková i při nízkých cenách,
které někteří analytici pokládají za novou
realitu na trhu.
Jakým způsobem můžeme řídit náklady
na vytěženou tunu? Prvním krokem je zvýšit
těžbu, aniž bychom zvyšovali ﬁ xní náklady.
To je možné provést několika způsoby. Zde
je první návod. Jestliže se nám podaří každý
den provozovat všechny poruby o 30 minut
déle, vytěžíme výrazně víc uhlí, které můžeme
prodat, a naše produktivita vzroste. Musíme
se zaměřit na ukončení směny pro údržbu
v předstihu a spustit těžbu dříve, než je plánováno. Pokaždé, když se s rozjezdem opozdíme,
vytváří se další náklady, díky nimž jsme méně
konkurenceschopní.
Další pákou na náklady je spotřeba. V pátek
při fárání jsme přišli na několik jednoduchých
možností, jak ji snížit. Jedna z nich se může
zdát malá, ale když se přepočte na celou ﬁrmu,
může být poměrně významná. Byly to roztrhané
pytle s vápenným práškem pohozené bokem
a jednoduše promrhané. Přemýšlejte o tom.
Náš tým tvoří více než 14 500 lidí. Když každý
ušetří 1 euro každý den v roce a přepokládejme,
že pracujeme 260 dní v roce, ušetřili bychom
3,77 milionu eur (104 milionů Kč). To by přineslo zhruba 0,5 eur úspor na tunu. (Potřebujeme
snížit náklady o 5 eur na tunu a toto je skvělý
start.)
Každý z nás má možnost uspořit OKD peníze.
Všichni se musíme zaměřit na bezpečnou těžbu
a nákladové cíle. Všichni můžeme a musíme
přispět.
Přeji vám bezpečný týden a pamatujte:
„Můžeme, musíme a dokážeme.“
Zdař Bůh, Dale

Darkovská šachta
získala za své výsledky
prestižní cenu
ve všech čtvrtletích
loňského roku
DARKOV – Fedrunkový
kahan je ocenění udělované od roku 2008 jednotlivým dolům OKD
za nejlepší výsledky v oblasti výroby, bezpečnosti a ekonomiky v jednotlivých čtvrtletích roku.
Fedrunkový kahan je oceněním putovním, ale v poslední době moc neputuje. Za všechny čtyři kvartály loňského roku – tedy
i za ten poslední – totiž do-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Dale Ekmark

Putovní fedrunkový kahan
opět doputoval na Darkov

Účastníci vyhodnocení roku 2013 na Závodě Důl Darkov si vyslechli příjemnou zprávu. Jejich šachta
opět získala Fedrunkový kahan OKD.
putoval vždy jen na Závod
Důl Darkov.
Účastníky
pátečního
(17. ledna) vyhodnocení
výsledků uplynulého roku
informoval o tomto faktu
ředitel darkovské šachty
Vladislav Szmek. „Vysoce
si cením zejména toho,
že jsme byli za celý uplynulý rok nejlepší nejenom v těžbě, ale také dalších hodnocených ukazatelích,“ poděkoval Szmek
hlavním předákům, vedoucím úseků, členům ve-

FEDRUNKOVÝ KAHAN

Putovní Fedrunkový kahan
OKD je udělován od roku
2008 kvartálně za nejlepší
výsledky v oblasti výroby
a bezpečnosti práce.
Jednotlivé doly ho získaly:
Důl Darkov
14krát
Důl ČSM
4krát
Důl Karviná
3krát
Důl Paskov
3krát

dení dolu a dalším účastníkům hodnocení za výsledky nejenom posledního čtvrtletí, ale i celého
roku. Závod nakopal celkem 2 651 350 tun uhlí
a roční úkol překročil
o 251 350 tun. Pochlapili
se i přípraváři, kteří vy-

razili 13 503 metrů a překročili plán o 503 metrů.
Ředitel Szmek vysoce ocenil skutečnost, že
díky těmto výsledků uzavřel Darkov jako jediný
důl v revíru loňský rok
v černých číslech. Pokud
jde o bezpečnost, vyzdvi-

VÝSLEDKY ZÁVODU DŮL DARKOV ZA 4. ČTVRTLETÍ 2013

Celková těžba (ROTP):
Provozní metráž:
Úrazová četnost:

680 000 tun
3314 metrů
9,33

hl fakt, že za dva poslední roky došlo na celé šachtě pouze ke dvěma závažným pracovním úrazům.
Oba byly způsobeny popálením elektrickým proudem a oba se naštěstí obešly pro postižené bez trvalých následků.
„Bohužel úvod letošního
roku nám z tohoto hlediska
nevyšel,“ upozornil Szmek.
Hned v prvních dnech ledna došlo na dole k závažnému pracovnímu úrazu způsobenému iniciací trhaviny.
„Je to pro nás připomenutí,
že některé činnosti neděláme důsledně a nedůslednost se nevyplácí,“ apeloval
ředitel.
Současně vyzval k diskusi, jakou strategii zvolit, aby
důl udržel výborné výsledky také v roce 2014. Úkoly,
které letos před Darkováky
stojí, narostou především
v oblasti příprav. Podle stanovených cílů by měli vyrazit téměř 15 800 metrů
provozní metráže, a to při
předpokládaném menším
počtu zaměstnanců. „Rok
2014 tak bude především
o tom, zda přípraváři dokáží připravit plochy k těžbě,“ konstatoval Vladislav
Szmek.
bk

Vzduch „stlačili“ během čtvrtletí o 30 %

ZE SVĚTA

Kde to bylo možné
zaslepili Paskovští
potrubní rozvody;
celkem 20 z 80 km

TĚŽBA V POLSKU
ZA 25 LET?

STAŘÍČ – Výborných výsledků dosáhl na Závodě
Důl Paskov pracovní tým
sestavený pro snížení nákladů na stlačený vzduch,
který dělal docela „vítr“
v rozpočtu šachty. Během
posledního čtvrtletí dokázala jeho činnost stlačit
denní spotřebu nejdražšího
média užívaného v důlních
provozech o třicet procent!
„A to včetně provozu úpravny,“ upřesnil vedoucí provozu důlně bezpečnostních služeb Ivan
Šimek, jenž je v týmu zaštítěném útvarem paskovského bezpečnostního náměstka společně s vedoucím provozu dopravy René

Gadatschem, energetikem
Petrem Chromčákem a vedoucím OPRU Marcinem
Pisulou. Jejich činnost také
vedla k vyřazení čtvrtiny doposud používaných
vzduchových potrubních
tahů.
„Výdaje za energie – elektřinu, teplo, chlad i stlačený vzduch – výrazně za-

těžují hospodaření dolu.
Přitom všude, kam se podíváme, leží výzvy ke snižování jejich spotřeby, stačí jen chtít je vnímat. Proto
jsme si v minulém kvartále dali za cíl snížit náklady
na vzduch. Vždyť kilowatt
výkonu získaný pomocí
tohoto média je desetkrát
dražší než jeden kilowatt

FOTO: Radek Lukša

EDITORIAL

Ivan Šimek (vlevo) s Marcinem Pisulou a Petrem Chromčákem
nad důlními mapami.

získaný pomocí elektřiny,“
podotkl Šimek.
Nakládání s energiemi, jak členové pracovního týmu zdůraznili, může
na šachtě ovlivnit každý
člověk. „Ať je to odstranění netěsností v rozvodech
stlačeného vzduchu či zhasínání zbytečně svítících
žárovek kdekoliv na povrchu,“ vzkázali jeho členové s tím, že například jediná „dírka“ o milimetrovém
průměru vyfouká z potrubí denně stlačený vzduch
v celkové hodnotě šesti set
korun.
Vedení podniku zdůraznilo, že šetření energiemi
a výrazné omezování ostatních nákladových položek
může přispět k úspěšné
transformaci Závodu Důl
Paskov v roce 2014 a tím
také možnosti prodloužení těžby.
Radek Lukša

KATOVICE – Górnośląski
Związek Metropolitalny
zorganizoval v Katovicích
konferenci, na které vystoupil
šéf regionálního svazu Porúří
Christoph Zoepel. Podle něj se
hornoslezský region musí začít
připravovat na budoucí konec
těžby černého uhlí, za 25 let
se už zde nemusí těžit.
Tím prošlo i Porúří, bývalé
centrum německého černouhelného průmyslu. Podle
Zoepela se průmysl v regionu
udrží pouze v případě, že
je konkurenceschopný. Je
nutné změnit jeho strukturu
směrem k novým technologiím, inovacím, službám
a kvalitnímu vzdělávacímu
systému, zaměřit region na vybudování výzkumu, vývoje
a inovativních center s experty
z místních univerzit
ms
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CO INOVOVAT?

DOBRÉ NÁPADY SE VYPLATÍ
Continuous Improvement:
Mimořádné odměny
se losovaly také
v Závodě servisních služeb

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

LAZY – Nápady a inspirace
nechybí ani pracovníkům
Závodu servisních služeb OKD.
Od prosince 2012 do konce
listopadu 2013 podali v rámci
systému trvalého zlepšování
Continuous Improvement celkem 102 námětů, z nichž bylo
69 shledáno jako smysluplných
a nasměrováno k realizaci.
Celkem se na zlepšování

Autor nejpřínosnější inovace Jan
Iwanuszek.

podílelo 74 pracovníků Závodu
servisních služeb, z toho 72
vlastních a dva z dodavatelské
organizace. Představuje to 7,4
procenta veškerého osazenstva závodu.
Protože stejně jako na důlních závodech má i v Závodu
servisních služeb trvalé zlepšování plnou podporu vedení,
konalo se ve středu
11. prosince v jednací místnosti Závodu servisních služeb
na lokalitě Lazy losování mimořádných odměn CI. Zúčastnili
se ho členové vedení závodu,
další zástupci řídicího výboru
CI a nejaktivnější zlepšovatelé.
Vylosované autory nápadů
najdete v přiložené tabulce.
Stojí za zmínku, že mimořádnou odměnu za nejpřínosnější
nápad získal mladý, šestadvacetiletý pracovník darkovské
elektrodílny Jan Iwanuszek,
který navrhl zřídit pracoviště
na zpracování odpadních
kabelů, prodávaných dosud
externí ﬁrmě. Jen v prvním roce
realizace přinesl jeho nápad
úsporu přes 2 miliony korun.
Práci na nově zřízeném pracovišti našli dva zaměstnanci. bk

VÝHERCI CEN CI ZÁVODU SERVISNÍCH SLUŽEB
Cena
Jméno
zájezd ČEDOK 50 000 Kč
Hlavní cena OKD
Žebrok Marian
poukázka DATART 15 000 Kč
1.cena Závodu
Raszyk René
servisních služeb
poukázka DATART 10 000 Kč
2.cena Závodu
Šmerda Vítězslav*
servisních služeb
poukázka DATART 5 000 Kč
3.cena Závodu
Dydňanský Jan
servisních služeb
zájezd ČEDOK 15 000 Kč
za nejpřínosnější Iwanuszek Jan
inovaci

Inovace

Pracoviště

Oprava otoče radlice
kombajnu

MD Darkov

Úprava úchytu přesouvacího zařízení MV Meos
26/56

MD Darkov

Zajištění napínacího kola
VVH – 1

MD ČSA

Třídicí regál na pásové
válečky

Nádvoří ČSA

Šrotování elektrických
kabelů

Elektrodílny
Darkov

Klub nejlepších předáků
bude mít šest členů
Zástupci darkovských
kolektivů se setkali
na vyhodnocení roku 2013
DARKOV – Dobrou zprávu
měl pro hlavní předáky, vedoucí úseků a další účastníky
slavnostního vyhodnocení výsledků uplynulého roku ředitel
Závodu Důl Darkov Vladislav
Szmek. Šachta získala i za poslední čtvrtletí loňského roku
Fedrunkový kahan OKD a završila tak rok, kdy toto putovní ocenění „nepůjčila“ žádnému
jinému dolu.
„Kahan je udělován nejenom
za výsledky ve výrobě a bezpečnosti, ale také za ekonomiku,“ zdůraznil Szmek s tím, že
v současné situaci OKD je právě
tato posledně jmenovaná oblast
mimořádně důležitá. I proto je
třeba ocenit, že Darkov jako jediná šachta v revíru uzavřel
loňský rok v černých číslech.

Zlatí Darkováci 2013
Oﬁciální část vyhodnocení
roku 2013 se konala v pátek
17. ledna už tradičně v darkovském „bunkru“. Hlavní předáci
kolektivů, které dosáhly nejlepších výsledků v těžbě, ražbách
a plnění limitních výkonů, převzali tradiční hornické „skury“ a spolu s hlavními předáky
týmů, které splnily pět a více limitních výkonů nebo pracova-

* zaměstnanec agentury Vojmar

CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?
OSTRAVA – Od 1. ledna letošního roku máme nový občanský
zákoník. Podle mnoha expertů jde o naprosto zásadní změnu
v českém právním systému, která se dotkne každého z nás. Co
všechno se tedy změnilo? A jak to poznáme v našem každodenním životě v situacích, které nás potkávají a které běžně řešíme?
Rozhodli jsme se pro vás připravit seriál, v němž právníci OKD
upozorní na některé zásadní změny a momenty, na které si je
třeba dát v souvislosti s novým zákoníkem pozor.

Vztah nového občanského
zákoníku a zákoníku práce
Jak zajisté víte, tzv. nový
občanský zákoník, tj. zákon
č. 89/2012 Sb., nahradil
s účinností od 1. 1. 2014 předchozí občanský zákoník, tedy
zákon č. 40/1964 Sb., jakožto
základní přepis v oblasti soukromého práva. Podpůrně bude
využíván i pro oblast pracovněprávních vztahů. To platilo
a platí jak v době před koncem
loňského roku, tak i od začátku
toho letošního. Jinak řečeno
jak za „starého“, tak i „nového“
občanského zákoníku.
Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce se tedy
nezměnil. Pracovněprávní
vztahy se primárně řídí úpravou
v zákoníku práce, který zůstal
novou soukromoprávní legislativou účinnou od začátku letošního roku takřka nedotčen.
Až poté, kdy nelze řešení nalézt
v zákoníku práce, přichází
na řadu zákoník občanský.

Od 1. 1. 2014 to vždy bude tzv.
nový občanský zákoník. A to
i pro pracovněprávní vztahy,
které vznikly před tímto datem.
I po 1. lednu letošního
roku zůstává zákoník práce
v takřka stejném znění jako
doposud. Přesto bylo nutno
v něm v souvislosti s nabytím
účinnosti tzv. nového zákoníku
upravit, respektive za účelem
ochrany práv zaměstnanců výrazně omezit, širokou smluvní
volnost, tedy právo účastníků smlouvy upravit si svá
práva a povinnosti odchylně
od zákona, který od počátku
letošního roku platí pro oblast
soukromého práva. Tato
volnost v pracovněprávních
vztazích pochopitelně nemůže
být tak široká, jako je například
ve vztazích obchodněprávních. Na postavení a ochraně
zaměstnanců tedy ani nový
občanský zákoník nic podstatného nezměnil.
Mgr. Richard Dolák
odbor právní služby OKD

Rostislav Walica s dárkem za práci odvedenou ve funkci hlavního předáka.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek
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Členové Klubu nejlepších předáků Dolu Darkov. Zleva Jan Průcha, Miroslav Vráblik, Roman Badura, Rastislav Valenčík,
Miroslav Trawinski a Petr Špernoga.
ly po celý rok bez jediného pracovního úrazu, se stali členy
Klubu nejlepších předáků Dolu
Darkov. Ten má za loňský rok
celkem šest členů.
Pětice předních pracovníků
dolu – čtyři vlastní zaměstnanci a jeden zaměstnanec dodavatelské ﬁrmy – byli oceněni zlatým odznakem Zlatý Darkovák.
Z rukou ředitele Szmeka je
převzali Alan Gašparik (rubání), Pavol Kubalík (přípravy), Pavel Štros (vertikální doprava), Lešek Palowski (elektro) a Zenon Maćkowiak (ﬁrma
Alpex).

ván v roce 1999, patřil k nejlepším. Sedmkrát se stal členem Klubu nejlepších předáků, v roce 2002 byl vyznamenán medailí Zlatý Darkovák.
Měsíční těžba 82 455 m3, kterou jeho kolektiv dosáhl v lednu 2008, je dodnes nejlepším

měsíčním výsledkem vlastních darkovských kolektivů.
Ve svém volném čase se angažuje jako prezident ženského hokejového oddílu HC
Karviná, který dovedl mezi
nejlepší české ženské hokejové
týmy.
bk

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽÍ KOLEKTIVŮ V ROCE 2013
SOUTĚŽ O NEJVYŠŠÍ TĚŽBU

Vlastní kolektivy
Hl. předák Rostislav Walica/Roman Badura
Dodavatelské kolektivy
Hl. předák Tadeusz Czaja

556 471 tun
751 260 tun

Poděkování Walicovi
Součástí páteční akce byla
exkurze do Hlavní báňské
záchranné stanice v Ostravě
a přátelské posezení. Ještě
před tím ale chlapi a vedení dolu poděkovali dlouholetému kamarádovi a spolupracovníkovi
Rostislavu
Walicovi, který odešel ze
zdravotních důvodů z funkce
hlavního předáka rubáňového kolektivu.
Dnes třiačtyřicetiletý vyučený mechanik a opravář důlních strojů a zařízení pracoval
v rubání od roku 1985. Jako
hlavní předák, jímž byl jmeno-

ČLENOVÉ KLUBU NEJLEPŠÍCH PŘEDÁKŮ DOLU DARKOV ZA ROK 2013

Roman Badura – nejvyšší těžba, 7 LV
Rastislav Valenčík – nejvyšší kombajnová ražba, 5 LV, bezúrazový provoz
Jan Průcha – nejvyšší klasická ražba, bezúrazový provoz
Petr Špernoga – 6 LV, bezúrazový provoz
Miroslav Vráblik, Miroslav Trawinski – bezúrazový provoz

SOUTĚŽ O NEJVYŠŠÍ KLASICKOU METRÁŽ

Vlastní kolektivy
Hl. předák Jan Průcha
Dodavatelské kolektivy
Hl. předák Anton Kozaňák

487 m
579 m

SOUTĚŽ O NEJVYŠŠÍ KOMBAJNOVOU METRÁŽ

Vlastní kolektivy
Hl. předák Rastislav Walenčík
Dodavatelské kolektivy
Hl. předák Marek Wąsowicz/Krzysztof Skubik

1419 m
1519 m

SOUTĚŽ O NEJVYŠŠÍ POČET LIMITNÍCH VÝKONŮ

Rubání – Vlastní kolektivy
Hl. předák Roman Badura
Rubání – Dodavatelské kolektivy
Hl. předák Tadeusz Czaja
Hl. předák Janusz Siwek
Přípravy – Vlastní kolektivy
Hl. předák Petr Špernoga
Přípravy – Dodavatelské kolektivy
Hl. předák Krzysztof Skubik

7 LV
2 LV
2 LV
7 LV
5 LV

ZE SVĚTA
POLSKÉ HORNICTVÍ MUSÍ ZVÝŠIT EFEKTIVITU
Podle analýzy společnosti
Roland Berger nemají polské
ﬁrmy bez zásadních změn
šanci přežít
VARŠAVA – Audit situace
v polských černouhelných
společnostech KW, KHW a JSW,
který zpracovala konzultantská
společnost Roland Berger, odhalil důvody nekonkurenceschopnosti polských těžařů: neefektivní
využívání technologií pro těžbu,
vysoké náklady na pracovní sílu
a její neﬂexibilní využívání, ale
také nadprodukce uhlí, po němž
není v současnosti poptávka.

Zvýšení efektivity
Klíčovým slovem pro polské
hornictví bude letos i v dalších

letech efektivita. Audit jednoznačně deklaruje nutnost zvýšit
efektivitu, aby ﬁrmy přežily.
Roční nadprodukce uhlí je podle
něj asi 10 milionů tun; vzhledem
k poklesu poptávky, slabému
výkonu evropské ekonomiky
a dovozu uhlí ze zámoří je
neprodejná.
Problémem je těžba v porubech s náklady na dobývání
výrazně vyššími, než jsou ceny
na trhu. Těžba v těchto neefektivních provozech by měla být
zastavena; dobývat je třeba
v podmínkách, kde lze těžit se
ziskem. Dokument upozorňuje
na potřebu zavřít 5–6 nerentabilních šachet, kde se těžba nevyplácí. Podle bývalého ministra
hospodářství Janusze Steinhoffa

je nutné přijímat odvážná rozhodnutí a ukončit těžbu tam, kde
se uhlí produkuje se ztrátou. Jen
to povede k záchraně uhelného
sektoru v Polsku.

Přezaměstnanost
Podle auditu jsou dobývací
technologie v polských dolech
v provozu v průměru pouze 3 až 3,5
hodiny. S touto efektivitou nelze
být konkurenceschopný. Vysoké
jsou ale také personální náklady,
tvořící přes polovinu všech nákladů
těžařů. Podle auditu je přezaměstnanost typická především pro kancelářské profese. I proto nedávno
Kompania Weglowa oznámila, že
propustí více než tisíc administrativních pracovníků, do roku
2020 sníží počet zaměstnanců

z 56 na 50 tisíc. Proti tomu ostře
vystoupili odboráři.

Napětí v KW
I přes mimořádnou situaci ve ﬁrmě odmítla jedna z odborových
organizací KW podepsat s vedením ﬁrmy dohodu o restrukturalizaci, která má přivést ﬁrmu
do roku 2015 k provoznímu zisku
a do roku 2020 z ní udělat konkurenceschopnou ﬁrmu. Vedení
KW bylo tímto krokem překvapeno, protože připomínky odborů
zohlednilo. Podle místopředsedy
představenstva KW Marka Uszka
vedení ﬁrmy v případě nedohody
s odbory do konce ledna předloží
dozorčí radě svou první, radikálnější verzi restrukturalizačního
projektu.
ms

Z dolů OKD
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Jak „stěhovali“ vloni na ČSM?
Všechny akce ukončili
v řádných termínech
a materiálové náklady
udržují za poslední tři
roky takřka vyrovnané

Akce roku
s vysokým POPem
Jako vůbec nejzdařilejší operace roku 2013 bylo vyhodnoceno stěhování vysokého
POPu z porubu 401 307 právě do porubu 401 309, které bylo popisováno na těchto stránkách opakovaně.
Zdůrazněny byly ztížené mikroklimatické i geologické
podmínky při likvidaci stěny 401 309, stejně jako problémy s dopravou do nově
instalovaného rubání. Co
však nebylo zmíněno, jsou
přípravné práce, které začínaly již při ohledání dokopaného porubu a celý systém
prováděných prací, na nichž
se podílel nejen štáb tech-

Tři kolektivy dělaly
jako jeden

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – První dny nového roku v provozu vybavování a likvidace Závodu Důl
ČSM se nesou ve znamení
probíhajících akcí z přelomu
prosince 2013 a ledna 2014.
Vybavujeme dva poruby na severské a likvidujeme dokopaný
porub na jižní lokalitě. Během
letoška pak na nás budou čekat vesměs podobné úkoly jako
vloni; spolu s úsekem Bastav
CZ se pustíme celkem do devíti
vybavování a deseti likvidací,
přičemž největší nápor si užijeme v letním období.
U překlizů technologií
POP 2010 jsme se v minulém
roce skoro přiblížili výkonům stejným jako u starších
sekcí typu Fazos. Pro zajímavost, v roce 2008 trvala doba
vybavení středního komplexu POP 2010 celkem 106 dní
a překliz vysokého komplexu
POP 2010 v roce 2013 v porubu 401 309 pak jen 54 dnů.

K urychlení vybavení přispělo rozhodnutí o naklizení posledních třiceti základních žlabů PF 6/1042 z výdušné chodby. To umožnilo
v předstihu jak instalovat
dobývací kombajn SL 500,
tak po skončení dopravy kombajnu montáž hlavního pohonu PF6/1042,
a tím uzavření porubu
zařízením.

Pohled do opravárenské komory před vybavovaným porubem 401 309.
niků provozu vybavování
a likvidace.
Z likvidované stěny 401 307
po výklizu stěnového a sběrného dopravníku úsek hydrauliky demontoval kompletní
bloky z mechanizované výztuže, na kterých byla provedena
oprava a výměna elektromagnetických ventilů. Bloků demontovali a převezli k opravě 85 z celkového počtu 114.
Kvůli uzavírání porubu jsme
nestačili vyklidit všechny bloky, což se v konečném důsledku ukázalo výhodné, neboť
plenění mechanizované výztuže v nejhorších podmínkách
probíhalo na dálkově připojený ovladač typu PMC-R. Bloky
po opravě byly k nerozeznání od nových – nebýt jen elektromagnetických ventilů ﬁrmy
Hennlich, které nahradily ty
původní z Bucyrusu.

Cvrkot v opravárenské
komoře
K dopravě sekcí byla instalována nová dopravní trať

ZD 24 D/130 z likvidovaného porubu 401 307 až
po opravárenskou komoru, která délkou a vybavením mohla konkurovat linkám automobilek. Samotné
práce řízené vedoucím úseku Polcarbo Krzysztofem
Sędkowskim a hlavním
předákem
Grzegorzem
Dąbkem připomínaly cvrkot
Fordových závodů před recesí. Komora pojala až sedm
mechanizovaných výztuží,
které procházely čištěním,
odstrojením a výměnou
všech hadic periferní i silové hydrauliky, čepů a překrytí až po opětovné nastrojení a odzkoušení včetně předání úseku Bastavu
k dopravě a upínaní do porubu 401 309. Našel se prostor uplatnit nové nápady jako pěnové výplně stojek mechanizované výztuže
s paměťovým efektem, které
zabraňují zanášení prostorů stojek napadanou rubaninou. Je dobře, že se blíže

o činnost v montážní komoře nezajímali manažeři automobilek, protože bychom
jinak asi přišli o dodavatelský kolektiv Polcarba, který
by dnes lámal rekordy třeba při výrobě modelu i30
v Nošovicích.

Kvalitní transport
i naklizení
Důležitým faktorem pro
provoz a fungování montážní komory bylo zásobování náhradními díly dopravovanými v UNI kontejnerech vždy v sadách pro
osm sekcí. Při zpátečních
jízdách lokomotivy vyklízely vadné díly a rubaninu
z očištěných výztuží. Chod
opravárenské linky – tedy
posun mechanizované výztuže k následujícím operacím – zajišťoval systém vratů VP-40 a rohových válců mechanizované výztuže
Fazos 15/31. Ty přesouvaly
břemena po navzájem propojených kolejnicích.

Dalším faktorem urychlujícím vybavení porubu
401 309 byla včasná instalace podporubového zařízení PZF 11 s hřeblovým dopravníkem PF4/1132, dvou
dopravníků TP 1200 (jednoho o délce 540 metrů, takzvaného lanopásu), jednoho dopravníku Belt 1200
z přímého překlizu a prodloužení stávajícího dopravníku Belt 1200 na „céčkové“ trase jižní lokality. Tyto
práce řídil vedoucí úseku
Ján Mračna a hlavní předák Petr Dančík. Zvládaly se
i přísuny materiálu na překladiště 5204, které byly
v řadě případů tak obsáhlé, že připomínaly provoz
na nádraží Ostrava-Svinov
či Bohumín.
Kolektiv vedený Miroslavem Pavanem se na počátku
akce při plenění sekcí trápil
a z defenzívy jsme přecházeli do ofenzívy až po bezmála třítýdenním přešlapování na místě, kdy se nedařilo stanovený harmonogram
plnit. Nevsadili jsme však
na jednotlivce jako fotbalová
Barcelona, ale na tři kolektivy táhnoucí za jeden provaz. S nimi ruku v ruce dělal
též elektro úsek lokality Jih,
strojní úsek a úseky klimatizace i hydrauliky.
Roman Fliega
směnový technik provozu
vybavování a likvidace

Paskovská tečka za starým rokem
postup třiapadesát metrů,
a splnili tak na sto procent,“
informoval vedoucí výroby
Marek Červenka s tím, že poslední paskovský prosincový
limiťák měli u osádek Zdeňka
Jarocha z úseku P1 Martina
Dobrovolného na budoucí
těžní třídě 121 5344. Vyrazili
tam šestapadesát metrů.

Plaček nerazil půl roku,
ale „limiťáků“ má šest!
Skutečně úctyhodných výsledků v plnění limitních výkonů pak dosáhl v roce 2013
kolektiv Petra Plačka. „Na to,
že jsme půl roku pomáhali
kopat, je šest limiťáků docela slušný počet, ne?“ komen-

Ti, jejichž jména byla vloni na skurách nejčastěji.

Hlavní předáci, kteří nejvíce vyrazili a nakopali.
toval to paskovský čelbový
rekordman. Na paty mu ovšem šlape parta Jaroslava
Illka, která razila také pouze
šest měsíců a limiťáků stihla pět. Stejně tolik mají chlapi Martina Řepišťáka, ti však
pracovali v přípravách celých dvanáct měsíců. Co se
úseků týče, nejvíce limitních
výkonů zaznamenali na P3.
„Šestnáct už ale není, co dříve bývalo,“ komentoval to vedoucí Alois Pavelek.
Z rubáňových na Paskově
se mohou pochlubit čtyřmi
loňskými „limiťáky“ pouze
kolektivy Petra Zemana a domovský úsek Pavla Balona.

Zemanovi havíři jsou také
se 41 711 tunami v březnu na špici nejlepších měsíčních výsledků v těžbě v sekcových stěnách. V porubech

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Vyhlášením prosincových limitních výkonů, oceněním hlavních předáků, jejichž jména se vloni
objevovala na skurách nejčastěji, a také těch, kteří nejvíce nakopali či vyrazili, se
na Závodě Důl Paskov deﬁnitivně rozloučili s rokem 2013.
Rubáňový „limiťák“ si
v závěru starého roku připsali jen horníci Petra Zemana
z úseku T2 vedoucího Pavla
Balona, kteří v sekcovém porubu 112 405 vytěžili 13 630
m², zápis na skuru to byl pro
ně čtvrtý, „Stejně jako pro raziče Petra Slámy z úseku P3
Aloise Pavelka, kteří měli
na ražbě kanálu 063 3608/1

se stojkami IHV nakopal
v říjnu nejvíce kolektiv Pavla
Pospíchala – 25 049 tun uhlí.
U přípravářů měl na ražbách SP se svorníkováním
nejvyšší měsíční postup
111 metrů Plaček v červnu,
na prorážkách pak 153 metrů Řepišťák také v červnu
a v ražbách ostatních 92 metrů kolektiv Jiřího Hantschela
v dubnu. „Závěr loňského
roku jsme dokázali zvládnout, ukončili jsme ho se
ctí a splnili to, co jsme slíbili. Děkuji všem za výsledky a přeji, aby se letos dařilo
minimálně stejně dobře,“ nechal se slyšet výrobní náměstek Roman Čmiel.
uzi

Vyhlašování limitních výkonů za dvanáctý měsíc.
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SLOVO ŘEDITELE

Zbigniew Janowski
ředitel Závodu Důl Paskov

Vážení zaměstnanci,
všichni jsme netrpělivě očekávali
příchod nového roku, a to zejména
proto, abychom rychle zapomněli na ten
předchozí, který pro nás byl výjimečně
komplikovaný. Průtahy kolem nové
kolektivní smlouvy, zastavení ražeb
a následné vyhlášení útlumu našeho
dolu dolehly na každého z nás. Nutno
ale konstatovat, že jsme celou složitou
situaci zvládli – bez konﬂiktů se zaměstnavatelem při dodržení pracovní kázně
a pořádku, a co je důležité, s podkročením všech ukazatelů bezpečnosti práce.
V závěrečných měsících roku jsme
dokázali, že umíme těžit a hospodařit.
Zodpovědné chování zaměstnanců,
podpora všech odborových organizací
a docílení plynulého chodu dolu vytvořily
prostor pro zpracování alternativního
programu pro Závod Důl Paskov, na základě kterého bylo možné zahájit jednání
se všemi stranami o odsunutí útlumu
na pozdější léta. Výsledkem těchto
jednání je Memorandum o porozumění
mezi OKD (NWR) a státem z 6. 1. 2014.
Jde o vyjádření společné snahy zúčastněných stran najít řešení pro prodloužení
těžby v našem dole do konce roku 2016
na náklady OKD za podmínky poskytnutí
státní podpory na následnou technickou
likvidaci dolu a sociální program pro
propuštěné zaměstnance.
V těchto dnech expertní skupina
zpracovala podkladové materiály,
které budou sloužit vládě ČR pro přijetí
rozhodnutí.
Závod Důl Paskov prochází v současné době transformací a restrukturalizací s cílem dosáhnout minimalizace
provozních ztrát při dosažení vysoké
úrovně bezpečnosti práce.
Co to znamená v praxi:
•pracovat bez smrtelných úrazů a závažných událostí,
•snížit úrazovou četnost na hodnotu 5,
tzn. prakticky poloviční počet úrazů
proti roku 2013,
•stabilizovat těžbu na úrovni 850 kt
za rok,
•zjednodušit operace a procesy v dole,
zejména ražby chodeb (menší proﬁly,
jednodušší technologie, levnější
vyztužování),
•významné úspory materiálů (plenění
a znovupoužití výztuže, optimalizace
lepení hornin, snížení poruchovosti
strojů a zařízení),
•úspory ve spotřebě energií (omezení
chodu pásových dopravníků naprázdno, výrazné snížení spotřeby stlačeného vzduchu, plánované zastavení
chodu hlavního důlního ventilátoru
na Sviadnově, redukce důlních děl),
•udržení stávající technologie v provozuschopném stavu,
•optimalizaci pracovních sil a pracovní
doby (kumulace pracovních činností,
změna směnnosti),
•výrazné omezení přesčasové práce,
•optimalizace nákladů na služby a dodavatelské práce, získání komerčních
slev.
Každý zaměstnanec bez ohledu
na pracovní zařazení a pozici může
a musí přispět ke splnění těchto cílů.
Bez aktivní účasti nás všech, bez
nových nápadů a inovací, bez kvalitně
provedené práce zůstane náš cíl pouze
přáním. Aby se přání proměnilo v realitu, musíme věřit, umět a chtít!
Vážení zaměstnanci, to, že umíme,
jsme již často v minulosti dokázali,
dnes možná ještě ne všichni chceme,
ale věřit v úspěch musíme všichni.
Plnění plánu transformace a restrukturalizace bude v červnu letošního roku
předmětem vyhodnocení managementy OKD i NWR, na jejichž základě bude
rozhodnuto o dalším fungování dolu.
Zdař Bůh!
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Nekompromisně proti krádežím
a zneužívání omamných látek
HOVOŘÍME S VEDOUCÍM ODBORU OCHRANY A KONTROLY OKD JANEM JURÁSKEM

Společnost OKD je
jednou z nejvýznamnějších ﬁrem
v regionu, proto práci
v ní považuji za vrchol
své dosavadní
profesionální dráhy.
Vaše původní profese je práci
horníka vzdálená. Jak vnímáte hornictví a jaké důvody vás
přiměly k tomu, přijmout místo ve společnosti OKD?
S hornictvím jsem se setkal
jako každý, kdo pochází z tohoto regionu, protože je to jedna z nejvýznamnějších činností, která tady je. Osobní zkušenost s hornictvím nemám, nicméně vnímám tuto práci jako
velice těžkou, velice náročnou a vážím si lidí, kteří pracují v dole a vůbec v hornictví, protože je to práce, která je
přínosná a potřebná a vyžaduje, když to řeknu zjednodušeně,
celé chlapy, kteří umí pracovat.
A to je vlastně také důvod, proč
jsem přijal nabídku na místo

není levná záležitost a v případě pozitivního nálezu jdou
tyto náklady na vrub zaměstnance. V případě, že dojdeme k podezření, že by omamné látky mohly být distribuovány v objektech OKD, budeme spolupracovat s Policií ČR,
kde se tyto záležitosti pohybují už v rámci trestněprávní roviny. Současně bych se
ale rád věnoval i protidrogové
prevenci, protože drogy jsou
dnes celospolečenským problémem. Za dobu svého působení
u Policie ČR jsem viděl spoustu lidí, které droga absolutně
zničila, nehledě na to, že tato
oblast je spojena se spoustou
závažné trestné činnosti. Při
preventivní činnosti budu spoléhat na pomoc bývalých kolegů z Národní protidrogové
centrály.

vedoucího bezpečnosti OKD.
Společnost OKD vnímám jako
jednu z nejvýznamnějších ﬁrem v moravskoslezském regionu, v němž žiji celý život,
která má z hlediska rozsahu
své činnosti a podílu na zaměstnanosti pro tento kraj
mimořádný význam. Takže
zaměstnání v OKD považuji
svým způsobem za vrchol mé
profesionální dráhy.
Do funkce šéfa ochrany
a kontroly OKD jste nastoupil
před několika dny. Jaké jsou
vaše priority a na co se míníte zaměřit?
Mým prvořadým úkolem bude
zajistit, aby v areálech OKD nedocházelo ke krádežím, zejména ke stále zmiňovaným krádežím železného šrotu a mědi.
Ty sice nejsou obecně považovány za nebezpečnou trestnou činnost, ale v podmínkách
OKD je s nimi spojeno velké riziko. Cílem těchto krádeží se totiž může stát i živé zařízení, ať
už jde o kabely, potrubí či jiná
vedení, která jsou důležitá pro
provoz dolu, a může tak dojít
k ohrožení zdraví a životů horníků. To je situace, kterou nesmíme připustit. Další oblastí, na níž budu klást mimořádný důraz, je zneužívání alkoholu, a především omamných
látek, protože užívání těchto
drog představuje obrovské riziko ve vztahu k pracovním
úrazům. Člověk, který zneužívá omamné látky, je nebezpečný nejenom sobě, ale také kolegům, kteří jsou na něm závislí.
Vím, že dnes je tendence některé drogy, jako například marihuanu či přesněji kanabis, tedy
drogy vyrobené z indického konopí, tolerovat, ale nejsem s tím

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Zkušeného odborníka na místo vedoucího odboru ochrany a kontroly získala společnost OKD.
Dvaapadesátiletý
absolvent
Policejní akademie a policejní
plukovník Jan Jurásek působil
22 let u Policie ČR, kde se vypracoval na post velitele ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. V posledních čtyřech letech
působil ve vedoucích funkcích
v bezpečnostních agenturách,
které zajišťují i ostrahu objektů OKD.

MGR. JAN JURÁSEK (52 LET)

se narodil v Odrách, v současné době žije a bydlí v Ostravě. Je absolventem bezpečnostně právního studia na Policejní akademii.
U Policie České republiky působil 22 let. Začínal jako pochůzkář,
pak působil 19 let u služby kriminální policie, z toho posledních
15 let na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Svoji
policejní dráhu ukončil v roce 2010 v pozici velitele expozitury
ÚOOZ v Ostravě s hodností plukovníka. Po odchodu od Policie ČR
začal působit v komerční sféře jako ředitel nebo výkonný ředitel
v bezpečnostních agenturách, které zajišťují i ostrahu objektů
společnosti OKD. Od začátku letošního roku pracuje jako vedoucí
odboru ochrany a kontroly OKD.
srozuměn. Zejména pokud jde
o lidi, kteří vykonávají tak náročnou činnost, jako je práce
v hornictví, je nemyslitelné, aby
byli pod vlivem omamných látek. Tomu budeme bránit všemi
zákonnými prostředky.
Jaké prostředky máte
na mysli?
Především se budeme zaměřovat na preventivní kontroly. Podrobnosti v současné

Viděl jsem spoustu
lidí, které droga
zničila, nehledě na to,
že tato oblast je
spojena se spoustou
trestné činnosti.

době dolaďujeme ve spolupráci
s Ústavem soudního lékařství
v Ostravě, který bude v případě pozitivního nálezu při
orientační zkoušce na omamné látky pomocí přístroje Dräger provádět znalecká
zkoumání odebraných vzorků.
Znalci určí, jakou omamnou
látku daný člověk použil a jak
dalece jí byl ovlivněn ve chvíli, kdy byl podroben zkoušce.
Je třeba říci, že toto zkoumání

Nedávno jsme psali o problému heliportu u Závodu Důl
Darkov, na jehož ploše přes
zákaz vjezdu parkují auta.
Máte vytipovaná další podobná problémová místa?
Jsem tady krátce a potřebuji
čas, abych se dokonale seznámil se situací. Všechna problematická místa budeme samozřejmě řešit s tím, že heliport
je mezi těmi nejdůležitějšími.
Když tam totiž přistává vrtulník, jde vždy o hodně. Myslím

si, že by bylo dobré v této souvislosti upozornit, že v současné době skutečnost, že viník
dopravního přestupku není
zastižen na místě, neznamená,
že se vyhne postihu. Novelou
zákona o silničním provozu
došlo k tomu, že je za přestupky spáchané při provozování
vozidla odpovědný jeho majitel. Tím pádem na místo přestupku ani nemusí přijet policie, která by zachytila řidiče při příjezdu nebo odjezdu,
ale je možné postihnout majitele vozidla na základě fotograﬁcké dokumentace nebo videozáznamu. To není vyhrožování, ale pouze konstatování
právního stavu. Domnívám se
ostatně, že vyřešení problému
heliportu je také v zájmu majitelů vozidel, která tam parkují.
Může se stát, že by tam musely
přistávat helikoptéry dvě nebo
že by se do záchranné akce zapojila vozidla Integrovaného
záchranného systému. To jsou
situace, kdy už nelze hledět
na překážky a majitelé vozidel, která by tam parkovala, by
prostě měli smůlu.
Dělal jste řadu let šéfa ostravské ÚOOZ. Prozradíte,
jestli se některá kauza, kterou jste řešili, týkala společnosti OKD?
Mohu říct, že jsme vyšetřovali tu nejzávažnější kriminalitu, která se týkala organizovaného zločinu, násilí, padělání měny, obchodu s lidmi, se
zbraněmi, výbušninami. Vždy
se to ale odehrávalo mimo
OKD. Takže ne, žádná kauza,
která by se jakýmkoliv způsobem týkala společnosti OKD,
nebyla.
Bohuslav Krzyžanek

VYBERTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ!

Respekt na 18 měsíců + Dálniční
známka do 3,5 t 2014 za 3 276 Kč

Respekt na 12 měsíců se slevou 20 %
+ stolní hra Osadníci z Katanu nebo
Osadníci z Katanu Junior za 1 748 Kč

NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ
DO 31. 12. 2013 NEBO DO V YČERPÁNÍ ZÁSOB.

tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz

1/03-IV/14

Objednávejte na www.respekt.cz/hornik
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

5

TIP NA ZAJÍMAVÉ ODPOLEDNE

STYCZNIOWE HASŁO BHP: ZNAJOMOŚĆ RYZYK I DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ TO PODSTAWA BEZPIECZNEJ
PIECZNEJ PRACY!

Fedrunkowa Lampa Górnicza
ponownie dla „Darkowa”

Najwyższe roczne
wydobycie w OKD
odnotowała znów
darkowska załoga
Alpex Oddział 2.
gdzie nie przechodzi. Za wszystkie kwartały minionego roku –
to znaczy również za ten ostatni – uzyskał go zawsze Zakład
Kopalnia „Darków”.
Uczestników uroczystego podsumowania 2013 roku poinformował o tym dyrektor darkowskiej kopalni Vladislav Szmek.
„Wysoko oceniam fakt, że
byliśmy przez cały rok najlepsi nie tylko pod względem wydobycia, ale także pod względem innych ocenianych wskaźników” – podziękował Szmek
głównym przodowym, szefom oddziałów, członkom kadry techniczno-inżynieryjnej i
innym uczestnikom spotkania
za wyniki nie tylko ostatniego

Hornickou expozici hojně navštěvují žáci havířovských škol, kteří zde
poznávají historii svého města a regionu.

Polovinu prostředků
na obnovu hornické expozice
Historie psaná uhlím
věnovala Nadace Landek

FOT. Bogusław Krzyżanek

DARKÓW –
Fedrunkowa
Lampa Górnicza to wyróżnienie
przyznawane od 2008 roku poszczególnym kopalniom spółki
węglowej OKD za najlepsze wyniki w zakresie produkcji, bezpieczeństwa i ekonomiki w poszczególnych kwartałach roku.
Nagroda jest przechodnia, jednak w ostatnim czasie raczej ni-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Dobre wyniki produkcyjne
przełożyły się na fakt,
że zakład zamknął rok
z dodatnim bilansem

Wśród uczestników uroczystego podsumowania 2013 w KWK „Darków” nie brakowało przedstawicieli brygad
z ﬁrm zewnętrznych. Na zdjęciu szefowie załogi Alpex Oddział 2.
kwartału ubiegłego roku, ale
także całoroczne. Zakład wydobył w 2013 roku 2651 350 ton
węgla, przekraczając roczne zadanie o 251 350 ton. Sprawdzili
się także chodnikowcy, którzy
wydrążyli 13503 metry i przekroczyli plan o 503 m.
Dobre wyniki produkcyjne przełożyły się na fakt, że
„Darków” jako jedyna kopalnia
OKD zamknął ubiegły rok z dodatnim bilansem.

w kategorii „zewnętrznych”
odnotowała załoga ścianowa Alpex Oddział 2 nadsztygara Czesława Witka, sztygara oddziałowego Janusza
Pielki i głównego przodowego Tadeusza Czai. Roczne wydobycie 751 260 ton węgla to
jednocześnie najlepszy rezulFEDRUNKOWA LAMPA
GÓRNICZA OKD

Najlepsi wśród
„zewnętrznych”

przyznawana jest od 2008
roku za najlepsze kwartalne
wyniki. Poszczególne kopalnie zdobyły ją:

Uroczyste
podsumowanie
2013 roku odbyło się w piątek 17 stycznia w sali darkowskiego schronu. Oceniano nie
tylko własne załogi, ale także brygady z ﬁ rm zewnętrznych. Najwyższe wydobycie

KWK „Darków”
KWK „ČSM“
KWK „Karwina”
KWK „Pasków”

14 razy
4 razy
3 razy
3 razy

tat w ramach całej spółki OKD.
Palmę pierwszeństwa w drążeniu chodników metodą klasyczną uzyskał wynikiem 579
metrów zespół ﬁ rmy VOKD
głównego przodowego Antona
Kozaňáka. W pracy z kombajnem chodnikowym uplasowała się na najwyższym szczeblu
załoga głównego przodowego
Krzysztofa Skubika (przedtem
Marka Wąsowicza), która wydrążyła 1519 metrów.
Po dwa wyniki limitowe
zrealizowały brygady ścianowe głównych przodowych
Tadeusza Czai i Janusza Siwka
(którą przed czasem oddelegowano na KWK „Pasków”).
Spośród brygad chodnikowych najwięcej, konkretnie
pięć „limitów” zaliczyła brygada Krzysztofa Skubika.
bk

Odnowiono „Historię pisaną węglem”
HAWIERZÓW – Tablice stałej hawierzowskiej ekspozycji
górniczej „Historia pisana węglem”, zainstalowanej w miejscowym Domu Towarzyskim,
lśnią nowością. Kosztem 80 tysięcy koron wszystkie eksponaty tekstowe i obrazowe zdigitalizowano i przeniesiono na
folie samoprzylepne, które są
bardziej trwałe. Połowę pieniędzy na odnowę hawierzowskiej
chluby oﬁarowała Fundacja
Landek Ostrawa. O tym, jak
wszystko wypadło, przekona-

li się w poniedziałek 13 tycznia
przedstawiciele miasta, członkowie organizacji górniczych,
mieszkańcy miasta. I byli zadowoleni. Tak samo zresztą, jak
z tego, że ekspozycja w ogóle
powstała.
„Dla mnie to szczególnie
uczuciowa sprawa. Podczas
obejmowania funkcji obiecałem górnikom i seniorom
górniczym, że znajdziemy lokale i wybudujemy minimalnie ekspozycję, jeśli nie muzeum” – opowiadał prezydent Hawierzowa Zdeněk
Osmanczyk. „To, co powstało, to wielkie dzieło, które
jest często odwiedzane przez
szkoły, co jest bardzo dobre.
Młodzi muszą wiedzieć, dlaczego stworzono Hawierzów

Prohlédnout si obnovenou expozici přišel i havířovský primátor Zdeněk
Osmanczyk.

Mladí lidé musí
vědět, proč byl
Havířov vytvořen
a že život v něm
není špatný.
podařilo, se v pondělí 13. ledna
přesvědčili zástupci města,
členové hornických spolků, žáci
havířovských škol a další hosté
slavnostního otevření obnovené
výstavy. A byli spokojeni. Stejně
jako s tím, že tato expozice vůbec
vznikla a připomíná zásadní kus
dějin města, které je spojeno
s hornictvím už jen svým názvem.
„Pro mne je to obzvlášť citlivá
záležitost. Při nástupu do funkce jsem havířům a hornickým

FOT. Bogusław Krzyżanek

Ekspozycja powstała
dzięki współpracy
miasta Hawierzowa
z Jastrzębiem Zdrojem

HAVÍŘOV – Panely stálé
havířovské hornické expozice
Historie psaná uhlím, instalované v prostorách havířovského
Společenského domu, září novotou. Nákladem 80 tisíc korun byly
všechny textové a obrazové exponáty digitalizovány a převedeny
na samolepicí fólie, které jsou
kvalitnější a odolnější. Polovinu
peněz na obnovu havířovské
chlouby věnovala Nadace Landek
Ostrava. O tom, jak se dílo

seniorům slíbil, že najdeme
prostor a vybudujeme minimálně
expozici, když už ne muzeum,“
prohlásil primátor Havířova
Zdeněk Osmanczyk. „A to, co
vzniklo, je velkolepé dílo, které je
často navštěvované školami, což
je velmi dobře. Protože mladí lidé
musí vědět, proč byl Havířov založen a také, že život v něm není tak
špatný, jak někdo vykládá,“ nechal se slyšet. Zavzpomínal také,
jak sfáral do hloubky 980 metrů
na Darkově. „To, co jsem viděl,
mne úplně ohromilo. Ti horníci,
kteří tuto práci vykonávají, si
zaslouží náš obdiv,“ konstatoval
Osmanczyk.

Havířovská expozice Historie
psaná uhlím, která mapuje historii
hornictví v havířovském regionu
a historii města Havířova, vznikla
v rámci příhraniční spolupráce
s polským partnerským městem Jastrzębie Zdrój za přispění
Euroregionu Těšínské Slezsko.
Spravuje ji Městská knihovna
Havířov. Otevřena byla v prosinci
2012, naplno funguje od 1. ledna
2013. Jak informovala ředitelka havířovské knihovny Dagmar Čuntová,
měsíčně ji navštíví přibližně 200
zájemců. V prostorách expozice
se pořádají různé akce, například
pravidelné měsíční promítání ﬁlmů.
Do konce února jsou tu k vidění
i modely havířovských staveb a objektů vytvořené žáky místních škol
v rámci soutěže Havířov z papíru.
Bohuslav Krzyžanek

Dla starszych to historia, dla młodszych – możliwość poznania swoich korzeni.
i że życie w nim nie jest takie złe, jak niektórzy gadają”
– dodał.
Ekspozycja „Historia pisana węglem”, obrazująca historię górnictwa w regionie hawierzowskim i historię samego miasta, powstała
dzięki transgranicznej współpracy Hawierzowa z polskim
Jastrzębiem Zdrojem w ramach
Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Funkcjonuje od 1 stycznia

2013 roku. Co miesiąc zwiedza ją około 200 osób. „Z okazji otwarcia wydaliśmy razem
z Jastrzębiem czesko-polską publikację, wymieniliśmy też niektóre eksponaty. Teraz trochę
to się przerwało, ale wierzę, że
w przyszłości współpraca znów
się ożywi” – podsumowała
Dagmar Čuntowa, dyrektor zarządzającej wystawą Biblioteki
Miejskiej.
Bogusław Krzyżanek

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125

HORNICKÝ PLES NA „BÁŇSKÉ“
Vstup v kytlici je zvlášť vítán!
OSTRAVA – S velkou pravděpodobností jediný ples s přídavkem
„Hornický“ se letos koná v našem
revíru v sobotu 25. ledna v prostorách Nové auly na Vysoké
škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě-Porubě. A to pod
záštitou ve funkci již ﬁnišujícího
děkana její Hornicko-geologické
fakulty Vladimíra Slivky.
A program? „Bohatý, od vystoupení Souboru lidových písní

a tanců Hlubina a Respect Dance
Crew Ostrava, přes účinkování
Hornické smečky v čele s cantorem Plaváčkem až po půlnoční
světelnou show skupiny Folleto či
hornicky laděnou soutěž o věcné
ceny,“ přiblížila Kristýna Černá
s tím, že v ceně (250 Kč) je havířský drink na uvítanou a občerstvení u stolu. Hornický ples 2014
začne úderem 19. hodiny.
uzi
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TIPY HORNÍKA

Autoškola 3URÀ
Havířov

L

KARVINÁ
Focení
Fotograﬁcký workshop s tematikou
„Karviná malovaná světlem“ zaměřený na portréty proběhne v sobotu 25.
ledna od 12 hodin na Zámku Fryštát.
Lektorem bude Miroslav Pawelek,
vstupné se neplatí, protože akce je
součástí projektu „Cesta k městu“.
Pozor, počet účastníků je omezen.

PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
Chcete se stát řidičem profesionálem?
Chcete získat některé ze skupin C, CE, D nebo všechny
i s profesním průkazem a to za bezkonkurenční cenu?

Komedie
Bojíte se dentisty? O to víc si prý
vychutnáte komedii „Rozpaky

zubaře Svatopluka Nováka“, která
bude uvedena v sobotu 25. ledna
v malém sále kulturního domu
v Novém Městě. Začíná se v 17
hodin, vyčištěný chrup a průkazku
zdravotní pojišťovny s sebou!
Premiéra
Nejobsazovanější herec mladé generace Jiří Mádl dorazí v sobotu 25.
ledna spolu s herecko-režisérskou
dvojicí Tomáš Vorel starší a Tomáš
Vorel mladší a producentem
Miroslavem Šmídmajerem do kina
Centrum, aby se zúčastnili slavnostní premiéry nového českého
ﬁlmu „Vejška“. Vše vypukne
v 18 hodin.
uzi

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD
VZPOMÍNÁME

BYTY

„Osud nám nevrátí,
co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínky,
bolest a žal.“ Dne
20. 1. 2014 to bylo
6 let, kdy nás náhle
opustil pán Antonín Jaklitsch
z Havířova, bývalý zaměstnanec
Dolu Dukla. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Marta s maminkou, sourozenci s rodinami,
přátelé a spolupracovníci.
B10/03/14

Prodám rodinný dům v OrlovéZimný důl. Cena 1 400 000 Kč.
Přízemí 3+1, 1. n.p. 2+1.
Klidná lokalita, poslední dům
ve slepé ulici. Okrasná zahrada,
hospodářská budova, garáž
mimo dům. Sedlová střecha
po rekonstrukci, částečně
vyměněná plastová okna, nová
venkovní omítka. Topení je
na tuhá paliva. Inf. na tel. č.:
608 755 887.
B11/03/14

Dále nabízíme:
 výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
 vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
 školení řidičů
Jaromír Ščigel
603 969 315

www.autoskolaprofihavirov.cz
email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

OKD, a. s.
se sídlem Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly

4/03-VI/14

Roman Skácel
603 357 069

vyhlašuje výběrové řízení

na pronájem nebytových prostor
k provozování prodejny golfových
potřeb v areálu Golf Resort Lipiny

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 3
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)

4382, 4383
Samostatná výběrová řízení

Investice strojní (ISTR)

4469, 4477, 4546, 4564, 4493, 4542,
4588, 4545, 4559

Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)

2

Opravy strojní (OSTR)

53, 77, 80, 130, 919

přihlášky do výběrového řízení s kontaktními údaji zájemce, doručte písemně nejpozději
do 31. 1. 2014, na adresu kontaktní osoby:

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

5/03-VI/14

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

Ing. Libor Poloch, technický náměstek
Závod servisních služeb
Orlová-Lazy, č. p. 605, PSČ 735 11
e-mail: libor.poloch@okd.cz

Světový formát a české chutě:
prostě SEXY kuchařka!
Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů. Na pultech knihkupectví
se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“.
Deset špičkových českých šéfkuchařů v čele s Radkem
Davidem prozrazuje v nové kuchařské knize „SEXY moderní česká kuchyně“ oblíbené pokrmy z vlastních domovů. Jde však, jak už sám název napovídá, o moderní,
odlehčené české recepty, které jsou opravdu SEXY. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, obsahuje více než sto
fotograﬁí, z nichž doslova cítíte vůni a chuť předkládaných jídel.

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz
Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4
Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114
Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

Kniha SEXY moderní česká kuchyně by určitě neměla
chybět v knihovně žádného milovníka jídla a života vůbec.
Je to skvěle propracovaná a přehledná kuchařská kniha,
ze které uvaří úžasné pokrmy i normální smrtelník. Recepty jsou sestaveny tak, aby zpracováním i surovinami byly
dostupné každému, kdo se rozhodne postavit ke sporáku a
začít. Nápady, forma i vybraná jídla však musí nadchnout i
profesionály.
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Školákům na SŠTaS
ukázali krásu řemesel

DUHOVÉ VÁNOCE PRO KLUKY
A HOLKY Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ
Děti si užily také výlety
do Aquaparku Kravaře
a Dolní oblasti Vítkovic
OSTRAVA – Pohoda jako o svátcích v normální rodině! S tím se
po „Duhových Vánocích“ pořádaných
ve volnočasovém areálu Myšinec
u Ostravy sdružením Duha Zámeček
a tradičně podpořených také Nadací
OKD rozjíždělo pětačtyřicet dětí zpět
do sedmi dětských domovů.
„Společná příprava, pečení cukroví, míchání bramborového salátu,
zpívání koled, sledování pohádek,
zdobení stromečku, smažení řízků
z kapra, kuřecího i vepřového masa
a nakonec ty dárky,“ popisovaly
Štědrý den děti z DD Čeladná, Příbor,
Liptál, Olomouc, Radkov-Dubová,
Uherský Ostroh a Býchory. S nimi
dorazili i dospělí odchovanci DD
Pyšely, Velké Heraltice a Krásná Lípa.
„Ti s námi spolupracují jako vedoucí,“
upřesnil za organizátory Vladislav
Sobol.

Projekt představil
všechny vyučované
obory včetně těch
pro důlní provozy

900

řekračuje
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SŠTaS Karv

FOTO: SŠTaS Karviná

Šrouby a matice, jedna ze soutěží v režii budoucích zámečníků.
race, zámečníci potřebují odhad
i cit pro materiál,“ komentovala
to ředitelka Iva Sandriová.
SŠTaS ve středu 15. ledna
představila dvěma stovkám
žáků devíti základních škol
z bývalého okresu Karviná

Horničtí učni ze SŠTaS byli také u stanoviště s řezáním závitů.

všech jedenáct zde vyučovaných učňovských a tři studijní maturitní obory. „V jedenadvaceti jednoduchých soutěžních disciplínách si přímo sáhli
na umění řemesla,“ líčila ředitelka s tím, že cílem bylo ukázat krásu řemesel a oživit upadající zájem o různé profese.
Při jednom na SŠTaS spojili
„Bránu“ s každoročním dnem
otevřených dveří. „S návštěvností čítající dohromady přibližně čtyři stovky lidí nemůžeme být nespokojeni. Obsadili
jsme námi nabízené profese
tak, aby si dopoledne budoucí absolventi základních škol
a odpoledne také jejich rodiče udělali obrázek a mohli porovnávat, co je pro ně nejlepší,“ upřesnila Sandriová s tím,

že zřizovatelé škol, stejně jako
ﬁrmy, úřady a profesní organizace dávají jasně najevo, že to
myslí s podporou technického
vzdělávání vážně.
O významu projektu svědčí seznam „VIP“ hostů – od činovníků krajské hospodářské
komory přes zástupce celoregionální i místní samosprávy, cechů, hasičů až po vedoucího Centrálního vzdělávacího střediska OKD Eduarda
Folwarczného či nového děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Vojtecha Dirnera.
„Podpořili jsme tuto akci proto,
že v dnešní době má dobře odváděné řemeslo velký potenciál,“ vzkázal taktéž přítomný ředitel NOKD Martin Olša.
Radek Lukša

FOTO: Duha Zámeček

KARVINÁ – Za sedmatřicet
sekund zvládl jeden ze žáků ZŠ
Družby z Nového Města vybrat
ke dvanácti různým šroubkům „pasující“ matičky a také
je našroubovat. Tento výkon
podal na stanovišti zámečníků, které spolu s dalšími dvaceti připravila Střední škola
techniky a služeb (SŠTaS) pro
osmáky a deváťáky v prvním
ročníku Nadací OKD podpořeného projektu „Brána řemeslům otevřená“.
„Šrouby a matice bylo stanoviště zámečníků, k nimž se
řadí také učni připravující se
pro důlní provozy. Sama jsem
vyzkoušela roztřídit rozsypané matice a přiřadit je ke správným šroubům na ocelové desce... za šestapadesát sekund,
protože mi tři matičky vypadly
z ruky. Skutečně to nebyla leg-

A protože se „Duhové Vánoce“
na Myšinci nekonaly poprvé, mohl
Ježíšek (Zámeček) shánět dárky
doslova na míru. „Žádná anonymní
elektronika, vždyť ty děti dobře známe.
Dostávaly tak třeba sportovní potřeby,
oblečení nebo boty. Na to přispívali
i dárci v internetové předvánoční
sbírce, za což musíme poděkovat,“
podotkl Sobol s tím, že Vánoce bývají
pro sdružení Duha Zámeček jedinou
výjimkou, kdy naděluje. Jinak se totiž
snaží dávat dětem z „děcáků“ zážitky.
„U Vánoc na Myšinci jde také
o ty zážitky, já je prožil už popáté,“
nechal se slyšet Martin Boháč z DD
v Příboře s tím, že jsou také veselejší.
„Štědrý den v dětském domově?
Po večeři s tetou a rozdání dárků se
ukáže už jen noční vychovatelka,“
popisoval jedny z nejsmutnějších chvil
sedmnáctiletý mladík, jenž plánuje
letos vstoupit mezi dobrovolníky Duhy
Zámečku a stát se jedním z vedoucích. „Chci tu pomoc v budoucnosti
nadělovat dalším,“ doplnil Martin. uzi

Společná byla příprava vánočního cukroví a po večeři také velké rozbalování dárků.

ŽÁDOSTI O PODPORU DO 14. ÚNORA!
OSTRAVA – Pro zdraví i Pro budoucnost až půl milionu, Pro radost maximálně čtvrt milionu a Pro Evropu nejvýše sto tisíc korun! Takové „stropy“
stanovila Nadace OKD v jednotlivých grantových programech. Neziskové
organizace mohou o podporu svých projektů cílených do regionů Karvinska,
Ostravska či Frýdecko-Místecka (kde působí společnost OKD a spřízněné
dárcovské ﬁrmy) žádat až do 14. února. Výsledky grantové výzvy pro rok
uzi
2014 budou známy 22. dubna. Více na webu www.nadaceokd.cz.

Předplaťte si týdeník
nejčtenější ekonomický týdeník
na 1 rok za 2 548 Kč
+ jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč
2

na

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob.
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.
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Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik,
800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč
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85. výročí havířovského
hokeje s žijící legendou

Z obránce byl gólmanem,
pak rozhodčím, trenérem
i hlasatelem na stadionu.
„Později jsem nastoupil do brány a už v ní až do konce své

Milan Stonavský v domově seniorů Helios, kde byl členem olympijského
výboru.

KARVINÁ – Sice jen s jediným
bodem opustil český reprezentační házenkářský mančaft už
po základní skupině EURO 2014,
nicméně kontinentální mistrovství v Dánsku pro zúčastěné znamenalo cenné zkušenosti. Marek
Vančo je zužitkuje coby levé
křídlo a Jaroslav Hudeček na postu trenéra HCB OKD Karviná
poslední lednovou středu!
O kvalitní házenkářské líhni
v Karviné svědčí skutečnost, že
v „repre“ byli taktéž odchovanci
Baníku – brankář Tomáš Mrkva,
pravé křídlo Honza Sobol či levá
spojka Pavel Horák. „A to byl

„Sport podporoval důl
i koksovna Lazy, nejvíce
za ředitele inženýra Volného.
Býval fandou hokeje a zasloužil se jak o vznik přírodního
Čížkova stadionu, kde jsme
hrávali, tak o zřízení kluziště u hornického učiliště,“
vzpomínal Stonavský, který v OK R pracoval na povrchu. A to na postech účetního základních prostředků,
samostatného referenta práce
a mezd, statistika či souhrnného plánovače.
„V hokeji jsem také prošel
řadou funkcí, dělal rozhodčího i trenéra a jedním z mých
svěřenců byl zahynuvší Luděk
Čajka. Později jsem léta hlásil na havířovském zimním
stadionu,“ dodal Stonavský
s
tím, že pozvání klubu
na oslavy 85. výročí prvního zápasu považuje za velkou
poctu. S revírem je stále svázán – jeho syn Pavel je povrchovým elektrikářem, slaboproudařem. Kde jinde, než
na Lazech!

v širším výběru i Libor Hanisch,
avšak vyřadilo ho zranění,“
poznamenal kouč Hudeček
a vyzdvihl start na EURO jako obrovský přínos pro kvalitu hráčů.
Kažopádně pro karvinské
házenkáře zabírající osmé místo
tabulky začínají extraligové boje
už ve středu 29. ledna, kdy se
vypraví na palubovku regionálního rivala z Frýdku-Místku (ten
je sedmý). Utkání začíná v 18
hodin. První domácí zápas pak
čeká na HCB OKD v neděli 2.
února s Brnem. A půjde o hodně –
ve hře je účast v nejlepší šestce!
uzi

BANÍK PORAŽEN, TŘINEC NE

Radek Lukša

aktivní hokejové kariéry zůstal,“ pokračoval nejstarší žijící
člen Síně slávy HC AZ Havířov
2010, jenž zůstal celý život věrný stejnému klubu i pracovišti.
Tím druhým byla šachta Lazy,
kde fáral už během studentských brigád. Ale když sem přišel v roce 1954 po absolvování orlovské vyšší hospodářské
školy, už se pod zem nepodíval.

FOTO: MFK OKD Karviná

HAVÍŘOV – Přesně na den –
ve čtvrtek 16. ledna – slavil
AZ Havířov 85. výročí historicky prvního zaznamenaného
klubového zápasu, tehdy ještě pod hlavičkou Sokol Lazy.
Sice se už toho bohužel nemohli účastnit přímí pamětníci,
nicméně vysloužilý pracovník
Dolu Antonín Zápotocký (Lazy)
Milan Stonavský ve svých necelých devětasedmdesáti letech
coby legenda havířovského hokeje ano!
„Premiéra ve Vítkovicích pro
předchůdce současného HC AZ
Havířov 2010 nedopadla vůbec dobře. Sokol Lazy prohrál
velmi vysoko 0:11,“ zabrousil
do archivních materiálů vnuk
havíře a syn panského kočího
a potom topiče v kotelně na lazecké šachtě. AZ na dresu už
pak nosil i Milan Stonavský,
když v raných padesátých letech minulého století s hokejem začínal. Hrával nejprve
na postu obránce.

FOTO: Radek Lukša

Milan Stonavský byl
v životě věrný jediné
šachtě – té v Lazech –
i jedinému klubu AZ

VYUŽIJÍ ZKUŠENOSTÍ Z EURA?

Richard Vaněk se treﬁl dvakrát v posledních dvou zápasech.
OSTRAVA – Na první branku v „hornickém derby“ na zimním turnaji
Tipsportligy si brousil zuby Elvist Ciku. Ne však už v karvinském, nýbrž
ostravském dresu. Paradoxně otevřel skóre odchovanec FC Baník – záložník Richard Vaněk v barvách MFK OKD – a když Jakub Hottek přidal ještě
jeden gól, o vítězi bylo rozhodnuto!

MFK OKD Karviná – FC Baník Ostrava 2:1

PŘEKONALI GENERAČNÍ PROPAST

Nejmladší havířovská hráčka „reprezentovala“ s Ludmilou Otavovou Švýcarsko.

Do třetího utkání skupiny D na ostravském turnaji (úvodní s FrýdkemMístkem prohráli 1:3) nastoupil MFK OKD proti Třinci. „Opět se prosadil
Ríša Vaněk, ale bohužel to už nestačilo, zejména když Kuba Hottek neproměnil za nerozhodného stavu penaltu. Oceláři vyhráli 1:2 a my nejdeme
do ﬁnále,“ líčil trenér Jozef Mazura.
uzi

2/02-VIII/14

Vendulka Kubíčková (jako nejmladší soutěžící) ve svých pěti
letech účinkovala s Milanem Stonavským (coby členem výboru)
na „Mezigenerační olympiádě“ týmů složených z dětí v přípravce
AZ Havířov a seniorů z domova Helios. Nebylo důležité vyhrát,
nýbrž pobavit se!
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