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DNES V HORNÍKU
Marodûní se zmûnami
OSTRAVA Nov˘ zákon o nemocenském poji‰tûní je tu! Vládní
usnesení ã. 187/2006 Sb. sice mûlo
vejít v platnost uÏ od poãátku roku
2007, pak 2008, ale po dvojím
odkladu nastanou tyto zmûny aÏ od
1. ledna 2009. Marie Schmidt,
poradkynû pro sociální oblast z
Centra sdílen˘ch sluÏeb pro lidské
zdroje, strategii, systém, odmûÀování a sluÏby OKD, jsme se zeptali,
jak to bude vypadat v praxi. str. 3
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Pro lep‰í kvalitu oprav
Centrum servisních sluÏeb OKD (VOJ SC) se pomalu rozrÛstá

S fáraãkami i hokejkou
OSTRAVA 100 let od zrodu ãeskoslovenského hokeje si v âapkovû sokolovnû v pátek 21. listopadu
pﬁipomene stará garda hráãÛ
ostravského Baníku a Vítkovic. A
chybût nebudou ani lidé od „ãerného ﬁemesla“ – mimo jiné
nûkdej‰í dÛlní inspektor Lubomír
âerno‰ek (78), kter˘ profáral v 70.
letech minulého století naprosto
v‰echny tehdy fungující ‰achty
na‰eho revíru.
str. 5

Labyrint od Nadace OKD
BùLÁ Kdo jsem? Co je pro mû
opravdu dÛleÏité? Co je m˘m
cílem? Co chci skuteãnû dûlat?
S k˘m chci jít? – Umíte si na tyto a
podobné otázky odpovûdût? Nebo
byste se chtûli nad nimi v klidu a
soustﬁedûnû zamyslet, nalézat
pﬁesnûj‰í v˘chodiska? Pokud ano,
pokud touÏíte zklidnit svou mysl,
sebe sama, vyﬁe‰it svÛj problém,
relaxovat, pak pro vás máme zajímav˘ tip. Je jím „KﬁesÈansk˘ labyrint“ v Bûlé na Hluãínsku. str. 11

Karviná vyuãila Bystﬁici
KARVINÁ âtyﬁicet nastﬁílen˘ch
gólÛ, dvakrát více neÏ soupeﬁ!
Takov˘ byl v˘kon házenkáﬁÛ
Baníku OKD Karviná v zápase
proti Bystﬁici pod Host˘nem. Ve
vynikající kulise existovalo na
hrací plo‰e jen jediné muÏstvo – to
domácí! Podobn˘ prÛbûh by
mohlo mít i následující utkání
s Hustopeãemi, ty totiÏ prohrály i
v minulém kole.
str. 12

Na povrchu, v dílnû oprav razicí a dob˘vací techniky probíhá renovace a montáÏ razicího kombajnu SM 130.
DÒL KARVINÁ V mechanick˘ch
dílnách na závodû Lazy Dolu Karviná vládne obvykl˘ provozní
ruch. Parta elektrikáﬁÛ pﬁipravuje
rozmûrn˘ transformátor od firmy
Becker pro popu‰tûní do dolu na
pracovi‰tû vybavované v rámci
programu POP 2010. Povrchoví
zámeãníci naopak opravují sekce
dÛlní v˘ztuÏe MEOS 17/37.
V dílnû oprav razicí a dob˘vací
techniky je zase kompletován razicí kombajn SM 130. Práce jim jde

od ruky, tihle lidé znají své úkoly a
vûdí, co se od nich oãekává.
Skuteãnost, Ïe od 1. listopadu
byly tyto dílny pﬁevedeny pod
novou vnitﬁní organizaãní jednotku
OKD s názvem Centrum servisních
sluÏeb, tady vlastnû ani nepoznáte.
„Ano, v dílnách se ze dne na den
v podstatû nic nezmûnilo,“ potvrzuje i vrchní mistr Zdenûk Urner.
„Podstatné zmûny nás ãekají v pﬁí‰tím roce se zahájením Projektu
centralizace opravárenství. To, co

je jiné, je zavedení zakázkového
systému oprav, tj. sledování prÛbûhu zakázky od zaloÏení objednávky
mechanikem dÛlního provozu aÏ
po pﬁevzetí opraveného stroje a
potvrzení fakturace, a to v‰e v elektronické formû. Musíme se do toho
dostat a zvyknout si na to.“

Co je pod zkratkou SC?
Vnitﬁní organizaãní jednotka
OKD Centrum servisních sluÏeb je
pro mnohé zamûstnance tûÏební

FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

spoleãnosti zatím tak trochu neznámou. Vznikla rozhodnutím pﬁedstavenstva OKD v ãervenci leto‰ního
roku z dÛvodu racionalizace struktury firmy. Sídlo má v závodû Lazy
Dolu Karviná a v písemném styku
je oznaãována zkratkou VOJ SC
(z anglického názvu Servis center).
To proto, aby se zkratka nepletla
s oznaãením Center sdílen˘ch sluÏeb (CSS), která vznikají v útvaru
ekonomické a personální ﬁeditelky
OKD.
Pokraãování na stranû 2

Poradili si i v ‰ibeniãním termínu
V renovaãní dílnû severního závodu Dolu âSM mûli honiãku okolo 130 v˘ztuÏí
STONAVA …a je to! Oblíben˘m
rãením ukonãili chlapi z renovaãní
dílny z pracovi‰tû povrchov˘ch
sluÏeb severního závodu Dolu
âSM „honiãku“ okolo 130 v˘ztuÏí
MVPO 1600B. Na jejich uvedení
do provozuschopného, bezpeãného stavu totiÏ dostali doslova ‰ibeniãní termín. NejenÏe si s ním
dokázali poradit, ale je‰tû to
zvládli o ãtyﬁiadvacet hodin dﬁíve!
„PÛvodnû to mûlo b˘t jen 35
silnû po‰kozen˘ch sekcí, které
byly v dÛlních podmínkách neopravitelné. Toto rozhodnutí se
Hlavní mistr renovaãní dílny
Kazimír Pawlas u poslední
opravené, 130. sekce.

v‰ak rychle zmûnilo a z vyklizeného porubu 294 207 byly postupnû
na povrch vyvezeny v‰echny. Byly
nutné sváﬁeãské a paliãské práce,“
konstatoval Kazimír Pawlas, vrchní mistr renovaãní dílny a ãlovûk,
jenÏ mûl v‰echno „na povel“.
Renovace
v˘ztuÏí
zaãala
v pátek 24. ﬁíjna. Opraveny mûly
b˘t ve stﬁedu 12. listopadu. „UÏ na
ranní smûnû den pﬁed tímto termínem jsme dokonãili sekci s poﬁadov˘m ãíslem 130. Na tolik byl
poÏadavek, takÏe jsme mûli hotovo,“ hlásil Pawlas. Neobe‰lo se to
v‰ak bez ﬁady opatﬁení a organizaãních zmûn, které se musely
kvÛli ãasové tísni uskuteãÀovat
bez otálení.
Pokraãování na stranû 2
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ÚVODEM
·achÈáky jsou tu!
V í t e ,
k ãemu má
havíﬁ u‰i? No
pﬁece, aby se
mohl smát od
ucha k uchu
na ‰achÈáku!
– napsal jsem
loni v jedné
ze
zpráv
z tradiãního Skoku pﬁes kÛÏi.
Rok se se‰el s rokem, svatá
Barbora je tu coby dup a pivní
zákon se znovu dostává do
kurzu. Slavnostnû odûní havíﬁi se
houfují do Tablic, shánûjí se ãestní Adláti; Slavná, Vysoká a Neomylná Prezídia, Cantoﬁi a Contraria studují svoje role a zku‰ení Nadli‰áci se bedlivû rozhlíÏejí
za tûmi nejvhodnûj‰ími a nejsmrdutûj‰ími Fuksy. Vym˘‰lejí se
soutûÏe, tisknou zpûvníky a hledají vtipy a vtípky, které by okoﬁenily zábavu a uvedly Semestry
a pﬁípadné ladné Semestriky do
rozjaﬁeného stavu.
Ale jaké jsou vlastnû na‰e ‰achÈáky? V roli novináﬁe se na to
ãasto ptám zejména na‰ich polsk˘ch kolegÛ. Jsou podle nich
ménû Ïivelné a bujaré a objevují
se na nich Ïeny – coÏ je jinde
nemyslitelné. OceÀují, Ïe jsou spojeny s dûním na ‰achtû a reagují
Ïertovnou formou na aktuální
problémy. Pﬁedev‰ím ale vyzdvihují skvûlou atmosféru, a také kulturu a disciplinovanot úãastníkÛ.
„Víte, mûl jsem tu jednou na
náv‰tûvû jednoho ruského hosta.
KdyÏ jsem mu nabídl, aby ‰el se
mnou na ‰achÈák, nechtûl o tom
sly‰et,“ vyprávûl mi na jednom ze
SkokÛ pﬁes kÛÏi pﬁedstavitel
jedné v˘znamné polské firmy.
„Nakonec se pﬁece jen nechal
pﬁemluvit a byl nad‰en. Byl to
ãlovûk, kter˘ spojil s hornictvím
cel˘ Ïivot a procestoval pÛl
zemûkoule. Takhle spoﬁádanou,
kulturní, a pﬁitom hezkou a veselou hornickou zábavu pr˘ je‰tû
nevidûl.“
A proã o tom pí‰i? VaÏme si,
pánové, sv˘ch hornick˘ch tradic,
hornické kultury, toho, jací jsme.
A ãeho si váÏím, z toho se mohu
i smát. TakÏe u‰i vzhÛru a jde se
na ‰achÈák! Zdaﬁ BÛh!
Bohuslav KrzyÏanek,
redaktor t˘deníku Horník
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Pro lep‰í kvalitu oprav
Dûlníci pﬁi demontáÏi rozmûrného transformátoru firmy Becker.
Pokraãování ze strany 1
V první fázi své ãinnosti VOJ
SC pﬁevzala technické provozy
b˘valé VOJ Zásobování, tj. provozy skladového hospodáﬁství a hospodaﬁení s kovov˘m odpadem, Pilu
Salma a ostravskou v˘robnu flotaãních ãinidel a nemrznoucích smûsí
pro úpravny uhlí – Flotalex. V dal‰í
etapû, realizované ke dni 1. srpna,
pﬁibyly k tomuto základu mechanické a elektro dílny na závodû
âSA Dolu Karviná a také stﬁedisko
údrÏby v Ostravsko-karvinsk˘ch
koksovnách. K 1. listopadu se pak
souãástí Centra servisních sluÏeb
staly zmiÀované mechanické dílny
a povrchové sluÏby na závodû Lazy
Dolu Karviná.
„Smysl celé této reorganizace je
jednoznaãn˘. Jedná se o zpﬁehlednûní a zefektivnûní opravárensk˘ch procesÛ a zaji‰Èování dal‰ích
povrchov˘ch ãinností,“ ﬁíká ﬁeditel
VOJ SC Václav Kopta. „Propojení

opravárensk˘ch kapacit a návazn˘ch sluÏeb, vãetnû realizace Projektu centralizace opravárenství na
dolech OKD, umoÏní zv˘‰it kvalitu
a zajistit vãasnost oprav dÛlních
strojÛ a zaﬁízení,“ vysvûtluje.

Na ﬁadu pﬁijde Darkov
Aã mladé, Centrum servisních
sluÏeb má uÏ za sebou první úspû‰né kroky. Patﬁí k nim zejména
vybudování nového provozu hospodaﬁení s kovov˘m odpadem
v závodû Lazy Dolu Karviná, které
nahradilo centrální ‰roti‰tû v areálu
b˘valého závodu Dukla. ZároveÀ
se realizuje program racionalizace
skladového hospodáﬁství a pﬁipravuje se pﬁevod dal‰ích povrchov˘ch
provozÛ. K 1. lednu 2009 to budou
mechanické dílny a povrchové sluÏby Dolu Darkov.
„Jde nám o to, aby Projekt centralizace opravárenství a zaji‰Èování
povrchov˘ch sluÏeb na dÛlních

Na své nasazení na Lazech ãeká nízk˘ pluhov˘ dob˘vací komplex.

Jedním z úkolÛ je oprava a naloÏení sekcí v˘ztuÏe MEOS 17/37.
VOJ pﬁijali za své i na‰i budoucí
zamûstnanci. Proto poﬁádáme setkání s pracovníky dílen a povrchov˘ch sluÏeb, na nichÏ za úãasti pﬁedsedÛ odborov˘ch organizací odpovídáme na jejich dotazy,“ popisuje
pﬁípravy na tento krok ﬁeditel
Kopta. „Ve spolupráci s nûmeckou
firmou R.A.G. jsme pﬁipravili
podrobnou studii fungování budo-

vaného centra. Pﬁijali jsme zásadu
minimalizace zmûny místa v˘konu
práce zamûstnancÛ. Zachovány
budou i v˘hody, jako depozita, stravování, v˘mûna pracovních odûvÛ,
doprava na pracovi‰tû smluvními
autobusy. Mohu ujistit, Ïe se této
zmûny není tﬁeba obávat.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

Stávající provozy VOJ Centra servisních sluÏeb:
• Skladové hospodáﬁství (vãetnû konsignaãních skladÛ)
• Hospodaﬁení s kovov˘m odpadem (centrální ‰roti‰tû)
• Pila Salma (pﬁíprava dﬁevní hmoty pro dÛlní pracovi‰tû)
• Flotalex (v˘roba flotaãních ãinidel a nemrznoucích smûsí)
• Mechanické dílny a urãené povrchové sluÏby na závodech âSA a Lazy
Dolu Karviná
• ElektroúdrÏba a opravy âSA
• Elektroprovoz úpravna âSA
• Stacionární stroje âSA
• ÚdrÏba OKD, Ostravsko-karvinské koksovny
od 1. ledna 2009:
• Mechanické dílny a povrchové sluÏby na Dole Darkov

Provoz Hospodaﬁení s kovov˘m odpadem v areálu závodu Lazy.

Poradili si i v ‰ibeniãním termínu
Pokraãování ze strany 1
Dûlníci z renovaãní dílny v prvé
ﬁadû pﬁe‰li na tﬁísmûnn˘ provoz.

Mimoto je ve stejném reÏimu posílili i pracovníci ze ‰achty Jih pod
vedením Jana Knispla. Pro ty v

·ofér Jiﬁí Osta‰ s tatrovkou pendloval se sekcemi mezi závody.

b˘valé kovárnû závodu Sever
vybavené „‰estitunov˘m“ jeﬁábem
narychlo budovali druhou dílnu.

Dennû se tak mohly opravám
MVPO 1600B vûnovat vÏdy dvû
party po tﬁech osobách na ‰ichtu.

Renovaãní dílna, kde probíhala stûÏejní ãást prací. FOTO: Radek Luk‰a

Ve v‰ední dny jich stihli dvanáct, pﬁiãemÏ za bûÏného provozu
to b˘valo ‰est. „VyÏadovalo to pﬁipravit pro obû pracovi‰tû dostatek
hydraulick˘ch válcÛ, stojek, vysokotlak˘ch hadic, armatur…“ popisoval vrchní mistr. Koordinace
byla hlavnû na hlavním pﬁedákovi
renovaãní dílny Richardu Noszkovi. S ãi‰tûním v˘ztuÏí vypomáhali
lidé z centrální skládky strojÛ.
Nároãn˘ byl i transport, jelikoÏ
opraváﬁi byli na Severu a jáma pro
spou‰tûní na Jihu. Pendloval mezi
nimi Jiﬁí Osta‰ s Tatrou 815. Pﬁejímky opraven˘ch sekcí urãen˘ch
pro porub 294 314 byly v reÏii
THZ jiÏní ‰achty dvakrát v ranní
smûnû. „Nezb˘vá neÏ podûkovat
v‰em zúãastnûn˘m za maximální
úsilí a vstﬁícnost v prÛbûhu i závûru celé akce,“ dodal Pawlas,
Radek Luk‰a
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Z OKD

Exkurze do budoucnosti dolÛ OKD
Firma Sandvik pﬁedvádí poprvé v âR kompletní razicí komplex. Pﬁijìte se podívat, jste zváni!
OSTRAVA (bk) To tu je‰tû nebylo!
Firma Sandvik pﬁedvádí kompletní
razicí linku! Je postavena ve v˘robní hale ãíslo 3 v areálu OKD Bastro
v Ostravû v dÛlním profilu K 16 a
na délku mûﬁí 64 metry. Komplex
sestává z razicího kombajnu Sandvik MR 340, systému odtûÏení, vûtrání, elektroinstalací a ve‰kerého
dal‰ího pﬁíslu‰enství.
Jak Horníka informoval obchodní zástupce firmy Sandvik pro
âesko a Slovensko Ivan ·karabela,
jde o vÛbec první prezentaci tohoto
druhu v âeské republice. „Zatím
byly vÏdy vystavovány pouze jednotlivé souãásti systému. Nyní je
moÏné prohlédnout si razicí komplex jako celek, se v‰emi navazujícími technologiemi. V‰echno je
sestaveno pﬁesnû tak, jako na opravdovém dÛlním pracovi‰ti,“ ﬁekl
Ing. ·karabela.
Ucelená prezentace razicí techniky firmy Sandvik a dal‰ích doda-

vatelÛ není samoúãelná. Jedná se o
zaﬁízení, které bude dodáno na
doly OKD v rámci programu optimalizace produkce POP 2010.

Z ãeho sestává
razicí komplex:
• Razicí kombajn MR 340X Ex
• Vrtací a kotvicí zaﬁízení
• Ventilace a odpra‰ování (odpra‰ovací
zaﬁízení
600
m3/min., ventilátorová stanice
pro ãerstv˘ vzduch)
• OdtûÏení a dopravní systém
(mezidopravník, krokovací
zaﬁízení)
• Elektro zaﬁízení
• Dodatková zaﬁízení (pneumatické transportní zaﬁízení, stﬁihaãka ﬁetûzÛ, hydraulická utahovaãka)
• Kompresor PAS 110 s chladiãem

Vystavovan˘ komplex zamíﬁí na
DÛl âSM, stejné budou instalovány
na Dole Darkov a na závodech
âSA a Lazy Dolu Karviná. Jedin˘
rozdíl je v tom, Ïe v dÛlních podmínkách bude celková délka komplexu dosahovat 110 metrÛ.
Oficiální zahájení prezentace se
konalo ve stﬁedu 19. listopadu. Pozváni byli generální ﬁeditel OKD
Klaus-Dieter Beck, odborní ﬁeditelé OKD, ﬁeditelé a ãlenové vedení
jednotliv˘ch dolÛ, mechanici.
„Chtûli jsme jim ukázat, co je ãeká,
pﬁedvést jim na‰i technologii tak,
jak ji je‰tû nikdo nevidûl. A samozﬁejmû pﬁiblíÏit v‰echny její funkce
a moÏnosti,“ vysvûtlil smysl akce
Ivan ·karabela.
Unikátní prezentace ale není
urãena jen pro vedoucí pracovníky.
Seznámit se s ãinností celého komplexu na povrchu, za denního svûtla, mÛÏe b˘t zajímavé také pro
ﬁadové havíﬁe, zamûstnance údrÏ-

¤ezn˘ a rozpojovací orgán razicího kombajnu Sandvik MR 340.

Funkce ﬁídícího stanovi‰tû razicího kombajnu vysvûtluje Bartosz Zawada ze závodu Sandviku v polsk˘ch Tychách. Na snímku vpravo:
SNÍMKY: Bohuslav KrzyÏanek
Technici a mechanici z OKD se aktivnû zajímali o kaÏd˘ detail.

báﬁsk˘ch a opravárensk˘ch dílen a
pﬁedev‰ím pro pﬁedáky a horníky z
pﬁípraváﬁsk˘ch úsekÛ. Právû oni
budou s touto technologií bezprostﬁednû pracovat a ve‰keré poznatky získané pﬁi „exkurzi do budoucnosti dolÛ OKD“ mohou mít pro
nû cenu zlata.
„Právû proto jsme pro v‰echny
horníky pﬁichystali mimoﬁádnou
nabídku. Prezentace potrvá do
pátku 21. listopadu a po celou tu
dobu tady bude vÏdy nûkdo pﬁipraven provést je expozicí a podat jim
odborn˘ v˘klad. Staãí pﬁijet v dobû
od 9 do 15 hodin do OstravyRadvanic a ohlásit se na vrátnici
firmy OKD, Bastro,“ informuje
Ivan ·karabela. „Pﬁirozenû, nejradûji uvítáme skupiny.“
Nabídka platí také pro uãitele a
studenty hornictví a technick˘ch
oborÛ i pro pﬁípadné dal‰í zájemce.

Marodûní pﬁinese velké zmûny
Nov˘ zákon o nemocenském poji‰tûní vejde v platnost od Nového roku!
OSTRAVA Novelizovan˘ zákon o
nemocenském poji‰tûní ã. 187/2006
Sb. sice mûl podle pÛvodního schváleného znûní vejít v platnost uÏ od
poãátku roku 2007, posléze 2008, ale
po dvojím odkladu nastanou tyto
zmûny aÏ od 1. ledna 2009. Marie
Schmidt, poradkynû pro sociální
oblast z Centra sdílen˘ch sluÏeb pro
lidské zdroje, HR strategii, systém,
odmûÀování a sluÏby, jsme se zeptali, jak to bude vypadat v praxi.
Proã se s tím tak dlouho otálelo?
Nov˘ zákon o nemocenském
pﬁinese zásadní zmûny. Opakované
posuny termínu platnosti zákona
byly zpÛsobeny hlavnû administrativní i personální nepﬁipraveností
âeské správy sociálního zabezpeãení a potaÏmo krajsk˘ch a okresních správ na spu‰tûní nového
systému v˘platy nemocensk˘ch
dávek. V souãasné dobû probíhají
jiÏ celkem intenzivnû semináﬁe a
‰kolení k této problematice, takÏe
pﬁípadn˘ dal‰í posun úãinnosti, o
kterém se nûkdy tro‰ku spekuluje,
nebude asi aktuální. Za zamûstnavatele nicménû mohu ﬁíct, Ïe se na
v‰echny zmûny v souvislosti s tímto
zákonem
pﬁipravujeme, aby

nemohlo z na‰í strany dojít k
jak˘mkoliv problémÛm.
Jaké novinky na nás ãekají?
Vyjmenovat v‰echny vzhledem
ke znaãnému rozsahu zákona by
bylo vyãerpávající a zabralo by to
spoustu místa. Omezím se jen na
ty zásadní s dopadem na zamûstnance. V prvé ﬁadû je to zmûna
plátce nemocensk˘ch dávek – od
Nového roku je jiÏ nebude vyplácet zamûstnavatel, ale jedin˘m
správcem systému nemocensk˘ch
dávek bude âeská správa sociálního zabezpeãení. Dal‰í novinkou,
která je jiÏ celkem známá, je, Ïe
nemocenské dávky budou vypláceny aÏ od 15. dne doãasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 14 dnÛ vznikne zamûstnanci
nárok na náhradu mzdy od
zamûstnavatele, pﬁiãemÏ od Nového roku se znovu zavádí takzvaná
karenãní doba – první tﬁi pracovní
dny doãasné pracovní neschopnosti se náhrada mzdy neposkytuje.
Tﬁi dny bez platu, a co potom?
Zamûstnanec, jenÏ bude poãínaje rokem 2009 doãasnû práce
neschopen, obdrÏí od svého

zamûstnavatele náhradu mzdy ve
v˘‰i 60 % redukovaného prÛmûrného v˘dûlku , a to jen za pracovní
dny, pﬁípadnû svátky, v období od
4. do 14. dne pracovní neschopnosti. Po uplynutí této doby,
potvrdí-li o‰etﬁující lékaﬁ pokraãování nemoci, vzniká zamûstnanci
nárok na v˘platu nemocensk˘ch
dávek. Tyto jiÏ napﬁí‰tû nepÛjdou
na jeho úãet spoleãnû se mzdou od
zamûstnavatele, ale dostane je od
pﬁíslu‰né okresní správy sociálního
zabezpeãení samostatnû. Podklady
pro v˘platu dávek poskytne pﬁíslu‰né okresní správû zamûstnavatel, av‰ak zamûstnanci v této oblasti vzniká celá ﬁada nov˘ch povinností pﬁi vyplÀování nov˘ch formuláﬁÛ. Mimo jiné musí vyplnit údaj o
ãísle úãtu, na kter˘ by mu mûly b˘t
dávky zaslány, nebo si mÛÏe nechat
tyto dávky poslat sloÏenkou na
udanou po‰tovní adresu. Náklady
na po‰tovné samozﬁejmû jdou k
jeho tíÏi – jsou mu odpoãteny od
v˘‰e nemocensk˘ch dávek.
Je velmi dÛleÏité nahlásit
zamûstnavateli platnou adresu
bydli‰tû, jelikoÏ pak nebude pﬁi
nesouladu adresy moÏno sloÏenku
na po‰tách vyzvednout.

Pﬁinese nov˘ systém rizika pro
zamûstnance?
Ano, chtûla bych na nûkolik
upozornit. Nov˘ systém je postaven na osobní zodpovûdnosti kaÏdého jedince, kaÏd˘ z nás musí
dbát na to, aby doloÏil vãas ve‰keré doklady a podklady. Jejich
nedoloÏení nebo jejich neúplnost
povede ke zpoÏdûní v˘platy dávky
okresními správami sociálního
zabezpeãení. Îádné mimoﬁádné
zálohy na dávky nelze poskytnout,
zamûstnavatel nemÛÏe, jelikoÏ
dávky neplatí a zákon to okresním
správám neumoÏÀuje.
Existují v‰ak dal‰í rizika, která
zamûstnanec nemusí ani domyslet.
Napﬁíklad provádûní dohodnut˘ch
sráÏek ze mzdy – splátky pÛjãek,
hypoték, poji‰tûní, stavební spoﬁení, nájemné, které nyní provádí
zamûstnavatel, nebudou pﬁi dlouhodobé nemoci moÏné.
Nová právní úprava umoÏÀuje
z nemocensk˘ch dávek realizovat
v˘kony rozhodnutí (exekuce). Na
sráÏku z dávek lze uzavﬁít pouze
dohodu o sráÏkách na úhradu pﬁeplatku na dávce ãi regresní náhradu.
V praxi to znamená, Ïe pﬁi pra-

covní neschopnosti del‰í neÏ 14
kalendáﬁních dnÛ jiÏ nebude
moÏno realizovat dohody o sráÏkách ze mzdy v plném rozsahu a
bude-li se jednat o dlouhodobou
nemoc, nebude moÏno srazit Ïádnou dohodnutou sráÏku, neboÈ
nemocenské dávky vyplácí okresní
správa. KaÏd˘ z nás ví, co mÛÏe
zpÛsobit jedna neuhrazená splátka.
TakÏe, co byste doporuãovala?
Doporuãuji v‰em zamûstnancÛm pﬁedejít takové situaci, která
mÛÏe za nepﬁízniv˘ch okolností
znamenat penalizaci a jiné sankce
vÛãi zamûstnanci, aby si vãas zﬁídili trvalé pﬁíkazy na platby pﬁímo ze
sv˘ch úãtÛ. Pﬁedejdou tak moÏn˘m budoucím komplikacím.
Také bych doporuãila zamûstnancÛm s pﬁípadn˘mi dotazy
k této problematice obrátit se jiÏ
nyní na mzdovou úãtárnu své
VOJ.
Radek Luk‰a
Problematika nového systému
nemocenské od roku 2009 obsahuje hodnû témat, která budou
zamûstnance zajímat, proto se k ní
budeme v dal‰ích ãíslech t˘deníku
HORNÍK vracet.
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Pﬁi‰el i host z budoucnosti
Pracovníci Dolu âSM se setkali na svém 21. skoku pﬁes kÛÏi

20. listopadu 2008

Porub 139704-1 závodu
Lazy Dolu Karviná uÏ jede

DÒL KARVINÁ (syl) Dob˘vací technologie dodaná do porubu 1397041 závodu Lazy Dolu Karviná v rámci Programu optimalizace produkce
2010 (POP 2010) tûÏí uÏ od 2. listopadu. Na toto pracovi‰tû minul˘ pátek
sfáral generální ﬁeditel OKD Klaus-Dieter Beck (druh˘ zprava) i se svou
manÏelkou (na snímku po jeho boku). Pﬁi prohlídce moderního dÛlního
vybavení je kromû jin˘ch doprovázel provozní ﬁeditel OKD Leo Bayer
(zcela vpravo).
FOTO: DÛl Karviná
Slavné, Vysoké a Neomylné Prezídium.
STONAVA „Sundat blÛzy, sundat
svetry, dát smûr a razit metry” –
takové bylo heslo hlavního pﬁedáka raziãského kolektivu ze závodu
Jih Dolu âSM Martina Kufy a jednoho ze ‰estice „smrdut˘ch fuxÛ”,
kteﬁí skoãili v pátek 14. listopadu
pﬁes kÛÏi mezi slavné hornické
semestry.
„Je to pro mû velká ãest, skoãit
pﬁes kÛÏi se nepovede kaÏdému,“
rozpovídal se po obﬁadu havíﬁ
z MostÛ u Jablunkova s 19letou
praxí. „Na ‰achÈáku jsem poprvé,
zábava je v pohodû, je tu dobrá
parta, pivní policie je také sympatická, prostû super,“ shrnul Martin
Kufa.
Páteãní 21. ‰achÈák Dolu âSM
v ‰achetním kulturáku hned ve
stínu severské tûÏní vûÏe zahájil
leto‰ní oslavy Barborky. Akce se

Slavnou Sesi pﬁi‰el pozdravit i
host z budoucnosti.

Zábava, jak je uÏ zvykem, byla
rÛznorodá a veselá. Vtipy a veselé
prÛpovídky se proplétaly se zvuãn˘mi tóny hornick˘ch písní – pardon,
carmín – nechybûly zábavné soutûÏe, jako tﬁeba no‰ení koulí technického námûstka, pivní transfuze, ‰tafetov˘ závod v lutni ãi souboj hostÛ
v montáÏi elektrorozvodÛ Bucyruse. Program skvûle vedl zku‰en˘
Cantor s hudební smeãkou, ãinila se
pivní policie se sv˘m velitelem Jaroslavem Heãkem, slavní Contraria.
Sál byl doslova nabit dobrou náladou a protoÏe piva bylo dost a masti
je‰tû víc, z pﬁib˘vajícím ãasem nabírala zábava na obrátkách.
Ale pﬁece jenom byla chvíle,
kdy Slavná Sese ztichla a sklonila
hlavy. To kdyÏ havíﬁi ve starodávném obﬁadu Salamandr vzpomnûli
na své kolegy, které uÏ nepotkají. A

·achty zásobují materiálem
bez jediné reklamace 11 let
FR¯DEK-MÍSTEK (uzi) Bez
‰achet by se jim vedlo ‰patnû, ‰achty by bez nich nemohly normálnû
fungovat. ¤eã je o rÛzn˘ch firmách
z regionu, které patﬁí k v˘robcÛm
nebo dodavatelÛm dolÛ v revíru
OKD. Bez jediné reklamace napﬁíklad uÏ jedenáct˘m rokem spolupracuje fr˘decko-místecká Markagro produkující mimo jiné materiál zaji‰Èující bezpeãnost v podzemí.
„Zejména kovové rozpínky,
kovové stropnice, paÏicí rohoÏe,“
popsal ‰éf ﬁeãené firmy Kazimír
Marek sortiment pro jednotlivé

doly OKD i VOJ Centrum servisních sluÏeb OKD. Na dodávkách se
podílí na pût desítek jeho zamûstnancÛ. „¤ada z nich jsou pﬁitom
b˘valí havíﬁi, kteﬁí dovr‰ili NPE, a
vyuÏili moÏnosti uplatnûní v provoze, kter˘ vyrábí jejich b˘valé pracovi‰tû,“ uvedl Marek s tím, Ïe dﬁíve
mûli na starosti i drobnou stavební
údrÏbu na ‰achtách.
Spoleãnost OKD tak vlastnû
podporuje udrÏování zamûstnanosti i „za branami dolÛ“ a umoÏÀuje
tak pokraãovat v aktivní ãinnosti
horníkÛm vyslouÏil˘m kvÛli NPE
nebo chorobû z povolání.

Silesia nejspí‰ opût na prodej

Kﬁest tupláku – aÈ Ïije dobrá nálada!
samozﬁejmû nesla v duchu star˘ch
hornick˘ch tradic. Na Ïidlích AdlátÛ, vedle Slavného, Vysokého a
Neomylného Prezídia v osobû hlavního inÏen˘ra Dolu âSM Petra
Horáka, zasedli technick˘ a provozní ﬁeditel OKD Jan Matula a

CelÛvky s mastí zvednout – Sese se sílí!

Leo Bayer a ﬁeditelé stonavské
‰achty a Dolu Karviná Josef Kasper a Petr Hadrava, na sále pak
nejlep‰í zamûstnanci dolu, hosté
z ﬁad nejváÏenûj‰ích stonavsk˘ch
obãanÛ, zástupcÛ dodavatelsk˘ch a
spolupracujících firem.

nejenom vzpomnûli. V následné
sbírce pro Obãanské sdruÏení svatá
Barbora vûnovali na pomoc dûtem
z hornick˘ch rodin bez otce bezmála 40 tisíc korun.
TEXT A SNÍMKY:
Bohuslav KrzyÏanek

POLSKO (bk) Kompania W´glowa
(KW), nejvût‰í polská a evropská
uhelná spoleãnost, bude opût nabízet k prodeji ãernouheln˘ dÛl Silesia
v obci Czechowice-Dziedzice. O dÛl
mûly zájem mj. ãesk˘ energetick˘
gigant âEZ a spoleãnost New
World Resources, majitel OKD.
V˘bûrové ﬁízení na jeho koupi
vyhrála skotská skupina Gibson
Group, která mûla za majetek dolu
zaplatit 250 mil. zlot˘ch (více neÏ 1,8
miliardy korun). Podle názoru KW
kupující neplnil platební podmínky
a proto bylo v ãervenci ﬁízení z formálních dÛvodÛ zru‰eno.
Jak pí‰e polská tisková agentura
PAP, nejpravdûpodobnûj‰í variantou ﬁe‰ení vzniklé situace bude
snaha udrÏet tûÏbu a znovu se pokusit o nalezení strategického investora. Taková jsou alespoÀ doporuãení
zvlá‰tní skupiny, která se zab˘vala
budoucností Silesie. Skupina ukonãila práci v posledních dnech ﬁíjna.

„Podrobnosti, jako forma a termín hledání investora, skupina
nenavrhovala. O tom rozhodne
pﬁedstavenstvo spoleãnosti,“ ﬁekl
pro PAP ãlen skupiny a ‰éf odborového svazu Solidarita na Dole
Silesia Dariusz Dudek. Jak dodal,
odboráﬁi jsou s v˘sledky práce skupiny spokojeni. „KaÏdé ﬁe‰ení,
které smûﬁuje k udrÏení tûÏby, vyuÏití obrovsk˘ch zásob uhlí a zachování pracovních míst, je dobré,“
zdÛraznil. Dal‰í alternativou je
totiÏ útlum dolu.
Podle dﬁívûj‰ích vyjádﬁení KW,
provoz Silesie pﬁiná‰í roãní ztrátu
okolo 36 mil. zlot˘ch (261 mil.
korun). Náklady na zpﬁístupnûní
nov˘ch zásob byly vyãísleny na 1,3
miliardy zlot˘ch, tedy témûﬁ 9,5
miliardy korun. Podle odboráﬁÛ
jsou ztráty Silesie dÛsledkem nedostatku investic a sníÏení tûÏby. Po
doinvestování by podle nich mohl
b˘t dÛl rentabilní.

Vychází kniha o záchranáﬁích

Hlavní pﬁedák Martin Kufa míﬁí mezi Slavné
Semestry.

Spolu se stonavsk˘mi havíﬁi se uÏ tradiãnû bavili i
zamûstnanci dodavatelsk˘ch firem. Zprava ﬁeditel
Alpexu Ryszard Szeithauer a ãlenové vedení úseku
firmy na Dole âSM Józef Nogawka a Bogdan Ko∏acz.

OSTRAVA ¤editel Hlavní báÀské záchranné sluÏby v Radvanicích Václav
Po‰ta slavnostnû pokﬁtí v sobotu 22. listopadu v ostravském Librexu zajímavou knihu s názvem „Smrt si nevybírá“. Autor Milan ·vihálek v ní líãí osudy
báÀsk˘ch záchranáﬁÛ, na které by nemûlo b˘t zapomenuto.
Publikaci vydalo nakladatelství En Face Ostrava za pﬁispûní statutárního mûsta Havíﬁov, statutárního mûsta Karviná, HBZS v Radvanicích a
Nadace Landek. Autor popisuje postupnû osudy Josefa Ml˘nka, Josefa
Kaspera, Jana DaÀka, Ludvíka Valtra, Václava Dudy. Kniha je doplnûna
velk˘m mnoÏstvím dobov˘ch fotografií se Ïivota a ãinnosti báÀsk˘ch
záchranáﬁÛ.
ing. Lubomír Hájek

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

...neber to, Marie! To je urãitû z pracáku nabídka práce... Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Nedo‰ly nápady? Nechybí inspirace? Kompoziãnû zajímavá fotografie kluãiny sledujícího na zdi
namalované UFO „vyzaﬁující“
kuÏel svûtla (soutûÏní snímek ã. 46)
tentokrát totiÏ aÏ tolik vtipn˘ch
komentáﬁÛ nevyvolala. MoÏná
stála spí‰e za hlub‰í zamy‰lení…
KaÏdopádnû, ne Ïe by nebylo
z ãeho vybírat! Trojici ‰Èastn˘ch
odmûníme stokorunou.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 46
jsou Pavel Nohava z Ostravy-Poruby, Bohunka Bajziková z ¤epi‰tû a
Martin Peterek z Ostravy.

SoutûÏní foto ã. 46

S fáraãkami i hokejkou
Lubomír âerno‰ek coby báÀsk˘ inspektor prolezl kdysi v‰echny ‰achty OKD
OSTRAVA 100 let od zrodu ãeskoslovenského hokeje si v âapkovû
sokolovnû v pátek 21. listopadu pﬁipomene stará garda hráãÛ ostravského Baníku a Vítkovic. A chybût
nebudou ani lidé od „ãerného
ﬁemesla“ – mimo jiné nûkdej‰í dÛlní
inspektor Lumomír âerno‰ek (78),
kter˘ profáral v 70. letech minulého
století naprosto v‰echny tehdy fungující ‰achty na‰eho revíru.
„K hokeji jsem ale pﬁiãichl
dﬁíve neÏ k havírnû,“ rozpovídal
se rodák z Nového Jiãína vyrÛstající v moravskoslezské metropoli.
Zde zaãal aktivnû sportovat – nejprve v dorostu Sokola Ostrava 3,
pak jako ligov˘ házenkáﬁ. „V zimû
jsme dûlali na hﬁi‰ti led, a tím to
vlastnû zaãalo. O rok mlad‰ího
kamaráda z dûtství Karla Dolínka
jsem donutil bruslit a hrát hokej
také,“ uvedl âerno‰ek.
Coby hokejista hrál v dresech
Tatranu Ostrava ãi ÎelezniãáﬁÛ
Ostrava. V první polovinû 50. let
byl u zaloÏení hokejového Baníku. Tomu zÛstal vûrn˘ aÏ do konce
klubu. Nûco málo odehrál i za Vítkovice. Tehdy byli v‰ichni i v lize
amatéﬁi – v˘hody byly ve vût‰ích
penûzích a uvolÀování z práce na
tréninky. „I v penzi jsem si na‰el
ãas na bruslení,“ podotkl.
Co se âerno‰kovy kariéry
v tûÏební spoleãnosti t˘ãe, byla
prakticky dána uÏ ‰kolou. Absolvoval hornické inÏen˘rství na
„BáÀské“ a dûlal vedoucího pﬁí-

Lubomír âerno‰ek Ïil havíﬁínou a hokejem.

V dresu Vítkovic poãátkem 80. let minulého století proti Slovanu.

➞

„Nûkdo vidí bílé my‰ky a já zase ufony!“

(pn)

„Îe by pan Tau zmûnil dopravní prostﬁedek….?“

(bb)

„Ve ‰kole nás uãí, Ïe máme vûﬁit v‰emu, co vidíme na vlastní oãi….
Jen nevím, jestli úãa uvûﬁí mnû, Ïe jsem na vlastní oãi vidûl MarÈany!“ (mp)

Není to nádhera? AÏ by se
nechtûlo vûﬁit, Ïe plach˘ bíl˘ holub
chvíli postál tak ‰ikovnû, aby ho
mohla malá opiãka hezky obejmout a „potulit se“. A hlavnû ãlovûk stojící za hledáãkem fotoaparátu, ten musel mít notnou dávku
kum‰tu a také ‰tûstí. Zdali v tomto
pﬁípadû ne‰lo o zvíﬁata ochoãená a
pﬁedem skamarádûná, mÛÏeme jen
hádat. A vy, ãtenáﬁi, rovnûÏ vym˘‰let patﬁiãné vtipné krátké glosy. Tﬁi
stokoruny uÏ ãekají!
Uzávûrka je v úter˘ 25. 11. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
SoutûÏní fotografie ã. 47

adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 47 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

FOTO: Radek Luk‰a

praváﬁského úseku na ·vermû. Na
samostatném provoze této ‰achty
ve Svinovû byl vedoucím celého
závodu. Následovalo pÛsobení
v ZAM ãili Závodû mechanizace a
post ‰éfa odboru pﬁíprav. Pak
generální ﬁeditelství OKD.
„BáÀsk˘m inspektorem jsem
zÛstal aÏ do dÛchodu. Bezpeãnost,
technick˘ reÏim, plány… to byly
moje záleÏitosti. Postupnû jsem
byl úplnû na v‰ech dolech, z nichÏ
je teì v provozu jen zlomek,“
konstatoval.
Radek Luk‰a
·ipka ukazuje báÀského inspektora âerno‰ka v roce 1978
na Paskovû.

JAK

TO VIDÍ STRYK

LOJZEK

Nastal ãas ,krutych’ vymûn
Sedûl v utery Na Upadnici Jiﬁik
zakabonûny tak, Ïe sem se bal ku
nûmu pﬁisednuÈ. „Co je s nim?,“
ptal sem se Antka, kery se na Àho
teÏ dival z povzdali. Naraz se zjevil
Poldek, sednul se ku Erìovi a cosik
Ïivû diskutovali. Rozkladali rukami
a byli hodnû rozãileni. EnemÏe se
bavili potichuãki, tak zme my, co
zme sedûli kusek dali, nic nûsly‰eli.
AÏ pﬁi‰el Erìa a na celu hospodu
zahalekal: „Co seditû kaÏdy indi?
âemu nûstû, jak je u normalnich
‰tamgastu zdej‰i hospody – krom
komunistuv, podot˘kám – zvykem?!“ „Abysem ﬁeknul pravdu, tak
ja se Jiﬁika s Poldkem bojim. Podivej na nich! âumja jak zbuje! Jak by
ti chtûli daÈ ni enem do pysku, ale
hned rozkﬁapaÈ celu lebeÀ,“ pravil
sem pravdivo a ãekal na reakcu tych
dvuch zakabonûncuv. „Co cypuje‰?!,“ kﬁiknul na mû Poldek. „Nûãital si v novinach, jak se socani spikli
s komou‰ami a budu vãil vladnuÈ v
na‰im kraju? DevatenasÈ rokuv po
padu totaãa su tu zas!“ dodal nasranû. „No ja, Poldeãku, ale za to
moÏetû aji vy, ãernoprdelniãci. Kdy-

bystû ‰li do te koalice aji vy, bylo by
tam komou‰u menû a jejich vliv by
byl men‰i. EnemÏe tyn va‰ Robin
Hood z âeladne je jak male dûcko!
Zblbnul stejnak jak v devadesatym
osmym Ruml z Unie svobody. TeÏ
se ‰prajcoval, Ïe ze Zemanem do
holporta nûpujdû, a jak to dopadlo?!
Zeman stejnako vladnul s podporu
Klausa a kaj je vãil Ruml a Unia
svobody? V dupû! A kaj budûtû za
dva roki vy?! Raãi nûpﬁipominaÈ, bo
uÏ vãil v tych volbach se ukazalo,
jak je to va‰e manÏelstvo z rozumu
ze zelenymi a modrymi ptakami
hodnocene luìami. TuÏ vãil nûpyskuj a raãi na schuzi vynadej Robinovi Luk‰ovi, kery je kvuliva odmit-

nuÈu nabidky od Palasa hrdy tajak
ta starostova cera! A pﬁitym neni na
co, bo enem blb je spokojeny sam ze
sebu!“ pﬁipomûl sem mu. A stary
Kolder mi za to od vedlej‰iho stola
zatleskal. „A ty se na to vyser,“ kﬁiknul sem na Àho. „Bo ja z teho va‰eho podilu na vladnuti teÏ nûsem
nijak nad‰eny. Bo ty dva, co vãil
budu namûstkovaÈ hejtmanovi, se
moc dobﬁe pamatuju z va‰eho krajskeho aparatu e‰ãe za totaãa. Ale
vûﬁim, Ïe im pﬁipadne mocenske
chutky novy hejtman zatnû!“ pravil
sem popravdû a objednal se dal‰i
pivo. „Dobﬁe si im to ﬁeknul, Lojzeãku,“ lisal se ku mnû socan Antek.
„A ty iì teÏ do ﬁiti, bo stû mohli ty
koalice po cele republice zrobiÈ s
tymi ãernoprdelnikami a byl by klid.
Vãil aby se zas ãekalo, kdy ludû
vyjdu do ulic s kluãami! V‰ak v pondûli v Praze uÏ nûkeﬁi vylezli...,“
zdupal sem aji ho, ale vic sem nûstaãil, bo uÏ se hlasil s tradiãnim frkem
Erìa: „Vitû, co je pro chlopa nejhor‰i pﬁi suloÏi zezadku? KdyÏ je vepﬁedku! Fajne, ni!?”
TuÏ zdaﬁ buh va‰ Lojzek
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OKD podporuje
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Megakoncert zábavn˘ i ‰tûdr˘
Barborku obdarovali dvakrát – 500 tisíc od Nadace OKD, 10 tisíc od Rádia âas
OSTRAVA Více neÏ dvanáct tisícovek lidí naÏivo a dal‰í pﬁinejmen‰ím
desetitisíce prostﬁednictvím rádiového ãi internetového vysílání se v
sobotu 15. listopadu úãastnilo megakoncertu „Pro v‰echny bezva lidi“ k
10. narozeninám Rádia âas. A stejné poãty byly i svûdky toho, jak zde
Nadace OKD (NOKD) pﬁedstavila
tﬁi zajímavé projekty a jejich zástupcÛm dala pﬁíslu‰né ‰eky.
„Chci moc podûkovat za tento
projev pﬁíznû. PomÛÏe nám to platit vzdûlání ãi zájmovou ãinnost
dûtem, kter˘m zahynul táta havíﬁ
pﬁi práci na ‰achtû,“ nechala se sly‰et Hana Grumpingerová, tajemni-

covou ãástku od samotného Rádia
âas. „Je to velmi milé gesto! Jistû
bude zpûtná vazba. Dáme vûdût, na
co to pouÏijeme,“ dodala.
O nûco více má od NOKD
Domov pro seniory v OrlovéLazech. Pﬁesnûji ﬁeãeno Slezská
diakonie, která ho provozuje. Za
654 150 korun budou poﬁizovat
nov˘ v˘tah. „Je mi ctí, Ïe jsem
mohla pﬁed tak ‰irokou veﬁejností
pﬁevzít tento dar a podûkovat jménem na‰eho obãanského sdruÏení i
v‰ech ‰edesáti celoroãnû ubytovan˘ch seniorÛ,“ ﬁekla Simona Témová, odpovûdná za druh˘ z pﬁedstaven˘ch projektÛ.

OKD bylo generálním partnerem, Iveta Barto‰ová jedním z hlavních lákadel.

Nadace OKD pﬁedstavovala tﬁi projekty a pﬁedávala pﬁíslu‰né ‰eky.
ce Obãanského sdruÏení svatá Barbora. To má od NOKD pÛlmilionovou dotaci na „Podporu vzdûlání a
rozvoje osobnosti dítûte“. Barborka k tomu dostala je‰tû desetitisí-

Tím posledním, k nûmuÏ byla
NOKD nej‰tûdﬁej‰í, je „Malá
Amazonie“ v ostravské zoologické
zahradû (viz HORNÍK ã. 44). Na
zﬁízení tropického koutku ve vesti-

Hana Grumpingerová z Barborky a Radim Paﬁízek, ‰éf Rádia âas.

bulu v˘ukového pavilonu pÛjde
pÛldruhého milionu korun. „Aãkoliv tam budou kromû nejmen‰ích
drápkat˘ch opiãek na svûtû – tamarinÛ pinãích – také jedovatí rejnoci
trnuchy, malé jedovaté ‰ípové Ïáby
ãi nejvût‰í jedovatí pavouci sklípkani, vûﬁíme, Ïe náv‰tûvníci odtud
nebudou odcházet otráveni,“ prohlásil ﬁeditel zoo Pavel âolas.
Jubilejní narozeninová show
Rádia âas, jejímÏ hlavním gratulantem (generálním partnerem) se
stala OKD, nebyla jen o dobroãinnosti. Na pódiu se vystﬁídala Marie
Rottrová, Zdenûk Krásn˘, TûÏkej
Pokondr, Iveta Barto‰ová, Peter
Nagy, Jarek Nohavica, Petr Koláﬁ,
Václav Neckáﬁ a Bacily, Jarmila
·uláková s Fleretem. Vyprodaná
âEZ Aréna v jednu chvíli mohla
sledovat na obrazovkách i ‰ot z
prostﬁedí ‰achty.
Radek Luk‰a

FOTO: Radek Luk‰a a Josef Lys

Na velkoplo‰n˘ch obrazovkách do‰lo na ‰ot z havíﬁského prostﬁedí.

Jubilejní megakoncert k 10. narozeninám ostravského Rádia âas v âEZ Arénû, opût zcela vyprodáno.

Ani Boney M, ani Modern Talking, ani Jaroslav Hutka, utajovan˘m hostem byl totiÏ Jarek Nohavica.

Jarmila ·uláková odpoãívala vystoupení s vala‰skou kapelou Fleret.
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S lukem a ‰ípy v Pekingu
Markéta Sidková si z paralympiády v âínû pﬁivezla bronzovou medaili

Markéta Sidková pﬁi natáãení televizního spotu – upoutávky na
FOTO: Marta Sidková
paralympijské hry.
OSTRAVA Siln˘ pﬁíbûh silné
dívky. MÛÏe slouÏit jako pﬁíklad
houÏevnatosti, odvahy, toho, jak se
vyplatí nevzdávat se a nepodléhat
nepﬁízni osudu, jak úspû‰nû jít za
vysnûn˘m cílem. Pﬁed osmi lety, ve
sv˘ch tﬁinácti, v dÛsledku zákeﬁné
nemoci bûhem nûkolika hodin
ochrnula. A teì pozor! Dnes, ve
sv˘ch jednadvaceti, stále odkázána
na invalidní vozík, je z ní úspû‰ná
reprezentantka âeské republiky,
medailistka z nedávné paralympiády v ãínském Pekingu. Není to
úÏasné?! ¤eã je o ostravské lukostﬁelkyni Markétû Sidkové, mimochodem dceﬁi zamûstnankynû
OKD, OKK (Ostravsko-karvinsk˘ch koksoven) Marty Sidkové.
Mnozí z nás paralympiádu sledovali, fandili i Markétû. S jejím
Ïivotním pﬁíbûhem jsem se v‰ak
podrobnûji seznámil aÏ nedávno,
právû na koksovnû pﬁi besedû této
sympatické dívky s pﬁedstaviteli
akciové spoleãnosti OKD, OKK.

Po ‰ichtû

Panoráma

„K lukostﬁelbû jsem se dostala
ve sv˘ch patnácti, pﬁesnûji v únoru
2002,“ zaãala své vyprávûní. „Poãáteãní impuls pﬁi‰el po zhlédnutí
prvního dílu trilogie Pán prstenÛ,
kter˘ mi pﬁipomnûl touhu stﬁílet
z luku z období mého dûtství. Svûﬁila jsem se mamce a ta se postarala o zbytek – pﬁes internet vyhledala kontakt a telefonicky se domluvila s Danou Masárovou z TJ Mariánské Hory na první schÛzce, prvním tréninku.
Tak to vlastnû v‰echno zaãalo,
zcela obyãejnû. JenÏe stát se mistryní, reprezentantkou, olympioniãkou, to zas tak obyãejné není.
Hodnû dﬁiny, odﬁíkání, starostí,
organizaãních povinností.... Markéta v‰ak o tom v‰em hovoﬁí zcela
prostû. Trénuje ãtyﬁikrát pûtkrát
v t˘dnu zhruba po tﬁech hodinách.
V prÛmûru vystﬁílí 140 ‰ípÛ. Kdo si
luk nikdy nevyzkou‰el, asi neví, jak
je fyzicky nároãné poﬁádnû
napnout tûtivu. Proto kromû stﬁíle-

ní Markéta posiluje, plave, chodí na
hipoterapii, cviãí doma. Bez toho
by nebyla uÏ od roku 2003 ãlenkou
reprezentace âR v lukostﬁelbû
handicapovan˘ch a pravidelnû se
úãastÀovat republikov˘ch závodÛ
se zdrav˘mi, kde se vût‰inou umisÈuje do desátého místa.
Ani finanãní stránka lukostﬁelby
není maliãkostí. Jen samotn˘ luk
pﬁijde na zhruba 100 tisíc korun!
Kde jsou ale dal‰í náklady? Na trenéra, závody, dopravu, o speciální
stravû ani nemluvû.
„Na jaﬁe leto‰ního roku jsem
byla zaﬁazena do Centra individuálních sportÛ Ostrava. To bylo zaloÏeno pro podporu mlad˘ch sportovcÛ,
aby neodcházeli z Ostravy do jin˘ch
center a reprezentovali Ostravu a
ná‰ kraj. Toto stﬁedisko mi zajistilo
lep‰í podmínky pro trénink a pﬁípravu na leto‰ní letní sezonu. Na‰e
spolupráce bude pokraãovat i dále.
Je to pro mû velká pomoc,“ svûﬁila
se Markéta.
Ale vraÈme se do Pekingu. Tam
Markéta v soutûÏi druÏstev vystﬁílela bronzovou medaili, v jednotlivcích skonãila na 14. místû. To v‰ak
není v‰echno. Stala se vlajkono‰kou ãeské v˘pravy a bûhem paralympiády kandidovala za âeskou
republiku do Rady sportovcÛ
Mezinárodního paralympijského
v˘boru. Je to poradní orgán Mezinárodního paralympijského v˘boru. „Byla jsem zvolena druh˘m nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ,“ usmívá se
s vûdomím, Ïe teì ji kromû sportování ãekají i jiné povinnosti. Za
ãtyﬁi roky na paralympiádû v Lond˘nû by chtûla uspût nejen na sportovi‰ti, ale také potvrdit oprávnûnost své úãasti v „Radû sportovcÛ“.
DrÏme palce na‰í úspû‰né reprezentantce, studentce 3. roãníku
filozofické fakulty Ostravské univerzity oboru „Ru‰tina ve sféﬁe
podnikání“.
Josef Lys

TIPY HORNÍKA
Ostrava
P¤IJEDE CRAIG ADAMS
Novoorleánsk˘ zpûvák, klavírista a
respektovan˘ porotce Soul Grammy Awards Craig Adams pﬁijíÏdí
do âech. Hudebník se souborem
The Higher Dimension of Praise
vystoupí v Domû kultury mûsta
Ostravy v pátek 21. listopadu od
20.00 hodin.
FMX GLADIATOR GAMES
Jedna z nejlep‰ích freestylov˘ch
motocrossov˘ch show na svûtû
bude k vidûní v sobotu 22. listopadu od 19.00 hodin v ostravské âEZ
Arénû. V programu je mezi jin˘mi
exhibice na snûÏném skútru a ãtyﬁkolce vãetnû backflipÛ.
SÓLO PRO KYTARU K mimoﬁádn˘m záÏitkÛm bude urãitû patﬁit koncert svûtoznámého amerického kytaristy Johna Scofielda.
V Domû kultury mûsta Ostravy
zahraje v pondûlí 24. listopadu od
20.00 hodin.
GASTRONOMIE NA V¯STAVù
Milovníci gastronomie a pohostinství se mají na co tû‰it. Ve ãtvrtek
20. listopadu v 10.00 hodin zaãíná
na ostravské âerné louce 8. roãník
Gastro festivalu Ostrava. V˘stava,
která chce ukázat veﬁejnosti progresivní rozvoj tohoto oboru, potrvá do soboty 22. listopadu.
BEATLES SLOVENSKY Mezi
svûtovou ‰piãku v nejvûrnûj‰í interpretaci skladeb skupiny Beatles
patﬁí slovenská skupina Backwards
- The Beatles revival band. O jejich
umûní se mÛÏete pﬁesvûdãit v úter˘
25. listopadu v Domû kultury
mûsta Ostravy. Koncert zaãíná
v 19.00 hodin.

Havíﬁov
LEGENDA âESKÉHO FOLKU
Proslul precizní muzikou, kﬁehkou
poetikou, hrou se slovíãky a osobit˘m humorem. Karel Plíhal vystoupí v úter˘ 25. listopadu od 19.00
hodin v Domû kultury Petra Bezruãe v Havíﬁovû.
KRÁSA Z OHNù A ÎELEZA
Kováﬁská v˘heÀ a zápach rozpáleného Ïeleza uãarovaly nejednomu
chlapovi. Mistrem v tomto oboru je
i umûleck˘ kováﬁ Tomá‰ Szwanczar. Na setkání s ním zve Mûstská
knihovna Havíﬁov, poboãka ve
Spoleãenském domû Reneta ve
stﬁedu 26. listopadu od 18.15 hodin.
TANEâNÍ VEâERY Coby dup je
tu plesová sezona a tak neu‰kodí
oprá‰it trochu umûní tance a spoleãenské zábavy. Na taneãní veãer
v nedûli 23. listopadu od 17.00
hodin zve DÛm kultury Radost.
Hraje Franti‰ek HuÀaﬁ s kapelou.

Po besedû podûkoval úspû‰né lukostﬁelkyni ﬁeditel OKD, OKK Michal Kuãa.

Bronzová paralympijská medaile z Pekingu na
FOTO: OKD, OKK
krku Markétû slu‰í.

Nejvût‰í úspûchy Markéty Sidkové
• MS v lukostﬁelbû Madrid 2003 – 9. místo jednotlivci,
4. místo – druÏstva
• Mezinárodní zvací turnaj v lukostﬁelbû Nové Mûsto
n. Metují 2003 – 1. místo
• Paralympiáda Atény 2004 – 7. místo jednotlivci, 4.
místo v druÏstvech
• MS v lukostﬁelbû Massa Carrarra 2005 – 2. místo –
jednotlivci, 2. místo – druÏstva
• ME v lukostﬁelbû Nymburk – 2. místo – druÏstva
• Mezinárodní zvací turnaj v lukostﬁelbû Nové Mûsto
n. Metují 2007 – 3. místo
• Mistrynû republiky v lukostﬁelbû handicapovan˘ch
za svaz Spastic Handicap ve v‰ech sezonách období
2002 – 2008 – terãová lukostﬁelba (venkovní)
• Mistrynû republiky v lukostﬁelbû handicapovan˘ch

Spastic Handicap v letech 2002 – 2008, halová lukostﬁelba
• Mistrovství âR âeského lukostﬁeleckého svazu, halová lukostﬁelba, Nymburk 2008 – druÏstva Ïeny – 3.
místo (mistrovství republiky zdrav˘ch)
• Akademická mistrynû âR 2008, druÏstva – 2. místo
(Brno) (závody zdrav˘ch sportovcÛ)
• Mistrynû republiky âeské asociace tûlesnû handicapovan˘ch sportovcÛ (âATHS) – srpen 2008, Nové
Mûsto nad Metují
• Paralympiáda Peking 2008 – 3. místo druÏstva
Trenérem Markéty Sidkové je Jan Dﬁevjan˘ (21), odchovanec TJ Mariánské Hory, vicemistr Evropy 2003 kadet.
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Orlová
BROUCI V KULTURÁKU
Nestárnoucí melodie slavn˘ch
BroukÛ si mÛÏete vychutnat také
v Orlové. Ko‰ická kapela The
Backwards – Beatles revival, která
slavila úspûchy také na svûtovém
Beatlefestu v New Yorku, zahraje
v místním domû kultury v pondûlí
24. listopadu od 19.00 hodin.

Fr˘dek-Místek
FOLK NAD OSTRAVICÍ Robert
KﬁesÈan a kapela Druhá tráva
budou hosty setkání s folkem, folkrockem a country Beskydské folkování, které se bude konat v
sobotu 22. listopadu od 13.00 hodin
v Kulturním domû ve Fr˘dlantu
nad Ostravicí.

Karviná
NEJMLAD·Í DÒL REVÍRU

DÛl âSM ve Stonavû letos oslavil 50
let od svého zaloÏení. O jeho historii i souãasnosti si budou povídat
ãlenové karvinské poboãky Klubu
pﬁátel Hornického muzea OKD na
svém setkání ve stﬁedu 26. listopadu
od 15.00 hodin v prostorách Revírní
bratrské pokladny v Karviné. Téma
pﬁedná‰ky: DÛl âSM – rozvoj a
v˘hled nejmlad‰ího dolu revíru.
HLÁSÍ SE VÁNOCE Ano, vánoãní svátky Èukají na dveﬁe a jaké by
to byly Vánoce bez betlémÛ. Hezkou sbírku jich pro vás nachystala
Galerie Zdravého mûsta ve foyer
karvinské filiálky Slezské univerzity. VernisáÏ v˘stavy betlémÛ se
koná ve ãtvrtek 20. listopadu od
17.00 hodin, v˘stava potrvá do 8.
ledna 2009.
JAZZ V KOSTELE Karviná si
bude vychutnávat Ïiv˘ jazz v podání
fr˘decko-místecké
kapely
Behind the door, která sice pÛsobí
sotva tﬁi roky, pﬁesto pﬁekvapuje
svojí muzikantskou zruãností a
interpretaãní vyspûlostí. Koncert
v reÏii klubu Dokoﬁán se koná
v evangelickém kostele na Masarykovû námûstí v pátek 21. listopadu
od 20.00 hodin.
OPùT SCREAMERS Známá travesti skupina Screamers zaútoãí se
sv˘m nov˘m programem v malém
sále Mûstského domu kultury
v Karviné v nedûli 23. listopadu od
18.00 hodin.
VESMÍR VERSUS P¤ÍRODA
Novû otevﬁená galerie ZU· B.
Smetany v Karviné-Mizerovû zve
na v˘stavu s názvem Vesmír tvoﬁí pﬁíroda ãaruje. Prezentovány jsou
práce Sylvy âeslarové a projekt
EkoÎena. Vernisáﬁ ve ãtvrtek 20.
listopadu v 17.30 hodin.
KUBA – PERLA KARIBIKU

Zajímá vás nejkrásnûj‰í ostrov Karibiku, zemû, kde i dnes, zdá se, vládne pevnou rukou socialismus?
Pokud ano, zajdûte si na cestopisnou
pﬁedná‰ku Karla Wolfa o Kubû,
která se koná ve stﬁedu 26. listopadu
ve velkém sále Mûstského domu kultury v Karviné. V poutavé diashow
se dozvíte hodnû o Ïivotní situaci
KubáncÛ, o slavn˘ch kubánsk˘ch
koktejlech, doutnících, pláÏích a
národních parcích. Autor vám také
poradí, kdy a jak se na Kubu vydat,
jak cestovat po ostrovû a jak kliãkovat v systému dvojí ekonomiky.
K.V.A.S. UVÁDÍ Amatérsk˘
neznamená ‰patn˘. Pﬁesvûdãit se o
tom mÛÏete v sobotu 22. listopadu
od 16.00 hodin v malém sále Mûstského domu kultury v Karviné.
Karvinsk˘ amatérsk˘ divadelní
soubor K.V.A.S tentokrát uvede
brilantní situaãní komedii s detektivní zápletkou z pera amerického
dramatika Neila Simona ¤eãi.
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K¤ÍÎOVKA
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Tajenka: Opilec nadává slepicím na dvorku: „Neﬁíkalo by se o vás, Ïe jste hloupé, kdybyste místo vajec...“
Nepohoda
(ﬁidãeji)

20. listopadu 2008

Zábava

Zápornû
nabit˘
ion

âást
sporáku

Název
písmene

Stuha

Pﬁísada do
cementu
(slovensky)

SPZ
Tﬁebíãe

PraÏské
divadlo

Vajíãko v
semeníku

Anglická
váhová
jednotka

ZASMÁNÍ

(dokonãení v tajence)
NeboÈ
(slangovû)

Znaãka
zlata

Náﬁeãí
(plurál)

Asijsk˘
jelen

Peãicí
zaﬁízení

âé‰ka

Celní kód
Jemenu

1. DÍL
TAJENKY
Rusk˘ atlet
– vytrvalec

Slovensk˘
zápor

Anglicky
„olej“

Slepice
(náﬁeãnû)

PﬁedloÏka

KingÛv
horror

âesk˘
právník

Vánoãní
píseÀ

Kolos

Neleskl˘

Kladná
elektroda
SPZ
Berouna

Vynálezce
bleskosvodu Hoﬁké Ïaludeãní léky

Vûnování

¤ímsk˘mi
ãísly 999

...uhlí bylo levné, plyn levnûj‰í, elektﬁina nejlevnûj‰í! No a pak, my‰ko,
zazvonil zvonec a pohádky je konec...
Kresba: V. Novák

Utrpení

Evropan

Americk˘
kosmonaut

Egyptsk˘
panovník

Italsk˘ stﬁedovûk˘ malíﬁ

Inic. ãs. pﬁír.
Kolenatého

Domácí
zvíﬁe

Skvrna po
inkoustu

Ostnoploutvá ryba

Svatební
kvûtina

Sídlo v
Maìarsku

Sportovní
plavidlo

âesk˘ grafik
a ilustrátor

Sedí muÏ veãer pﬁed televizí,
najednou se zvedne a povídá:
„Stará, oblékni se, jdu do hospody!“
ManÏelka se s radostí ptá: „A ty
mû vezme‰ s sebou?“
„Ne, ale vypínám topení …“

Technick˘
sud

Staroslovanské písmeno

✿

Ptá se sestra v porodnici:
„Pﬁi‰el vás nav‰tívit tatínek
va‰eho Jiﬁíãka, mÛÏe dál?“
„Proboha ne! AÈ jde rychle pryã,
za chvíli má pﬁijít manÏel…!“

SUDOKU

Chuchvalec

JAK LU·TIT SUDOKU:

Znaãka
kosmetiky

2. DÍL
TAJENKY

Dívãí
jméno

Chamtivost

Pohádkov˘
drak

SPZ
Klatov

KaÏd˘ ﬁádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:
Znaãka
yterbia

Tajenka z minulého ãísla: Pane vrchní, mohl byste mi doporuãit nûco v˘Ïivného?“ „Dejte si smaÏen˘ ﬁízek,
pane, ten vám bude leÏet t˘den v Ïaludku.“
PomÛcky: Benk, boat, Caro, FAK.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Ludmila Kasperská z Ostravy. Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
21. 3. – 20. 4.

B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Nevyﬁe‰ené problémy
se vracejí s ãlovûkem,
kter˘ se na nûjakou
dobu
odmlãel
a
v‰echno,
co
vás
v minulosti spojovalo, se zaãíná oÏivovat. Bude záleÏet na vás, zda vnímáte tohoto ãlovûka jako vyﬁe‰enou záleÏitost, protoÏe jestli vám
nûco tﬁeba i málo neklape ve vztahu, tak by mohly nastat ve va‰em
citovém Ïivotû pﬁechodné zmatky.

Vyvarujte se kompromisÛ, které by svûdãily o tom, Ïe jste mûli
spoustu pûkn˘ch snÛ
a pﬁání a kdyÏ pﬁi‰lo
k tomu zaãít konat, tak jste se necítili dost silní a pﬁipravení pustit se
do realizace. Takové kompromisy
by vás unavovaly a vyãerpávaly.
Víkendov˘ v˘let na venkov vás
postaví do reality a naberete nové
síly.

Stáhnûte se ponûkud
do ústraní. Jestli se
chcete vyvarovat problémÛ, tak radûji
nehovoﬁte o niãem,
v ãem si skuteãnû nejste jisti hloubkou sv˘ch informací. Rádi byste se
proti nûãemu vzbouﬁili, ale pokud
nemáte vypracovanou strategii, tak
budete pouze hovoﬁit a skutek vám
opût uteãe. V‰ímejte si více svého
partnera, vrátí se vám to.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

24. 8. – 23. 9.

Va‰ím hlavním úkolem bude pﬁijít na to,
proã jste uÏ v poledne
unaveni a jakoby bez
motivace. Ti z vás,
kter˘ch se to net˘ká, jste plni elánu
i pﬁesto, Ïe vnímáte, jak svût kolem
vás pádí. Nemáte dojem, Ïe by vám
utíkal a Ïe by se nûco odehrávalo
bez vás. Láska a romantika vám
rozhodnû nejsou vzdálené. Jediné,
co vám nesvûdãí, je pﬁejídání.

Pﬁicházejí odpovûdi
na va‰e otázky a také
vstﬁícné
vycházení
vstﬁíc od lidí, od kter˘ch byste to nejménû
ãekali. Rozhodujete se v podstatû,
jestli se dále vûnovat vzdûlávání nebo
zaãít provozovat praxi. Pﬁi kontaktu
se star‰ími lidmi jednejte taktnû a
nezávisle. NemÛÏete uÏ se bavit stále
dokola o stejn˘ch tématech, takÏe
vám nové kontakty pﬁijdou vhod.

Zaujmete osobu druhého pohlaví, ale
z va‰í strany je to ãistû
zájem o zajímavého
ãlovûka. Okolnosti
vás pﬁivedou do situace, kdy vám
nezbude, neÏli se postavit k celé
situaci skuteãnû velmi zodpovûdnû.
Nenechte se nik˘m manipulovat
k tomu, Ïe byste se vrátili ke starému zpÛsobu Ïivota, kter˘ vám nevyhovoval.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 9. – 23. 10.

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Nákup sportovních
potﬁeb pro vás nebo
nûkoho z va‰ich blízk˘ch vás zﬁejmû
nemine. SnaÏte se mít
své v˘daje pod kontrolou a nakupujte uváÏlivû, protoÏe byste mohli
mít sklon k neuváÏenému utrácení.
Vá‰ spoleãensk˘ Ïivot zaãíná dostávat docela nov˘ rozmûr a mûní se
skladba va‰ich kamarádÛ a znám˘ch. Mohli byste se zbavit stresu.

To, co se zdálo pouhou moÏností do
budoucna, se mÛÏe
velmi rychle zaãít realizovat, a tak jestli
máte tﬁeba domácí zvíﬁe, které je na
vás samotn˘ch závislé nebo nûjakou jinou povinnost, tak budete
potﬁebovat rychle a operativnû
celou záleÏitost zaãít ﬁe‰it. Mohlo
by se jednat tﬁeba i o pﬁestûhování
nebo stavbu nového bytu ãi domu.

Máte jeden hlavní
úkol a sice pﬁemoci
sklon k trudomyslnosti. âím dﬁíve
pochopíte, Ïe v tomto
svûtû není nic natrvalo a v‰e se stále
mûní, tím dﬁíve se zklidníte a mÛÏete jít dál za sv˘mi cíly. Je nutné brát
Ïivot takov˘, jak˘ je a dovést v‰e
ctiÏádostivû aÏ do zdárného konce.
Dramatick˘ prÛbûh va‰í náv‰tûvy u
znám˘ch dûlá záÏitky intenzivnûj‰í.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

To, co vypadalo dosud
jako ãirá fantazie,
zaãíná dostávat konkrétní podobu. Vá‰
domov se stává centrem dûní. Jste v dobrém rozmaru,
spoleãen‰tí a pohostinní. MÛÏete
takto pokraãovat po cel˘ víkend,
kdyÏ se vyhnete konzumaci alkoholick˘ch nápojÛ. Velk˘ pozor si dejte
na to, abyste se vyvarovali vypoãítavosti v milostném vztahu.

21. 1. – 19. 2.

Bude zﬁejmû potﬁeba
se vzbouﬁit, kdyÏ po
vás budou v práci
chtít víc, neÏli kolik
máte ve své bûÏné
pracovní náplni. KdyÏ k tomu neseberete odvahu, tak nestihnete splnit
úkoly ani do víkendu a potom si
nestûÏujte na tûÏk˘ údûl, kter˘ máte
ve svém zamûstnání. Neutrácejte
víc, neÏ kolik si mÛÏete dovolit, aniÏ
byste se zadluÏili.

ZAMùSTNANCÒM OKD
✧ PRODEJ
• ·tûÀata ãivavy bez p. p., krátko- i
dlouhosrstá, ihned k odbûru, 3x
odãervená, oãkovaná, pûkná
v typu, zdravá, bez vad, plnû samostatná, nauãená na granule. Oba
rodiãe u nás k vidûní. Inf. na tel.:
B427/47
732 950 703.
• Elektrick˘ psací stroj OPTIMA
Carrera de Luxe, v dobrém stavu,
málo pouÏívan˘. Cena 1 500 Kã.
B429/47
Inf. na tel.: 777 864 411.
• Jízdní kolo – skládaãku, nov˘ typ.
NepouÏívané. Cena dohodou. Inf.
B430/47
na tel.: 732 859 687.

Potﬁebujete si nutnû pÛjãit?
• pro zamûstnance, dÛchodce a OSVâ
• úroková sazba je pevná, nemûnná
• posouzení a navedení zdarma
• od 20.000 do 400.000 Kã bez ruãitele
70.000 Kã – splátka jiÏ od 1.333 Kã
150.000 Kã – splátka jiÏ od 2.777 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã
RPSN jiÏ od 9,51%

STARTUJEME NOV¯
NEBANKOVNÍ PRODUKT!
MoÏnost Ïádat i bez partnera!
Peníze v hotovosti!
Hledáme i obchodní zástupce.
Staãí jen zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ

R2/47

Beran

od 20. do 26. listopadu 2008

Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Karviná,  606 790 697
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

ZDARMA

• Kreslící prkno rozmûru A0 s kompletním stojanem KINEX. Inf. na
B431/47
tel.: 724 374 011.
• ·tûÀata pudlíka, ãistotná, pravidelnû odãervená a oãkovaná. Nauãená v bytû. Inf. na tel.: 723 677 126.
B428/47

✧ BYTY
• Vymûním byt 3+1 RPG, za men‰í.
Byt se nachází u nového Lidlu v
Havíﬁovû. Blízko MHD, ‰kolky,
‰koly, obchodu, vlaku. Celkovû
uvnitﬁ zrekonstruovan˘. Pouze se
nastûhovat. Informace na tel.: 733
B432/47
562 401.
• Vymûním nezaﬁízen˘ byt RPG,
4+1, první kategorie, v Havíﬁovû, v
pﬁízemí, témûﬁ v centru mûsta,
kousek od autobusového nádraÏí,
Kauflandu, ve‰kerá autobusová
doprava – mûstská i mimomûstská,
‰kolka, ‰kola. Za 3+1, I. kategorie
na ·umbarku (ne na starém sídli‰ti
a na Zadkách). Kontakt: 737 193
584 volat mÛÏete kdykoliv. B433/47

✧ AUTO-MOTO
• Prodám motocykl Honda Hornet
600 F, r. v. 2004, najeto 24 tis. km,
v perfektním stavu, bez investic,
ãerná barva, pûkn˘ vzhled. Cena
dohodou. Informace na tel.:
B434/47
777 253 944.

20. 2. – 20. 3.

V˘let na venkov by
vás mohl pﬁenést do
svûta, o kterém jste si
mysleli, Ïe uÏ mÛÏe
existovat jenom ve
star˘ch filmech. V‰echno, co jste si
letos vysnili, by se mohlo zaãít plnit
s takovou pﬁesností, Ïe vás bude
stát hodnû sil, abyste si to umûli
srovnat v‰echno v hlavû. Pﬁesvûdãíte se o tom, Ïe to, co si pﬁedstavíte,
se mÛÏe uskuteãnit.

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

V LISTOPADU 2008
• Investice stavební (ISTAV)
• Opravy strojní (OSTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–

Nejsou poÏadavky

–

Górnik
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Przód kombajnu chodnikowego MR 340X Ex.

Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek

Zobacz przysz∏oÊç OKD!
Kompleks chodnikowy w Êwietle dnia
OSTRAWA (bk) Rewelacyjnà prezentacj´ przygotowa∏a dla górników z ostrawsko-karwiƒskiego zag∏´bia w´glowego firma Sandvik:
W hali produkcyjnej nr 3 na terenie
ostrawskiej firmy OKD Bastro prezentuje kompletny kompleks chodnikowy!

Espozycja o ∏àcznej d∏ugoÊci 64
metrów obejmuje kombajn chodnikowy Sandvik MR 340, urzàdzenia
odstawy urobku, odpylanie, wentylacj´, systemy odwadniajàce, systemy zasilania elektrycznego i ca∏y
osprz´t dodatkowy.
Jak poinformowa∏ pracownik
firmy Sandvik Mining and Construction w Czechach Ivan ·karabela, chodzi o pierwszà tego typu
prezentacj´ w Republice Czeskiej,
„Dotàd zawsze pokazywano tylko
poszczególne cz´Êci systemu, teraz
mo˝na obejrzeç kompleks jako
ca∏oÊç“ – podkreÊli∏ ·karabela.
Prezentacja techniki chodnikowej Sandvika i jego poddostawców
nie jest celem samym w sobie. Chodzi o sprz´t, który zostanie dostarczony do kopalni OKD w ramach
programu optymalizacji produkcji
POP 2010. Pokazywany kompleks
trafi do Kopalni „âSM“, kolejne

TEMAT

zostanà zainstalowane w Kopalni
„Darków” oraz w zak∏adach „âSA“
i „¸azy“ Kopalni „Karwina“.
Oficjalne zagajenie prezentacji
odby∏o si´ w Êrod´ 19 listopada.
Zaproszeni byli dyrektor generalny
OKD Klaus-Dieter Beck, cz∏onkowie górniczej kadry techniczno
in˝ynieryjnej, mechanicy. Jak podkreÊli∏ Ivan ·karabela, do obejrzenia kompleksu w Êwietle dnia firma
zaprasza jednak tak˝e szeregowych
górników, pracowników warsztatów remontowych, a przede wszystkim ludzi z oddzia∏ów robót przygotowawczych. W∏aÊnie dla nich,
którzy b´dà pracowaç z tà technikà
bezpoÊrednio na dole, informacje
uzyskane podczas pokazu mogà
byç szczególnie wa˝ne i przydatne.
„Prezentacja potrwa do piàtku 21
listopada. Przez ca∏y ten czas zawsze
b´dzie przygotowany ktoÊ, kto
zaprowadzi zainteresowanych do
ekspozycji i zrobi fachowy wyk∏ad“ –
proponuje Ivan ·karabela. „Wystarczy zg∏osiç si´ w portierni firmy
Bastro w Ostrawie-Radwanicach“.
Dla Polaków z firm zewn´trznych pracujàcych na rzecz OKD
wypada dodaç, ˝e pokaz przygotwali pracownicy tyskiego oddzia∏u
firmy Sandvik, nie powinno wi´c
byç problemu z za∏atwieniem
wyk∏adu w j´zyku polskim.

TYGODNIA

Wyró˝nienie dla górników i energetyków
WROC¸AW (am) Kompania
W´glowa i koncern RWE zosta∏y
nagrodzone statuetkà Bia∏y W´giel
za wspólnà inwestycj´ – rozpocz´cie prac nad budowà najwi´kszej i
najnowoczeÊniejszej w Polsce elektrowni na w´giel kamienny.
Konkurs, w ramach Mi´dzynarodowej Konferencji NaukowoTechnicznej Energetyka 2008, zorganizowa∏a Politechnika Wroc∏awska.
Elektrownia, która powstanie w
miejscowoÊci Wola ko∏o Pszczyny,
zostanie w∏àczona do sieci przesy-

∏owej w 2015 roku. Projektowana
inwestycja b´dzie mia∏a proekologiczny charakter: zastosowane rozwiàzania techniczne majà spe∏niç
najbardziej rygorystyczne wymagania ekologiczne Unii Europejskiej.
Ca∏kowity koszt inwestycji
wyniesie 1,5 mld euro, przy czym 75
proc. kosztów poniesie RWE. Z
kolei Kompania W´glowa wniesie
do przedsi´wzi´cia tereny po dawnej kopalni „Czeczott” oraz zapewni niezb´dnà pod budow´ infrastruktur´. Obowiàzywanie kontraktu okreÊlono na 40 lat.

CARBOKOV
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Skok przez skór´? Zaszczyt dla górnika!
Za∏oga Kopalni „âSM“ spotka∏a si´ na swej 21. karczmie piwnej
STONAWA „Zrzuciç bluzy, zrzuciç
swetry, daç kierunek, drà˝yç
metry!“ – tak w wolnym przek∏adzie brzmia∏o has∏o g∏ównego przodowego brygady chodnikowej z
zak∏adu Po∏udnie Kopalni „âSM”
w Stonawie Martina Kufy, jednego
z szóstki „cuchnàcych fuksów“,
którzy w piàtek 14 listopada weszli
w starej ceremonii skoku przez
skór´ w szeregi czeskiej braci górniczej.
„Czuj´ si´ zaszczycony , nie ka˝demu uda si´ skoczyç przez skór´ i
awansowaç do grona gwarków” –
powiedzia∏ górnik z 19-letnim sta˝em z Mostów ko∏o Jab∏onkowa.
„Na karczmie jestem po raz pierwszy. Zabawa jest fajna, towarzystwo
dobre, policja piwna te˝ sympatyczna, po prostu super” – podsumowa∏
wra˝enia Martin Kufa.
Piàtkowa 21. karczma piwna
za∏ogi stonawskiej Kopalni „âSM“
otworzy∏a tegoroczny sezon obchodów barbórkowych. WÊród Starych
Strzech, po boku S∏awnego i Nieomylnego Prezydium w osobie in˝yniera naczelnego stonawskiej
kopalni Petra Horáka, zasiedli
dyrektorowie techniczny i produkcyjny OKD Jan Matula i Leo Bayer
oraz dyrektorowie kopalƒ „âSM“ i
„Karwina” Josef Kasper i Petr
Hadra. Na sali bawili si´ przodujàcy
pracownicy firmy, przedstawiciele
gminy, goÊcie z firm zewn´trznych.
Program, jak ka˝e tradycja, by∏
ró˝norodny i weso∏y. Dowcipy i
weso∏e przymówki przeplata∏y si´ z
melodiami starych górniczych piosenek, nie brakowa∏o zabawnych
konkursów w nietradycyjnych dyscyplinach, takich jak noszenie jaj

Dobre piwo, dobra zabawa i wspania∏a atmosfera – tak wyglàdajà
czeskie karczmy piwne. No i nie mo˝e na nich zabraknàç Polaków –
dodajmy. Na zdj´ciu Józef Nogawka (od lewej) i Bogdan Ko∏acz z
„Alpex-u” podczas karczmy piwnej Kopalni „âSM“.
dyrektora technicznego, transfuzja
piwna czy konkurs goÊci w monta˝u
instalacji elektrycznych „Bucyrusa”. W kuflach naturalnie nie
mog∏o zabraknàç dobrego piwa.
„Zabawa jest naprawd´ dobra,
wszystko nam si´ podoba, jest
super impreza” – podsumowali dla
„Górnika” g∏ówny przodowy brygady Êcianowej Piotr Wowry i
mechanik W∏adys∏aw Klubek z
oddzia∏u wydobywczego Polcarbo
II z zak∏adu Po∏udnie Kopalni
„âSM“.
Zadowoleni byli tak˝e ich koledzy z „Alpex-u”. „Prawda jest taka,
˝e na »szachciaku« przenosi si´ w
˝artobliwej formie praktycznie
wszystko to, co dzieje si´ w ciàgu

roku na kopalni. Impreza podoba
si´, bo i jak mog∏aby si´ nie podobaç!” – zgodzili si´ nadsztygar
Józef Nogawka i kierownik oddzia∏u górniczego „Alpex-u” w zak∏adzie Pó∏noc Bogdan Ko∏acz.
JeÊli ju˝ mowa o weso∏oÊci,
wypada wspomnieç, ˝e by∏a tak˝e
chwila zadumy. Podczas obrz´du
zwanego Salamander górnicy z∏o˝yli ho∏d tym, którzy odeszli tam,
skàd nikt nie powraca. O rozmiarach górniczej solidarnoÊci Êwiadczy wynik kwesty na rzecz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Âwi´ta
Barbara”, podczas której zebrano
blisko 40 tysi´cy koron.
Tekst i zdj´cie:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Spó∏ka OKD wkroczy∏a na grunt akademicki
OSTRAWA (r) W drugi listopadowy wtorek odby∏a si´ w Wy˝szej
Szkole Górnictwa – Uniwersytecie
Technicznym w Ostrawie ma∏a uroczystoÊç. Przedstawiciel spó∏ki
w´glowej OKD Libor Dürrer oraz
dziekan Wydzia∏u Górnictwa i
Geologii (HGF) Vladimír Slivka
podpisali umow´ o wzajemnej
wspó∏pracy.

Spó∏ka w´glowa pomo˝e szkole
m.in. w zakresie konsultacji prac
dyplomowych, opracowania oponentur czy przygotowania dokumentacji do çwiczeƒ praktycznych.
Studentom kierunków górniczych
zaoferuje stypendium w wysokoÊci
trzech tysi´cy, w przypadku dzieci
pracowników OKD – czterech
tysi´cy koron.

„Oby tylko wi´cej by∏o studentów! Fachowców od spraw górnictwa i robót górniczych tragicznie
brakuje. I nie jest to tylko problem
OKD” – powiedzia∏ dziekan Slivka.
Jak doda∏, ostrawska uczelnia rozwa˝a nawet mo˝liwoÊç Êciàgni´cia
na studia donktoranckie absolwentów Politechniki Âlàskiej w Gliwicach.

JesteÊmy sobie bliscy i potrzebni
Mieszkaƒcy regionu ostrawskiego uczcili Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
OSTRAWA (bk) Przedstawiciele
polskiej mniejszoÊci narodowej na
Zaolziu, cz∏onkowie w∏adz samorzàdowych, administracyjnych,
ludzie nauki, kultury – reprezentacja regionu ostrawsko-karwiƒskiego spotka∏a si´ w piàtek 14 listopada w Konsulacie Generalnym
Rzeczypospolitej Polskiej w
Ostrawie, aby uczciç polskie Êwi´to paƒstwowe 11 listopada – Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci.
Z krótkim przemówieniem
wystàpi∏ konsul generalny RP w

Ostrawie Jerzy Kronhold. Przypomnia∏ genez´ Êwi´ta niepodleg∏oÊci i uwypukli∏ jego znaczenie dla
wspó∏czesnej Polski i Polaków. Na
tle zdarzeƒ historycznych ustosunkowa∏ si´ do spraw rozwoju wzajemnych stosunków pomi´dzy
Polskà, a Republikà Czeskà.
„W 90 lat po odzyskaniu przez
Polsk´ i Czechy niepodleg∏oÊci, w
70 lat po Monachium i w 19 lat po
upadku komunizmu jesteÊmy
màdrzejsi, zdolni do wszechstronnej wpó∏pracy. Rozumiemy, jak

wa˝ne jest utrzymanie przyjaznych,
dobrych sàsiedzkich stosunków, jak
wa˝ne jest zachowanie w∏aÊciwego
poziomu bezpieczeƒstwa” – powiedzia∏ Jerzy Kronhold.
Uwypukli∏ symboliczne znaczenie spotkania prezydentów RP
Lecha Kaczyƒskiego i RC Václava
Klausa w Cieszynie, „w miejscu i
mieÊcie szczególnym, które wyrokiem historii zosta∏o podzielone,
które by∏o widownià polsko-czeskiego konfliktu”.
„Przez ostatnie lata dokonano
ogromnego post´pu na rzecz lepszego porozumienia mi´dzy naszymi spo∏eczeƒstwami. W polskoczeskich stosunkach na szczeblu
samorzàdowym panuje dobra
atmosfera. Podobnie oceniam perspektywy na szczeblu kontaktów
paƒstwowych. Ich iloÊç Êwiadczy o
tym, ˝e jesteÊmy sobie bliscy i
potrzebni” – zaakcentowa∏ konsul
generalny Jerzy Kronhold.
Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci RP uczcili w Konsulacie
Generalnym RP w Ostrawie
tak˝e mieszkaƒcy regionu
ostrawsko-karwiƒskiego.
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
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V¯·E PÒJâKY

od 10 000 Kã

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

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY
BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN

R184/47

R 207/47

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

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov-Tesco,
tel: 596 805 981

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov, Dlouhá tﬁ. 97,
tel: 596 496 741

GE Money Bank,a.s.,
Karviná, ÎiÏkova 2379,
tel: 595 391 101

GE Money Bank,a.s.,
Orlová, Masarykova tﬁída 1333,
tel: 596 540 131

JIÎ OD 169 900 Kã

Tel.: 605 897 406

Autoset Centrum âR plus s.r.o.
Havíﬁov, Bludovick˘ kopec,
tel.: 596 416 870

www.autoset.cz

Ostrava, Michálkovická (smûr zoo),
tel.: 596 240 474

R 141/47

KONCESIONÁ¤ RENAULT

PÒJâÍME 10 000 Kã, 30 000 Kã
50 000 Kã aÏ 100 000 Kã
VRÁTÍTE 11 628 Kã, 34 884 Kã
58 140 Kã aÏ 116 280 Kã

Volejte 774 828 496

R 214/47

Nabídka pÛjãky

Farma
Doubrava
a Rychvald
Zahajuje
tradiãní
prodej vánoãních
krÛt

R221/47

Registr neﬁe‰íme
I na MD a ÚP

R 216/47

SKVùLÉ VÁNOâNÍ
PÒJâKY

Informace na
tel.: 596 546 672
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Nadace OKD

Vydejte se na cestu labyrintem
U pramene Îidlo v Bûlé na Hluãínsku vyrostla díky programu ,Pro budoucnost’ neobvyklá stavba
BùLÁ Kdo jsem? Co je pro mû
opravdu dÛleÏité? Co je m˘m
cílem? Co chci skuteãnû dûlat?
S k˘m chci jít? – Umíte si na tyto a
podobné otázky odpovûdût? Nebo

byste se chtûli nad nimi v klidu a
soustﬁedûnû zamyslet, nalézat pﬁesnûj‰í v˘chodiska? Pokud ano,
pokud touÏíte zklidnit svou mysl,
sebe sama, vyﬁe‰it svÛj problém,
relaxovat, pak pro vás máme zajímav˘ tip. Je jím „KﬁesÈansk˘ labyrint“ v Bûlé poblíÏ Dolního Bene‰ova na Hluãínsku.
Îe o nûãem takovém nevíte?
Sly‰íte o labyrintu v na‰em kraji
poprvé?! Není divu. Tato unikátní
stavba, pr˘ s mnoh˘mi v˘jimeãn˘mi
vlastnostmi, byla dokonãena teprve
nedávno a slavnostnû otevﬁena pro
veﬁejnost v sobotu 15. listopadu.

Insprací jí byl francouzsk˘ labyrint v Chartres, postaven˘ v roce
1213. Podobné labyrinty byly umístûny i v dal‰ích stﬁedovûk˘ch
katedrálách, napﬁíklad v Reme‰i,
byly v‰ak postupnû odstranûny. Jen
právû chartresk˘ se zvlá‰tní náhodou zachoval dodnes. Ve stﬁedovûku jím poutníci procházeli ãasto aÏ
hodinu, mnozí z nich po kolenou.
Realizace cesty labyrintem nahrazovala vûﬁícím cestu do Jeruzaléma, která byla válkami znemoÏnûna. Starosta obce Karel Krupa,
kter˘ byl hlavním iniciátorem vzniku Labyrintu v Bûlé, o nûm ﬁekl:
„Pokud se rozhodnete ujít více neÏ
kilometrv cestiãkách labyrintu
vybudovan˘ch ze stalet˘ch cihel
„klingerek“ pocházejících z místních cihelen – vûﬁte, Ïe porozumíte
mottu na zaãátku cesty labyrintu:
„Vydej se na cestu Labyrintem,
abys potkal Boha ve svém srdci“.
Tuto neobvyklou stavbu mohla

Zajímavosti o labyrintu
• prÛmûr:
• ‰íﬁka chodníãkÛ:
• délka do stﬁedu:
• materiál:

• poãet cihel:

24,5 metru
74 cm
550 metrÛ
cihly ze zboﬁené stolárny rodiny
RothschildÛ
20 tisíc

Labyrint se nachází v kouzelném prostﬁedí na kraji obce Bûlá poblíÏ pramene s léãivou vodou. Jde
o velmi atraktivní místo nav‰tûvované mj. pacienty z nedalekého rehabilitaãního zaﬁízení v Chuchelné.
obec Bûlá postavit díky Nadaci
OKD, která na její realizaci vûnovala více neÏ 700 tisíc korun.
Obec Bûlá na Hluãínsku tak získala dal‰í atraktivní místo pro relaxaci tûla a odpoãinek v jiÏ nyní harmonické krajinû plné lesÛ, vodních

Slavnostní otevﬁení KﬁesÈanského labyrintu se neobe‰lo bez pﬁestﬁiÏení pásky. Vedle
starosty obce Bûlá Karla Krupy (vpravo) se tohoto aktu zúãastnil zástupce OKD Vladislav Sobol, mluvãí Nadace OKD.

ploch a udrÏovan˘ch domkÛ tak
typick˘ch pro tento region. K turisty i místními hojnû nav‰tûvované
pstruÏí farmû vybudované zakladateli ostravsk˘ch uheln˘ch dolÛ
rodinou RothschildÛ, ke zdravotnû
prospû‰nému staletému pramenu

Îidlo, jehoÏ kvalitu potvrdili lékaﬁi
Priessnitzov˘ch lázní, novû pﬁib˘vá
KﬁesÈansk˘ labyrint, kde mohou
vûﬁící i náhodní náv‰tûvníci najít
místo k zastavení, rozjímání a
odpoãinku.
TEXT A FOTO: Josef Lys

PoblíÏ pramene Îidlo, jen nûkolik metrÛ od labyrintu, se nachází bazének, kde
mohou turisté a v˘letnici prokrvit své konãetiny v chladivé a prÛzraãné vodû, posedût na laviãkách a nechat odpoãinout tûlu i du‰i.

Betlémy v reÏii Karviné 2000 a Nadace OKD
KARVINÁ (uzi) Betlémy na
spoustu zpÛsobÛ. Tak bude vypadat akce s typicky vánoãní tematikou chystaná v Galerii Zdravého
mûsta v Karviné. VernisáÏ ve foyer
Slezské univerzity se uskuteãní ve
ãtvrtek 20. listopadu a v˘stava –
podpoﬁená mimo jiné Nadací
OKD – potrvá aÏ do 8. ledna 2009.
„Fyzicky tam budeme mít
okolo dvaceti kusÛ zapÛjãen˘ch od
institucí, ale i soukrom˘ch osob –
v˘robcÛ ãi sbûratelÛ betlémÛ.
Objeví se i fotografie betlémÛ a na
vernisáÏi promluví jejich znalec
Jiﬁí Cve‰per,“ oznámil Vítûzslav
RÛÏiãka, asistent z poﬁádající
obecnû prospû‰né spoleãnosti Kar-

viná 2000. Nûkteré kusy budou
z Muzea Tû‰ínska, jiné z Muzea
Beskyd ve Fr˘dku-Místku, dal‰í
z depozitáﬁe katolické farnosti
Petrovic u Karviné ãi Slezské církve evangelické. Vût‰ina je ze
dﬁeva, ale najde se i sklenûn˘.
Nadace OKD dotovala ‰edesátitisícovou ãástkou v rámci programu „Pro budoucnost“ obecnû prospû‰né spoleãnosti nejen tuto
v˘stavu, n˘brÏ i dal‰í zámûry. Karviná 2000 má totiÏ v plánu zapojit
do kulturního Ïivota maximum
obyvatel mûsta i okolí a rozvíjet u
nich kulturní cítûní. Také propagovat mladé umûlce ãi karvinskou
hornickou historii.

Netradiãní betlém pojat˘ jako televizor s prograFOTO (ilustraãní): Radek Luk‰a
mem o JeÏí‰kovi.

Jeden z nejmen‰ích betlémÛ na svûtû se vejde
do skoﬁápky oﬁechu.
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Sport

Karviná nadûlovala, odnesla to Bystﬁice
Obhájce titulu vyhrál rekordním rozdílem – 40:20!
HC Baník OKD Karviná
v. Bystﬁice p. H. 40:20 (17:6)
Nejvíce branek: Faith 7, Mrázek
6/2, Heinz 5/1 – Zbranek 5, rozhodãí: Bauer, TvrdoÀ, vylouãení
6:4, sedmiãky: 4/3 – 2/2, 727 divákÛ. Karviná: Mrkva, Lefan, Pavlíãek 2, BroÏ 2, Sliwka 2, Heinz 5/1,
Faith 7, ·ulc 4, Mrázek 6/2, KruÏík
3, Petrovsk˘ 2, Hastík 3, PoÏárek 1,
KorÀan 3. Trenér Martin Kostelník.

Viktor Hastík stﬁílí jeden ze sv˘ch tﬁí gólÛ do sítû Bystﬁice.
FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ (tam) âtyﬁicet nastﬁílen˘ch gólÛ, dvakrát více neÏ soupeﬁ. Takov˘ byl v˘kon házenkáﬁÛ
Baníku OKD Karviná v zápase

proti Bystﬁici pod Host˘nem. Ve
vynikající kulise existovalo na hrací
plo‰e pouze jedno muÏstvo – to
domácí.

Baník OKD Karviná–Hustopeãe
extraliga házenkáﬁÛ
nedûle 23. 11. v 10.30 v hale házené

„Vyãkávali jsme v obranû na
pokusy soupeﬁe, a pak jsme je drtili rychl˘mi brejky. Na to Bystﬁice
neumûla odpovûdût,“ popisoval
autor ãtyﬁ gólÛ Ondﬁej ·ulc, pro
kterého bylo vysoké vítûzství dárkem k páteãním 25. narozeninám.
„Nebyl to z na‰í strany nijak v˘jimeãn˘ zápas, prostû nám jen sedl.
A soupeﬁ si s námi nevûdûl rady.“
Jedenáctigólov˘ náskok z prvního poloãasu sliboval gólovou exhibici i po pﬁestávce a stalo se. Karviná pﬁidala dal‰ích 23 gólÛ, vynikal
zejména Faith, se sedmi góly nejlep‰í stﬁelec utkání. „Koncepce hry
hostÛ se rozpadla, nestíhali na‰e
útoky zachycovat,“ hodnotil trenér
Martin Kostelník.
Podobn˘ prÛbûh by mohl mít i
nedûlní duel proti Hustopeãím. Ty
v minulém kole prohrály o ‰est
gólÛ na palubovce Fr˘dku-Místku.
„Nesmíme si myslet, Ïe se papírovû
slab‰í soupeﬁ porazí sám. Ale kdyÏ
na nû od zaãátku vletíme, vûﬁím, Ïe
zase v˘razn˘m rozdílem vyhrajeme,“ uzavﬁel Ondﬁej ·ulc.

Louãení s podzimem nevy‰lo
PﬁestoÏe Karviná v Olomouci vedla, odjela s debaklem
KARVINÁ (tam) Louãení s podzimem se fotbalistÛm MFK OKD
Karviná zrovna nevydaﬁilo: na
hﬁi‰ti HFK Olomouc prohráli 2:4
a v tabulce pﬁezimují se 17 body
na 12. místû.
V prvním poloãase se zdálo, Ïe
Karviná nemÛÏe odjet s prázdnou.
Svûﬁenci trenéra Kalvody pﬁedvádûli moderní kopanou s úãinn˘m
napadáním a pﬁesnou koncovkou.
Vedení zajistil Filip Juroszek, kter˘
zúroãil pﬁihrávku Davida Sourady.
Karvin‰tí si vytvoﬁili ﬁadu dal‰ích
pﬁíleÏitostí, ale ani jednu nepromûnili. Domácí naopak na konci prvního a na zaãátku druhého poloãasu míﬁili pﬁesnû. „Kdybychom zv˘‰ili na 2:0, mûl by to uÏ soupeﬁ
hodnû tûÏké. Ale nestalo se a po
druhém gólu uÏ na‰e hra nestála za
nic,“ hodnotil Leo‰ Kalvoda. Ten
se zlobil na rozhodãího Mikela, Ïe
nedal ãervenou kartu olomouckému Spáãilovi, kter˘ stáhl do ‰ance
se ﬁítícího Juroszka. „Asi si budu
muset znovu nastudovat pravidla
fotbalu, abych vûdûl, jak se mají
Karvin‰tí fanou‰ci uÏ se mohou
tû‰it na jarní ãást sezony, která
zaãíná 7. bﬁezna. V 17. kole
hostí Karviná Ústí nad Labem.
FOTO: Ivo Dudek

udûlovat karty,“ ãertil se karvinsk˘
kouã. Spáãil dostal pouze Ïlutou a
pomohl svému t˘mu k vítûzství 4:2.
„Zejména v prvním poloãase
jsme nehráli vÛbec ‰patnû, ale
nedali jsme ‰ance. Jen já jsem mûl
dvû opravdu velké. Pak uÏ se
domácí dostali do hry a asi zaslouÏenû vyhráli,“ vrátil se k zápasu
David Sourada.

HFK Olomouc–MFK
OKD Karviná 4:2 (1:1)
Branky: 45. Krut˘, 46. Korãian,
56. ·krobák, 68. Galajda – 12.
Juroszek, 72. Macek, rozhodãí:
Mikel, ÎK: Korãian, Spáãil,
Glos, Galajda – Ficek, Sourada,
Buryán, R˘del, 387 divákÛ.

Kvalifikace ME: ragbisté podlehli Polsku
OSTRAVA (tam) âe‰tí ragbisté
své fanou‰ky nepotû‰ili. První
zápas kvalifikace o postup do elitní
skupiny mistrovství Evropy nezvládli, kdyÏ v Ostravû podlehli
Polsku 7:13.
âesk˘ ragbyov˘ t˘m, kter˘ podporuje spoleãnost OKD, nepﬁedvedl oslniv˘ v˘kon a prÛmûrn˘m
PolákÛm podlehl. „Na zápas jsme
se pﬁipravili dobﬁe, ale hráãi to
neprodali. PﬁestoÏe ani soupeﬁ
nepﬁedvedl Ïádné pûkné ragby,
museli jsme se pﬁed jeho umûním
tentokrát sklonit,“ smutnil trenér
âechÛ Martin Kafka.

âesko-Polsko 7:13 (0:6)
Body: Forst 7 – Buhalo 8,
Hotowski 5, rozhodãí: Villegas
(·panûlsko), 1000 divákÛ.
Poláci se dostali v prvním poloãase do vedení 6:0, domácí t˘m
navíc oslabila zranûní klíãov˘ch
hráãÛ Pavla Okrouhlíka a Miroslava Nûmeãka. Po pﬁestávce Poláci
vedli uÏ 13:0, ãesk˘ mladíãek Forst
uÏ jen sníÏil. „Start do druhé divize
jsme si pﬁedstavovali jinak, v sobotu nás navíc ãeká v Praze je‰tû silnûj‰í Moldavsko. Ale o postup se
budeme rvát,“ slíbil za t˘m osmnáctilet˘ Tomá‰ Forst, jedin˘ hráã
t˘mu, kter˘ se na stadionu v Ostravû-Vítkovicích bodovû prosadil.

Na ragby mûli zamûstnanci
OKD vstup zdarma, ãe‰tí ragbisté jim ale tentokrát radost
FOTO: Pavel Majer
neudûlali.

Plavec O. Broda vyhrál i ve Znojmû
HAVÍ¤OV (red)
Havíﬁovsk˘ plavec Ondﬁej Broda kraloval i
v dal‰ím závodû
âeského poháru.
Ten se tentokrát
konal ve Znojmû
jako Velká cena
Znojma.
Ondﬁej Broda
ze Slávie Havíﬁov
vyhrál svou nejoblíbenûj‰í disciplínu, 50 metrÛ
kraul, na závodech v Novém Jiãínû
a v Kopﬁivnici a vítûzství si nenechal ujít ani ve Znojmû. DrÏitel
dvou mistrovsk˘ch titulÛ na této
trati zase triumfoval, a to ãasem
23,50. Broda se tak proti poslední-

Z

mu
závodu
v
Kopﬁivnici
zlep‰il témûﬁ o
pÛl
vteﬁiny.
Kromû
titulu
v kraulu získal
havíﬁovsk˘ borec
je‰tû tﬁi ãtvrtá
místa: na 50 m
prsa, 100 m kraul
a na 50 m znak.
„V této fázi
sezony jde hlavnû
o splnûní limitu
pro mistrovství
Evropy, dal‰í moÏností bude o
tomto víkendu Velká cena Brna,“
upﬁesnil Ondﬁej Broda, kterého na
tûchto závodech doplní i dvojice
oddílov˘ch kolegÛ Alexandr a
Richard Juskovi.

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Baník Ostrava–âeské Budûjovice 0:0, po 14. kole: 1. Slavia 33,
2. Baník 27, 3. Liberec 25. II. liga:
HFK Olomouc–MFK OKD Karviná 4:2, Tﬁinec–Sokolov 1:4, po 16.
kole: 1. Bohemians 1905 32, 2.
Jihlava 31, 3. Dukla 29, …11. Tﬁinec 17, 12. Karviná 17. MSFL:
Bﬁeclav–Fr˘dek-Místek 1:0, Baník
Ostrava B–KromûﬁíÏ 1:2, po 16.
kole: 1. Hluãín 38, 2. Znojmo 33, 3.
Jihlava B 30, …5. FM 26, 9. Baník
B 20. Divize E: Poruba–Velké Karlovice a Karolinka 2:2, OrlováLutynû–Kravaﬁe 3:0, Havíﬁov–Hranice 4:1, po 16. kole: 1. Slaviãín 38,
2. V. Losiny 30, 3. ·umperk 29, 4.
Poruba 29, 5. Orlová 29, …7. Havíﬁov 26. Okresní pﬁebor: Doubrava–Sj Rychvald 4:1, Louky–Haví-

CO

ﬁov B 2:3, Bohumín B–V. Bohumín
4:1, MFK Karviná B–L. Petrovice
B 1:0, Sn Orlová–H. Îukov 5:3, TJ
Petﬁvald–VûﬁÀovice 2:3, âSAD
Havíﬁov–Tûrlicko 1:2, B. F. Orlová–Domaslavice 3:1, H. Bludovice–B. Rychvald 1:1, po 18. kole: 1.
MFK Karviná B 44, 2. Tûrlicko 40,
3. B. F. Orlová 36.
HÁZENÁ
Extraliga muÏÛ: Karviná–Bystﬁice
40:20, Fr˘dek-Místek–Hustopeãe
31:25, po 11. kole: 1. Zubﬁí 20, 2.
Dukla 18, 3. Pre‰ov 16. 4. Karviná
14, …11. FM 7.
HOKEJ
I. liga: Havíﬁov–Olomouc 4:2,
Havíﬁov–Most 6:0, Poruba–KadaÀ
6:3, po 24. kole: 1. Kometa 58, 2.
Vrchlabí 56, 3. Ústí n. L. 56, …8.
Havíﬁov 34, 14. Poruba 23.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – okresní pﬁebor: H. Bludovice–Doubrava, B. Rychvald–B. F.
Orlová, Domaslavice–âSAD Havíﬁov, Tûrlicko–TJ Petﬁvald, H.
Îukov–MFK Karviná B, Louky–V.
Bohumín a Havíﬁov B–Sj Rychvald

(v‰e 13.30).
NEDùLE
Házená – extraliga muÏÛ: Karviná–Hustopeãe (10.30).
Fotbal – okresní pﬁebor: VûﬁÀovice–Sn Orlová a L. Petrovice
B–Bohumín B (16.30).
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