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Colours of
Ostrava za
590 korun
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âtvrtletní odmûny
letos uÏ podruhé
OSTRAVA (vs) Podruhé za sebou
se mohou zamûstnanci OKD tû‰it
na mimoﬁádné ãtvrtletní odmûny,
které dostanou jiÏ za pár dní souãasnû s v˘platou za ãerven. Pﬁíjemné pﬁilep‰ení na dovolenou si ale
museli v‰ichni zaslouÏit tvrdou a
poctivou prací.
„Nejde o novou tradici ãtvrtletních odmûn. Lidé si je ale i tentokrát za svou dobrou práci zaslouÏí,
stejnû jako v prvním ãtvrtletí. O
odmûnû jsem rozhodl na základû
dobr˘ch v˘sledkÛ v tûÏbû za první
pololetí,“ ﬁekl generální ﬁeditel a
pﬁedseda pﬁedstavenstva OKD
Klaus-Dieter Beck.
Horníci a dal‰í pracovníci,
jejichÏ ãinnost pﬁímo souvisí s prací
pod zemí, se mohou tû‰it na 5200
korun. Odmûnu ve v˘‰i 4000 Kã
dostanou také v‰ichni povrchoví
zamûstnanci OKD. Jak zdÛraznil
generální ﬁeditel, právû lidé pracující na povrchu vytváﬁejí potﬁebné
zázemí pro dobré v˘kony horníkÛ.
Nárok na odmûnu mají jen ti
zamûstnanci, kteﬁí se na v˘sledcích
OKD ve druhém ãtvrtletí svou
prací skuteãnû podíleli, tedy ti,
kteﬁí byli v pracovním pomûru
v období od 1. dubna do 30. ãervna
2008 a zároveÀ nemají neomluvenou absenci. Pracovníci, kteﬁí mûli
omluvenou absenci z dÛvodu
nemoci del‰í neÏ 5 dní, dostanou
polovinu ãástky. V˘jimkou jsou
zamûstnanci chybûjící po pracovním úrazu – ti dostanou odmûnu
v plné v˘‰i.

www.tydenik-hornik.cz
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Pﬁiveì si svého parÈáka!
Za tip na pracovníka odmûna aÏ 5000 Kã, nováãek získá aÏ 20 000 Kã

Horník chystá
pﬁekvapení
OSTRAVA âtenáﬁi, tû‰te se. Ve
ãtvrtek na vás ãeká pﬁekvapení.
Horník
totiÏ
vyjde
jin˘,
KOLOROVY. A navíc v roz‰íﬁeném vydání i obsahu. Jeho 16
stran bude zamûﬁeno k mezinárodnímu festivalu Colours of
Ostrava a kromû horníkÛ ho
dostane dal‰ích 10 tisíc náv‰tûvníkÛ této akce podporované spoleãností OKD.
REDAKCE

Spoleãnost OKD ohlásila velkou náborovou kampaÀ, která má do dolÛ pﬁivést správné chlapy, co umûjí drÏet havíﬁskou partu.
PASKOV – DARKOV – âSM –
KARVINÁ (vs) Pﬁiveì si svého
parÈáka! Tak budou jiÏ brzy vyz˘vat plakáty na v‰ech ‰achtách
zamûstnance OKD, aby na‰li ve
svém okolí nové horníky a dÛlní
zámeãníky ãi dÛlní elektrikáﬁe. Za
pﬁivedení nového pracovníka nabí-

Chlapi ze ‰achet mohou hledat budoucí horníky,
dÛlní zámeãníky, dÛlní elektrikáﬁe.
zí OKD zajímavé prémie – aÏ pût
tisíc korun.
„Za tip na kvalifikovaného

horníka má zamûstnanec OKD
nárok na odmûnu 5000 korun,
v pﬁípadû nekvalifikovaného pra-

FOTO: OKD

covníka bude odmûna 3000 korun.
Tisícovka bude vyplacena pﬁi
podepsání smlouvy, druhá ãást po
‰esti mûsících,“ vysvûtlil ﬁeditel
centralizovan˘ch sluÏeb lidsk˘ch
zdrojÛ pro nábor a rozvoj Libor
Dürrer.
Pokraãování na stranû 2

Putovní hornick˘ kahan pro DÛl âSM

Putovní cena...

FOTO: Drahoslav Ramík

OSTRAVA (pb) Vedení spoleãnosti OKD
vyhlásilo soutûÏ mezi dÛlními VOJ o nejlep‰í v˘sledky v oblasti v˘roby, bezpeãnosti,
obchodu a ekonomiky za jednotlivé kvartály
v roce. Nejlep‰í dÛlní podnik získá do svého
drÏení na tﬁi mûsíce putovní hornick˘ kahan.
V I. kvartále 2008 získal putovní hornick˘ kahan za nejlep‰í v˘sledky DÛl Darkov.
Po vyhodnocení dosaÏen˘ch v˘sledkÛ za
druhé ãtvrtletí se kahan stûhuje na DÛl
âSM, kter˘ dosáhl za toto období nejlep‰í
v˘sledky ze v‰ech dolÛ.
DÛl âSM splnil jako jedin˘ z dÛlních podnikÛ v tomto období podnikatelsk˘ zámûr
v tûÏbû. V oblasti bezpeãnosti do‰lo ke sníÏení poãtu registrovan˘ch úrazÛ a k v˘raznému
zlep‰ení v oblasti bezpeãnosti a hygieny
práce. V˘borné v˘sledky v tûÏbû byly v˘chozí základnou pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
i v oblasti ekonomiky. Pﬁízniv˘ v˘voj jednotliv˘ch nákladov˘ch poloÏek vedl ke splnûní a
pﬁekroãení hospodáﬁského v˘sledku v progresi za celé 1. pololetí.

...za nejlep‰í v˘sledky, kterou má za II. kvartál tohoto roku DÛl âSM.

FOTO: archiv
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ÚVODEM
VáÏení
spolupracovníci,
od 1. ãervence je souãástí organizaãní struktury OKD stﬁedisko „Centralizovan˘ch
sluÏeb
lidsk˘ch zdrojÛ
pro nábor a
rozvoj“. Jeho hlavním cílem je realizace strategie zaji‰tûní lidsk˘ch
zdrojÛ pro OKD a centralizace
personálních procesÛ na jednotliv˘ch vnitﬁních organizaãních jednotkách (dále jen VOJ).
V rámci strategie zaji‰tûní lidsk˘ch zdrojÛ se v tûchto dnech
zaãíná realizovat náborová kampaÀ, která je zamûﬁená pﬁedev‰ím
na mlad‰í generaci s cílem získat
pracovní síly do hornictví a souãasnû se zahájily práce na obnovení
hornického uãÀovského ‰kolství
v roce 2009. V prÛbûhu prázdnin
bude v Karviné otevﬁeno regionální náborové a informaãní centrum,
které bude nabízet práci v hornictví a zprostﬁedkovávat zájemcÛm o
práci ve‰keré informace a podklady. RovnûÏ stávající zamûstnanci
OKD budou finanãnû motivováni
k získání nov˘ch spolupracovníkÛ
v rámci akce „Najdi si svého parÈáka“, a po dlouhé dobû bude obnovena náborová ãinnost, kdy prostﬁednictvím smluvních dealerÛ
(náboráﬁÛ) budou nabíráni noví
zamûstnanci pro práci v podzemí.
Personální procesy na jednotliv˘ch VOJ budou ﬁízeny centrálnû,
dojde ke sjednocení metodiky a
v roce 2009 budou centralizovány
vzdûlávací a ‰kolicí stﬁediska VOJ.
Smyslem v‰ech tûchto zmûn je
dosaÏení vy‰‰í efektivnosti a
modernizace personálních ãinností
pﬁi zachování rozsahu sluÏeb
v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ.
Vûﬁím, Ïe tato nová koncepce
ﬁízení lidsk˘ch zdrojÛ bude plnû
korespondovat s obrazem OKD
jako moderní a perspektivní spoleãnosti.
Libor Dürrer,
ﬁeditel centralizovan˘ch sluÏeb
lidsk˘ch zdrojÛ
pro nábor a rozvoj

Pﬁiveì si
svého parÈáka
Pokraãování ze str. 1
Firma zajistí zdarma pro kaÏdého
nového zamûstnance kompletní za‰kolení. „Novinkou je také náborov˘ pﬁíspûvek ve v˘‰i 20 000 Kã pro
horníky a 10 000 Kã pro dÛlní zámeãníky a dÛlní elektrikáﬁe. Polovinu pﬁíspûvku dostane kaÏd˘ nov˘
pracovník po ‰esti mûsících od uzavﬁení smlouvy a zbytek po roce trvání pracovního pomûru,“ ﬁekl Dürrer.
Kontaktní osoby:
DÒL DARKOV
Jaromír Pachota
tel.: 596 469 084
e-mail: pachota@pons.darkov
DÒL KARVINÁ
Jana Janoãková
tel.: 596 352 085
e-mail: janockova@pons.csa
DÒL PASKOV
Jan Pollák
tel.: 558 492 280
e-mail: jan.pollak@pons.staric
DÒL âSM
Eva Rosová
tel.: 596 451 142
e-mail: eva.rosova@pons.csm
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NWR bude tûÏit v Polsku
Spoleãnost získala povolení k dob˘vání uhlí u na‰ich severních sousedÛ v revíru D´bieƒsko 1
AMSTERDAM (red) Spoleãnost
New World Resources N. V. (dále
jen NWR nebo Spoleãnost), pﬁední
stﬁedoevropsk˘ producent ãerného
uhlí, 26. ãervna oznámila, Ïe jí bylo
polsk˘m ministerstvem Ïivotního
prostﬁedí udûleno povolení k tûÏbû
v revíru D´bieƒsko 1 v jiÏním Polsku.
Toto povolení, jehoÏ platnost je
stanovena na dobu 50 let, získala
Karbonia PL, Sp. z. o. o., která je
stoprocentní dceﬁinou spoleãností
NWR v Polsku, a to na základû
Ïádosti podané k polskému ministerstvu Ïivotního prostﬁedí dne 3.
bﬁezna 2008.
Získání tûÏební licence pro revír
D´bieƒsko je v˘znamn˘m milníkem v naplÀování dlouhodobé strategie spoleãnosti NWR. Tou je orientace na zvy‰ování produkce a

Chceme dÛl
svûtov˘ch
parametrÛ!
Mike Salamon, pﬁedseda
pﬁedstavenstva New World Resources, ﬁíká:
„Povolení k tûÏbû v revíru
D´bieƒsko 1 je prvním v˘znamn˘m milníkem v rámci naplÀování na‰í ‰ir‰í stﬁedoevropské rÛstové strategie a zvlá‰tû pak pﬁi hledání pﬁíleÏitostí v Polsku.
K tomu, abychom plnû rozvinuli
potenciál, jenÏ tato pﬁíleÏitost
sk˘tá, budeme nyní muset udûlat
mnoho práce. Vûﬁím ale, Ïe pﬁi
uplatnûní doporuãen˘ch mezinárodních postupÛ a nasazení ‰piãkové dÛlní technologie budeme
moci minimalizovat pﬁípravn˘
ãas nutn˘ k plnému zahájení
tûÏby. Chtûl bych pﬁi této pﬁíleÏitosti ocenit skvûlou práci, kterou
ná‰ t˘m pﬁi pﬁípravû tohoto projektu odvedl, a jménem NWR
bych chtûl také podûkovat polsk˘m úﬁadÛm za jejich profesionalitu a dÛslednost vûnovanou
posuzování na‰í Ïádosti.“
Zdenûk Bakala, místopﬁedseda pﬁedstavenstva NWR, ﬁíká:
„JiÏ od samého poãátku pﬁedstavovalo Polsko nejvy‰‰í strategickou investiãní prioritu v regionální rÛstové strategii spoleãnosti
NWR a já jsem potû‰en, Ïe jsme
dokázali uskuteãnit tento první a
velmi dÛleÏit˘ krok v pﬁemûnû
D´bieƒska na ‰piãkov˘ dÛlní provoz svûtov˘ch parametrÛ.“

Polské uhlí na polsk˘ch ‰achtách mÛÏe dob˘vat spoleãnost NWR, mateﬁská firma OKD.
zásob prostﬁednictvím regionální
expanze i organického rÛstu v jiÏ
provozovan˘ch dolech v âeské
republice.
DÛl D´bieƒsko se nachází v jiÏním Polsku nedaleko existujících
dÛlních provozÛ NWR v âeské
republice. VytûÏitelné zásoby v
D´bieƒsku jsou odhadovány na
pﬁibliÏnû 190 milionÛ tun, pﬁiãemÏ
prakticky ve‰keré zásoby pﬁedsta-

vuje uhlí koksovatelné. Na základû
pﬁedbûÏn˘ch studií proveditelnosti
odhaduje Spoleãnost, Ïe pﬁes 50
procent zásob v revíru D´bieƒsko
je uloÏeno ve slojích dosahujících
mocnosti pﬁes 1,5 m, coÏ umoÏÀuje
efektivní nasazení technologií pro
stûnování.
Zámûr spoleãnosti NWR v dole
D´bieƒsko 1 pﬁedpokládá roãní
produkci pﬁibliÏnû ãtyﬁ milionÛ tun

FOTO: archiv

koksovatelného uhlí, coÏ odpovídá
cca 60 procentÛm dosavadní roãní
produkce NWR. Ta v roce 2007
dosahovala 6,8 mil. tun koksovatelného uhlí.
Spoleãnost odhaduje, Ïe v období následujících 4–6 let bude k rozvoji a plnému zprovoznûní dolu do
cílové produkãní kapacity zapotﬁebí provést investice ve v˘‰i
600–800 milionÛ eur.

O projektu D´bieƒsko, co bylo a bude

DÛl D´bieƒsko v jiÏním Polsku.

Získání povolení k tûÏbû v revíru D´bieƒsko 1 následuje po rozsáhl˘ch pﬁípravách tûÏebních plánÛ spoleãnosti NWR a diskusích s pﬁíslu‰n˘mi zainteresovan˘mi stranami, vãetnû báÀsk˘ch úﬁadÛ a místních
samospráv. Koncepce tûÏby spoleãnosti NWR, která je plnû v souladu
s místními územními plány, byla v záﬁí 2007 pﬁijata polsk˘m ministerstvem Ïivotního prostﬁedí. Je‰tû pﬁedtím schválila kanceláﬁ katovického guvernéra novû zpracovanou Studii o dopadu na Ïivotní prostﬁedí.
NWR bude nyní provádût detailní studie proveditelnosti nezbytné
pro rozvoj projektu, coÏ by si mûlo vyÏádat zhruba 12-18 mûsícÛ.
V tomto období bude spoleãnost pokraãovat v úsilí o vytvoﬁení ãi získání klíãové povrchové infrastruktury v dané lokalitû, a také v nezbytn˘ch pﬁípravách k hloubení prvních ‰achet, které následnû umoÏní pln˘
rozvoj dolu.
Nezávisl˘m tûÏebním konzultantem spoleãnosti NWR pro projekt
v D´bieƒsko 1 je spoleãnost JT Boyd, která spolu s NWR zkoumá
nûkolik rÛzn˘ch raÏebních a inÏen˘rsk˘ch pﬁístupÛ ke hloubení ‰achet
ve snaze minimalizovat ãasovou nároãnost zapoãetí tûÏby v D´bieƒsku 1.

Dal‰í organizaãní zmûny v OKD
Ke dni 1. 7. 2008 do‰lo k dal‰ím
zmûnám v rámci vnitﬁní organizaãní struktury OKD, a. s. V rámci
postupné centralizace obsluÏn˘ch
provozních ãinností zahájila dnem
1. 7. 2008 ãinnost vnitﬁní organizaãní jednotka (VOJ) Centrum
servisních sluÏeb, jejímÏ ﬁeditelem
byl ustaven Ing. Václav Kopta.
Tato VOJ vznikla pﬁejmenováním
VOJ Zásobování a její organizaãní
základ tvoﬁí provozní ãást VOJ
Zásobování. Souãasnû se do této
VOJ zaãlenily opravárenské pro-

vozy, které pﬁe‰ly na OKD, a. s.,
na základû Smlouvy o prodeji ãásti
podniku podepsané dne 27. 6. 2008
mezi
spoleãnostmi
OKD,
BASTRO, a. s., jako prodávajícím
a OKD, a. s., jako kupujícím. Pro
sídlo VOJ Centrum servisních sluÏeb byla vyuÏita ãást správní budovy závodu Lazy VOJ DÛl Karviná
v Orlové-Lazích.
Na základû zápisu do obchodního rejstﬁíku projektu a smlouvy
o rozdûlení spoleãnosti OKD,
a. s., uzavﬁené dne 12. 6. 2008, dále

pﬁe‰ly k 30. 6. 2008 majetek a
závazky rozdûlované spoleãnosti
OKD, a. s., které tvoﬁily vnitﬁní
organizaãní jednotku nezapsanou
v obchodním rejstﬁíku IMGE na
nástupnické spoleãnosti RPG RE
Property, a. s., a Dukla Industrial
Zone, a. s. V rámci téhoÏ procesu
pﬁe‰la k 30. 6. 2008 majetková
úãast na spoleãnosti OKD, Rekultivace, a. s., na novû vzniklou
nástupnickou spoleãnost RPG
Rekultivace, a. s., a majetková
úãast ve spoleãnosti GaráÏe

Ostrava, a. s., pﬁe‰la k témuÏ datu
na novû vzniklou nástupnickou
spoleãnost RPG GaráÏe, a. s.
V‰echny ãtyﬁi nástupnické spoleãnosti jsou dceﬁin˘mi spoleãnostmi
New World Resources N.V.“
Mgr. Radim Babinec,
ﬁeditel pro právní sluÏbu
Poznámka redakce: O tom, jak
se zmûny konkrétnû projeví v Ïivotû celé spoleãnosti i kaÏdého z nás,
budeme ãtenáﬁe informovat v dal‰ích ãíslech Horníka.
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ZBZS jezdí v novém Záchranáﬁi z LazÛ
Pût pohotovostních vozÛ pro rychlé pﬁevozy zv˘‰í bezpeãnost
OSTRAVA Kdo by se neusmíval
pﬁi pﬁebírání nového automobilu?!
A kdyÏ jich je rovnou pût, pak nálada je o to lep‰í. A ta panovala v areálu Hlavní báÀské záchranné sluÏby v Ostravû-Radvanicích v pondûlí 30. ãervna dopoledne. Provozní
ﬁeditel OKD Leo Bayer tam
zástupcÛm na‰ich dolÛ pﬁedával pût
pohotovostních vozidel pro závodní
báÀskou záchrannou sluÏbu.
ZdÛraznil, Ïe dodávka nov˘ch
vozÛ pro rychlé pﬁevozy záchranáﬁÛ je pokraãováním dÛsledné bezpeãnostní politiky OKD, které je ze
strany vedení firmy vûnována stálá,
mimoﬁádná pozornost. Pﬁed zhruba
tﬁemi mûsíci byl na HBZS dodán
nov˘ moderní sanitní vÛz.
Pût modrobíl˘ch záchranáﬁsk˘ch vozÛ pro osmiãlennou posádku zaji‰Èuje vy‰‰í efektivnost a spo-

dali prémie dûtem
Pﬁi poslední v˘platû vybrali 7500 Kã na ,Barborku’

S úsmûvem zasedli báÀ‰tí záchranáﬁi za volanty.

Jaká auta to pro ná‰ revír pﬁevzali:
Model/Typ: ..................................................VW – Transporter Kombi
Objem motoru: ...........................................1,9 TDI
V˘kon:..........................................................75 kW (102 k)
Pﬁevodovka: ................................................5stupÀová
Rozvor: ........................................................dlouh˘ 3400 mm
UÏitná hmotnost:........................................895 kg

Pût nov˘ch vozÛ pﬁipraven˘ch pro záchranáﬁe.

FOTO: Josef Lys

lehlivost provozu. Dále se jejich
parametry zv˘‰í po individuálním
vybavení na základû specifikace
ZBZS jednotliv˘ch ‰achet. Tím
v‰ak dodávky záchranáﬁsk˘ch vozÛ
tohoto typu nekonãí. Dal‰í tﬁi kusy
se objeví na závodû 3 Dolu Darkov
(9. kvûten), závodû Jih Dolu âSM a
Dolu Paskov se záchranáﬁskou a
oÏivovací technikou.
Josef Lys

Klíãe od aut pﬁedal zástupcÛm dolÛ Leo Bayer.

Pﬁedseda OS svatá Barbora Vladislav Sobol (vpravo) nad finanãním darem s ãástí kolektivu ZBZS závodu Lazy.
DÒL KARVINÁ „Obejdu se bez
tﬁí ãtyﬁ stokorun?“ Takovou otázku
si poloÏili chlapi závodní báÀské
záchranné sluÏby závodu Lazy
Dolu Karviná pﬁi poslední v˘platû.
Ta byla na rozdíl od tûch pﬁedchozích o nûco vy‰‰í. Byla v ní totiÏ
zahrnuta cílová prémie, kterou
záchranáﬁi obdrÏeli za mimoﬁádn˘
v˘kon odveden˘ v podzemí. Odpovûdûli si sami: „Bez tûch pár stokorun se obejdu. Ale kdyÏ je v‰ichni
poloÏíme na jednu hromádku, pak
taková sumiãka uÏ nûkoho mÛÏe
potû‰it.“
Tak nûjak uvaÏovala tﬁicetiãlenná parta ZBZS vedoucího Miroslava Koneãného. A koho by ona
sumiãka, která dostala koneãnou
hodnotu 7500 Kã, mûla potû‰it?
Dûti od Barborky! Sirotky po haví-

ﬁích, kamarádech, kteﬁí nemûli to
‰tûstí doÏít se tûchto dnÛ. „Nedávno jsme byli na jednom pohﬁbu
na‰eho kolegy, vidûli jsme jeho
dûti... Sami máme rodiny a víme, co
dnes stojí ‰kolní pomÛcky, zájmové
krouÏky, v˘lety... Jistû, nic tátu
doma nenahradí, Ïádné peníze.
Pﬁesto chceme alespoÀ tou tro‰kou
pﬁispût na tyto záleÏitosti, projevit
svou solidaritu,“ zdÛvodnili svÛj
dar záchranáﬁi.
Peníze pak za pﬁítomnosti na‰í
redakce a místopﬁedsedy OS svatá
Barbora Josefa Hoìáka pﬁepoãítali
a vloÏili do rukou ‰éfovi tohoto
sdruÏení Vladislavu Sobolovi. Ten
za pﬁíkladn˘ skutek chlapÛm podûkoval a ubezpeãil, Ïe jejich dar
bude úãelnû vyuÏit.
TEXT A FOTO: Josef Lys

Chtûli jedenáct stovek i ‰estnáct milionÛ
Nadace OKD pﬁijala v jarním grantovém kole celkem 841 zajímav˘ch projektÛ
OSTRAVA Od jedenácti stovek
po ‰estnáct milionÛ. V takovém
rozpûtí v ãesk˘ch korunách se
pochybovaly Ïádosti v jarním
grantovém kole Nadace OKD.
Celkem si „ﬁekly“ neziskové organizace, obce ãi dal‰í subjekty o
více neÏ pÛlmiliardovou ãástku. I
to je dÛkazem, Ïe nová nadace, byÈ
je‰tû v plenkách, znamená spolu se
jménem tûÏební spoleãnosti solidní záleÏitost.
„Tak velk˘ zájem jsme rozhodnû neãekali. Jsme rádi, Ïe k nám
mají autoﬁi prospû‰n˘ch projektÛ
takovou dÛvûru. Bylo jich celkem
841,“ komentovala to nadaãní
‰éfka Blanka T˘ﬁová. Nejvíce ÏadatelÛ – 367 – bylo v programu „Pro
radost a vzdûlání“. Následovaly
„Pro budoucnost“ a „Pro zdraví“.
Nejmen‰í zájem – 26 pﬁihlá‰ek – byl
naopak o program „Pro Evropu“.
Pﬁesto v‰ak bude muset Nadace
OKD ﬁadu organizací zklamat.
„AlespoÀ pro tentokrát. Rozdûlíme v prvním kole 32,5 milionu
korun. Spolupráci ale nabídneme i
tûm ÏadatelÛm, kteﬁí neuspûli.
ZváÏíme moÏnost jejich prezentace, a tﬁeba právû díky tomu získají
nové dárce ãi sponzory. Mohou se
hlásit i do dal‰ích grantov˘ch kol,
které vypí‰eme,“ upﬁesnila T˘ﬁová.

Pﬁekvapením pak je i vysok˘
poãet projektÛ z Moravskoslezského kraje – podle posledních
odhadÛ to dûlá aÏ devadesát procent. To odpovídá zámûrÛm nadace vûnovat vût‰inu prostﬁedkÛ do
regionu, ale v takov˘ „tvÛrãí
potencionál“ pr˘ její pﬁedstavitelé
nedoufali. Nedá se ale ﬁíci, Ïe by

vût‰ina Ïádostí pocházela z hornického Karvinska, Ostravska a Fr˘decko-Místecka.
„Nejmen‰í ãástku chtûlo jedno
‰kolské zaﬁízení na barvy, aby
mohli namalovat na zem skákací
panáky pro dûti. Nejvy‰‰í byl investiãní zámûr typu cyklistické stezky,“
ﬁekla nadaãní manaÏerka Karolína

Nejvíce Ïádostí se objevilo v nadaãním programu „Pro radost a
FOTO: Nadace OKD
vzdûlání”, bylo jich 367.

Drozdová. Kuriózní (a zamítnutá)
byla pak Ïádost o podporu jistého
mladého nadaného tenisty a vybudování jeho kariéry s pÛsobností na
cel˘ svût za stovky tisíc korun.
„DÛslednû odli‰ujeme sponzorství od dárcovství. Na to první je
jiná hromádka,“ konstatovala
T˘ﬁová s tím, Ïe v‰echny projekty

zpracovávají partneﬁi Nadace
OKD. Tûmi se stali ostravsk˘
Institut komunitního rozvoje a
brnûnská Nadace partnerství.
Jejich pÛsobnost má zajistit, aby
získaly ‰anci skuteãnû kvalitní
nápady a do‰lo i na organizace,
které je‰tû nikdy nic nedostaly.
Radek Luk‰a

¤editelka Nadace OKD Blanka T˘ﬁová seznámila s dûním okolo
FOTO: Radek Luk‰a
jarního grantového kola.

4

3. ãervence 2008

Za branami OKD

Máme dal‰í specialisty
Dvanáct na‰ich inÏen˘rÛ si zv˘‰ilo odbornou kvalifikaci
OSTRAVA KaÏd˘ch ãtrnáct dnÛ
dna dny ve ‰kole na pﬁedná‰kách,
zavalení knihami, skripty, stresy u
zkou‰ek... To v‰e samozﬁejmû po
zamûstnání, nároãné práci, ﬁe‰ení
bûÏn˘ch rodinn˘ch starostí, s omezením sv˘ch zájmÛ, koníãkÛ... Proã
ti chlapi inÏen˘r‰tí do toho jdou?!
¤eã je o dvanácti muÏích z dolÛ
OKD, a spoleãnosti Green Gas

DPB, a. s., kteﬁí pﬁijali nabídku
sv˘ch zamûstnavatelÛ a zaãali tﬁísemestrální postgraduální studium na
hornicko-geologické fakultû V·BTU v Ostravû. Ve ãtvrtek 26. ãervna
pﬁedstavitelÛ HGF V·B-TU pﬁebírali osvûdãení o absolvování rekvalifikaãního studia v oboru Hornické
inÏen˘rství – se zamûﬁením na vûtrání, degazaci a klimatizaci dolÛ.

Po slavnostním aktu jsme
s nûkter˘mi inÏen˘ry, kteﬁí si zv˘‰ili ãi roz‰íﬁili svou odbornou kvalifikaci, hovoﬁili. Byli to Radim Botur,
vedoucí úseku vûtrání a klimatizace
závodu âSA Dolu Karviná, Vladimír Kiãmer, geolog-projektant, a
Ivan Prokon, specialista degazace,
oba ze spoleãnosti Green Gas
DPB. Ti se shodli na tom, Ïe nabídTﬁi z dvanácti inÏen˘rÛ-rekvalifikantÛ (zleva) Vladimír Kiãmer, Radim Botur a Ivan Prokop.
ka vedení firmy k dal‰ímu studiu se
neodmítá. VÏdyÈ nabyté vûdomosti
otevírají dveﬁe k dal‰ímu profesnímu rÛstu. Nehledû na tom, Ïe to
ãlovûka baví. Zvlá‰È, kdyÏ cítí podporu zamûstnavatele, ale také
pﬁedná‰ejících, z nichÏ mnozí byli
kolegové z praxe – z dolÛ, HBZS,
ze státní báÀské správy. Ocenili, Ïe
získali ﬁadu nov˘ch informací a
Po pﬁevzetí osvûdãení se na‰i
inÏen˘ﬁi zvûãnili se ãleny komise, která provûﬁovala jejich
vûdomosti.

poznatkÛ, vãetnû tûch ze zahraniãí.
Urãitû mnohé uplatní v kaÏdodenní
praxi. A co chlapi ve slavnostních
oblecích a s osvûdãením o úspû‰ném absolvování státní závûreãné
zkou‰ky rekvalifikaãního studia
chtûli zdÛraznit? Podûkování!
Podûkování ‰éfÛm firem, kteﬁí je
ve studiu podporovali, v‰em, kteﬁí
jim na V·B-TU pﬁedná‰eli a pﬁipravovali ke zkou‰kám, a v neposlední ﬁadû sv˘m Ïenám a rodinám,
které jim po cel˘ ãas studia vytváﬁely potﬁebné zázemí.
TEXT A FOTO: Josef Lys

Vzdûlání pro stﬁední technické kádry
Hovoﬁíme s ﬁeditelem centralizovan˘ch sluÏeb lidsk˘ch zdrojÛ pro nábor a rozvoj Liborem Dürrerem
KARVINÁ Minul˘ t˘den jsme informovali o slavnostním vyﬁazení studentÛ historicky prvního bûhu dvouletého pomaturitního dálkového studia
oboru Hornictví a hornická geologie na Stﬁední prÛmyslové ‰kole v Karviné. Nejvíc se jich rekrutovalo pﬁirozenû z ﬁad zamûstnancÛ OKD. I proto
jim k úspû‰nému sloÏení maturitní zkou‰ky blahopﬁál také ﬁeditel centralizovan˘ch sluÏeb lidsk˘ch zdrojÛ pro nábor a rozvoj pﬁi OKD Libor Dürrer.
Je‰tû pﬁed tím v‰ak odpovûdûl na otázky Horníka.

Jak jste spokojen s v˘sledky
prvního bûhu studia hornictví na
karvinské prÛmyslovce? Splnil
va‰e oãekávání?
Jestli studium splnilo na‰e oãekávání, uvidíme teprve v praxi.
Urãitû jsme ale spokojeni s tím, Ïe
absolutní vût‰ina úãastníkÛ toto
studium úspû‰nû dokonãila. Ze tﬁiceti zamûstnancÛ OKD jich do‰lo
k maturitû dvacet sedm a v‰ichni
uspûli. To je opravdu velmi pûkn˘
v˘sledek. Teì jde o to, aby své znalosti uplatnili v praxi.
Budete jim v tom pomáhat?
V‰echny na‰e studenty budeme
prÛbûÏnû sledovat, kde se tito lidé
pohybují a jestli zastávají pracovní
místa, pro která teì mají kvalifikaci. Pro podnik je samozﬁejmû dÛleÏité, aby byla jejich kvalifikace co
nejúãelnûji vyuÏita.

Libor Dürrer s ﬁeditelkou SP· v Karviné âeslavou Luka‰tíkovou
v prÛbûhu slavnostního vyﬁazení studentÛ hornictví.

Byla to právû spoleãnost OKD,
která se pﬁed dvûmi lety o navrácení studia hornictví na stﬁedo‰kolskou úroveÀ nejvíce zasazovala.
S jak˘mi cíli?

Hlavní zásluhu na obnovení studia má âesk˘ báÀsk˘ úﬁad a Stﬁední prÛmyslová ‰kola v Karviné.
Bez jejich aktivity by obnovení
stﬁedo‰kolského studia hornictví
bylo velmi sloÏité. Cílem je obnovit
moÏnost získání odpovídající kvalifikace pro stﬁední technické kádry.
Se zru‰ením Stﬁední prÛmyslové
‰koly hornické v Ostravû vzniklo
v této oblasti urãité vakuum a my
jsme nemûli kde si nechat vzdûlat
revírníky pro rubání ãi pﬁípravy.
Zprvu byla maturita nahrazena
kurzem na Institutu celoÏivotního
vzdûlávání v Havíﬁovû, ale to se
ukázalo jako nedostateãné. Hornictví je z hlediska bezpeãnosti,
technick˘ch a zákonn˘ch pﬁedpisÛ
velmi nároãné zamûstnání a je
Ïádoucí, aby funkci revírníkÛ
vykonávali lidé se stﬁedo‰kolsk˘m
odborn˘m vzdûláním.
¤eknûte, je o studium hornické
specializace v Karviné mezi
zamûstnanci OKD zájem?
Urãitû. Do druhého bûhu, kter˘
zaãne v záﬁí, jsme vybrali ãtyﬁiaãty-

Libor Dürrer dûkuje studentÛm
hornictví za prokázanou píli a
dobré studijní v˘sledky.
ﬁicet zájemcÛ. Pﬁedstavuje to
nárÛst zhruba o padesát procent,
takÏe je to v˘razn˘ skok. Doufejme, Ïe i tito studenti si povedou
stejnû zdatnû jako ti první.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

Kariérní a finanãní rÛst, ale také ‰ance na druh˘ Ïivot
KARVINÁ (bk) Dva roky studia na stﬁední technické ‰kole nejsou
procházkou rÛÏov˘m sadem. Tím spí‰, kdyÏ uÏ dospûl˘ ãlovûk studuje
dálkovû, pﬁi zamûstnání. Právû takové studium podstoupilo sedmadva-

cet zamûstnancÛ spoleãnosti OKD, kteﬁí v minul˘ch dnech maturovali
na Stﬁední prÛmyslové ‰kole v Karviné z oboru Hornictví a hornická
geologie. Jak chtûjí novû nabyté vûdomosti zúroãit?

Jiﬁí Stanûk (30), raziã, závod 2
Dolu Darkov:
Pocházím z hornické rodiny,
otec dûlal v pﬁípravách, bratr
na ãelbû a dûda
jako mûﬁiã na
Dole Franti‰ek.
První maturitu
mám v oboru mechanik strojÛ a
zaﬁízení. Proto bych rád nastoupil
na funkci mechanika pﬁíprav. KaÏdopádnû doufám, Ïe si polep‰ím
finanãnû a vûﬁím i v kariérní rÛst.

Jozef Pagáã, záchranáﬁ, HBZS
Ostrava-Radvanice: První maturitu jsem získal
na stﬁední ‰kole
poÏárnické a od
roku 1985 pracuji jako dÛlní záchranáﬁ. Co oãekávám od ukonãení studia hornictví? Samozﬁejmû
postup. Do ‰koly ãlovûk chodí, aby se
dostal nûkam dál. Cel˘ Ïivot dûlám
„u lopaty“, ale rád bych se propracoval na nûjakou technickou funkci..

Bohuslav Tomanec (30), horník v rubání,
závod
Lazy
Dolu Karviná: I
já jsem z hornické rodiny, otec
pracuje
jako
vrtmistr
na
závodû
âSA.
PÛvodnû jsem
vystudoval Stﬁední ‰kolu podnikání v oboru truhláﬁ. Uvidíme,
jaká práce se nabídne. Osobnû
bych rád dûlal revírníka, nejlépe
v rubání.

Robert Szwarc (29), horník v rubání, závod sever
Dolu âSM: Moje
rodina pochází
z A‰e, dûda dûlal
v
uranov˘ch
dolech, pak se
dostal do OKD.
Otec byl specialistou na kombajny
na Dole âSM. První maturitu mám
v oboru kuchaﬁ – ãí‰ník. Pokud to
bude moÏné a pokud dostanu dÛvûru,
rád bych pracoval jako revírník, nejlépe v rubání, kde vím, o ãem je ﬁeã.

Pavel Kollár (46), porucháﬁ –
specialista na razicí stroje, závod
Lazy Dolu Karviná: Já zmûnu
místa neplánuji.
Jsem absolventem strojní prÛmyslové ‰koly a
rád bych i nadále zÛstal u razicích
strojÛ. Proã jsem tedy to studium
podstoupil? Chtûl jsem si trochu
namasírovat mozek a ucelit si
pohled na hornictví. Navíc ãlovûk
nikdy neví, co bude zítra. Jak na
tom bude se zdravím, zamûstnáním. Ta maturita to není jen hornictví. âlovûku to dává jin˘ rozhled a ‰ir‰í perspektivy.

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

...Ïe sis oblékl reprezentaãní dres, mi nevadí, ale abys mi vystavoval
Kresba: V. Novák
za tak dobr˘ obûd Ïlutou kartu, tak to teda ne.

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Sice nevíme, jak chutnal obﬁí
koláÏ z pekárny „U VûÏiãek“ v Ostravû-Porubû zachycen˘ na soutûÏní
fotce ã. 26, zato víme, Ïe v na‰ich ãtenáﬁích vzbudil zájem mimoﬁádné dílo
vtipnû glosovat. Jako obyãejnû na‰e
porota vybrala tﬁi nejvydaﬁenûj‰í
texty – ty vám opût pﬁedkládáme a
v˘hercÛm blahopﬁejeme.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 26
jsou AneÏka Jano‰ová z Markvartovic, Marcela Schindlerová z Karviné a Pavel Nohava z OstravyPoruby.

„Aha, to je ta koláãová sledovanost!“
Dne‰ní soutûÏní snímek by
mohl svûdãit o tom, jak hluboce, aÏ
pﬁehnanû lidé vûﬁí reklamû. Pravda, mÛÏe b˘t k vzteku, kdyÏ si ãlovûk doma zrovna naordinuje lék
propagovan˘ na billboardu a
v zápûtí ho ‰éf zavolá k okamÏitému vyﬁízené neodbytné záleÏitosti.
A tak tﬁeba nûkomu nezbude, neÏ
se proti oãekávané úlevû, respektive „prÛseru“ vybavit jako onen
muÏ na soutûÏním snímku ã. 27.
âekáme va‰e komentáﬁe.
Uzávûrka je 8. 7. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na

SoutûÏní fotografie ã. 27

Anna Thimová má ,skalpy’ více neÏ ãtyﬁ tisíc osobností
OSTRAVA Své „obûti“ loví na
mnoh˘ch místech a rÛzn˘mi zpÛsoby. Pﬁedev‰ím se pohybuje na
Ostravsku, ale své návnady klade
po celém svûtû. Doma ãíhá pﬁed
stadiony, kulturními zaﬁízeními,
hotely nebo v jejich útrobách, na
tiskov˘ch konferencích ãi autogramiádách. Do zahraniãí rozesílá
sv˘m vyvolen˘m stovky dopisÛ
s prosbou o podpis. S energií
jaderné elektrárny, s houÏevnatostí vlastní buldokÛm, s peãlivostí
národní galerie vybírá, pﬁipravuje,
získává, tﬁídí a uchovává poklady
své mravenãí ãinnosti. Zatím jich
shromáÏdila 4125 kusÛ.
Malá vzrÛstem, ale nepﬁehlédnutelná ani v davu. Taková je
dÛchodkynû Anna Thimová,
b˘vala zamûstnankynû archivu
OKD. DokáÏe se prosadit mezi
vût‰ími loveck˘mi „vlãáky“ díky
své znalosti terénu, okouzlující

KeÀan Reuben Kosgel, kter˘ na Zlaté tretﬁe bûÏel 3000 m pﬁekáÏek, se Aniãce podepsal a nechal se s ní i vyfotit..

Nejvíce podpisÛ slavn˘ch sehnala po‰tou,
na odpovûdi ãeká t˘dny i pÛldruhého roku.

SoutûÏní foto

lstivosti, momentu pﬁekvapení,
smyslu b˘t ve správné dobû na
správném místû. Dokládají to také
Ïnû z leto‰ní Zlaté trety v OstravûVítkovicích. Tam posbírala ﬁadu
cenn˘ch úlovkÛ, vãetnû fotografií,
na kter˘ch je zachycena s hvûzdami souãasného atletického svûta.
Sport je pro ni vdûãné téma, z nûj
má ale nejradûji fotbal. Zvlá‰È FC
Baník Ostrava je pro ni srdeãní
záleÏitostí. Na Bazalech tráví
hodnû ãasu.
Nicménû mezi více neÏ ãtyﬁmi
tisícovkami autogramÛ nechybí
ani ty od svatého Otce Jana Pavla
II, hercÛ Jeana Paula Belmonda,
Alaina Delona, Jeana Maraise,

ã. 26

„Jsem zvûdavá, jestli bude Otesánkovi chutnat?“
Chystej tácek,
to je macek.
Povidla, mák, tvaroh,
jdeme ho sníst za roh.

Lovkynû autogramÛ

(aj)

(msch)
Anna Thimová na leto‰ní Zlaté
tretﬁe získala mj. podpis v˘‰kaﬁky Blanky Vla‰icové, mistrynû
svûta z Ósaky 2007.

(pn)
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. 27 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

JAK

TO VIDÍ STRYK

americk˘ch politiãek Shirley Templeové, Madeleine Albrightové,
zpûvákÛ Charlese Aznavoura, Gilberta Becauda, monackého prince
Alberta a dal‰ích osobností.
A jak vlastnû A. Thimová
autogramy tak mimoﬁádn˘ch lidí
získává? „Pﬁedev‰ím korespondenãnû,“ prozrazuje. „Vytipuji si
osobnost, která mû zaujala, seÏenu adresu, pﬁípadnû fotografii a
po‰lu dopis s prosbou o autogram.
Nûkdy dostanu odpovûì za pár
t˘dnÛ, jindy aÏ tﬁeba za pÛldruhého roku, jako tﬁeba od svûtoznámého komika Mr. Beana z Velké
Británie.“
Jako správná lovkynû autogramÛ vede jejich pﬁesnou evidenci.
Má je spoleãnû s pﬁíslu‰nou fotografií a patﬁiãnou charakteristikou
celebrity na kartonech formátu
A4 zaloÏen˘ch a peãlivû roztﬁídûn˘ch v desítkách ‰anonÛ. Nejsou
v‰ak ukryty pouze doma ve skﬁíních. âas od ãasu Anna Thimová
uspoﬁádá v˘stavu. S nov˘mi úlovky by uÏ mohla uspoﬁádat dal‰í.
Josef Lys

LOJZEK

Leto je tu, hospoda se prazdni
Nastalo Na Upadnici obdobi velkich luãeni. „Je to marne, leto je tu a
je tﬁa regenerovaÈ psychicke i fyzicke sily a ni furt vysedavaÈ v hospodû
a dﬁistaÈ o niãim!,“ pravil filozoficky Bﬁetik a kaÏdemu z nas podal
ruku. Pﬁed hospodu stal jeho
novuãki romster, kereho se kupil
pﬁed tydnûm, nacpany aÏ ku prasknuÈu jidlem, hadrami, spacakami,
stanem a hlavnû dvumi vnukami a
manÏelku. A nûsmim zapomenuÈ
na dvû basy ostravske dvanactki,
kere Bﬁetik skonzumuje za tydiÀ.
Dufa ale, Ïe vãil to budû mûÈ na
del‰i dobu, bo o dovolene budû ãastûj‰i ﬁidiÈ auto... „A kaj vlastnû jedûtû,“ zeptal se bezelstnû Jiﬁik, ale já,
Poldek a Jaryn zme ﬁvali smichem,
bo zme dobﬁe vûdûli, jakimi tradiãnimi perypetijami Bﬁetik ze svoju
staru pﬁed dovolenu pro‰li. Bﬁetik
se beze slova otoãil, vlez do ‰kodovki, zadymil a byl fuã. TuÏ zme
museli Jiﬁikovi odpovûdûÈ my.
„Vubec bysem se nûdivil, kdyby mûl
hned tu za rohem karambol. Bo esli
se kvuliva tobû spomûl na planovani leto‰ni dovolene a hlavnû kupovaÀu te nove ‰kodule, kdy musel
ãeliÈ odbornym nazoram bab z mlikarnû, tu‰ musel dostaÈ tﬁas. Oni

totiÏ s tu jeho jako tradiãnû prolezli
mapy celeho âeska, palcem procestovali stﬁedni aji jiÏni âechy a kdyÏ
byli fyzicke, ale hlavnû psychicki
tymi pﬁedstavami schvaceni, pravila
tradiãnû jeho robka: ,Bﬁetiku, v‰udû
v âechach je draho! Jedem na Slovaã, tam do teho na‰eho kempa u
Trenãina!’ A malem bylo vystarane!
EnemÏe Bﬁetik chtûl to nove auto a
nechtûl skoÀãit v tym kempu. TuÏ
zebral svoju drahu poloviãku
kolem ramen a tak dluho do ni dul,
aby letos jeli do Rakuska a Italie, Ïe
cela doblbnuta jeho ﬁeãami kivla.
Stalo ho to sice hodnû sil, ale ma to
nove auto a vãil se to ‰inu za hranice v‰ednich dni, enemÏe bez ãedoka,“ vysvûtlil sem Jiﬁikovi.
„No, aÏ se jedû kaj chce, bo ja
budu oto s Lojzkem, a un to e‰ãe
nûvi, u mnû v chatû na Ostravici!,“

pravil spiklenecki Poldek. „Ja o tym
sice e‰ãe nûvim, ale vi o tym ta
tvoja?,“ ozval sem se, bo se dobﬁe
pamatuju na loÀski rok, kdy se mu
na posledni chvilu vrypla aji s vnuãatami do auta a ja ze svojim baglem zustal Maﬁi na krku... Jaryn,
kery Na Upadnici zas po dluhe
dobû nûchybûl, se ozval: „Vãil pravû
maju piznuÈ obrovske vedﬁiny,“ tvrdil, a ja sem Poldka ubezpeãil, Ïe to
Jaryn musi vûdûÈ naprosto pﬁesnû,
bo za dva dni jedû aji on na dovolenu. „A hadej, kaj!?,“ ptal sem se
Poldka: „Na Valachy za hﬁibami!,“
zaﬁval Jaryn. Zaslechnul ho aji
Erìa: „Di do ﬁiti! Na to, aby rostly,
je pﬁeci tﬁeba vody! A posledni
dobu jaksik, aÏ na tu obrovsku
buﬁku pﬁed tydnûm, moc nûpr‰elo.
TakÏe najdû‰ tak akurat podpapiﬁaki! Ale ten znatû? To raz stala na
koÀcu dûdiny u rybnika mlada jezedaãka, clonila se ruku oãi a patrala
v dalce po hladinû. Pﬁi tym se ji z oãi
kulaly slzy jak hrachy. ,Proã tak
pláãe‰?,’ zeptala se ji susedka. ,MÛj
Franta ‰el pﬁed hodinou topit koÈata!’ ,Ale pﬁeci kvÛli tomu nebude‰
tak bulit!’ ,No jo, ale koÈata se uÏ
pﬁed pÛlhodinou vrátila!’ Fajne,
ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje

Vytvoﬁ vlastní komix – letní hﬁíãka OKD
Internetová stránka www.hornickykomix.cz nabízí soutûÏní projekt, jak˘ tu je‰tû nebyl
OSTRAVA Vytvoﬁ si svÛj komix!
Tak pojmenovala spoleãnost OKD
internetovou soutûÏní letní hﬁíãku,
jaká v ãesk˘ch pomûrech nemá
obdoby. Renomovan˘ bratislavsk˘
kreslíﬁ Milo‰ Ga‰parec, kter˘ je
mimo jiné autorem kultovního pﬁíbûhu Hana a Hana, pﬁichystal na
stránku www.hornickykomix.cz
rÛzné postaviãky a rÛzné prostﬁedí.
Z toho si kaÏd˘ mÛÏe udûlat originální pﬁíbûh a hlavnû do toho zasadit vlastní dialogy.
„Lidé si zvolí, kde se co bude
odehrávat, vyberou si, koho tam
dají, a co bude ﬁíkat. Nic podobného u nás nikdy na internetu nefungovalo. ¤íká se tomu stripgenerátor, podle krátk˘ch komixov˘ch
pﬁíbûhÛ – stripÛ,“ vysvûtloval
mozek projektu Jan Klusáãek.
Tento internetov˘ expert se mimo

jiné podílí na tvorbû webu OKD.
Letní hﬁíãka s názvem „Vytvoﬁ si
svÛj komix“ byla spu‰tûna 2. ãervence a je volnû pﬁístupná.

Komixová „legrace“ je i doprovodn˘m programem festivalu
Colours of Ostrava, jemuÏ dûlá
spoleãnost OKD hlavního partne-

Nejlep‰í pﬁíbûh zvolí sami náv‰tûvníci webu,
hlavní cenou pro v˘herce bude balonov˘ let.
Cílem je podle Vladislava Sobola z útvaru pro komunikaci OKD
nejen pobavit, ale i zapojit se do
soutûÏe s hlavní cenou v podobû
balonového letu nad Ostravou.
„KaÏd˘ vytvoﬁen˘ komix se automaticky ﬁadí do galerie. Z té budou
vybírat náv‰tûvníci stránky ten nejlep‰í,“ ﬁekl. Je to podle nûj i zkou‰kou demokracie ve firmû, zamûstnanci nemají zakázáno parodovat
tam skuteãné situace s konkrétními
lidmi tﬁeba ze ‰achty.

ra. Ve speciálním „okáìáckém“
stanu na této akci dostanou
náv‰tûvníci pﬁedti‰tûné komixy,
doplÀovat budou uÏ jen text. Do
soutûÏe se samozﬁejmû mohou
zapojit také. Celá tato akce má
v neposlední ﬁadû za cíl zviditelnit
web spoleãnosti OKD a vzbudit
zájem veﬁejnosti o hornickou profesi i tradice.
SoutûÏ „Vytvoﬁ si svÛj komix”
trvá aÏ do konce léta – to znamená
do 22. záﬁí 2008.
Radek Luk‰a

Komixové stripy vznikly v pﬁedti‰tûné papírové formû na festival…

Mozkem letní hﬁíãky OKD je internetov˘ expert Jan Klusáãek.

…ale hlavnû v Ïivûj‰í elektronické podobû na webu, tam se soutûÏí aÏ do konce léta.

FOTO: Radek Luk‰a

Lidé z OKD si podávají dveﬁe v Templu
Klub ve Stodolní ulici je místem pﬁedprodeje za zv˘hodnûnou zamûstnaneckou cenu
OSTRAVA Klub Templ na rohu
Masné a Stodolní ulice v Ostravû
je v tûchto dnech místem hojn˘ch
náv‰tûv pracovníkÛ OKD ãi jejích
dceﬁin˘ch spoleãností. Právû tady
a jen tady mají totiÏ moÏnost poﬁídit si lístky na Colours of Ostrava
za zv˘hodnûnou „okáìáckou“
cenu 590 korun. Ti, kteﬁí nemají to
‰tûstí, Ïe je jejich zamûstnavatel
partnerem festivalu, zaplatí uÏ
pﬁes tisícovku.
„Za poslední tﬁi t˘dny jsme
udali více vstupenek neÏ za minulé tﬁi mûsíce, odkdy pﬁedprodej
fungoval,“ konstatovala barmanka Petra Zitová. ¤eã byla v tomto
pﬁípadû v˘hradnû o lístcích pro
lidi z OKD. Koncem ãervna jich
prodali v Templu padesát ‰edesát
Ekonomick˘
ﬁeditel
OKD,
Rekultivace Petr Vrchovsk˘
koupil ãtyﬁi lístky…

dennû! „Vypadá to, Ïe si
to v‰ichni nechávají na
poslední chvíli. Kdo
kupuje, vezme vût‰inou
v‰ech ‰est, na které má
nárok,“ ﬁekla.
V úter˘ 1. ãervence byl
pro lístky na „Barvy“
mimo jiné ekonomick˘
ﬁeditel OKD, Rekultivace
Petr Vrchovsk˘. „Beru
ãtyﬁi. Pro sebe a rodinu.
Udûlám tím pﬁedev‰ím
radost manÏelce, ta muziku, jakou Colours of To jsou ony – lístky za zv˘hodnûnou cenu.
Ostrava nabízí, má ráda,“
prodej totiÏ trvá aÏ do ãtvrteãního
nechal se sly‰et. ByÈ je Vrchovsk˘
poledne 10. ãervence, kdy Colours
spí‰e na folkovou hudbu, nenechá
of Ostrava odstartuje, a kdyby
si urãitû podle sv˘ch slov ujít
pochybûly, dají se dotisknout.
irskou rebelskou písniãkáﬁku
„Okáìáci“ potﬁebují k jejich zísSinéad O’Connor.
kání kromû pﬁíslu‰né finanãní
Velk˘ zájem zamûstnancÛ
ãástky firemní kartu a obãansk˘
OKD ãi jejích „dcer“ o zv˘hodnûprÛkaz.
Více i na stranû 9
né vstupné na festival neznamená,
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a
Ïe by v Templu lístky do‰ly. Pﬁed-
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Z podzemí znûl zpûv
Hornick˘ pûveck˘ sbor Kladno koncertoval v polském solném dole

Hornick˘ pûveck˘ sbor Kladno pﬁi svém vystoupení v kapli blahoslavené Kingy v hloubce 101 m.
WIELICZKA „Rozlehlé podzemní mûsto, tajemné a specifické,
vzbuzující neustále nad‰ení a pokoru vÛãi pﬁírodním silám a lidsk˘m
moÏnostem.“ Tak lze struãnû charakterizovat polsk˘ „Soln˘ dÛl
Wieliczka“ po témûﬁ 900leté tûÏbû.
Tento svûtoznám˘ industriální unikát je zapsan˘ do Seznamu svûtového dûdictví UNESCO. Jeho podzemní prohlídkovou trasou, která
vede nádhern˘m svûtem soln˘ch
chodníkÛ a komor s unikátními
sochami, kaÏd˘m rokem projde na
milion turistÛ.
JenÏe to, co nûkteﬁí z nich zaÏili
v sobotu 29. ãervna, se po‰tûstí jen
málokomu. Pﬁi prohlídce nejkrásnûj‰í kaple blahoslavené Kingy v
hloubce 101 m, vytesané v solném
monolitu s lustry ze soln˘ch kﬁi‰ÈálÛ a sochami z kamenné soli, si pﬁipadali jako v jiném svûtû. Byli
ohromeni nejen onou kouzelnou
scenérií, ale také dûjem, kter˘ se
v rozlehlém podzemním prostoru
odehrával. Koncertoval tam totiÏ
Hornick˘ pûveck˘ sbor Kladno
v ãele s umûleck˘m vedoucím a
sbormistrem Romanem Makariem.
Poãetné publikum tvoﬁili pﬁedstavitelé spoleãnosti OKD, jednotliv˘ch
‰achet, dceﬁin˘ch spoleãností, VOJ,
ale také partnersk˘ch firem, vãetnû
polsk˘ch. Vystoupení padesátiãlenného smí‰eného souboru bralo
dech. Skladby G. F. Händla, B.
âernohorského, W. A. Mozarta, J.
A. KoÏeluha a dal‰ích v˘znamn˘ch
skladatelÛ naplÀovaly tajuplné
podzemí a umocÀovaly jeho monumentálnost. Obrovsk˘ záÏitek.
Po závûreãném bouﬁlivém
potlesku okouzleného publika jsme
zastihli Klause-Dietra Becka, generálního ﬁeditele OKD, a zeptali
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TIPY HORNÍKA
Ostrava

Fr˘dek-Místek

VEâERNÍ PROCHÁZKY V ZOO
Od soboty
5. ãervence
zaãínají v
Zoologické
zahradû v
Ostravû
opût veãerní procházky po zoo s
prÛvodcem.
Bûhem nich
budou moci náv‰tûvníci pozorovat
chování zvíﬁat, které je naveãer
jiné neÏ bûhem dne. Zejména zvíﬁata soumraãná a noãní b˘vají v
tuto dobu daleko aktivnûj‰í. Procházky také umoÏní sly‰et nejrÛznûj‰í zvuky, aÈ uÏ chovan˘ch zvíﬁat,
tak i divoce Ïijících obyvatel areálu
zoo. Procházky se konají kaÏdou
prázdninovou sobotu od 20.00 do
22.00 hodin.

SWEETSEN FEST 008

JAN HUS I CYRIL A METODùJ
Památku mistra Jana Husa a slovansk˘ch vûrozvûstÛ Cyrila a
Metodûje vzpomenou naráz v
sobotu 6. ãervence na Slezskostravském hradû. Program zaãíná uÏ v
10.30 hodin. Budou historické
tance, divadelní pﬁedstavení, muzika, ‰ermíﬁi. Vyvrcholí to koncertním komorním provedením oratoria Mistr Jan Hus od Richarda
Pachmanaa 17.05 hodin. V závûru
oratoria bude slavnostní zapálení
hranice.

INDIÁNI VE FR¯DKU

Leto‰ní Sweetsen fest 008, pravidelná pﬁehlídka kompletní fr˘decko-místecké hudební scény, probûhne v pátek 4. a v sobotu 5. ãervence 2008 na stadionu a v pﬁilehl˘ch prostorách TJ Slezan ve Fr˘dku-Místku. Na dvou scénách se
pﬁedstaví na 40 kapel a DJs. Program zaãíná po oba dny ve 13.00 a
závûr je plánován na 0.30 hodin.
Stojí za zmínku, Ïe na Sweetsen
festu se neplatí vstupné.

ONCE V MINIKINù

Sbormistr a umûleck˘ vedoucí souboru Roman Makarius.

Kdo je profesor Roman Makarius
Ikona ãeského hornictví, profesor Roman Makarius (70), se letos
v bﬁeznu po jedenácti letech v ãele âeského báÀského úﬁadu (âBÚ)
rozhodla abdikovat na funkci.
Jako uznávan˘ odborník na horní právo stál u zrodu nové báÀské
legislativy po roce 1989 a následnû její harmonizace v kontextu legislativy Evropské unie. Je autorem knih o báÀském záchranáﬁství, více neÏ
pûti publikací z oboru horního práva a desítek ãlánkÛ a pﬁedná‰ek.
V roce 1986 se stal ãlenem Vûdecké rady dûkana HGF Vysoké ‰koly báÀské v Ostravû a od roku 1997 je ãlenem Vûdecké rady rektora V·B-TU.
Makarius je dlouhá léta povaÏován za ústﬁední postavu renesance
tradic hornického stavu. Navrhl a do Ïivota uvedl vyznamenání pro
báÀské záchranáﬁe ZásluÏn˘ záchranáﬁsk˘ kﬁíÏ a ocenûní za zásluhy
o ãeské hornictví Medaile Jiﬁího Agricoly. Z jeho iniciativy byla zaloÏena cena za bezpeãnost v hornictví Zlat˘ Permon.
jsme se ho na jeho bezprostﬁední
pocity z koncertu. „Bylo to skvûlé,
ohromující. Miluji váÏnou hudbu a
vystoupení Hornického pûveckého
sboru Kladno mûlo vysokou úroveÀ. Navíc bylo podtrÏeno neobvyklostí a krásou podzemního pro-

Mezi náv‰tûvníky koncertu Hornického pûveckého sboru Kladno byl
mimo jiné Klaus-Dieter Beck, generální ﬁeditel OKD (tﬁetí zprava).

stﬁedí. Jsem rád, Ïe spoleãnost
OKD mÛÏe podporovat toto
pûvecké tûleso.“
Hornick˘ pûveck˘ sbor Kladno
letos slaví 50 let od svého zaloÏení.
Roman Makarius stojí v jeho ãele
uÏ od roku 1961. Absolvoval s ním
stovky koncertÛ, zúãastnil se ﬁady
pûveck˘ch soutûÏí a hudebních festivalÛ, na kter˘ch získal ãetná ocenûní. Vystupoval také zhruba
ve dvacítce evropsk˘ch zemí. VÏdy
spolupracoval se ‰piãkov˘mi zahraniãními i ãesk˘mi zpûváky, pﬁedev‰ím pak se sólisty Národního divadla v Praze.
A proã má pûveck˘ sbor v názvu
pﬁívlastek „Hornick˘“? „Má ho od
roku 1990,“ vysvûtluje Makarius.
„Cel˘ mÛj Ïivot je spjat s hornictvím, ve sboru vÏdy bylo nûkolik
ãlenÛ spjat˘ch s touto ãinností,
takÏe proã by v hornickém Kladnû
nemûl b˘t Hornick˘ pûveck˘ sbor?
Navíc, kdyÏ nás také podporují
tûÏaﬁi. Za to bych chtûl v‰em, vãetnû OKD, upﬁímnû podûkovat.“

Minikino v ostravské Kostelní ulici
ã. 3 dává ve dnech 7. aÏ 10. ãervence irsk˘ snímek Once. V jednoduchém pﬁíbûhu o lásce a porozumûní mezi mlad˘mi lidmi odli‰n˘ch
národností zazní skladby irského
písniãkáﬁe Glena Hansarda a
vala‰ské rodaãky Markéty Irglové
(na snímku). Tento pár ve snímku
ostatnû i úãinkuje a právû za hudbu
si letos z Hollywoodu odnesl so‰ku
Oscara. Once budou promítat vÏdy
od 19 hodin.

Karviná
KARVINSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Zaãaly prázdniny a s ním i Karvinské hudební léto. T˘den co t˘den
zahraje na Masarykové námûstí ve
Fry‰tátû od 16.00 hodin k dobré
pohodû jeden hudební soubor.
Pouze v tomto t˘dnu – protoÏe
zaãínáme – se pﬁedstaví hned dva.
V sobotu 5. ãervence to bude
dechov˘ orchestr Náladiãka, v
nedûli 6. ãervence dívãí rocková
kapela Beatless, v jejímÏ skvûlém
podání zazní písnû skupiny The
Beatles.
ROMSK¯ FESTIVAL
Sobota 5. ãervence bude patﬁit v
areálu karvinského letního kina
RomÛm a jejich hostÛm. V programu Romského festivalu, kter˘ zaãíná v 15.00 hodin, vystoupí soubory
Diabolské husle - Jan Berky Mrenica (Slovensko), City Boys (Slovensko), Amor Duo (Slovensko),
Terne Roma (Polsko), Gipsy Suno
(Slovensko), Kale a také Lucie
Bílá.

Indiáni i kovbojové v nedûli 6. ãervence jiÏ potﬁetí dorazí pod fr˘deck˘ zámek. Spousta atrakcí z Divokého západu, soutûÏe o prima ceny
a dovolenou ve westernovém mûsteãku pro celou rodinu, saloon pro
rodiãe a Michal Nesvadba z Kouzelné ‰kolky. Navíc dûti budou mít
moÏnost vyhrát westernov˘ pobyt
celé rodinû.
POZVÁNKA K SOUSEDÒM
Jastﬁembská uhelná spoleãnost
(JSW), budoucí partner OKD pﬁi
tûÏbû zásob Dolu Morcinek, slaví
15. v˘roãí svého zaloÏení. V nedûli
6. ãervence poﬁádá u této pﬁíleÏitosti na Mûstském stadionu v Jastﬁembiu-Zdroji od 15.00 v˘roãní
slavnosti, na kter˘ch vystoupí mj.
skupiny Brathanki, po ní folková
formace Redlin (17.00), veãerní
program obstará hvûzda akce, skupina Blue Cafe (20.30). Nebudou
chybût ãetné atrakce, konkursy
znalosti o JSW, tradiãní polsk˘
kabaret a na závûr velk˘ ohÀostroj
(pﬁed 22.00).
P¤IJëTE DOB¯T HUKVALDY

OÏivlá historie – tak pojmenovali
akci, která bude v sobotu 5. a v
nedûli 6. ãervence na Hukvaldech.
Úãastníci prohlídek s prÛvodcem,
které zaãínají v 10.30, 12.00, 13.30,
15.00 a 16.30 hodin, budou v rÛzn˘ch zákoutích potkávat historické
postavy, které se váÏou k minul˘m
událostem, jeÏ se zde staly. Podle
kastelána ãeká na lidi spousta zajímavostí, záhad i zábavy.
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Zábava

PRO

O KNIHU

ZASMÁNÍ

Tajenka: Sedí poslanec v parlamentu a podpírá si rukou hlavu. Vedle sedící kolega se ho ptá: „Tak co,
kolego, sedí‰ a pﬁem˘‰lí‰?“ „Ne...“
(dokonãení v tajence)
Buddhistická
hrobka

Sarmat

Osychati
na povrchu

Africk˘
stát

Pepﬁ

Pﬁisvûdãovat
(ﬁídce)

TAJENKA

Citoslovce
pohrdání

Filipínská
sopka

Dravé
zvíﬁe

Otoman

Seversk˘
lidov˘
pûvec

Drávid

Slovensky
domácky
Stanislav

Doktor stomatol. (zkr.)

Jaﬁma

Lepenka
na stﬁechy

VyuÏívající
zku‰enosti

TûÏk˘ kov

MuÏské
jméno
Slezské
jméno

Pokladní
úãetní
lístek

Prominutí
Smûneãn˘
ruãitel

Palivo
A sice

Vynálezce
Ïárovky

Tûsn˘
Osahání

Ukazovací
zájmeno

Anglicky
„konec“

Zkr. Nûmecké tiskové
agentury

Prudká

Jméno
slavné lodi
Lesní
zvíﬁe

Îenské
jméno

Hlíza vstavaã. rostlin
Citoslovce
opovrÏení

Odsednout

¤ímsk˘mi
ãísly 501

Obilnina
(slovensky)

Kresba: Ludûk ZdraÏil

Havarovan˘
vÛz
PouÏít
doping

MuÏské
jméno

Îensk˘ zpûvní hlas
Îenské
jméno

Sladkovodní
ryba

Noãní
pták

Inic. fotbalisty Panenky

PﬁedloÏka

Oklikou
(zastarale)

Delonovo
jméno

Vojensk˘
povel

Tartar

Tajenka z minulého ãísla: „Poslechnûte, sestro!“ vyjede na spolupracovnici primáﬁ psychiatrie. „Jak mi zdÛvodníte, Ïe pacient Doubek má celá záda posázená modﬁinami?“ Lehce, pane primáﬁi. Ten rozvern˘ masochista si zaplatil skotské stﬁiky zátkami od sektu.
PomÛcky: ADN, DDS, Etoile.
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 byl vylosován Franti‰ek Nohava z Ostravy-Poruby.
Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

21. 3. – 20. 4.

B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

S va‰í souãasnou intelektuální kapacitou
dokáÏete divy. Pﬁesnû
domyslíte v‰echno, co
kolegÛm a znám˘m
uniká. R˘suje se pﬁed vámi finanãnû
zajímav˘ obchodní úspûch. Bez
obav navazujte spolupráci s nov˘mi
lidmi a plánujte sluÏební cesty. Opatrnost je na místû, jestliÏe se necháte unést emocemi a pustíte se do
lákavého flirtování.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

Nebudete mít ‰tûstí
pﬁi v˘bûru spolupracovníkÛ a obchodních
spoleãníkÛ. Necháte
se pﬁíli‰ ovlivnit tím,
co vám o sobû napovídají, aniÏ
byste si to ovûﬁili. DÛsledky na sebe
nenechají dlouho ãekat. Vymstít se
vám mÛÏe pasivita v milostn˘ch
vztazích. Opatrnû pouÏívejte nové
kosmetické pﬁípravky a také na
léky si dávejte pozor.

Objeví se moÏnost si
pﬁivydûlat. Mûlo by jít
o pomûrnû vysokou
ãástku. Znamená to
vzdát se spousty volného ãasu. Otázkou je, zda na to
vÛbec pﬁistoupíte a kdyÏ uÏ, tak na
jak dlouho. Jistá osoba to na vás
zkusí pomocí pozvání do známé
restaurace ãi vinárny. NûÏné doteky
kolegy nebo kolegynû nebudou
náhodné.

Váhy

·tír

Stﬁelec

23. 11. – 21. 12.

Nepﬁebírejte odpovûdnost za nûco, co
nemÛÏete ovlivnit.
Saturn varuje nejen
pﬁed ztrátou prestiÏe,
ale i vût‰ího finanãního obnosu.
Rychle najdûte nûkoho, koho byste
v kritické chvíli mohli nastrãit místo
sebe. Milostná schÛzka, na kterou
se chystáte, bude pﬁíjemná, ale nic
zásadního se nestane.

Vá‰ pohled na jist˘
problém je asi správn˘,
ale moc vám to nepomÛÏe. Nakonec vám
stejnû nezbude, neÏ se
pﬁizpÛsobit vût‰inû. Pokud se s tím
nesmíﬁíte, zapomeÀte na kariéru a
dal‰í vûci. Pozornû poslouchejte, co
se povídá kolem. Staãí náhodnû
zachycené slovíãko a rázem uvidíte
jednoho ãlovûka úplnû jinak.

Velmi hladk˘ prÛbûh
a spád bude mít jednání, kterého se právem trochu obáváte.
Urãité negativní vibrace Venu‰e mohou vyvolat rozmí‰ku s pﬁáteli. Lze tomu pﬁedejít tím,
Ïe se vyhnete tématÛm, která vyvolají zlou krev. Poãáteãní problémy
spojené s realizací nov˘ch pﬁedstav
se vám podaﬁí pﬁekonat.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Drz˘ kolega vám
zaãne
neomalenû
nahlíÏet do stolu a
poznámek. Hlídejte si
svoje vûci a v˘sledky.
Snadno by se mohlo stát, Ïe místo
vás dosáhne uznání nûkdo zcela bez
skrupulí. Nûco takového musíte
zarazit hned v zárodku. V takové
situaci jsou omluvitelné v‰echny
prostﬁedky. âeká vás setkání s pﬁíjemnou osobou opaãného pohlaví.

21. 1. – 19. 2.

ZávaÏné vûci a problémy ﬁe‰te diskrétnû,
nûkde v klidném záti‰í. Jinak nezabráníte
tomu, aby se va‰e
malé tajemství nebo skr˘vaná snaha
dostaly k u‰ím konkurence. Své
zájmy musíte peãlivû hlídat. Pozor
na prudkou Ïárlivost, se kterou zaãnete partnerovi vyãítat i úplné
nesmysly. DrÏte se radûji zpátky,
mohl by se váÏnû rozzlobit.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

DosaÏení
podpisu
jakékoli smlouvy od
vás bude vyÏadovat
solidní ukázku ﬁeãnického umûní a nutnou
dávku demagogie. Va‰i zatvrzelí
odpÛrci jsou stále silnû proti. Na
partnerovi vyloudíte v‰echno, co si
umanete, ale musíte citlivû udeﬁit
na tu správnou strunku. Pozor na
sobce, kteﬁí by jenom brali a sami
nehnou prstem.

24. 10. – 22. 11.

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

22. 5. – 21. 6.

S nepﬁíjemností se
setkáte v místech, kde
se pravidelnû pohybuje hodnû lidí. Nejlep‰í bude, kdyÏ se
nedáte vyprovokovat a zahájíte
okamÏit˘ ústup. Mûjte oãi otevﬁené
zejména ve velk˘ch nákupních stﬁediscích, na ru‰n˘ch nádraÏích a
ochozech sportovních stánkÛ. Zamilovan˘m nabídnou planety moÏnost sdûlit v‰echno o své lásce.

24. 9. – 23. 10.

✿
„Mami, mi ten gulá‰ nechutná!,“
stûÏuje si mal˘ Ládík.
„Mlã a jez! Za dvacet let bude‰
manÏelku otravovat vyprávûním,
jaká jsem byla vynikající kuchaﬁka!“
✿
„Maminko, mnû se do té ‰koly
nechce. Dûvãata ze mû mají srandu, kluci mi podráÏejí nohy, uãitelé
mû nemají rádi, já tam nepÛjdu!“
„Musí‰, synáãku, jednou jsi tam
ﬁeditelem...“

SUDOKU

od 3. do 9. ãervence 2008

Sílící pocit, Ïe si na
vás ‰éf zasedl a nûco
proti vám má, vás
donutí poÏádat ho o
rozhovor. Pﬁinejmen‰ím se ujistíte, na ãem vlastnû jste a
zaãnete znovu pracovat na své kariéﬁe. Nebojte se vystoupit pﬁed ‰ir‰ím publikem, lehce s ním naváÏete
blízk˘ kontakt. Opakovan˘m partnerov˘m vyznáním budete oãekávat konkrétní ãiny.

22. 6. – 22. 7.

„Karle, tak opil˘ si pﬁece nemÛÏe‰ sednout za volant, vÏdyÈ silnice
je samá zatáãka!“
„To nic. Zatáãky mi nevadí, ale
ty rovné úseky...“
✿
„Co ti dala manÏelka k padesátinám?“
„Krásnû se se mnou pomilovala…“
„A to ti po tolika spoleãn˘ch
letech staãí?“
„Jo, ty mluví‰ o mojí Ïenû? Já
mûl na mysli tvoji…“

JAK LU·TIT SUDOKU:

HOROSKOP
Beran

Jsem horník a v práci má vût‰inou v‰echno ãernou barvu a ty
jako naschvál koupí‰ na dovolenou zájezd k âernému moﬁi.

NÁ·

RECEPT

Vepﬁové koleno na pivû
Potﬁebujeme: 2 men‰í kolena,
asi 2 láhve 10° svûtlého piva, sÛl,
bobkov˘ list, nové koﬁení, jalovec,
hﬁebíãek, trochu sádla, 2 velké
cibule, 5 strouÏkÛ ãesneku.
Omytá kolena osu‰íme. KÛÏi
opatrnû naﬁízneme na ãtvereãky.
Dáme do pekáãe s koﬁením a zalijeme pivem, aby byla potopena.
Necháme pﬁes noc v chladu. Druh˘

V¯ROKY

den pivo slijeme, pﬁidáme do pekáãe 2 cibule s napíchan˘m koﬁením,
ãesnek a kousek sádla. Zalijeme
horkou vodou a dáme péci asi na
30 minut. Pak kolena obrátíme,
podlijeme podle potﬁeby a peãeme
dal‰ích 30 minut. Kolena jsou
hotova tehdy, jde-li maso od kosti.
KÛÏiãku ke konci potíráme pivem,
aby pûknû kﬁupala. Podáváme
s kﬁenem a hoﬁãicí a oblohou
z nakládané zeleniny.

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„ManÏelství bez hádek, jako svatTurecké pﬁísloví
ba bez muziky.“

„Není hanbou ãestn˘ neúspûch, ale
H. Ford
strach z neúspûchu.“

20. 2. – 20. 3.

Konflikt se státním
zamûstnancem nebo
veﬁejnû ãinnou osobou neÏeÀte do krajnosti. Mohlo by vám
staãit to, co na nû v spravedlivém
rozãílení vychrlíte. Pohyb planet
vû‰tí celou ﬁadu nepﬁíjemn˘ch potíÏí. Shodou podivn˘ch okolností
nahlédnete do soukromí ‰éfa.
Nepotû‰í to ani jeho, ani vás.
Pikantnosti si nechte jen pro sebe.

105/27

Staré
vztaÏné
zájmeno

3. ãervence 2008
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Servis

Vyzkou‰et si Ïivot horníka!
Rodiny opustily luxus 21. století a vymûnily jej za Ïivot v havíﬁském domku
Jak Ïily rodiny horníkÛ témûﬁ
pﬁed sto lety? To si v ﬁíjnu loÀského
roku mohlo vyzkou‰et nûkolik britsk˘ch dobrovolníkÛ, kteﬁí reagovali na v˘zvu televize BBC, která
vyhlásila konkurs na úãast v první
ﬁadû „hornické“ reality show Coal
House. Bûhem nûkolika málo dní
televize obdrÏela pﬁihlá‰ky celkem
od 150 zájemcÛ. V leto‰ním roce
má b˘t uvedena druhá ﬁada této
úspû‰né show a televize hledá
v ﬁadách BritÛ dal‰í zájemce.
Z pﬁihlá‰ek vybrali poﬁadatelé
tﬁi rodiny, které v ﬁíjnu roku 2007
pﬁemístili do oblasti uhelné pánve
v jiÏním Walesu. Místo pﬁitom BBC
nechala upravit a zaﬁídit tak, aby
v‰e vypadalo jako ve 20. letech 20.
století, a zároveÀ aby úãastníci
poﬁadu byli pod dohledem televizních kamer. Vybrané rodiny tak ze
dne na den opustily ve‰ker˘ luxus a
moderní techniku 21. století vymûnily za Ïivot v havíﬁském domku ve
Welsh Hills. Pﬁes ãtyﬁi t˘dny tak tﬁi
rodiny Ïily, v dobovém obleãení,
pospolu jako havíﬁská komunita
pﬁed 80 lety.

ProÏili si dﬁinu i bídu,
vyjít museli s minimem
MuÏi a chlapci star‰í 14 let
poznali drsnou realitu dlouhého a
namáhavého pracovního dne horníka, kdyÏ museli kaÏd˘ den za

úsvitu, bez ohledu na poãasí, chodit
pû‰ky nûkolik kilometrÛ kopcovit˘m terénem na ‰ichtu do posledního funkãního historického uhelného dolu svého druhu ve Spojeném
království – Blaentillery ã. 2. KaÏd˘
den strávili na kolenou a v tmavém
prostoru ‰toly, ménû neÏ 1 metr
vysokém, vyvolávajícím klaustrofobii. Reálné pracovní v˘kony pak
odráÏely jejich platy.
Mezitím Ïeny musely z velmi
nízké mzdy sv˘ch muÏÛ vést
domácnost v podmínkách roku
1927 a pﬁeÏít tuto „virtuální bídu“.
Poté, co zaplatily pronájem havíﬁského domku, totiÏ mnoho penûz
na obÏivu rodiny nezb˘valo.
V nároãn˘ch podmínkách – bez
tekoucí vody, záchodu, ústﬁedního
vytápûní a elektﬁiny, a takov˘ch
v˘dobytkÛ moderní doby, jak˘mi
jsou praãka, automobil ãi supermarket, musely Ïeny zvládnout nakrmit
a um˘t dûti i udrÏet teplo v domku.
Jen pﬁíprava ‰álku ãaje vyÏadovala
tûÏkou práci. Obstarat vodu ze
studny, nasbírat dﬁíví, rozdûlat oheÀ
v kamnech. Nikdy nebylo jisté, Ïe
druh˘ den bude mít rodina co jíst.
V‰e si obyvatelé museli obstarat
sami. K dispozici mûli malou zeleninovou zahrádku, dva vepﬁíky a pár
slepic. Právû nûkolik poslednû jmenovan˘ch zvíﬁat padlo za obûÈ, kdyÏ
uÏ opravdu nebylo co do úst.

Dobov˘ snímek z anglické hornické kolonie? Kdepak, televizní reality show 21. století.

Jaké byly dojmy
úãastníkÛ první ﬁady?
Vût‰ina z hlavních aktérÛ se po
skonãení poﬁadu shodla na tom, Ïe
Ïivot havíﬁÛ byl velmi kru‰n˘. Nûkteﬁí ani nemohli uvûﬁit, Ïe nûkdo
mohl z tak nízk˘ch pﬁíjmÛ pﬁeÏít. A
jaké byly pohnutky, zúãastnit se
této reality show? Nûkdo mûl
dÛvody osobní – jeho prapﬁedci se
Ïivili havíﬁinou, a tak chtûl poznat,
jak riskovali vlastní Ïivot, aby uÏivili rodinu. Jin˘ si chtûl zv˘‰it hladinu
adrenalinu v krvi ãi získat nové
zku‰enosti.
Na závûr v‰ichni mohli vyjádﬁit
své dojmy k tomu, co za ãtyﬁi t˘dny
zaÏili. Jedni si uvûdomili, jak hrozné je to b˘t tak dlouho bez koupele
ãi nemít televizi. Druzí byli zase
rádi za to, Ïe mohli strávit více ãasu
s rodinou, nauãili se postarat se
sami o sebe a je‰tû o rodinu a nûkteﬁí za svÛj nejvût‰í záÏitek z celého poﬁadu povaÏovali jízdu na jednom z prasátek.

Uhelná reality show
bude mít pokraãování

Rodiny si vyzkou‰ely Ïivot v podmínkách 20. let minulého století.

JiÏ v prÛbûhu první ﬁady této
reality show se producenti poﬁadu
rozhodli, Ïe pﬁipraví nejménû je‰tû
jednu ﬁadu. V bﬁeznu 2008 pak

BBC vyhlásila konkurs. Tentokrát
se za dobrodruÏstvím vydají opût
tﬁi rodiny, ale dûj bude zasazen do
jiné historické doby. Rodiny se
vrátí v ãase zpût do ãtyﬁicát˘ch let
20. století, kdy probíhala II. svûtová válka. A to pr˘ se v‰ím v‰udy –
tedy vãetnû leteck˘ch útokÛ a pﬁídûlového systému. Po úspûchu
první série oãekávají poﬁadatelé
stovky pﬁihlá‰ek. Kromû rodin
bude dán prostor i jednotlivcÛm. Ti
budou moci napﬁíklad ztvárnit role
tzv. Bevin Boys, coÏ byli muÏi
odvedení z váleãné fronty rovnou
do uheln˘ch dolÛ, protoÏe Británie
v dobû války tuto strategickou
surovinu nutnû potﬁebovala. Rok

FOTO: archiv

1944 byl vybrán zámûrnû právû
proto, Ïe pﬁipomíná velk˘ pﬁíspûvek Walesu a jeho „ãerného zlata“
k vítûzství spojencÛ ve II. svûtové
válce.
Ve druhé ﬁadû uÏ budou mít
hlavní aktéﬁi k dispozici tekoucí
vodu, obãas elektﬁinu a pﬁidûlen
jim bude i kus parcely. Plodiny si
budou pûstovat vlastní, na farmû
budou i krávy, takÏe statkáﬁky
budou moci nadojit mléko.
Souãasnû s poﬁadem vznikla i
velmi pûkná webová stránka
(http://bbc.co.uk/coalhouse), kam
mohou lidé pﬁispívat sv˘mi záÏitky
ze Ïivota, pokud mûli s prací horníka nûjakou osobní zku‰enost.

Zajímavá data z oblasti britského tûÏaﬁského prÛmyslu
prÛmûrná délka Ïivota muÏÛ
prÛmûrná délka Ïivota Ïen
t˘denní v˘dûlek horníka
cena chleba
cena piva
cena mléka
poãet uheln˘ch dolÛ
poãet zamûstnancÛ dolÛ

rok 1927

rok 2007

56 let
60 let
3 libry
2 pence
6 pencí
2 pence
2481
1 211 000

76 let
81 let
500 liber
94 pencí
2,57 libry
40 pencí
8
4000

AÏ jednu tﬁetinu britsk˘ch horníkÛ tvoﬁily v roce 1852 dûti a mladiství
do 20 let. O nûkolik desítek let pozdûji, v roce 1881, pracovalo v dolech
je‰tû asi 30 400 chlapcÛ mlad‰ích 15 let a zhruba 500 dûvãat téhoÏ vûku.
Z materiálÛ BBC pﬁipravil Roman Grametbauer

Pﬁehlídka svûtové muziky a kultury podporovaná OKD se uskuteãní od 10. do 13. ãervence

Hlavní hvûzdy festivalu Colours of Ostrava 2008
OSTRAVA (uzi) Svûtov˘ festival
svûtové muziky a kultury vÛbec
Colours of Ostrava 2008 klepe na
dveﬁe! V‰e vypukne uÏ ve ãtvrtek
10. ãervence a potrvá aÏ do nedûle
13. ãervence na nûkolika scénách
v centru Ostravy. T˘deník
HORNÍK bude samozﬁejmû u
toho. Na deset tisícovek speciálního „koloroveho“ ãísla HORNÍKA
bude k dostání u bran festivalu –
stejnû jako b˘vají v˘tisky u vrátnic
na ‰achtách. Pojìme si je‰tû pﬁipomenout, jaké hlavní hvûzdy mÛÏeme oãekávat:
✶ Sinéad O’Connor (Irsko) –
hvûzda svûtové hudby s vyhranûn˘mi názory i hlasem, kter˘ mrazí
✶ Goldfrapp (Velká Británie) –
jeden z nejvût‰ích objevÛ souãasné
elektronické muziky

✶ Happy Mondays (Velká Británie) – nejulítlej‰í bohémové manchesterské New Power Generation
✶ Jan Garbarek Group & Trilok Gurtu (Norsko, Nûmecko,
Indie) – setkání kultovního saxofonisty s indick˘m mistrem perkusí
✶ Gogol Bordello (USA) –
gypsy punkoví ‰ílenci se vracejí,
aby zboﬁili Colours of Ostrava
✶ Habib Koité & Bamada
(Mali) – jedna z nejvût‰ích hvûzd
souãasné africké hudby
✶ Dandy Warhols (USA) – psychedelick˘ kytarov˘ pop-rock v
absurdním balení
✶ Koop (·védsko) – návrat do
swingové minulosti spjat˘ s elektronickou souãasností
✶ Shantel & Bucovina Club
Okrestar (Nûmecko) – divoká bal-

Léto
s OKD
kánská taneãní party s Ïiv˘mi
muzikanty a DJem
✶ Daby Touré (Mauretánie) –
jeden z nejv˘raznûj‰ích a nejemotivnûj‰ích africk˘ch písniãkáﬁÛ
✶ Hawkwind (Velká Británie) –
psychedelick˘ space rockov˘ rituál
s nepro‰lou záruãní lhÛtou
✶ Noa (Izrael) – andûlsk˘ hlas,

kter˘ uãaroval osobnosti od Lou
Reeda aÏ po Stinga
✶ Sergent Garcia (Francie) –
divoké karibské taneãní rytmy na
pomezí ska, salsy a hip hopu
✶ Inga Liljeström (Austrálie) –
lahÛdka pro milovníky The Lamb,
Portishead a noir filmÛ
✶ Craig Adams & The Higher
Dimension Of Praise (USA) – hvûzdy gospelu, rhythm’n’blues a soulu
✶ Recycler (Francie) – hightech mix lidsk˘ch a zvíﬁecích
taneãních instinktÛ
✶ Tim Eriksen (USA) – archaické
duchovní epické písnû Sacred Harp
✶ Tanya Tagaq (Kanada) – ‰amanské zpûvy InuitÛ ze zemû
Nunavut
✶ Les Boukakes (Francie) –
energií nadupan˘ alÏírsk˘ rai’n’roll

✶ Irfan (Bulharsko) – elektronika a samply chorálÛ s tradiãními
nástroji a bubny
✶ Deva Premal & Miten (Velká
Británie, Nûmecko) – mistﬁi
hudebních a zpívan˘ch manter
✶ Tosh Meets Marley (Jamajka) – egendy reggae s nesmrteln˘mi hity
✶ A Filetta (Korsika) – korsická vícehlasá polyfonie
✶ Lou Rhodes (Velká Británie)
– zpûvaãka The Lamb pouze s
kytarou a kﬁehk˘mi písnûmi
✶ Kiran Ahluwalia (Indie) –
jediná autorka zhudebnûné poezie
ghazal na západní polokouli
…a skoro stovku dal‰ích na‰ich
i zahraniãních kapel, souborÛ,
sólistÛ, performerÛ a vÛbec umûlcÛ v‰ech druhÛ. Je na co se tû‰it!
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T˘denní pobyt s polopenzí
R135/27

2940 Kã dospûlí, dûti do 12 let 2345 Kã
dûti do 3 let bez nároku na sluÏby zdarma.
Snídanû – formou bufetu,veãeﬁe v˘bûr z menu
KaÏdou nedûli a ãtvrtek Ïivá hudba, grilování.
Informace na: www.rstesla.cz,
tel.: 571 645 188, 603 233 900

AKCE – DVD ZDARMA
KE KAÎDÉMU SCHVÁLENÉMU ÚVùRU
20 000 aÏ 400 000 Kã
• pro zamûstnance, dÛchodce aÏ do 75 let
• pro zaãínající OSVâ S NULOV¯M
DA≈OV¯M P¤IZNÁNÍM
PÛjãky bankovní i nebankovní. MoÏnost Ïádat
i bez partnera. JiÏ od 440 Kã mûsíãnû.
50.000 Kã – splátka jiÏ od 888 Kã
100.000 Kã – splátka jiÏ od 1.888 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã

Venkovní kanalizace:
• PVC roury a tvarovky hladké pro vnûj‰í kanalizace
• PP a PE ãisticí kanalizaãní ‰achty a vpustû
• Betonové v˘robky pro venkovní kanalizace

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

S MATERIÁLY PRO V¯STAVBU
• Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z ‰edé a tvárné litiny, litinové A OPRAVY INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ
poklopy, podzemní a nadzemní hydranty, mﬁíÏe a vzpûry a vpustû
• HD-PE trubky a tvarovky pro domovní pﬁípojky
MoÏnost nákupu a slev
• Ocelové pﬁíruby, fólie, tûsnûní, ‰rouby pozinkované a ãerné
Plynovody:
i pro maloodbûratele
• I-PE roury, armatury, chrániãky
Vodovody:

Domovní odpady:
• HT potrubí a tvarovky hladké pro vnitﬁní odpady s odolností do 100 °C
• NG potrubí a tvarovky tﬁívrstvé Polo – KAL NG („náhrada odpadní litiny “)
• Vpustû, sifony a odpady fy HUTTERER+LECHNER

Ostatní:
• PVC roury drenáÏní, chrániãky pro vedení kabelÛ
• OdvodÀovací Ïlábky
• Stﬁe‰ní Ïlaby a okapy z PVC
• Vnitﬁní rozvody pitné vody, topení, mirelon
• Ostatní stavební doplÀky z plastÛ (vodomûrné ‰achty,
vpustû, mﬁíÏe, gajgry, Ïumpy, splachovaãe aj.)
• Betonové v˘robky pro terénní úpravy, dlaÏby, obrubníky

od 10 000 Kã

V¯·E PÒJâKY

VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00

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

SOBOTNÍ PRODEJ

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

VelkoodbûratelÛm poskytujeme
mnoÏstevní slevy!!!
Telefon: 596 237 498-9, Fax: 596 238 970, E-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz, www.pcvalfa.cz

Cestovní kanceláﬁ Havíﬁov Tours, s.r.o.
Chorvatsko – Makarská riviéra
Penzion Roso
7 nocí: 5. 7. – 12. 7. 2008 –

LAST MINUTE
cena 3 900 Kã/dosp. os.

10 nocí:

R2/27

RPSN jiÏ od 9,51%

JiÏ 7 let v na‰em mûstû.
SCHVÁLENO DO 20 MINUT!

R136/27

R124/27

100 m vpravo za mostem
Rudná–Fr˘decká smûr Vratimov

7. 7. – 13. 7. 2008,
17. 7. – 29. 7. 2008 – Ïivá hudba + zábava
27. 7. – 8. 8. 2008
cena za dospûlou osobu – 5 900 Kã
cena za dítû do 12 let – 4000 Kã
dítû do 5 let – ubytování zdarma

Cena zahrnuje: ubytování,
polopenze, delegát, zákonné
poji‰tûní §159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: dopravu –
2 000 Kã, zdravotní poji‰tûní

Cestovní kanceláﬁ HAVÍ¤OV TOURS

Stavbaﬁská 2, 736 01 Havíﬁov
Tel.: 596 819 970, 777 687 163, 608 333 124,
e-mail: ck.havirov@volny.cz

Staãí zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ.
Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

Hit roku 2008!!!
Až 500 tis. na ZAVOLÁNÍ!
!Soukromý INVESTOR!
Zástavy, exekuce,
přeúvěrování dluhů.

R129/27

Novinka od 15. 6. 2008

Hledáme nové spolupracovníky.
Tel.: 739 320 185, 605 757 931

ZAMùSTNANCÒM
OKD ZDARMA
✧ VZPOMÍNÁME
JiÏ pát˘ rok spí‰
svÛj tich˘ sen.
Hrob tmav˘ je tv˘m
domovem.
TvÛj hlas se ztratil.
TvÛj úsmûv vítr vzal,
ale krásné vzpomínky ponechal.
Dne 29. 6. 2008 jsme vzpomnûli 5.
v˘roãí úmrtí pana Jána KoÏiaka, kdo
v srdci Ïije, neumírá. Vzpomínáme.
143/27

• Dne 6. ãervence jsme vzpomnûli
tﬁetí v˘roãí úmrtí pana Ing. Lubomíra Straky, zamûstnance Dolu âSM.
Kdo jste jej znali, s úctou vzpomûnte s námi. ManÏelka Vladimíra
a syn Martin, pﬁátelé a b˘valí spoB238/27
lupracovníci.

R141/27

• Dne 9. ãervence uplynou 4 roky,
kdy nás opustil milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek, Ing. Josef Fajkus, pracovník Dolu Paskov.
S úctou a láskou vzpomínají manÏelka Anna, dcera Eva, syn Daniel,
vnouãata Martinka, Jurko a Natalia.
B239/27

Provozní doba:
PO-PÁ od 9 –16 hod.

✧ OZNÁMENÍ
• Dne 4. 7. 2008 se doÏívá krásn˘ch
80 let p. Oldﬁich Latu‰insk˘, b˘val˘ horník z Dolu 1. máj. Tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek. V‰e nejlep‰í a hlavnû hodnû zdraví pﬁejí
manÏelka Irma, dcera Zdenka
s manÏelem Ivanem, syn Jiﬁí, vnuk
David a Lenkou a vnuãka Eva
s manÏelem ·tefanem z Dolu âSA
a pravnuãky Veronika, Kateﬁina a
Barborka.
B240/27

✧ PRODEJ
• Rekreaãní chatu v Beskydách
(Staré Hamry), velmi pûkné prostﬁedí, pozemek 850 m2, dobr˘
dojezd. Prohlídka dle domluvy.
Cena dohodou. Ihned volná. Inf.
na tel.: 606 444 428.
B241/27
• Vût‰í mnoÏství star‰ích cihel, nepotﬁebn˘ zbytek, odbûr moÏn˘ ihned.
levnû. Inf. na tel.: 737 505 604.
B242/27

• Keyboard. STAGG STK-120.49
mini kláves, 8hlasá polyfonie, 50
druhÛ zvukÛ a nástrojÛ, 30 doprovodn˘ch rytmÛ s funkcí Fill-In, 50
demo skladeb, pady bicích nástrojÛ na panelu, atd. Zakoupeno 18.
12. 2006 pÛvodní cena 1 900 Kã.
Nyní 1 000 Kã. Stojan pod keyboard a stojan na noty 800 Kã. Dohromady sleva. Tel.: 605 125 370.
B243/27

• Kompresor na koleãkách, nádrÏ 2x
50 l, motor 380 V. Hadice, redukãní ventil a odkalovaã. Cena 2 800
B244/27
Kã. Tel.: 739 972 043.
• Liftingové krémy firmy Oriflame,
denní a noãní, v˘hra. PÛvodní cena
1 200 Kã, nyní 600 Kã. Inf. na tel.:
607 144 669.
B245/27
• Nenároãné mamince tﬁi ta‰ky
obleãení pro chlapce vûk 1,5 aÏ 2
roky. Jako bonus ta‰ka teplej‰ích
souprav. Cena dohodou. Inf. na
B246/27
tel.: 607 144 669.

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

Autoset Centrum âR plus s.r.o.

V âERVENCI 2008

KONCESIONÁ¤ RENAULT

• Investice stavební (ISTAV)

30

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

109, 110, 111, 112, 113, 133
–

• Opravy stavební (OSTAV)

–

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

–
335, 672

Havíﬁov, Bludovick˘ kopec
tel.: 596 416 870

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

Tﬁinec, Lidická 166
tel.: 558 323 334 – 6

R142/27

Ubytování na pokojích, nebo v bungalovech.

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice

R122/27

TESLA – rekreaãní zaﬁízení u pﬁehrady
na Horní Beãvû cca 15 km od RoÏnova
pod Radho‰tûm nabízí rekreaãní pobyty.

V·E PRO VÁ· ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVOD≈OVACÍ TECHNIKU

LÉTO V BESKYDECH

diskretní jednání v na‰i kanceláﬁi
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Inzerce

Do
D´bieƒska
wrócà
górnicy
Górnik
Kopalni b´dziemy sprzyjaç, zapewnia burmistrz Wies∏aw Janiszewski

D A R M O WA G A Z E TA N I E T Y L K O D L A G Ó R N I K Ó W
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Wysokiej klasy, wygodne, niezawodne – takie powinny byç samoZdj´cia: Bogus∏aw Krzy˝anek
chody ratowników.

Nowe auta dla ratowników

CZERWIONKA-LESZCZYNY/
AMSTERDAM (bk) D´bieƒsko to
nazwa jednej z czterech dzielnic,
tworzàcych oko∏o 42-tysi´czne miasto i gmin´ Czerwionka-Leszczyny
w powiecie rybnickim. D´bieƒsko
to jednak tak˝e nazwa kopalni
w´gla kamiennego, której losy
budzà aktualnie sporo emocji.
Nale˝àce do nieistniejàcej ju˝
Gliwickiej Spó∏ki W´glowej przedsi´biorstwo wydobywcze zosta∏o
zamkni´te w 2000 roku i zlikwidowane w taki sposób, ˝e nie da si´ go
ponownie otworzyç. Pod ziemià
pozosta∏o wed∏ug szacunków oko∏o
190 mln ton w´gla, praktycznie w
ca∏oÊci koksowego. W ludziach
zwiàzanych z kopalnià pozosta∏
natomiast ˝al i rozgoryczenie.
W tych dniach przed „D´bieƒskiem” otwiera si´ nowa perspektywa. Spó∏ka New World Resources,
jeden z czo∏owych producentów
w´gla kamiennego w Europie i
jedyny udzia∏owiec ostrawskiej

spó∏ki w´glowej OKD, powiadomi∏a w czwartek 26 czerwca o uzyskaniu od polskiego resortu Êrodowiska koncesji na eksploatacj´ w´gla
w rejonie „D´bieƒsko 1“. Jak podano w komunikacie, koncesj´ na 50
lat uzyska∏a polska spó∏ka-córka
NWR „Karbonia PL“ na podstawie
wniosku z∏o˝onego 3 marca br.
„Na podstawie wst´pnego rozeznania wykonalnoÊci spó∏ka szacuje, ˝e ponad 50 procent zasobów
w´gla w rejonie „D´bieƒska” zalega w pok∏adach o mià˝szoÊci ponad
1,5 metra, co pozwala na efektywne
zastosowanie techniki Êcianowej.
Za∏o˝enia spó∏ki NWR w Kopalni
»D´bieƒsko 1« przewidujà rocznà
produkcj´ oko∏o czterech milionów
ton w´gla koksowego, co przedstawia mniej wi´cej 60 procent
dotychczasowej rocznej produkcji
NWR. Ta w 2007 roku wynosi∏a 6,8
mln ton w´gla koksujàcego. Spó∏ka
szacuje, ˝e w okresie nast´pnych 4
– 6 lat na budowa kopalni i osià-

gni´cie
docelowej
produkcji
potrzebne b´dà inwestycje wartoÊci
600 – 800 mln euro” – czytamy w
komunikacie NWR..
Dla ludzi z Czerwionki-Leszczyn nie to jest jednak najwa˝niejsze. Ich bardziej interesuje, ˝e
prac´ w kopalni znajdzie 2,5 – 3
tysiàce ludzi. Wielu innych skorzysta poÊrednio.
„Jak zamkni´to t´ kopalni´, to
by∏ szok i cios dla miasta i jego
mieszkaƒców, bo ta kopalnia by∏a
jednà z jego najwi´kszych ˝ywicielek“ – przybli˝y∏ dla „Górnika“
nastroje w gminie burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wies∏aw Janiszewski. „Wybudowanie nowej
kopalni da miastu nowà jakoÊç i
nowà perspektyw´. Nie ukrywam,
˝e podczas oceny wp∏ywu kopalni
na Êrodowisko mieliÊmy swoje
uwagi i zastrze˝enia. Natomiast do
samej kopalni jesteÊmy ustosunkowani pozytywnie i b´dziemy jej
sprzyjaç“.

Bezpieczeƒstwo: priorytet nie tylko w s∏owach
OSTRAWA (bk) Pi´ç samochodów
dostawczych VW Transporter 1,9
TDI (75 kW) o ∏àcznej wartoÊci 4
mln koron przekazano w poniedzia∏ek 30 czerwca w G∏ównej Stacji
Ratownictwa
Górniczego
(HBZS) w Ostrawie zak∏adowym
stacjom ratownictwa górniczego w
kopalniach „âSM“, „Darków“,
„Pasków“ oraz w zak∏adach „âSA“
i „¸azy“ Kopalni „Karwina”.
Jak powiedzia∏ dyrektor produkcyjny spó∏ki w´glowej OKD
Leo Bayer, sà one wyrazem nadzwyczajnej troski, jakà w OKD otaczane sà sprawy bezpieczeƒstwa, a
tak˝e namacalnym dowodem, ˝e
spó∏ka jest zdolna przeznaczyç na
te cele spore pieniàdze. Nowe

samochody, które pojmà razem z
kierowcà osiem osób i ∏adunek,
zwi´kszà operatywnoÊç i efektywnoÊç dzia∏aƒ zast´pów ratowniczych, przyczyniajàc si´ jednoczeÊnie do ujednolicenia techniki u˝ywanej przez ratowników górniczych. Kolejne samochody trafià
jeszcze do jednostek ratowniczych
w zak∏adach III Kopalni „Darków”
oraz „Po∏udnie” w Kopalni „âSM“.
Du˝y wóz ratowniczy z wyposa˝eniem medycznym otrzyma Kopalnia „Pasków”.
A czego wypada ˝yczyç ratownikom przy takiej okazji? „OczywiÊcie, ˝eby by∏o jak najmniej ostrych
wyjazdów” - skonkludowa∏ dyrektor HBZS Václav Po‰ta.

Nad resztkami zabudowaƒ by∏ej kopalni „D´bieƒsko” nadal królujà wie˝e szybowe. Za sprawà spó∏ki
Fot. Drahoslav Ramík
New World Resources za par´ lat znów wróci na tereny ˝ycie.

Rozmowy nad Êwiadectwami maturalnymi
Wykszta∏cenie daje cz∏owiekowi lepsze rozeznanie i szersze perspektywy

Oto one: Nowiuteƒkie smochody Volkswagen Transporter 1,9 TDI
(75 kW) dla zak∏adowych jednostek ratowniczych.

TEMAT

TYGODNIA

Jastrz´bska spó∏ka Êwi´tuje 15-lecie
JASTRZ¢BIE (am) W tym roku
Jastrz´bska Spó∏ka W´glowa, przysz∏y partner OKD przy eksploatacji
pok∏adów z by∏ego „Morcinka”,
obchodzi 15. rocznic´ swego istnienia. Z tej okazji w niedziel´ 6 lipca
na Stadionie Miejskim w Jastrz´biu
Zdroju zostanie zorganizowany
festyn dla wszystkich pracowników
spó∏ki i ich rodzin, a tak˝e mieszkaƒców miasta. Organizatorzy festynu zapowiadajà wiele atrakcji. Na

poczàtek wystàpi zespó∏ „Brathanki”, po nim oko∏o godziny 17 w folkowym rytmie zagra grupa „Redlin”.
PublicznoÊç czeka równie˝ wyzwanie intelektualne – konkurs wiedzy
o Jubilatce. B´dzie to ogólny sprawdzian wiedzy o Jastrz´bskiej Spó∏ce
W´glowej, oczywiÊcie z nagrodami.
Oko∏o godziny 20.30 wystàpi zespó∏
„Blue Cafe”. Ukoronowaniem rocznicowych uroczystoÊci b´dzie pokaz
ogni sztucznych.

CARBOKOV

Górnik

DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW
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702 00 Moravská Ostrava • Redaktor kolumny: Mgr Bogus∏aw Krzy˝anek
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KARWINA Wykszta∏ceniem Êrednim górniczym legitymuje si´ od
poniedzia∏ku 23 czerwca 41 górników, którzy pomyÊlnie zdali egzaminy maturalne na kierunku Górnictwo i Geologia Górnicza w Technikum Przemys∏owym w Karwinie.
Dwudziestu siedmiu z nich to pracownicy spó∏ki w´glowej OKD.
Aby zdobyç górniczà kwalifikacj´, musieli pomyÊlnie ukoƒczyç
dwuletnie zaoczne studium pomaturalne. Nie wszystkim si´ uda∏o.
Przed dwoma laty zaczyna∏o
nauk´ 47 osób, w tym trzydziestu z
OKD. Z tych, którzy dobrn´li a˝
do mety, czytaj – matury, nikt jednak nie obla∏. Co wi´cej, czternastu uczniów otrzyma∏o Êwiadectwo
maturalne z odznaczeniem.

„Musz´ powiedzieç, ˝e byliÊcie
lepsi od dziennych uczniów i przyczyniliÊcie si´ do podniesienia
poziomu nauczania w naszej szkole” – oceni∏a postaw´ górników
dyrektor karwiƒskiej „przemys∏ówki” âeslava Luka‰tíková.
Tylko s∏owa uznania mia∏ dla nich
tak˝e kierownik kszta∏cenia zaocznego TP Jan Kubica. „By∏o widaç,
˝e ci ch∏opcy sà naprawd´ zainteresowani
zdobyciem
tego
wykszta∏cenia i to odbi∏o si´ równie˝ na ich wynikach“ – chwali∏.
A jakie plany snujà obecnie
nowi fachowcy? „Pierwszà matur´
zdoby∏em na kierunku mechanik
maszyn i urzàdzeƒ. Dlatego ch´tnie bym przyjà∏ miejsce mechanika robót przygotowawczych. W

ka˝dym wypadku wierz´ w lepszy
zarobek i wzrost karierowy” –
powiedzia∏ 30-letni górnik przodkowy z Kopalni „Darków” Jiﬁí
Stanûk. Podobne cele stawiajà
sobie i inni. Sà jednak i tacy, którzy wybiegajà myÊlà dalej.
„Ja nie chcia∏bym zmieniaç
miejsca. Jestem absolwentem
technikum maszynowego i ch´tnie
bym zosta∏ przy maszynach chodnikowych“ – utrzymuje 46-letni
konserwator z zak∏adu „¸azy“
Kopalni „Karwina“ Pavel Kollár.
Dlaczego wi´c podejmowa∏ trud
nauki? „Cz∏owiek nigdy nie mo˝e
wiedzieç, co b´dzie jutro. Jak
b´dzie ze zdrowiem, zatrudnieniem. Z takim Êwiadectwem w kieszeni mog´ znaleêç prac´ nie tylko
w górnictwie, ale tak˝e przy robotach realizowanych sposobem górniczym, na przyk∏ad przy budowie
kolektorów, drà˝eniu tuneli, badaniach geologicznych. Cz∏owieku
daje to lepsze rozeznanie i szersze
perspektywy“.
Drugi cykl zaocznego studium
pomaturalnego na kierunku Górnictwo i Geologia Górnicza w karwiƒskim technikum rozpoczyna
si´ 1 wrzeÊnia. Tym razem zg∏osi∏o
si´ ju˝ 54 ch´tnych, w tym 44 pracowników OKD.
TEKST I ZDJ¢CIE:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Dwa lata nauki, ale teraz mi∏o
poczytaç.
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Sport

Karvinou povede ve druhé lize Kalvoda
Protest Znojma v˘konn˘ v˘bor neuznal a posvûtil pﬁevod do MFK
fanou‰kÛm obrovskou radost, do
mûsta se vrátí ‰piãková soutûÏ.
„Jsme moc rádi, Ïe se podaﬁilo
dotáhnout v‰echna jednání do
úspû‰ného konce a Ïe v˘konn˘
v˘bor tento pﬁesun posvûtil. Mûsto
Karviná si druhou nejvy‰‰í soutûÏ
zaslouÏí. Vrcholn˘ fotbal patﬁí do
velk˘ch mûst,“ prohlásil pﬁedseda
MFK Karviná Jan Wolf.

Machala ‰el do Hradce,
MFK získal Kalvodu

Derby Karviná – Hluãín uvidíme opût maximálnû v poháru. KarviFOTO: Ivo Dudek
ná do druhé ligy postupuje, Hluãín z ní padá.
KARVINÁ (tam) Zku‰en˘ trenér
Leo‰ Kalvoda, b˘val˘ kouã Hradce
Králové, HFK Olomouc a Slovácka, povede v pﬁí‰tí sezonû fotbalisty MFK Karviná. Ti budou pod
jeho vedením bojovat o co nejlep‰í
pozici ve druhé lize.

V˘konn˘ v˘bor âeskomoravského fotbalového svazu schválil
pﬁesun druholigov˘ch práv ze
Sigmy Olomouc do Karviné. Olomoucké béãko zase bude místo
karvinského t˘mu pÛsobit v MSFL.
Tato zpráva pﬁinesla karvinsk˘m

Události nabraly je‰tû dramatiãtûj‰í spád, neÏ se dalo ãekat. V˘mûna práv se nelíbila Znojmu, které
skonãilo v MSFL na druhém místû.
A na svaz poslalo protestní dopis.
„Podle soutûÏního ﬁádu mûl v pﬁípadû nezájmu vítûze soutûÏe o
postup dostat ‰anci druh˘ v poﬁadí,“ stálo mimo jiné v dopise.
V˘konn˘ v˘bor ale nakonec dal za
pravdu Karviné.
Karvin‰tí hráãi se uÏ na druhou
ligu tû‰í. „Bude zajímavé si ovûﬁit,
jestli na vy‰‰í soutûÏ skuteãnû
máme. Doufám, Ïe nebudeme mít
existenãní problémy a budeme se
drÏet v klidném stﬁedu tabulky,“
vûﬁí nejlep‰í stﬁelec t˘mu Martin
Opic. „Základem je, Ïe se podaﬁilo
získat kvalitního trenéra, kter˘
z nás urãitû dostane to nejlep‰í.“
Z ‰ir‰ího kádru olomoucké
Sigmy pﬁi‰li do Karviné obránce
Suchánek, útoãník Richter a brankáﬁ Blaha. Dal‰í posily hledá klub
na Slovensku.

Kanon˘r vyhlíÏí vy‰‰í soutûÏ
Hasiã Opic by dal za sebe i spoluhráãe ruku do ohnû
KARVINÁ, BOHUMÍN (tam)
Druhá fotbalová liga je v˘zvou i
pro kanon˘ra MFK Karviná Martina Opice. Také on se tû‰í, Ïe si
své schopnosti o soutûÏ v˘‰e
poﬁádnû provûﬁí.
VraÈme se ale je‰tû k minulé
sezonû v MSFL, která pro vás
skonãila velmi slu‰n˘m ãtvrt˘m
místem. Jak ji hodnotíte?

nikdo by se nemohl divit. Takové
vûci se prostû stávají, za sebe i za
kluky mÛÏu dát ruku do ohnû, Ïe
jsme nic nevypustili.“
Budete hrát druhou ligu, uvaÏujete o profesionální smlouvû?

„Já pracuji jako hasiã a na tom
se nic nezmûní. UÏ jsem sice
dostal od vedení karvinského
klubu nabídku na profesionální
smlouvu, ale neakceptoval jsem ji.
Mám svou práci rád a nehodlám
se jí vzdávat.“

OSTRAVA (tam) První fotbalová
liga má sice aÏ do prvního srpnového víkendu volno, v ostravském
Baníku se v‰ak neustále nûco dûje.
Stále není uzavﬁen kádr a velkou
novinkou je také nov˘ fan shop
v centru Ostravy.
Kam se Svûrko‰em? Nejlep‰í
hráã Baníku stále nemá jasno, kde
bude hrát v pﬁí‰tí sezonû. Saturn
Moskevská oblast, CSKA Moskva,
Fulham, to je jen stroh˘ v˘ãet nejvût‰ích zájemcÛ. „V‰echny nabídky
jsou zajímavé pro klub i pro Vencu,
v‰e záleÏí na dohodû. Stále ale není
vylouãena ani moÏnost, Ïe by zÛstal
na Bazalech,“ prohlásil generální
manaÏer Verner Liãka. Ostravsk˘
klub si finanãnû polep‰il prodejem
Luká‰e Magery do Rumunska a
Davida Bystronû do Bulharska,
takÏe pﬁísun penûz nemusí b˘t
v tomto pﬁípadû aÏ tak rozhodující.
Vrátí se Mario Liãka? Po Stﬁihavkovi, Markoviãovi a posilách
z juniorky by mohl t˘m doplnit také
Mario Liãka. Ten by se na Bazaly

vrátil po tﬁech letech, které strávil
ve Slovácku a druholigovém anglickém Southamptonu. „Tam uÏ pÛsobit nebudu, protoÏe ode‰el trenér,
kter˘ mi vûﬁil, a navíc mi nabídli
hor‰í finanãní podmínky. Mám
nabídku z tﬁetiligového Leicesteru
a druhé ‰panûlské ligy. Baník ale o
mé sluÏby stojí, tak uvidíme, jestli
se dohodneme,“ prohlásil mlad‰í
syn manaÏera Vernera Liãky, kter˘
uÏ s ostravsk˘mi fotbalisty trénuje.
Nov˘ fan shop na Kuﬁím rynku.
Dal‰í dobrou zprávou pro fanou‰ky
Baníku je nov˘ fan shop v centru
Ostravy. V rohu Kuﬁího rynku
vznikla zbrusu nová prodejna, kde
seÏenete nejen dresy, ‰ály, k‰iltovky
a dal‰í baníkovské suven˘ry, ale
také permanentky. „Fan shop
v centru kdysi byl, takÏe je to ná‰
dal‰í návrat k tradici,“ prohlásil
mluvãí Baníku Igor Bruzl. A fanou‰ci byli spokojeni: „Fan shop je
super. Nejvût‰í radost ale mám
z nov˘ch modrobíl˘ch dresÛ,“ ﬁekl
fanda Jiﬁí ·ebesta z ·enova.

Turnaj v malé kopané pro Krasavce

Krasavci se radují z vítûzství v turnaji.

FOTO: TJ Baník Fuãík Orlová

ORLOVÁ (red) Fotbalov˘ klub TJ Baník Fuãík Orlová uspoﬁádal 3. roãník mezinárodního turnaje v malé kopané. Na kvalitnû pﬁipraven˘ch hﬁi‰tích se pﬁedstavilo tûchto 16 muÏstev: Amatori de Verona, Riviera Guili
Team, H.I.S., FC Voãko, âSAD Havíﬁov, Slezan Orlová, Chachaﬁi, Dream
Team, Krasavci, Îofinka, FC Bruno, Kanárci, VûﬁÀovice, Joga Bonito,
Pepino Ostrava, Bambeloci SSKA. Postupov˘ klíã byl jednoduch˘: první
dva celky z kaÏdé skupiny postoupily do play off o hodnotné ceny, zbylá
muÏstva se utkala v „play down“ o cenu útûchy.
Zpestﬁením turnaje byla úãast t˘mu Ïen âSAD Havíﬁov. Toto druÏstvo
pﬁedvedlo velmi kvalitní v˘kony a dokázal své muÏské kolegy poﬁádnû
potrápit. Úlohu „ãerného konû“ turnaje potvrdili Krasavci sloÏení pﬁedev‰ím z b˘val˘ch hokejistÛ HC Orlová. Ti pro‰li aÏ do finále, kde porazili
nejvût‰ího favorita turnaje Riviera Guili Team 4:2. Na tﬁetím místû skonãilo muÏstvo H.I.S. Cenu útûchy získal poﬁádající t˘m Îofinka. Nejlep‰ím
brankáﬁem turnaje byl vyhlá‰en Mikesch z t˘mu FC Bruno, nejlep‰ím hráãem pak Hol˘ z t˘mu Riviera Guili Team.

Memoriál M. Kovaﬁíka v kopané
OSTRAVA (tam) Mezinárodního
Ïákovského turnaje s názvem
Memoriál M. Kovaﬁíka se v Ostravû zúãastnilo sedm t˘mÛ z Polska,
Slovenska a âeské republiky. Ná‰
region zastupovaly t˘my Svinova,
Poruby a Staﬁíãe. Do finále se
nakonec probojovali porub‰tí fotbalisté, kteﬁí podlehli polské ·lonské 0:2. Stejn˘ soupeﬁ vyﬁadil i Svinov, kter˘ nakonec skonãil pát˘.
Staﬁíã obsadil poslední sedmé
FOTO: Pavel Majer
místo.

„Podzim byl z na‰í strany nev˘razn˘, ztráceli jsme body v posledních minutách, byli jsme ke konci
zápasÛ nesoustﬁedûni. TakÏe jsme
získali nelichotivou pﬁezdívku
„remízoví králi“. V zimní pﬁípravû
jsme pak zamakali, pﬁi‰ly nûjaké
posily a jaro uÏ bylo mnohem lep‰í.
âtvrté místo je urãitû úspûch.“
Sledovali jste jednání ‰éfÛ
klubu o druholigové licenci?

V˘‰kaﬁ Jaroslav Bába vûﬁí v medaili

„Já jsem to nijak neproÏíval,
protoÏe normálnû pracuji a fotbal
je pro mû jen nûco navíc. Spoluhráãi, kteﬁí jsou na fotbale ekonomicky závislí, to ale zﬁejmû sledovali mnohem více.“
DrÏeli jste olomouckému
béãku palce, aby MSFL vyhrálo?
„Jasnû, Ïe jsme mu pﬁáli. Ale
to bylo tak v‰echno. Rozhodnû
jsme ho doma schválnû vyhrát
nenechali, jak se nûkde psalo.
Prohráli jsme sice 0:2, ale kdybychom v prvním poloãase vedli 3:0,

Zajímavosti z ostravsk˘ch BazalÛ

Bude zajímavé sledovat, zda se karvinsk˘ Martin Opic (uproFOTO: Ivo Dudek
stﬁed) stﬁelecky prosadí i ve druhé lize.

HAVÍ¤OV (tam) Havíﬁovsk˘ v˘‰kaﬁ Jaroslav Bába má o jeden
dÛvod víc, proã se tû‰it na olympiádu. V pekingském kotli totiÏ nebude reprezentovat âeskou republiku
sám, ale s kolegou Tomá‰em
JankÛ, kter˘ také splnil limit.
„To je v˘borná zpráva. Tomá‰ovi jsem celou dobu drÏel palce, abychom tam jet spolu. A vy‰lo to,“
radoval se závodník SSK Vítkovice. Tﬁetím do party by se mohl stát
Svatoslav Ton, kter˘ o limit stále
je‰tû usiluje.

Jaroslav Bába by velmi rád navázal na bronzovou olympijskou medaili z Atén. „Kdybych získal placku,
byl bych nej‰Èastnûj‰í ãlovûk pod
sluncem. Naopak absence ve finále
olympijského závodu by zase pro mû
byla obrovsk˘m zklamáním,“ vymezil si cíle ãesk˘ reprezentant. Ten se
po tûÏkém zranûní kotníku dostal
zpût na vrcholnou úroveÀ, uÏ se mu
podaﬁilo pﬁenést pﬁes laÈku ve v˘‰ce
230 cm. „Úplnû ideální to poﬁád není,
ale vûﬁím, Ïe do olympiády pÛjde
forma je‰tû nahoru,“ vûﬁí Bába.
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