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Bývalé majoritní vlastníky těžařské
ﬁrmy již s NWR a OKD nic nespojuje.

NOKD přispívá i na pomoc přírodě –
granty na ochranu a chov zvěře

Tři body z Prahy a MFK OKD na druhé
příčce. V sobotu na derby s FM!

Bezpečnostní heslo měsíce: Je lepší řešit skoronehody než prošetřovat pracovní úrazy!

Dobrá příprava porubu je nejdůležitější
součástí před úspěšným ﬁnišem – těžbou

Editorial

Pavel Konečný
právník OKD

Chlapi z provozu
vybavování a likvidace
porubů Důlního závodu 1
s předstihem připravili
porub, od kterého se
očekává průměrná denní
těžba ve výši více než
3500 tun
KARVINÁ – Začátek roku 2016 byl
pro kolektivy provozu vybavování a likvidace porubů Důlního závodu 1 ve znamení přípravy a realizace vybavení porubu 140 708,
který se nachází v oblasti 40. sloje
7. kry lokality Lazy. Jde o 200 metrů dlouhou stěnu s průměrnou
mocností 5,2 metru, která by měla
v letošním roce dát na půl milionu tun uhlí. Včasné zprovoznění
tohoto velkokapacitního porubu
bylo ostře sledováno. S jeho včasným rozjezdem a následným bezproblémovým dobýváním počítá letošní výrobní plán závodu 1.
Očekává se od něj zhruba šestina
jeho celoroční těžby.

Nezbytná byla
dokonalá příprava
„Před zahájením akce bylo nutné stanovit způsob překlizu mechanizované výztuže DBT 28/60
z porubu 140 706 do porubu
140 708 a realizovat přípravné
práce pro dopravu více než stovky téměř čtyřicetitunových sekcí

Převezli 110 a nainstalovali
114 výztuží DBT28/60
Přestože se jedná o největší a nejtěžší výztuž v OKD, vybavovačům
z Karviné pod vedením vedoucího
úseku Jiřího Macháčka a mechanika úseku Štěpána Koloničného
s podporou pracovníků Bastavu se
podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku při této technologii – za pouhých 31 pracovních dnů vyplenit,
převézt a nainstalovat 110 kusů mechanizované výztuže DBT28/60,
což je úctyhodný denní průměr
3,5 sekce. Značný podíl na tomto úspěchu měli také chlapi s ﬁrmy Bastav pod vedením vedoucího
úseku Miroslava Kozára, mechanika úseku Milana Bušky a hlavního
předáka Lubomíra Prušky. Ti zcela
profesionálně vytahovali obří sekce
z řady a převáželi je do opravárenské komory. V ní byla postupně vyměněna téměř všechna překládací
táhla sekcí včetně válců.
Pokračování na straně 2
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Vážení kolegové,
tentokrát připadla na mě milá
povinnost napsat úvodní sloupek
k dnešnímu vydání našeho ﬁremního
časopisu.
V posledních týdnech došlo
ke změnám na úrovni top managementu OKD. K důležitým změnám
však nedochází jen v naší společnosti, ale také na poli legislativy.
Dne 1. ledna 2016 uběhly právě dva
roky od nabytí účinnosti základního
právního předpisu soukromého
práva, a sice zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Oproti českým
tradicím nebyl tento zákon prozatím
novelizován, a to navzdory snahám
části zejména politické reprezentace.
K výrazným změnám však došlo
v pracovním právu, kdy od října
2015 byla problematika odškodňování a pracovních úrazů vrácena
z přechodných ustanovení zákoníku
práce do jeho části jedenácté, čímž
skončil téměř 10 let trvající provizorní
stav této významné pracovněprávní
problematiky. Do této problematiky
pak v únoru 2016 vnesl nové světlo
Ústavní soud, když doporučil, aby
se v praxi postupovalo individuálně,
případ od případu, a nikoli paušálně.
Jak můžeme vidět z výše uvedeného, současný život, a to ne jen ten
„hornický“, je předmětem velkých
změn a my, ať už vykonáváme
jakoukoliv práci, bychom na ně měli
být připraveni. Neboť jak se říká, kdo
je připraven, není překvapen.
Zdař Bůh

Technologie porubu
Doprava 40tunové mechanizované výztuže DBT 28/60 po závěsné drážce.
vcelku, což je rozhodujícím předpokladem úspěšnosti při vybavování porubu,” říká Česlav Lincer,
vedoucí provozu vybavování a likvidace DZ 1, a popisuje objem
a další postup prací.
„V době, kdy razicí kolektiv
hlavního předáka Ondřeje Špičky
kvalitně připravoval likvidač-

ní kanál pro výkliz sekcí z porubu
140 706, osádky spojených kolektivů vybavování hlavních předáků Jaromíra Szarzece a Ladislava
Lučana se podílely na dopravě
a montáži porubového dopravníku PF 6, sběrného dopravníku
PZF 11 a instalaci dopravní drážky
ZD 24 D/130 na chodbě 40707-1

pro dopravu sekcí vcelku. Když vybavovači převzali od přípravářů likvidační kanál 140 706, byl již nainstalován a zprovozněn porubový
dopravník PF 6/1042 v délce 200
metrů a sběrný dopravník PZF 11
dlouhý 60 metrů. To umožňovalo
veškeré síly soustředit na překliz
výztuže,” uvádí Česlav Lincer.

Mechanizovaná výztuž: DBT 28/60
Počet kusů:
114
dobývací kombajn:
SL 500
porubový dopravník:
PF 6/1042
podporubový dopravník:
PZF 11
pásové odtěžení:
TP 1200
délka pásového odtěžení: 700 metrů
průměrná mocnost:
5,2 metru
délka porubu:
200 metrů

Nadějný porub čeká přecházení dělicí štrekou
Kolektiv Rostislava
Špalka z úseku
Rostislava Huspeky
dostává fedrunkové
pověsti. Během týdne
od nájezdu nové stěny
nakopal plus nad režim

4,5

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Poslední blok ve 33. sloji II.B kry na jižní lokalitě stonavské šachty kopou od předposledního týdne února horníci pod taktovkou známého rubáňového dua
Rosťa & Rosťa. Tedy hlavního
předáka Špalka a vedoucího úseku Huspeky. Od výjezdu z prorážky dostávají v porubu 331 313/1
své pověsti.
„Hned s nafáráním stěny, mimochodem uspíšeným, jsme těžili 200 až 400 tun denně. Výkony
jsme
postupně
navyšovali

rubání podle něj stojí v cestě děLumírem Zapalačem, Andrzejem
licí třída 331 373/3, to znamená
Nowatkowskim,
Františkem
prodloužení porubní fronty o třiJarábkem, Miroslavem Valanym
cet metrů. Stávající počet šestaa Rafalem Witkem čekají zanepadesáti sekcí se tím zvýší o daldlouho práce navíc.
ších dvaadvacet.
„Po docela úspěšném výjez„Většinu
nových
du z prorážky zvládali řásekcí nám nachysdově dva až tři pokosy
tali ve spojovačna partu. Za týden ujece, zbytek v úvodli necelých třicet metěrně
ní třídě 331 333/1.
rů,“ pokračuje posledTolik metrů prům
ní únorový pátek mel
va
po
stu
po
denně
chanik jižanského proporub 331 313/1
vozu rubání Miroslav
v závěru února.
Magej.
Postupujícímu

Hlavní předák Rostislav Špalek u kombajnu v nové stěně.
a na technický režim jsme už nakopali navíc,“ uvádí hlavní předák s tím, že část kolektivu o necelé devadesátce chlapů si nové
působiště doinstalovala sama
(po vybavovačích z CZ Bastav).
Ostatní obkládali na lokalitě
Sever zdárně dokopaný předchozí porub 371 000. Po příchodu
na Jih prakticky okamžitě začíná
kompletní parta s fedrunkem.

„Do konce února jsme ujeli
více než třicet metrů a denní těžba narostla na 800 až 1000 tun.
Z hornického pohledu: krásná
stěna. Od začátku bez problémů
se stropem nebo mocností,“ říká
Špalek, jehož kolektiv si brousí
zuby na první letošní limiťák. Ten
ovšem nebude zadarmo, od desáté sekce se objevují eroze. Je jisté,
že havíře se směnovými předáky

Chlapi z kolektivu si stěnu prodlouží sami. Porub dojede na děličku ještě před březnovou velikonoční výlukou, “ doplňuje Magej.
Stěna 331 313/1 je poměrně krátká, Špalkův kolektiv ji dokope
na jaře. Při dojezdu musí počítat
s tektonikou a ukončení je plánováno na díle 331 355. Pak bude
těžba v této oblasti minulostí.

Parametry porubu
 průměrná mocnost 2,2 metru
 směrná délka při nájezdu 78
metrů
 mechanizované výztuže Fazos
15/31
 kombajn KSW 460 NE
 stěnový dopravník Rybnik 850
 podporubový dopravník PZF
09 Grot
 odtěžení třemi linkami pásů T5
1200 a čtyřmi linkami TP 630

Porub 331 313/1 je posledním v oblasti 33. sloje 2.B kry.

Radek Lukša
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101 únorových metrů
kolektivu Petra Plačka
Hydraulická dílna na lokalitě Staříč, kde chystají do zásoby výztuže Hemscheidt.

Otevírají cestu uhlí
Urychlit přípravu těžebních
kapacit se vybavovači Důlního
závodu 3 snaží i přiblížením
části technologií na výdušnou
či úvodní třídu, případně
do předpolí porubů, které musí
letos nainstalovat
CHLEBOVICE – Závěrem února předali horníci kolektivu Martina Majse
obložený porub 112 407. Od března
spadají s úsekem T1 Libora Nevařila
dočasně pod „vedení“ vybavování
a likvidací. Zapojují se totiž do přípravy své další chlebovické stěny
ve vedlejší kostce, prvního letošního překlizu a instalace těžebního
komplexu v Důlním závodě 3.

Rubáňoví jsou
pod taktovkou VaL

prorážky začalo s montážními
pracemi. Ve stěně bude pluh PL
730 a stojky IHV.

STAŘÍČ – Osádky hlavního předáka Petra Plačka z úseku Romana
Gajdzici přispěly v únoru nejvýznamněji ke splnění režimu
paskovských přípravářů v celkové výši 376 metrů. Na štrece 059 5351 totiž vyrazily stovku
a ještě jeden metr přidaly.
„Plačci v dobré ražbě jedou jak
urvaní. A tu jejich současnou považujeme za moc pěknou. Na nic
si nehrají, prostě naprosto systematicky a automaticky razí,“ popisoval počínání kolektivu vedoucí úseku P2 Gajdzica. Plaček
& spol., jak podotkl, dostali pracoviště na rozmezí lokalit Staříč
a Chlebovice, jednu z momentálně
nejvzdálenějších čeleb v Důlním
závodě 3 fáranou z „dvojky“.
Únorových 101 metrů vyrazili na přípravě výdušné třídy porubu 059 607 – jednoho z nosných

V létě přijde
„malý kulový blesk“
„Na přelomu června a července pak
očekáváme malý kulový blesk –
vybavování dvou porubů, 059 607
a 145 436 opět v Chlebovicích,“ pokračuje Pisula. Pro první vybavovačku už stihli Kubienovi chlapi – před
nástupem do 112 408 – sami nastěhovat do předpolí porubu celkem
devadesát sekcí Glinik opravených
v paskovské dílně SC pod taktovkou
Pavla Žáčka. Návoz zbývajících dvaatřiceti obstará provoz dopravy vedený Reném Gadatschem. Do stěny
059 607, která je považována za kapacitní a má najet v srpnu, půjdou
Majsovi horníci. Pro současně s ní
vybavované rubání 145 436 se počítá s kolektivem Pavla Pospíchala
z úseku T3 vedeného Jiřím Drábkem.
Dostane tam pluhovou soupravu PL
82 a stojky IHV.

„Rubáňoví z T1 i s mechanikem
Ladislavem Weisserem jsou plně
k dispozici úseku vybavování
a likvidace s předákem Emilem
Boreckým. Jeho vedoucí Jaroslav
Kubiena za vše zodpovídá s cílem
Kombajn potřetí stěnu
celou akci minimálně o týden urychnenafárá
lit,“ vysvětluje technický náměstek
Marcin Pisula s tím, že nový porub
„Pluh PL 82 a IHV dostanou po ná112 408 má v harmonogramu nájezdu obou zmíněných pracovišť
jezd v poslední dubnové dekádě.
také do prvního letošního nového
Dobývat ho budou se 106
porubu ve Staříči. Ve stěsekcemi Hemscheidt,
ně 074 799/1x bude
pluhem RHH 800,
kopat kolektiv Petra
stěnovým dopravZemana,“ upřesníkem PF 3/822
ňuje technický
a podporubovým
náměstek. Druhé
í
uj
s plán
zařízením PZF 08
pololetí se podle
Tolik porubů leto yři
čt
P3. Technologie
něj stane labutí
dobývat v DZ 3;
n
de
je
se stěhují
písní
kombajnoho
to
(z
sekcové
přímým překlizem,
vého dobývacího
st
še
a
ý)
ov
jn
komba
repase sekcí prokomplexu na DZ
stojkových.
běhnou v montážní
3. Fedrující porub
komoře. Další do rezervy
063 608/1 dokope
chystají na povrchu.
do konce léta, pak nade„Paskovští vybavovači si mohou
jdou likvidační operace s výklizem
připadat jako pěšci na šachovnici.
kombajnu KGE 710FM a sekcemi
Kmitají a budou kmitat z jednoho
Fazos 12/28.
pracoviště na druhé podle potře„Zapomenout nesmíme ani
by,“ uvádí technický náměstek.
na další důležitou akci tohoto roku –
A jeho slova dokládá zahájení
vystěhování technologie z uzavřenépřednáklizu stěnového dopravníku
ho porubu 074 799, který dobývaly
DH 726 na výduch a sběrného
Zemanovy osádky. A to pluhu GH
TH 700 s drtičem TU 2 na úvod
9/38, sekcí Bucyrus 650/2000,
budoucího porubu 112 751 též
dopravníku PF 4/932. Na povrch ji
na chlebovické lokalitě. Od prvchceme dostat, aby mohla být znoního březnového dne se zde snaží
vu nasazena na jiných pracovištích
urychlit přípravu další těžební kav OKD,“ doplňuje Pisula.
pacity, aby se ihned po dokončení
Radek Lukša
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Chlapi z čelbového
úseku P2 se podíleli
na přípravě tříd pro nový
kapacitní porub v 059.
sloji, který se nachází
v Důlním závodě 3
takřka mezi lokalitami
Staříč a Chlebovice

Směnový předák Marek Fajman patří k oporám Plačkova kolektivu.
Byť jen sedmasedmdesátisekcových v tomto roce.
metrovým postupem,“
„Čtyři měsíce předtím
upřesnil Gajdzica.
razili do kopce dílo
Kolektivu pracu059 7231/1. Po vyjícímu s vrtacím
točení a vybavovozem VVH 1-R
vačce začali jet
ěli raziči
a
nakladačem
narovno, krásně
Tak daleko to m ného
Hausherr
chyve sloji s mocnosPetra Plačka a Re y,
bělo k prvnímu
tí 110 až 120 cenMichálka na čelb i,
oval
březnovému páttimetrů. Už v ledkolegové si utah
lý
ce
li
dě
ku
na dorážku vrchnu splnili parameíž
bj
„o
že
ní kaple 272 metru.
try limitního výkonu.
svět“.
„Očekáváme, že skončí
dříve. Výkony tomu odpovídají. Ve druhém měsíci měli průměrný denní postup v proﬁlu SPN
12 G ve výši 5,11 metru. Pochvalu
zaslouží i mechanik Luděk Šajtar,
jenž perfektně chystá mašiny,“
uvedl Gajdzica.
Plačkovi chlapi s předáky směn
Milanem Kamasem, Markem
Fajmanem, Michalem Omelkou

4,5 km

a Daliborem Mikšaníkem zaznamenali letošní druhou stovkovou
metráž DZ 3. Tou první se v lednu pochlubil kolektiv Zdeňka
Szewczyka (ten si sice v únoru kladívka nepřipsal, nicméně z úseku P1 Martina Dobrovolného splnili s 58 metry LV raziči Jiřího
Hantschela a Martina Řepišťáka).
Na těžní třídě rubání 059 607
pak zvládly ve druhém měsíci limiťák osádky Reného Michálka
spadající pod P2. „Splnily na sto
procent vyražením osmaosmdesáti metrů v proﬁlu SPN 14G
s postupem v průměru 4,46 metru za den. Se stejnou technologií, jakou používají Plačci,“ řekl
Gajdzica s tím, že Mokrošovy
chlapy čeká po probití do třídy
059 5353/1 prorážka výchozího
kanálu.
Radek Lukša

Rubáňové zápisy na skuru

Za nejúspěšnější kolektiv se vyhlášení LV zúčastnil vedoucí úseku (vpravo).

Proti třem lednovým přibyly
v únoru jen dva. Opět se fedrovalo u paskovských kombajnistů
v porubu 063 608/1, zde horníci
Janusze Siwka z Alpexu odrubali
14 875 m². Měli druhý LV, stejně

jako kolektiv Pavla Pospíchala
kopající ve stěně 077 782, kde
odrubaná plocha činila 9720
m². Havíři ze stojkového rubání
od „Pospy“ vše podtrhli nulou
v kolonce registrovaných úrazů!

Dobrá příprava porubu je nejdůležitější
součástí před úspěšným ﬁnišem – těžbou

AMSTERODAM – CERCL Mining
Holdings B.V., a její přidružené
společnosti převedly veškeré
své akcie v NWR Plc do NWR
Plc za nulové protiplnění.
Tím byl dokončen dohodnutý
odchod bývalého většinového akcionáře ze společností
NWR a OKD. Týdeníku Horník
to potvrdil mluvčí společnosti
New World Resources Plc (NWR
Plc) v České republice Radek
Němeček.
24. února 2016 NWR Plc v reakci na plánovanou změnu majoritního akcionáře oznámila, že
CERCL Mining Holdings B.V. a její
přidružené společnosti včetně
společnosti Asental Property B.V.
(spolu, dále jen CERCL) souhlasily s převodem veškerých akcií
NWR Plc do NWR Plc za nulovou

FOTO: DZ 1

Odchod většinového
akcionáře dokončen
Dobývací kombajn SL 500 v prostoru mechanizované výztuže DBT 28/60.
Dokončení ze strany 1

protihodnotu, aby usnadnily proces restrukturalizace tím, že zredukují počet zúčastněných stran,
které jsou zapojeny do vyjednávání a implementace. V době
převodu podléhala transakce
splnění určitých podmínek, které
nyní byly všechny naplněny.
To znamená ukončení spojení
společnosti CERCL se skupinou
NWR. Peter Kadas a Charles
Harman již rezignovali ze svých
nezávislých nevýkonných ředitelských funkcí ve všech společnostech skupiny NWR s očekáváním
realizace transakce.
red

Na uvedení porubu do provozu
se podílela řada profesí
Montáží odtěžovací linky, tvořenou dvěma pásovými dopravníky TP 1200 v délce 700 metrů, byl tradičně pověřen kolektiv ﬁrmy Carbokov s vedoucím úseku Romanem Sabalem.
Spolehlivý a bezporuchový provoz pásů je vždy základem úspěšné těžby. O to cennější je fakt, že
Carbokováci se s úkoly vypořádali v daném termínu a požadované kvalitě. Velmi precizní výkon
odvedli také pracovníci úseku
hydrauliky vedoucího Romana

Piechaczka a hlavního předáka
Štefana Grochala.
Významným a velmi důležitým prvkem, který ovlivnil
úspěšnost akce, byl téměř bezporuchový provoz závěsných
lokomotiv a také realizovaná
opatření nutná k přepravě obzvláště těžkých břemen. Také
proto nebyly problémy s dopravní trasou. Za takto dobře odvedenou práci je třeba poděkovat pracovníkům důlní dopravy.
Závěrečnou tečkou bylo zapojení a zprovoznění porubu, které provedli elektrikáři pod taktovkou vedoucího elektrifikace
Pavla Letochy.

Jedna ze sekcí dopravených do nového porubu 140 708.

Předávají pomyslnou štafetu
do ﬁniše – chlapům z rubání
„Koordinací prací byl pověřen
Kazimír Kokotek, směnový technik provozu vybavování lokality Karviná DZ 1, který se s úkolem skvěle vypořádal. Proto jemu
i všem pracovníkům, kteří se výrazně podíleli na zkrácení termínu vybavení porubu 140 708, srdečně děkuji za veškeré úsilí vynaložené při realizaci této akce,”
vzkazuje Česlav Lincer. Přitom
nezapomíná na ty, kterým nově
vybavené pracoviště v minulém týdnu bylo předáno – na rubáňový kolektiv hlavního předáka Witolda Wozniaka a vedoucí-

ho provozu Jana Nowakowského
z ﬁrmy Alpex. „Tento kolektiv
od nás převzal pomyslnou štafetu na dráze, která vede ke konečnému cíli – co nejefektivněji vykopat uhlí v námi vybaveném porubu. Jsem přesvědčen, že start se
povede stejně tak dobře, jako v posledně vybaveném porubu 140 90
na lokalitě Karviná s vedoucím
úseku Janem Feberem (druhý
den dal kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého pět cyklů).
Přeji rubáňovým osádkám, aby se
jim to podařilo co nejlépe a především bezpečně, bez jediného úrazu,” uzavírá Česlav Lincer.
Josef Lys

Z OKD

10. března 2016 | www.ihornik.cz

Místo pod ledem trénovali
potápěči z HBZS v bazénu
Zásah pod vodou
v prostředí bez
možnosti vynoření,
navíc v kombinaci
s nedýchatelným
ovzduším, znamená
vždy jednu z nejtěžších
akcí prováděných
obvykle v extrémních
podmínkách
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FOTO: HBZS Ostrava

OSTRAVA – Předčasně jarní počasí na konci února znemožnilo potápěčskému oddílu Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS)
Ostrava provést nejrealističtější část pravidelných cvičných ponorů bez možnosti vynoření nad
hladinu. Na přehradě Žermanice
chyběla voda. Nemluvě o tom, že
nebyl ani žádný led!
„Průběh letošní zimy nám neumožnil uskutečnit tradiční povinnou přípravu formou potápě-
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lékaře.
výcvik jsme se
odebrali na krytý
bazén v Havířově,“ pokračoval lékař David Skoumal,
jenž jim dělal s Provázkem instruktora. Obvyklý výcvikový
den? Začal vždy základním potápěčským drilem – padesát metrů
prsa, minuta pauza, padesát metrů kraul a po další minutové přestávce pětadvacet metrů plavání pod hladinou na nádech. Poté
Instruktor v bazénu ukázal i průchod přes zúženou část chodby.
šlapání vody bez pomoci rukou.
Následoval ponor do dvouapůljsme nemohli bezpečně provádět
ní pod ledem, kdy potápěči získámetrové hloubky, nalezení šnortuto část výcviku kvůli nízké hlavají důležité bezpečnostní a prachlu a masky, jejich nasazení pod
dině vody. Později byla přehracovní návyky pro možný zásah
vodou a uplavání deseti metrů
da sice již naplněna, avšak vyšší
v podzemí. Dlouhá léta to HBZS
zpět k instruktorům. Pokračovalo
teploty znemožnily provádět naše
na žermanické přehradě vycháse také tréninkem vytažení a záspeciﬁcké činnosti,“ vysvětlozelo, ale nakonec se také zde prochrany tonoucího.
val Jaroslav Provázek, hlavní mejevil nedostatek srážek. Nejprve

„Teprve poté přišla řada
na kompletaci techniky a potápění s přístrojem,“ vysvětlil
Provázek s tím, že nejvíce procvičovali správné vyvažování.
Znamená totiž základ bezpečného potápění. „Jako instruktor
jeskynního potápění jsem klukům na bazénu předvedl mimo
jiné taktiku pro průchod přes
takzvanou restrikci. Tedy zúžený prostor v podzemí, případně jeskyni, kde není možné, aby
člověk pronikl přes toto místo
s přístrojem na zádech,“ přiblížil
MUDr. Skoumal.
Oddíl těchto specialistů HBZS
má v současné době dvanáct potápěčů znalých všech speciﬁk důlního prostředí. Totéž platí i pro
dva jejich techniky, tři mechaniky, čtyři lékaře. Potápěči u ostravských báňských záchranářů
fungují od roku 1963. „Od založení oddílu dokázali splnit v důlních dílech všechny úkoly – ať havarijní, či provozní,“ zdůraznil
Provázek.
Radek Lukša

Většina zásahů v bioplynkách
Potřeba potápěčských zásahů
v podzemí hlubinných dolů je
řídká, ale byla, je a pořád bude.
Byť se dají – naštěstí – výjezdy
potápěčů HBZS na šachty společnosti OKD počítat jen na prstech. Vloni například zdárně
uvolnili hradítko v čerpací stanici
v lokalitě ČSA Důlního závodu 1 –
Karviná. Potápěčské akce HBZS
mimo revír spočívaly, jak chlapi
prozradili, ve slušně řečeno nečisté, nevoňavé práci. Probíhaly
v bioplynových stanicích při
odstraňování poruch, opravách
a čištění těchto zařízení.
Potápěči HBZS uvolňovali hradítko v čerpací stanici na Armádě.

Po zásahu v čerpačce v lokalitě ČSA Důlního závodu 1 – Karviná.

Kolový bagr v akci! Šetří čas i nemalé peníze

DARKOV − Pocit sounáležitosti zaměstnanců pomáhá ﬁrmě i v této
těžké době. Dobrým příkladem
je spolupráce Závodu úpraven
se Závodem servisních služeb.
Důležitým aspektem je odbourání každodenní provozní slepoty,
ochota důkladně přemýšlet a nebát se přijít s něčím novým.
„Myslím si, že to není až tak velký problém. Za sebe můžu říct,
že jsem si při průjezdu nádvořím
všiml kolového bagru Liebherr
A 924 a po konzultaci s kolegou
Rudolfem Liszokem jsem usoudil,
že by se dal využít k dalším účelům,“ líčí Šmída.

FOTO: Závod úpraven

Elektromistr darkovské
úpravny Martin Šmída
podal nejefektivnější
nápad posledního
čtvrtletí roku 2015
v programu trvalého
zlepšování Continuous
Improvement a zároveň
patří i k jeho interním
konzultantům

Inovativní způsob vykládky magnetitu pomocí kolového bagru Liebherr A 924.

Nápad posloužil
i k závěrečné práci
A brzy se tak stalo – k odtěžení sedimentu z retenční jímky (asi jednou za měsíc) nyní stačí pouze objednat nákladní auto. „Předtím
byl potřeba od ﬁrmy AWT i bagr
s podvalníkem. Háček byl v tom,
že zpravidla nejbližší volný termín
dodání byl až za týden. Teď jsme
schopni, pokud je volný strojník
a bagr Liebherr, začít hned druhý

Zbytečně neplýtvat
a snažit se šetřit!

Hlavní plusy
Odtěžení sedimentu z jímky
 zkrácení doby objednání techniky – předchozí způsob asi týden,
nyní druhý den
 zkrácení času vybagrování jímky
z 6,5 hod. na 4–5 hod.
 úspora za dopravce, náklady
za bagr zůstávají v OKD na pokrytí výdajů spojených s provozem bagru

Vykládka magnetitu
 zkrácení času vykládky zhruba
o polovinu
 místo trvalé obsluhy jen občasná
na dočištění vagonů
 snížení nákladů za případné penále při zdržení vykládky vagonů
 úspora pracovní síly
 urychlení času vykládky jednoho
vozu (asi 1 hodina)

den. Je to velká pomoc! Úspora nákladů za služby dopravci také není
zanedbatelná, a navíc využíváme
techniky vozového parku OKD,“
říká spokojeně Martin Šmída
o svém premiérovém příspěvku
do programu CI, který mu zároveň
posloužil jako absolventská práce k úspěšnému dokončení školení
interních konzultantů Continuous
Improvement. Tento program vnímá jedině pozitivně a pro samotnou ﬁrmu to podle něj představuje
jednoznačně velké plus.
„Do mojí náplně práce interního konzultanta patří také pomoc ostatním kolegům, kteří si
např. s počítačem příliš nerozumí nebo jim chybí potřebné informace. Osobně pomáhám kolegům
s různými věcmi a samozřejmě se
na ZÚ také snažíme o vtažení většího počtu lidí do programu CI,“
popisuje elektromistr ZÚ.

Těžba sedimentu z retenční jímky.

Kromě vyřešení odtěžení jímky od sedimentu pomáhá bagr
z nádvoří Závodu servisních služeb i s vykládkou magnetitu. Práci
do té doby obstarával jeřáb s drapákem a obsluhou za účasti jednoho pracovníka. „Čas vykládky
se zkrátil přibližně na polovinu
a především místo trvalé obsluhy funguje jen občasná na dočištění vagonů. Těch běžně přijíždí
deset až dvanáct. Prozatím jsme
si od podzimu minulého roku takto pomohli hned třikrát,“ říká
Šmída, který ve ﬁrmě pracuje
od roku 2007 a začínal tak zvaně
„od píky“.
Sice přesně neurčil, kolik peněz jeho inovace společnosti OKD
ušetřila, nicméně apeluje na své
kolegy z pozice jednoho z členů

týmu „Snižování energetické náročnosti ZÚ“, že šetřit může každý ze zaměstnanců. „Bavili jsme
se o tom už na nedávné poradě
předáků, že každý máme ve své
moci ovlivnit spotřebu energií,
především elektřiny a stlačeného vzduchu, dvou nejdražších komodit,“ vysvětluje a na závěr uvádí konkrétní příklad – v maximální míře využívat výkonu vodních
prádel na jednotlivých úpravnách, aby měrná spotřeba elektrické energie na tunu vsázky byla
co nejnižší. To obnáší i zamezení chodu technologických linek
naprázdno.
„Každá, i drobná úspora může
při konečném součtu znamenat
zajímavou hodnotu. Všichni víme,
že za energie platíme vysoké částky a každá zbytečně spotřebovaná energie už je nenávratně pryč
a nedá se vrátit,“ zakončil Martin
Šmída.
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Slovo manažera

Josef
Kasper
Ředitel OKD,
HBZS, a.s.

Vážení spolupracovníci,
můj dnešní sloupek bude
tentokrát na jiné téma, než je
hodnocení práce záchranářů
na HBZS. Důvodem je fakt, že
se článek výkonného ředitele
objevil v určitých modiﬁkacích
snad ve všech periodikách,
která u nás vycházejí. Tento
nebývalý zájem je samozřejmě
reakcí na to, co se nyní děje
v naší mateřské společnosti
OKD. Faktem je, že naše
noviny čtou i lidé mimo náš
region a pro ně zejména jsou
následující řádky.
Už několik mých kolegů
napsalo, že v naší situaci
nám nikdo nepomůže, že pro
ostatní, kteří nežijí v tomto
regionu, jsme jen skupina lidí,
kteří si za to vlastně můžou
sami. Osobně jsem se s tímto
názorem setkal nedávno.
Ve společnosti zhruba deseti
lidí snad všichni měli stejný
názor: nepomáhat naší ﬁrmě,
je přece soukromá. Můj argument, že ﬁrma není jen jeden
vlastník, ale živitelé tisíce rodin, kteří nemůžou za nálepku,
kterou naše ﬁrma v poslední
době bohužel získala. Přiznám
se, že debata skončila velice
bouřlivě a nebylo daleko,
abych to začal řešit „rázovitě“.
A teď bych si dovolil určitou
analogii. Můj otec, tak jako
mnoho tisíců dalších horníků,
pracoval v hornictví celý svůj
život jako obyčejný horník.
A na svoji profesi byl vždy patřičně hrdý. Sametové revoluci
fandil jen do té doby, než nová
vládnoucí garnitura přestala
uznávat státní vyznamenání,
která svou dřinou získali horníci, protože tím vlastně, dle jejich názoru, pomáhali budovat
socialismus – komunismus.
Bylo štěstí, že můj otec v životě
nepotkal žádného politika,
který o tomto rozhodoval,
protože on byl ze staré školy.
Nechodil by s transparenty
po náměstí a necinkal by klíči,
on by si to s ním vyřídil „po havířsku“. Nikdy nepochopil,
proč se najednou názor široké
veřejnosti obrátil proti horníkům a hornictví vůbec. Říkal
„já jsem přece nepracoval
proto, abych dostal vyznamenání, ale pro to, abych zajistil
svou rodinu, aby se moje děti
měly lépe, než jsem se měl já".
A to je analogie se současnou situací, nikdo nepracuje
hlavně proto, aby měla ﬁrma
vyšší zisky, ale aby zajistil svoji
rodinu. A to je můj vzkaz pro
všechny, kteří nejsou svázáni
s hornictvím a budou číst tyto
řádky, ať se pokusí pochopit
naši situaci. Když skupina
rádoby intelektuálů, kteří
nesahají horníkům ani po kotníky, vyvěsí na hrad „trencle“,
zajímá to všechny a dokonce
jsou téměř za hrdiny. A já se
obávám, že shodné mínění
veřejnosti, že si za všechno
horníci můžou sami, už těžko
někdo změní.
Zdař Bůh

Adam Januszek

Martin Šmída ve své kanceláři v Závodě úpraven.
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Přečetli jsme

Vyhlídky těžby černého uhlí
PRAHA – Zatímco
západ Evropy už
na těžbu černého
uhlí rezignoval
a poslední doly
postupně zavírá,
Východ se pořád
snaží dobývání
tradičního nerostu alespoň částečně zachovat. Komplikují mu to
ale ceny uhlí na světových trzích,
které vytrvale padají. Ještě větší
problémy než OKD má polské
hornictví. Už proto, že uhlí se tam
těží desetkrát více než v Česku.
Mezitím dál padají ceny černého uhlí. Na začátku března evropské ceny klesly na třináctileté
minimum. Tuna energetického uhlí
se dostala pod 40 dolarů za tunu.
Situace se nelepší ani na trhu
koksovatelného uhlí. V příštích letech nikdo obrat nečeká. Světoví
těžaři osekávají náklady a doufají,
že to nakonec bude konkurence,
která z odvětví s obřími přebytky těžebních kapacit vypadne,
poměry na trhu se spraví a těžba
zase bude zisková. Čínská vláda
například už oznámila, že letos
zavře tisíc dolů.

Bez uhlí to v Polsku nepůjde
Přežijí jen ti ﬁnančně nejsilnější. Velký problém má sousední
Polsko, kde je těžba černého
uhlí desetkrát vyšší a zaměstnává také desetkrát více lidí než
v Česku. Tamní horníci jsou přitom
mnohem bojovnější než jejich čeští kolegové.
Pohřbili už několikeré plány
vlády na zavření šachet a ozdravení těžce ztrátových těžebních
firem. První na ráně je Kompania
Weglowa, která je největším
evropským producentem energetického černého uhlí. Loni se její
ztráta vyšplhala k miliardě eur.
Od bankrotu ji dělí jen měsíce.
Zaměstnává podle některých
odhadů až dvakrát více lidí, než
by potřebovala. Zatímco cena
uhlí v posledních letech klesala,
náklady na vytěženou tunu rostly.
Jenže na rozdíl od OKD má jednu
výhodu. Patří státu, který ji padnout nenechá. Nová premiérka Beata Szydlová jasně řekla,
že polská energetika nemá jinou
alternativu, než je pokračující
závislost na černém uhlí.

Ze státního do státního
Staronový plán záchrany ﬁrmy
spočívá v převedení jedenácti
jakžtakž zdravých dolů Kompanie
Weglowe do nové ﬁrmy Polska
Grupa Górniczna (PGG).
Transakce se plánuje na květen.
I v PGG bude mít hlavní slovo stát.
Obchodník s uhlím Weglokoks,
kterého vlastní stát, a další investoři

mají do dolů nalít
1,5 miliardy
zlotých. Další investory však vláda
zatím neprozradila.
Už dříve se ale
uvažovalo o zapojení státních firem,
jako například elektrárenské
společnosti PGE nebo plynárenské PGNiG. Dojednat jejich
účast v záchraně dolů má nový
šéf Kompanie Weglowe Tomasz
Rogala.
Zbylé čtyři doly přejdou na další
státní ﬁrmy, které se je pokusí
ozdravit a prodat. Pokud se to nepovede, měly by skončit. O přežití
by ale mělo bojovat i jedenáct
dolů převedených do PGG. „Ze
zákulisních informací se zdá, že
každý z těchto dolů by měl dostat
půl roku na vlastní restrukturalizaci. Kdo to nezvládne, půjde
do útlumu. Ale nedávné ústupky
vůči odborům, příslib neměnnosti
platových a pracovních podmínek
ukazují, že cesta k udržitelnosti polského hornictví nebude
jednoduchá,“ říká zakladatel
serveru Polish Coal Daily Dawid
Salamadry.

Snaha o společný postup
Ve ztrátách je také největší
evropský producent koksovatelného uhlí JSW. Kvůli odpisům
majetku loni prodělal 3,12
miliardy zlotých. Firma, v níž
drží většinový podíl stát, nyní
podle deníku Rzeczpospolita
zvažuje, že prodá dva nejztrátovější provozy státní restrukturalizační společnosti Społka
Restrukturyzacji Kopalń. JSW se
totiž bojí, že ani dříve plánovaný
prodej energetické dcery SEJ
a podílů v koksovnách nezajistí
plynulé financování.
Polsko a Česko jsou mezi zeměmi Evropské unie jediné, které
ještě ve velkém těží černé uhlí,
aniž by měly plán na postupný
útlum. Při záchraně ztrátových
dolů nebo jejich řízeném útlumu
by nakonec možná mohly spolupracovat. Při nedávné návštěvě
českého ministra průmyslu Jana
Mládka v Polsku přišla na situaci
v hornictví také řeč. „Otevřeli
jsme otázku společného postupu
při prosazení případného
prodloužení termínu ukončení
útlumu těžby, který mohou za určitých podmínek podpořit vlády
jednotlivých zemí v Evropské
unii a případně i Evropská unie
prostřednictvím Evropského
globalizačního fondu, o pět let,“
řekl po setkání vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj Jiří
Cienciała.
Zdroj: E15

Hledáme recept
na omezení úrazů
Jak to děláte, že
dosahujete v oblasti
bezpečnosti práce tak
dobrých výsledků? Ptali
jsme se v kolektivech
přípravářů DZ 1
KARVINÁ – Mezi oceněnými za výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v období 2. pololetí
loňského roku bylo z Důlního závodu 1 oceněno šest kolektivů příprav. Mezi nimi byly party hlavních předáků a vedoucích úseků:
Stanislaw Wadelski – Zygmunt
Borowy (WPBK-BIS) a Lubomír
Herink – Radim Neuwert. S nimi,
ale také s Jiřím Labudkem, technologem ﬁrmy WPBK-BIS, jsme
hovořili o tom, co všechno dělají
pro zajištění bezpečnosti na svém
pracovišti, respektive v kolektivech.

Zygmunt Borowy

mální pozornost pořádku na pracovišti – především na začátku
každé směny uklízíme a zajišťujeme volnost přístupových cest.
Přestože máme v kolektivu kvalitní havíře s dlouholetou praxí,
neustále jim opakujeme zásady
bezpečné práce a upozorňujeme
na možná rizika při konkrétních
činnostech. Děláme to hlavně
proto, aby nedocházelo k podcenění situace, respektive k takzvané rutině.

Jiří Labudek.

Stanislaw Wadelski.

Stanislaw Wadelski

Zygmunt Borowy.
Pro zajištění bezpečnosti se toho
dělá velmi mnoho, nejen v našem
kolektivu. Pravidelně probíhají měsíční a týdenní bezpečnostní
školení, denně v průběhu tzv. desetiminutovek před směnou rozebíráme bezpečnost provozu a seznamujeme se s úrazy, ke kterým
došlo v jiných šachtách. Poučit
se z nich a dát si pozor, aby k něčemu podobnému nedošlo na našem pracovišti, je podstatou těchto informací. Velký důraz klademe
na dobrou organizaci a vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci před i během práce. Také
to je jedna z cest prevence proti
úrazům. Za samozřejmost považujeme vzájemné upozorňování
na hrozící nebezpečí či používání
předepsaných ochranných pomůcek. Protože často dochází k úrazům při chůzi, věnujeme maxi-

Jak už zaznělo, pro zajištění bezpečnosti je nejdůležitější pořádek
na pracovišti, na všech přístupových cestách a dodržování bezpečnostních předpisů. Ze zkušenosti vím, že pokud při práci dojde k nějakému problému, vyplatí se příslušnou činnost přerušit,
neukvapovat se, na místě samotném projednat další postup, zvážit všechny možné nebezpečné
stavy, které by mohly vést k úrazu. Toho se chce každý vyvarovat a vrátit se po směně v pořádku domů. Pro mě osobně je důležité, že jsem součástí stabilizovaného kolektivu, ve kterém
vládne kamarádská atmosféra.
Jeden druhého respektujeme,
pomáháme si, vzájemně se hlídáme, prostě jsme k sobě solidární.
Uvědomujeme si, že je to základ
dobrých výkonů a také našeho
ocenění za bezpečnost. To samozřejmě potěší. Zároveň však zavazuje k další bezúrazové práci.

mu v případě, že po střelbě došlo
k poškození stropu, nebo na některé drobné závady. To všechno projednávám se směnovými
předáky s důrazem na nebezpečí vyplývající z hornické činnosti,
především na pád horniny, a také
na pořádek na přístupových cestách. Tam často bývá příčina zbytečných úrazů způsobených zakopnutím či zvrtnutím nohy.
Důležité je zajistit si bezpečný
odchod z pracoviště.

Radim Neuwert

Lubomír Herink
Kromě všeho toho, co tady bylo
řečeno, je podle mě velmi důležitá psychická pohoda na pracovišti. To je především úkolem nás,
hlavních a směnových předáků,
vedoucích úseků a rovněž směnových techniků. Jde o to, aby hned
zkraje měsíce byl stanoven dobrý
režim podrobně projednaný s vedoucím úseku. Chlapi musí přesně vědět, co je na každé směně
čeká, musí být upozorněni na případná nebezpečí, musí mít dostatek informací a vše potřebné k práci. Prostě je třeba dobře plánovat
a vytvářet takové podmínky, aby
nikdo nebyl na šichtě ve stresu,
pod tlakem, neměl důvod ke spěchu, k obcházení technologických postupů a bezpečnostních

Jiří Labudek
Při fárání se hlavně věnuji dodržování pravidel bezpečnosti a dodržování bezpečnostních postupů. Kontroluji pořádek na pracovišti, upozorňuji na případná
hrozící nebezpečí, např. potřebu důkladněji vyčistit část pásu,
nutnost opravy založení výlo-

předpisů. Právě v takových případech dochází nejčastěji k úrazům. O tom je třeba dennodenně s lidmi hovořit. A nejen o tom.
Lidé nejsou stroje. Mají i své osobní problémy. Také o nich je třeba
vědět, diskutovat o nich, pochopit je a případně se snažit je společně řešit – pokud je ovšem dotyčný ochoten se svěřit. I na tyto
záležitosti by si vedoucí pracovník
měl najít čas. V opačném případě
nosí havíř svůj problém na šachtu
a ten ho rozptyluje, odvádí pozornost od práce, snižuje jeho obezřetnost a nesoustředěnost ho
může přivést do nebezpečných situací. Náš kolektiv čítající 30 lidí
není zase až tak velký, abychom
se neznali, nevěděli, co koho trápí. Jsme dobrá parta. Snažíme se,
aby všichni chodili do práce s chutí. Konec konců všichni máme jakýsi pud sebezáchovy, nikdo zbytečně neriskuje, chce se vrátit ze
šichty zdravý, v pořádku. To je základ bezpečné práce.

Lubomír Herink.

Radim Neuwert.
Luboš má pravdu. Základ bezpečnosti je v lidech. Vedoucími
pracovníky počínaje a posledním havířem konče. Luboš má
v tomto směru bohaté zkušenosti, hlavního předáka dělá už
19 roků a v OKD působí 29 let.
Vyučil se horníkem-mechanizátorem, prošel řadou profesí, zná
lidi, jejich charaktery, prostě to
s nimi umí. Také proto je v kolektivu respektován a chlapi na jeho
názor a mínění dají. Ví, co na havíře v dole číhá. Hornické riziko
se bohužel nedá zcela eliminovat. Proto na bezpečnost a pořádek na pracovišti klade tak velký důraz. Výsledkem je ocenění
za bezpečnou práci ve druhém
pololetí 2015, ale také předešlé
ocenění, které získal před třemi
lety.
Josef Lys

Přípraváři z Alpexu navázali na své loňské úspěchy
Kolektiv Damiana Szkota
z lokality Darkov Důlního
závodu 1 zaznamenal
loni sedm limitních
výkonů. V letošním
lednu a únoru splnil další

červenci, srpnu a říjnu. V letošním lednu vyrazili na čelbě
11 3412 nad technický režim 15
metrů (celkem 47 metrů) – jde
o limit 2. stupně. V únoru se jim
podařilo úspěch zopakovat, s 38
metry, což je opět LV druhého
stupně.

Patří k nejspolehlivějším
kolektivům

Je zapotřebí dělat kvalitně,
bezpečně a také úsporně

„Loni i letos kolektiv Damiana
Szkota a vedoucího úseku Janusze
Zgudy svými výkony a také výsledky v bezpečnosti potvrzuje, že patří
k našim nejspolehlivějším. Raziči
dlouhodobě pracují bez úrazů,”

A jak nejbližší měsíce vidí samotný hlavní předák? „Očekává
se od nás, že odvedeme poctivou práci, ať už jsme kdekoliv.
Uvědomujeme si, že je třeba
dělat kvalitně, bezpečně a také
úsporně. Je nutno šetřit materiálem i energiemi a vytvářet dobré předpoklady k tomu,
abychom eliminovali příčiny úrazů. Na to dbáme především,” zdůrazňuje Szkot, nositel podnikového vyznamenání Zlatý Darkovák z roku 2014.
Ví, o čem mluví. Vždyť v hornictví působí od roku 1974. Za tu
dobu prošel v přípravách prakticky všemi havířskými profesemi. Proto také dokáže ocenit
zásluhy na výsledcích kolektivu nejen u svých podřízených,
ale také u kolegů z dalších profesí, bez nichž by se kvalitní ražba neobešla – dopravářů, mechaniků, elektrikářů a dalších.
Těm všem patří jeho poděkování za dobrou spolupráci.

DARKOV – Stejně skvěle jako loni
zahájili letošní rok raziči hlavního předáka Damiana Szkota
z dodavatelské ﬁrmy Alpex. V lokalitě Darkov Důlního závodu 1
v loňském roce v prvních třech
měsících dosáhli na tři limitní výkony (LV) a pak ještě v květnu,

hlavní předák: Damian Szkot
vedoucí úseku: Janusz Zguda
směnoví předáci: Grzegorz
Widuch, Tomasz Targosz,
Stanisław Potyrak, Stanisław
Nocula
mechanik úseku: Daniel Dastig

FOTO: Josef Lys

Lidé z kolektivu

Vedoucí provozu příprav Alpexu Zenon Maćkowiak nad důlní mapou.

Damian Szkot.

Janusz Zguda.

chválí Szkotovy klasiky vedoucí provozu příprav Alpexu Zenon
Maćkowiak. „Jejich první letošní limit je o to cennější, že v kameni budovaná chodba v proﬁlu K-19
k budoucím porubům procházela Doubravským zlomem, což si
vyžadovalo velké množství přibírky. V únoru, na svém pracoviš-

ti s ražbou chodby 11 3412 skončili. Od března se na tři měsíce přestěhovali do lokality Karviná (oblasti Jan Karel) na čelbu 14 776/2.
Až tam odvedou, co je třeba, budou pokračovat v práci na čelbě 11 3410/A. K tomu by mělo dojít někdy v říjnu,” přibližuje úkoly
Szkotova kolektivu Maćkowiak.

Josef Lys

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Evy, kamarádky ze studií,
nerozdělil ani „Parkinson“
Zdravá pracovnice
známkovny
na darkovské lokalitě
DZ 1 jezdí s dlouholetou
nemocnou přítelkyní
na cvičení do klubu
sdružujícího nemocné
a podílí se na pořádání
řady jeho akcí

Evy pocházejí z Havířova a poznaly se při studiu na ekonomické škole. Později se setkaly
i v jedné firmě a bydlely v sousedství. Otec Janečkové byl báňským inspektorem v Ostravě,
ona působila na šachtách Dukla,
Ostrava, Barbora. V současné době pracuje na Darkově.
Manžel Kubelkové byl havířem na Dukle. „Dělaly jsme si
legraci, že na vizitce mohli mít
inženýrka Kubelková, vozač
Kubelka,“ líčily.
Kubelkové nicméně brzy po odchodu do penze do smíchu být
přestalo – diagnostikovali jí
„Parkinsona“, onemocnění napadající centrální nervovou soustavu. Příčinu ani možnost léčby
této nemoci zatím lékaři nezna-

Deset dívek bojovalo v soutěži
krásy o vítězství. Nejvíce porotu
oslovila patnáctiletá Petra
Minaříková a může se tak pyšnit
korunkou pro vítězku
ORLOVÁ – Hornické město se může
od konce druhého kalendářního
měsíce tohoto roku chlubit novou
nejkrásnější dívkou, která vzešla
ze soutěže Miss Orlová 2016. Ta se
konala ve čtvrtek 25. února v zaplněném sále Domu dětí a mládeže.

Eva Kubelková (vlevo) a Eva Janečková u holandského biliáru.
jí. „Jak to popsat? Prostě cítíte, že
se začínáte cítit špatně...“ přiblížila pacientka.
Její kamarádka ji nenechala
ve štychu. „Parkinsoniky, jak si
říkají, postihují stavy, kdy se najednou nedokážou rozejít ani dostat se třeba do vlaku. Poznala
jsem to i cestou na setkání klubu Parkinson–Help,“ upřesnila
Janečková.

Dobrovolnice
a místopředsedkyně
Zdravá Eva doprovázela nemocnou Evu do Centra volného času
v porubské Vietnamské ulici, kde
má Parkinson–Help Ostrava své
sídlo, i předposlední únorový pá-

Kamarádky (v pozadí) na setkání klubu Parkinson–Help
Ostrava.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách – rozhovor
s moderátorem,
aerobik, volná
disciplína (nejčastěji
tanec) a nakonec
módní přehlídka
ve slušivých šatech.

tek. „S přítelkyní chodím pravidelně na hodiny motoriky. Jako dobrovolnice vypomáhám i s akcemi
klubu, účastním se jich,“ vysvětlila.
Se spolkem spolupracuje osm
dobrovolníků, Janečková jako jediná nepochází z řad rodinných příslušníků nemocných. „Vyplňuji tak
i část svého volného času. Dcera
žije s vnoučaty v Anglii. Pomoc
druhým mi tak částečně nahrazuje
jejich nepřítomnost. Lidé by si měli
pomáhat, druhého člověka to potěší a vy máte dobrý pocit, že jste pomohli,“ poznamenala.
Parkinson–Help Ostrava má
na sedmdesát členů, Kubelkovou
zvolili místopředsedkyní. „Vyřizuji
pro klub spoustu záležitosti.

Eva Janečková pracuje ve známkovně v Důlním závodě 1,
lokalita Darkov.

Kamarádka mi pomáhá, když
mám problémy s psaním. Stará
se i o dotace,“ doplnila s tím,
že z těžařské nadace získali podporu na dubnové setkání
parkinsoniků.

„Absolutně jsem vítězství nečekala,
protože soutěžilo hodně krásných holek. Je to opravdu hezký pocit,“ řekla
krátce po vyhlášení se slzami v očích
čerstvá vítězka, žákyně ZŠ Školní
Petra Minaříková. Ta i její konkurentky
musely během soutěžního odpoledne
zvládnout čtyři disciplíny – rozhovor
s moderátorem, aerobik, volnou
disciplínu a nakonec módní přehlídku
ve slušivých šatech.

Radek Lukša

Neléčitelné
neurodegenerativní onemocnění
Co zapříčiňuje nadměrnou ztrátu nervových buněk produkujících dopamin – látku regulující
činnosti určitých částí mozku –
není stále přesně jasné. Byť je
choroba popsaná v 19. století
anglickým lékařem Jamesem
Parkinsonem známa už od starověku. Příznaky jsou motorické
(třes, ztuhlost, zpomalené
pohyby, potíže s rovnováhou,
polykáním, vyjadřováním,
psaním, spánkem) i nemotorické (potíže se soustředěním,
zvládáním více věcí najednou,
plánováním). Dochází k takzvaným ON-OFF stavům, kdy
postižený doslova vypne (OFF),
a není schopen pohybu. Prvními
varovnými signály Parkinsonovy
nemoci jsou třes rukou v klidu,
zhoršování čichu i chuti.

Volnou disciplínu jednoznačně
ovládl pohyb a tanec v různých
provedeních. „Není divu, protože
děvčata chodí do zájmových
kroužků tady v DDM se zaměřením na tanec či aerobik,“ řekla
spoluorganizátorka akce Kateřina
Wojaczková a připomněla, že
letošní ročník doznal nepatrných
změn. „Zumbu, což je taneční
fitness program, letos nahradil
aerobik a také závěrečná módní
přehlídka byla v jiném stylu,“
doplnila Wojaczková.
Podle organizátorů je pozitivní,
že úroveň této tradiční orlovské
soutěže krásy každým rokem roste.
Přispívají k tomu i samotná děvčata,
protože některá se zkouší prosadit
vícekrát a snaží se tak vyvarovat
chyb, kterých se dopustila v dřívějších letech. Vyhlašovala se také
Miss sympatie a Miss foto, kterou
se stala Nikol Míčková. Titul Miss
sympatie pak získala o rok starší
a celkově druhá Nela Majkútová,
která si tak domů odnesla hned dvě
ceny.
aja

Výsledky Miss Orlová 2016
Miss Orlová: Petra Minaříková
I. vicemiss: Nela Majkútová
II. vicemiss: Renáta Plíhalová
Miss sympatie: Nela Majkútová
Miss foto: Nikol Míčková

FOTO: Nataša Cibulková

Společná práce i hornická
rodina

Orlová má novou Miss

FOTO: Radek Lukša

HAVÍŘOV – Na kamarádství trvající od střední školy nedají dopustit bývalé zaměstnankyně podniku OKR – Správa
sídlišť Eva Kubelková a Eva
Janečková. Když před několika lety u první z nich zjistili Parkinsonovu chorobu, pozdvihla ta druhá jejich přátelství na ještě vyšší úroveň.
Začala pomáhat!

Šťastná vítězka Petra Minaříková.

Všech deset účastnic letošní soutěže krásy Miss Orlová 2016.

Co vi Očadlička? A odkuď?
Seděli zme v utery Na Upadnici a enem
tak klabosili. Venku sice mrazy skoňčily,
ale v krbu praskal oheň a v hospodě
bylo přijemne těplo. „No neni to balada?
Atmosferka jak na chatě! Pivko přesně
vychlazene, ceny lidove, široko daleko
žadna baba na dohled, no nebertě to!“
usmival se Poldek. „Ale, synci, dneska je
MDŽ! Co s tym zrobime?“ ptal se Jaryn.
„Ja bysem moc na temat MDŽ nědiskutoval. Bo baby už davno na nas seru!
Počitaju s tym, že zme su je, my chlopi,
na guvno a určeni k vyhubeňu! Dyť se
enem zebertě: v televizi idu spoty aby se
baby něbaly vyšetřeňa cyckuv, aby se
včas poznalo, esli v nich nahodu němaju
rakovinu. Bo pry u nas každych pět minut
na to umira jedna ženska. Ja to sice kapuju, je to potřebne a kdyby se na to robila

sbirka, asi bysem sam přispěl, ale čemu
zme my, chlopi, diskriminovani?! O baby
se televiza stara! Už aji veřejně doporučuje mladym děvuškam až se něchaju
očkovať proti rakovině děložniho čipka,
či jak se to menuje. A čemu? Dyť bab je
na světě o hodně vic niž chlopuv! Čemu
něma televiza taku starost aji o nas? Nas
enem straša, že když chytnu přiušnice
mladi synci mezi devatenastym a pědadvacatym rokem života, mohlo by to při
složitějšim pruběhu te dětské němoci
znamenať aji ich sexualni koněc. A nikdo
něagituje na preventivni očkovani! Tajak
by nikemu na chlopach nězaleželo! Až se
klidně vychcypeme, ni?! Babam potym
budě stačit enem paru vystavnich kulturistuv či desetibojařuv na semeno a přes
uměle oplodněni se bez problemu přidu

ku děckam! A svoji libido ukoja robertkem
nebo se pomožu navzajem,“ nastinil tragicky koněc chlopu v Čechach, na Moravě
a ve Slezsku Antek. „Ja bysem tě kapku
opravil, bo po tych přiušnicach strati
chlopi ,enem’ schopnosť rozmnožovaňa,
ale ni schopnosť se milovať. To za prvni.
Za druhe, kdyby ta infekca vypukla na celym světě, a v tym nejhoršim stadiu, tuž
by potym něbylo čim ty ženske uměle
oplodniť. A tak by asi druhotně vymřely tež, ni?!
Ale robky to stejnako
něchcu, bo tym umělym
oplodněnim přidu o naše
něžne funěni u ucha! A to
im žadny robertek nědoda!“
zlehčil sem tyn dišput, kery tak
trochu začal zavaňať protibabsku

xenofobiju. Ale od pipy se ozvala –
kaj se vzala tu se vzala – Očadlička,
kera přišla ze žbankem pro pivo: „Co to
kecatě?! Dyť je televiza plna proﬁlaktykuv o rakovině prostaty… A to němluvim
o tych Clavině či Clarině, co po nich
,mužem hned'!“ štěkla a mezi dveřami
enem tak na pul huby prohodila: „A esli
něvitě, co je to proﬁlaktyka, tuž se
kuknitě do encyklopedyje nebo
na gůgla!“ Praskla hospodskimi
dveřami a byla fuč. My zme zustali
Na Upadnici jak opařeni! „Ty,
Lojzek, pro keho brala pivo?
A co to je guglu?!“ zeptal se
nahlas Antek. Odevřel sem
hubu, ale zavřel mi ju Erďa:
„Zastavuju pro tuto chvilu
akcu Veřejna bezpečnost

pátrá, radí, informuje, bo k temu se vratime přiště! A žádám všecki tu přitomne,
aby se za domaci úkol nad Antkovymi
otazkami zamysleli a patrali. Bo přeci
nězme všeci taci voli! A znatě tyn, jak
sedi v hospodě Japonec s Ostravakem?
Naraz temu Ostravakovi Japonec jednu
vrazi. – Co to bylo? pta se Ostravak, když
se po dvuch minutach probere. – Naše
kung-fu! a znova mu jednu šastně.
Ostravak se po pěti minutach vzpamatuje a pravi: A co to bylo včil? – To bylo
naše karate! Ledva to ale dořekně, jebně
ho Ostravak. Po pulhodině přidě Japonec
ku sobě a překvapeně se pta: Ty vole,
to bylo hrozne! Co to bylo? – To bylo tež
vaše: Hever od Mazdy! Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
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O zvířectvo je na území Orlové a
Honitba se rozkládá
na 1240 hektarech.
K vidění je i celá řada
vzácných zvířat,
především na území
poddolovaného Kozince

Slavnostního přestřižení pásky se účastnil i primátor Karviné Tomáš Hanzel (v černém saku).
ORLOVÁ – Zná každý kousíček, doslova každé zákoutí revíru. O kom
je řeč? O myslivci a zároveň předsedovi Mysliveckého spolku Orlová
Doubrava Milanu Pěchovičovi.
Společně se čtyřiadvaceti aktivními členy se snaží zabezpečit ochranu zvěře, zpěvného ptactva a dalších vzácných druhů fauny před
různými nepříznivými vlivy. „Ruku
k dílu“ přidala i Nadace OKD, která formou grantu přispěla částkou
15 000 Kč.

Nová brána podnikání v Karviné –
to je Business Gate

KARVINÁ – Jak ve městě udržet vysokoškolské a středoškolské absolventy
s dobrými nápady a potenciálem?
Na tuto otázku snad našlo odpověď
město Karviná ve spolupráci s karvinskou Obchodně podnikatelskou fakultou
Slezské univerzity.
Slavnostní otevření zrekonstruované
budovy ve Fryštátě na ulici Poštovní
proběhlo v pondělí 7. března. Moderní
centrum se zázemím pro veškeré
podnikatelské aktivity bude sloužit
především pro podnikatelské inovativní nápady. Jedním z dalších cílů je
postupné zapojení dalších vysokých
a středních škol a oslovování místních
ﬁrem. „V Businnes Gate budou
koncentrováni odborníci-konzultanti,
kteří mohou začínající podnikatele nasměrovat tím správným směrem. Tento

Služby Business Gate
Business Gate ACADEMY – propojování studentů s ﬁrmami skrze
projekty
Business Gate BENEFIT – podpora a realizace podnikatelských
nápadů
Business Gate COWORKING –
zázemí pro veškeré podnikatelské
aktivity

projekt bude nepochybně přínosem
a něco podobného náš region rozhodně potřebuje,“ uvedl děkan karvinské
Obchodně podnikatelské fakulty
Slezské univerzity Daniel Stavárek.
Zmínil také, že fakulta na rozjezd
ustavila desetičlenný tým studentů.
„Každý vysokoškolák se snaží získat
v dnešní době hlavně praxi. Business
Gate pro nás znamená propojení praxe
se samotným studiem. Nasbíráme
mnoho zkušeností, ale také cenných
kontaktů,“ podotkl jeden ze studentů
Jan Krupica.
Slavnostního otevření se kromě
vedení města zúčastnilo mnoho dalších
hostů. Mezi nimi i ředitelka Nadace
OKD Karolína Preisingerová, která tento
projekt vnímá velmi pozitivně a sama
je zvědavá, jak si v budoucnu povede.
„Určitě však má velký potenciál,“ zmínila.
Středisko s odpovídajícím vybavením
kanceláří je vhodným prostorem pro
vzdělávací aktivity, workshopy, zájmové
aktivity pro mládež, dospělé či seniory.
K dispozici jsou také konzultantské
a odborné poradenské služby.
Po celý druhý březnový týden probíhá
„Týden otevřených dveří“, od dalšího týdne poběží standardní provoz. V Business
Gate jsou na březen naplánovány
konkrétní odborné akce – jde o workshopy pro širokou veřejnost. Ve středu 16.
března to bude workshop věnovaný
daním fyzických osob a rozjede se také
dlouhodobý cyklus workshopů na téma
online marketingu.
aja

Peníze pro lepší životní
podmínky živočichů
„O peníze jsme zažádali především
kvůli území Kozinec, kde se vyskytují vzácní živočichové a chceme
jim ještě zlepšit životní podmínky.
S tím samozřejmě souvisí zlepšení možnosti rozmnožování a úkrytu před nepříznivými vlivy počasí,“
vysvětluje Pěchovič.
Na území Kozince došlo po ukončení těžby k poklesu terénu, který způsobilo propadání nadložních
hornin a zemin do vytěženého prostoru. V roce 2009 byly započaty
první rekultivační práce a pomalu
se tam vrátil život.

FOTO: Adam Januszek

Podpora podnikavosti
a podnikatelského ducha je
hlavním posláním centra. Inspirace
přišla z Finska, kde tento koncept
úspěšně funguje

Milan Pěchovič ukazuje výsledek „noční šichty“ bobra.
sedm mysliveckých políček – dvě
v Orlové a pět v Doubravě. Na území Kozince jsou oseta čtyři políčka kukuřicí a ovsem, které myslivci
nesklízí. Naopak je nechávají zvěři po celý rok. „Políčka také slouží
jako úkryt zvěře před okolím a nepříznivými vlivy počasí,“ přiznal.
Mezi myslivci je spousta bývalých
pracovníků OKD. Jedním z nich je
právě i Milan Pěchovič. „Pracoval
jsem pouze na povrchu jako vedoucí dopravy Dolu Doubrava. Nás, co
pracovali ve společnosti OKD, je

Myslivci mají s OKD
mnoho společného
Myslivecký
spolek
Orlová
Doubrava, který byl založen
v roce 1948, obdělává dohromady

Orlovští a doubravští myslivrovná desítka. Dokonce Pavel
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www.businessgate.cz – na těchto
webových stránkách najdete všechny
potřebné informace

Malí čtenáři si v Doubravě
zcela jistě přijdou na své
Největším lákadlem akce
„Březen – měsíc čtenářů“
je návštěva známé dětské
spisovatelky Zuzany Pospíšilové.
Ta se do knihovny v hornické
obci chystá předposlední
březnový čtvrtek
DOUBRAVA − Současná doba je taková,
že čtení klasických papírových knih už
není tak moderní a rozšířené, i přesto je
čtení knih jednou ze zábavních činností
českých dětí při trávení volného času.
Na své si během března přijdou malí
čtenáři v Doubravě, kde je pro ně připraven velmi zajímavý program.
„Ten proběhne během tří březnových čtvrtků. Začneme 10. března
ve 13 hodin maratonem ve čtení,
24. března je v plánu beseda se známou dětskou spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou a poslední den v měsíci,
což je čtvrtek 31.3., vyhlásíme nejlepšího čtenáře za rok 2015 a zároveň
připravíme zábavné tvoření v podobě

výroby záložek do knih,“ informuje
knihovnice Zuzana Kretschmerová.
Měsíc březen je už několik let
označován jako měsíc čtenářů. Tuto
celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
a hornická Doubrava se do ní zapojuje
už několik let. Pomyslnou třešničkou
na dortu je pak už zmíněná účast
Zuzany Pospíšilové, jejíž motto zní:
Ten, kdo radost rozdává, ten ji také
dostává. Spisovatelka dětských knih
zavítá do místní knihovny na návštěvu předposlední březnový čtvrtek
ve 14 hodin. Děti se dozvědí spoustu
zajímavostí o tom, jak vůbec samotná
kniha vzniká, a navíc se seznámí se
spisovatelkou osobně.
Láká i vyhlášení čtenáře roku, jehož
vítěz musí podle knihovnice splňovat
dvě základní kritéria. „Nejvíc půjčených knih a zároveň včasné vracení
bez hrozby upomínky. Ten nejúspěšnější bude sladce odměněn,“ dodala
k březnovému programu doubravské
knihovny Kretschmerová.
aja

Bohužel také úklid černých skládek patří k práci myslivců.

Bývalý havíř a myslivec – častá kombinace
ORLOVÁ – Hned deset ze současných
čtyřiadvaceti členů Mysliveckého
spolku Orlová Doubrava má co dočinění se šachtou a „černým zlatem“. Příkladem jde myslivecký
hospodář Svatoslav Valový – bývalý
elektrikář v rubání Dolu Doubrava.
Na stejné šachtě, ale na povrchu,
pak pracoval současný předseda
spolku Milan Pěchovič.

Jezdíte i do zahraničí? Kde se vám
líbilo nejvíc?
Byl jsem na mnoha místech.
Například v Namibii, Jihoafrické
republice, Kanadě nebo několikrát v Rusku. Letos se tam také
chystám, chci navštívit Jakutsko.
Výhodou je, že umím jazyk. Právě
proto jezdím rád do Ruska a vždy se
tam s potěšením vracím.

Pane Pěchoviči, od kolika let se
věnujete myslivosti?
Od roku 1977, to mi tenkrát bylo
čerstvých osmnáct. Přivedl mě
k tomu děda – bývalý myslivec
a lesák.

Jak je to s trofejemi ze zahraničí, máte možnost si je přivézt
domů?

Samozřejmě. Normálně a bez problémů letadlem, jen na to potřebuji různé papíry a razítka.
Jste spolumajitelem ﬁrmy
Doubravan Car a bývalým zaměstnancem OKD. Na které šachtě jste byl zaměstnán?
Pracoval jsem jako vedoucí dopravy
Dolu Doubrava. Musím také připomenout, že s OKD ﬁrma Doubravan
Car stále úzce spolupracuje. V OKD
máme zaměstnaných kolem třiceti
lidí, převážně na povrchovém pra-

Děti obecně málo čtou, proto je mají různé akce navnadit k tomu, aby místo vysedávání u televize či počítače sáhly po zajímavé knížce.

S čím máte naopak problémy?
Určitě s liškami a další dravou zvěří. Lišky musíme lovit, protože napáchají strašně moc škody na mladé zvěři. A samozřejmě dělají škody i na ostatních živočiších a jejich
vajíčkách.

FOTO: Adam Januszek
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Jak je to v současné době se zvěří? Je pravda, že jí postupně
ubývá?
Bohužel je to tak. V minulosti bylo
zvěře opravdu hodně. Na druhou
stranu některé druhy zase přibývají. Když budu mluvit za naše území, tak tady nikdy nebyli například bobři či kormoráni. Nyní se
na Kozinci vyskytuje pětadvacet až
třicet bobrů, kteří si staví hráze. Je
to pěkné.

Myslivci Milan Pěchovič (vlevo) se Svatoslavem Valovým během výcviku psů.

covišti lokality ČSA. Není to příliš
vysoké číslo, ale ubývá šachet, takže
i pracovníků a samozřejmě materiálu. Všechno souvisí se vším.
Určitě se přátelíte s bývalými a současnými zaměstnanci.
Zúčastňujete se nějakých jejich
akcí?
Samozřejmě. V prosinci jsem přijal
pozvání na Skok přes kůži, který se
konal v hornosušském Dělnickém
domě. Jednalo se o hezkou a povedenou akci.
aja
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Doubravy perfektně postaráno

sedů. „Na doubravské šachtě jsem
skončil kvůli naplněné expoziční době v roce 1995. Pracovní roky

Adam Januszek

KARVINÁ

Premiéra
Už je tady zas! Tak se jmenuje německá komedie parodující Adolfa Hitlera.
Co se stane, když se tato zdrůda
probudí v roce 2011 na místě, kde
stával jeho bunkr? Lze napovědět, že
ji jedna ﬁlmová producentka začne
obsazovat do rolí… Kino EX promítne
novinku v české premiéře v neděli 13.
března v 17.30.

Na Kozinci najdeme i bobry
V revíru se také vyskytují divoká populace bažantí zvěře a bobři.
Právě bažantí slepice myslivecký
spolek nakupuje pravidelně, aby
svou honitbu zazvěřil. „Nedávno
jsme jich 65 pouštěli, jedna voliéra
je na jednom z našich políček, o kterých jsme se už bavili. Hlavním cílem je zachránit bažantí populaci
a také zajíce, přestože na Kozinci
existují místa, kde se tato zvěř vyskytuje. Ale není jí moc, což je velká škoda,“ lituje Pěchovič, kterému dělají radost bobři vyskytující
se v oblasti jezera a přítoků, kde si
vesele (především v noci, kdy je nikdo neruší) budují hráze ze stromů
a dřevin, ve kterých mají zpravidla
hnízdo.
„Bobrům chutnají měkké dřeviny, ze stromů pak vrba či osika.
Nemusí moc olši, která je příliš hořká. Máme jich tady do třiceti kusů
a žijí v různě velkých skupinkách,“
zakončil Milan Pěchovič.

Tipy Horníka

Basketbal
Muži druholigového Sokola Karviná
sehrají druhý březnový víkend v tělocvičně ZŠ Družby dvě utkání. V sobotu
12. od 18 hodin proti KK Valašské
Meziřící a v neděli 13. od 11 hodin
proti BC Nový Jičín.

jsem přežil ve zdraví, což se v současnosti pochopitelně hodí,“ říká
současný pracovník elektrorozvodny ﬁrmy Veolia Doubrava Sever.
Tento rok však pro něj bude v práci
určitě posledním. Následně se chce
podle svých slov věnovat rodině, rybaření a samozřejmě myslivosti.

Denně je potřeba doplňovat zvěři zásoby, o to se stará především Svatoslav Valový.

Beseda
Známý investigativní reportér Josef
Klíma se ukáže v Lázních Darkov.
Na úterý 15. března nemá naplánovány
léčebné kůry, ale besedy s veřejností.
V 15.30 ve společenském domě
v Darkově a od 18.30 v sále rehabilitačního sanatoria v Hranicích.

Obory myslivosti
Chov zvěře – jde o rozsáhlou činnost
myslivce, kterou se snaží dosáhnout
na svěřené honitbě zlepšení životních podmínek a zároveň udržovat stavy zvěře
Lovectví – odpradávna bylo součástí myslivosti, navíc je to nástroj
k redukci početních stavů zvěře.
Lovectví se ještě dělí na další dvě
disciplíny – odchyt a odstřel

Myslivecká zoologie a kynologie –
Z hlediska chovu zvěře je nutno znát
obecnou zoologii (vnitřní a vnější
stavbu těla zvěře například kvůli
lovu a rozpoznání nejlepších míst
zásahu). Velmi speciﬁckou částí
zoologie je znalost plemen a skupin
loveckých psů, jejich chovu, výchovy
a výcviku, vedení a použití – tedy
myslivecká kynologie.

ORLOVÁ
Přednáška
Jaro se blíží, a proto Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Osada 1 připravila další přednášku
ze série Zahrádkářská univerzita.
Proběhne v kulturním domě v sobotu
12. března ve 14 hodin a slovo
dostane Vladislav Samek na téma
pěstování ovocných dřevin.
Ples
Velký sál DKMO hostí v sobotu 12.
března Hokejový ples. Začne v 19
hodin, na programu je vystoupení
souboru Berušky, klubu Domino, orientální tanečnice Latifah – vícenásobné české mistryně. K tanci a poslechu
zahraje kapela Sagar.
Výstava
O nejhezčí kraslici. Tak se jmenuje
tradiční velikonoční soutěžní výstava
DKMO, která letos proběhne od pondělí
14. do pátku 18. března ve velkém sále.
Vlastnoručně vyrobené kraslice, karabáče, věnce, prostírání a další ozdoby
může vystavovat kdokoliv. Na pátek je
přichystáno i zdobení vajíček s dětmi.

Bobří hráz na Kozinci vybudovaná ze stromů a dřevin.

Představujeme Kozinec
Kozinec se nachází asi 3,5 km severozápadně od Karviné. Jedná se o rozsáhlé území v říční terase řeky Olše,
které náleží dvěma katastrálním celkům (karvinské městské části Staré
Město a obci Doubrava). Poměrně

nedávno se tam ještě nacházela část
obytné plochy obce Doubrava, ale ta
zanikla v důsledku terénních poklesů.
V severní části území jsou pozůstatky
hodnotného lužního lesa, který je
součástí regionální biocenózy.
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HAVÍŘOV
Divadlo
Herci jsou unaveni. Tuto komedii
s pověstným francouzským humorem

a šarmem přiveze do KD Petra Bezruče
v sobotu 12. března Agentura Harlekýn.
Na bujaré herecké párty se ukážou mj.
Svatopluk Skopal, Naďa Konvalinková,
Václav Vydra či Jan Čenský. A to od 19
hodin.

OSTRAVA
Koncerty
V pátek 11. kytarová kapela Tichá
dohoda představí své loňské album
Kladno Manchester i letošní minialbum
Achtung 30! V sobotu 12. 3. pak kultovní funky skupina Monkey Business, jíž
není třeba představovat. To je program
klubu Barrák na druhý březnový víkend.
Koncerty začínají ve 20 hodin.
Výstava
Železniční muzeum moravskoslezské
zřízené za podpory Nadace OKD
otevírá novou stálou expozici. V prvním
patře nádraží Ostrava-střed ukáže
od soboty 12. března archiválie z časů
vzniku první parostrojní železnice
v Evropě vedoucí z Vídně k šachtám
ve Slezsku – Severní dráhy císaře
Ferdinanda – a historii tratí a železničních stanic na Novojičínsku.
Recitál
Jedna z nejpopulárnějších českých
zpěvaček se představí ve více než
hodinovém recitálu v DK města Ostravy.
Lucie Bílá slaví letos kulatiny, padesátiny, a vystoupí v sobotu 12. března
v 19 hodin za doprovodu klavíristy Petra
Maláska. Pozor, o lístky je docela velký
zájem!
Kino
Více než šest let zaznamenávali
jihoameričtí ﬁlmaři napětí mezi pouličními umělci a vedením brazilského Sao
Paula. Dokázal street art zachránit šedé
město? Dokázalo toto město přijmout
originální díla? O tom je na festivalech
oceňovaný snímek Grey City. V prostoru
Cineport na Dole Hlubina proběhne
v sobotu 12. března ve 20 hodin jeho
premiéra.

PETŘVALD
Výstava
Dřevěné kostely, kaple a zvoničky
Těšínska a severovýchodní Moravy. Tak
se jmenuje nová expozice v Technickém
muzeu v Petřvaldě. Přibližuje fenomén
dřevěných sakrálních staveb, dodnes
typických zejména pro podhorskou
a horskou část regionu. A to formou více
než dvou desítek autentických modelů
od Jana Blizňáka.
uzi

Na území Kozince najdete hned několik informativních tabulí.

5 důvodů, proč za zdravím do Chorvatska
Léčivé účinky Jadranu - na rodinnou dovolenou za zdravím i odpočinkem
Jenom pro vás jsme vybrali nejdůležitější léčebné 3) Zázračně léčí kožní onemocnění
účinky, které Jadranské pobřeží poskytuje a ta nejPrůměrně 3,5 % objemu mořské vody tvoří sůl a milepší místa, kam se letos vydat. V čem může týdenní
nerály – sodík, hořčík, vápník, brom a jód, které půpobyt na Jadranu prospět?
sobí skvěle na pokožku. Výrazně pomáhají při léčbě
lupénky, ekzémů, včetně atopického. Moře navíc také
1) Posílí psychiku a uvolní stres
čistí rány a urychluje hojení. Podporuje tvorbu buněk,
Pobyt u moře má pozitivní dopad na psychiku a výkteré pomáhají léčit a brání množení bakterií a tím
razně prospívá vašemu zdraví. Šumění moře uklidňuje
snižuje riziko infekce.
nervy a odbourává stres, slunce zvyšuje hladinu vitamínu D, a tím vás obecně dostává do lepší nálady.
4) Účinně regeneruje svaly a klouby

2) Mořský vzduch pročistí plíce

SML HBC 2015

Mořský vzduch je vlhký, slaný a přesycený minerály, což
napomáhá k lepšímu dýchání. Navíc rozpouští hleny
v dýchacích cestách a pomáhá čistit sliznice. U moře jsou
nízké koncentrace prachových částic a pylových i dalších
alergenů, to prospívá především astmatikům a alergikům, kterým se u moře mnohem lépe dýchá. Ideální je
u moře zůstat alespoň 7 dní.

krevní oběh, cévy a kapiláry se rozšíří a díky tomu může
klesnout příliš vysoký tlak.

Zdraví od moře pro celou rodinu!
Na dovolené je důležitý nejen odpočinek a pohoda, ale
také bezpečnost. Vyberte si vhodné místo pro vaše děti.

Tipy, jak si vybrat pobytové místo

Akce do 31.3. SLEVA 10%
Tučepi - Hotel Bluesun NEPTUN
depandance MASLINIK
až 3 děti do 14 let zdarma již
od 8 890 Kč /os/ týden

LEVA 7%
Akce do 31.3. S ECA
ac - Hotel LABIN

- Čistota pláže a moře
Grad
- Vybavení a program pro děti
arma již
ěti do 12 let zd
d
2
- Příjemný povrch
%
týden
Protože je mořské bahno plné hořčíku a vápníku, má
8 990 Kč /os/
od
VA 15 nj E
L
- Pozvolný vstup do moře
S
.
a
.3
blahodárný vliv na naše svaly a klouby. Zábaly z něj
do 31 elješac, Trp
- Dostupnost s kočárkem
e
c
k
P
A
zmírňují svalové napětí a bolesti, urychlují regeneraci,
- Dostupnost pitné vody a občerstvení
strov
zjemňují a čistí pokožku a posilují poškozené vlasy.
Poloo ARAON
a již
- Vybavenost sanitárním a hygienickým zařízením
F
zdarm
t
e
Hotel
l
2
týden
5) Zmírňuje vysoký tlak i žaludeční vředy „Výběr vhodné destinace hraje klíčovou roli. Z naší nabídky
i do 1
2 dět 90 Kč /os/
9
Díky vysokému obsahu soli ve vodě a ovzduší je mořské kli- máme již léty ověřené destinace jako Gradac, Tučepi nebo
od 7
ma skvělé na vysoký krevní tlak i žaludeční vředy. Ovlivňuje poloostrov Pelješac“, říká Martin Lehocký, výkoný ředitel CK
kardiovaskulární systém, slunce zahřívá kůži a tak zvyšuje VÍTKOVICE TOURS.

Po šichtě
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Psí náramek
Oschnouti
na povrchu
Pouta
Podnik
ve Dvoře
Králové

Zkratka
Albánské tiskové agentury

Rohovnický
úder
SPZ Náchoda
Slovensky
jaké
Býv. zkratka
Poldi Kladno

Český šachový
velmistr
Jiraskovo
jméno

Zesílený zápor
Mezin. kód
Lotyška
Ošidit
Ukovati

Rozkládat
Anglický herec
a spisovatel
Spojka

Turecká
metropole
Slovensky
ořech

Vzorec oxidu
cínatého
Lékárenský
praktikant

Maďarský
básník
Přespolní běh
Někde
(básnicky)
Kus ledu

Znoje
Domácky Olga
Franc. zkr.
Mezin. svaz
Otec (knižně)

Odporný
hlodavec
SPZ Popradu

Kočkovitá
šelma

Procestovat

Neměniti

Rovníkové
větry

Tajenka křížovky č. 8: „... tak zhruba pro pět osob.“ Výherce křížovky č. 9 Zdenek Slavik z Frýdku-Místku
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

Budete-li se opravdu snažit, dosáhnete pozitivních změn v profesionální kariéře i v soukromí. Hvězdy
vám pomohou s realizací všech
smysluplných předsevzetí. S tím, že
vás podrží přátelé a známí, raději
moc nepočítejte. Vaše kroky budou
totiž považovat jen za chvilkový
rozmar. Krátká cesta bude
spojena se silným citovým
zážitkem.

Sudoku

2

9 3 8

9
7

6
3
4

7
3
8
1

3
4
2
6

6
4
9
7
5

BERAN 21. 3. – 20. 4.

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

1

6 5 4

5

5

PANNA 23. 8. – 22. 9.

8

2 7 1

6

1

Vepřová pečeně s medovými švestkami
Potřebujeme: 1 kg vepřové pečeně,
200 g sušených švestek, 1 jablko,
lžičku strouhané citronové kůry,
50 ml brandy nebo vodky, 2 velké
lžíce medu, lžičku mletého zázvoru,
lžičku tymiánu, sůl, 2 lžíce oleje, lžíci
hladké mouky, 2 stroužky česneku,
2 dl vývaru na podlévání.
Postup přípravy: Vypeckované
sušené švestky a oloupané jablko
nakrájíme, promícháme se dvěma
lžícemi medu, lžičkou strouhané
citronové kůry a zalijeme 50 ml
destilátu (brandy nebo
vodka). Ovoce necháme nabobtnat.
Vepřovou pečeni vykostíme,
vytvoříme v ní hlubokou kapsu
nebo rozkrojíme tak, aby nám vznikl

Novomanželé pozvali na návštěvu
do svého malého bytu dávného
dobrého přítele. Když už dost vypili,
rozhodli se, že ho nechají přespat
ve své manželské posteli mezi
sebou. Ráno manželka vstala jako
první a šla udělat snídani. Muži
zůstali sami a přítel říká manželovi:
„Poslouchej, to jsem nevěděl, že ta
tvoje manželka je taková vášnivá!”
Manžel:„Proč?” Přítel:„Ona mi ho
celou noc držela!” Manžel:„To jsem
byl já! Jistota je jistota!”

Jak poznáte, že je vaše žena mrtvá?
Sex je pořád stejný, ale v kuchyni se
hromadí špinavé nádobí.

9

3

9

„Pomoc, topím se,“ křičí děvče
z vody.
„A souložit umíš,“ volá na ni rybář
z břehu.
„Umím, jasně že umím!!!“
„No vidíš, a je ti to hovno platný.
Plavat ses měla naučit!“

5

5

Recept

Stojí blondýnka u pouliční lampy
a klepe na ni. Jde kolem policajt
a říká: „Slečno, co to tady děláte?“
„No, tady píšou, že vymění byt, ale
nikdo není doma.“
Policajt se podívá nahoru a říká: „To
se divím, když se u nich svítí...“

Žena se svléká a ptá se manžela:
„Co tě víc vzrušuje – moje pěkná
tvář nebo moje sexy tělo?”
On si ji prohlíží odshora až dolů
a říká: „Tvůj smysl pro humor!”

3

9

1 8 2

Co jsou to lupy? –
???
Parohy v prášku.

6

1

1

8

V narvané tramvaji je mladík tlačen
davem na sedící babičku s košíkem.
„Pozor na vejce, mladíku,“ povídá
babička.
„Vy máte v tom košíku vejce?“ ptá
se mladík.
„Ne, hřebíky.“

2

9

9

5

„Slečno, znáte Ludolfovo číslo?“
„Ano, ano, vzpomínám si, ale teď si
právě nevybavuju, jak jsou při tom
nohy.“

3

4
8

3

2

7

Vtipy
Jde skupina policajtů k doktorovi,
za chvíli doktor vyleze z ordinace
a říká: „Chlapi, je vás tu moc, budete
muset chodit po čtyřech!“ Náčelník
tedy padne na čtyři: „Tak já jdu
první!“

6

2

3

V zaměstnání všechno poběží
normálním tempem a šéf bude
slídit kolem jako mlsný pes. Byla
by chyba dát mu příležitost, aby se
po vás mohl vozit. Máte-li v rezervě
ještě pár dní volna, mohli byste
s rodinou vyrazit na jarní dovolenou. Pobyt v přírodě, uprostřed
nových lidí, vás postaví
psychicky i fyzicky na nohy.
Zklidní se i vaše děti.
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8

4

3

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

5 4 6

9

5

9

8

6

4

4
8

4

1

7

8

6

8

3

3

4
Naplní se vaše odvážné, průkopnické záměry. Hvězdy vám dají sílu, se
kterou zametete jak s konkurencí,
tak s byrokratickými překážkami.
Zbavíte se strachu z nepříjemného
jednání na úřadě. V milostných
vztazích budete mírní a vstřícní, váš
idol si vás nebude moci vynachválit.
Nedejte se zaskočit někým,
kdo se pokusí přenést na vás
své povinnosti.

Výtažky
z čerstvých
bylin

Číslovka

7 6 5

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.

Nestorův otec

Čínské ženské
jméno
2. DÍL
TAJENKY

1

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

Předložka

hudební
Ženské jméno Menší
těleso

Předložka

8

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

Domácky
Stanislav

Spojka

7

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Nepoužité
dvoukoláky

5

BÝK 21. 4. – 20. 5.

Malá osa
(slovensky)

6

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Značka neonu Čínsky země

7

RAK 22. 6. – 22. 7.

Kočovník

9

LEV 23. 7. – 23. 8.

1. DÍL
TAJENKY

2

Nemračte se na lidi kolem. Pokud
uděláte chybu, musíte za ni nést odpovědnost. Nesvádějte všechno jen
na druhé. Zbytečně ztratíte sympatie
kolegů a přátel. Investici, o které
jste nedávno hovořili se známými,
byste neměli odkládat. Příznivé
období rychle pomine a tak nadějná
šance se nemusí opakovat.
Nepodaří se vám zabránit
konﬂiktu s blízkou osobou.

Momentálně jsou pro vás nejdůležitější sebedůvěra a jistota, že
nemůžete udělat chybu. Máte před
sebou důležitou zkoušku, ve které
nesmíte zklamat. Tím, že vás bude
někdo kritizovat, se netrapte. Byl by
rád, kdyby dokázal polovinu toho, co
vy. Při nákupech pečlivě zvažujte, zda
se vám některé slevy opravdu
vyplatí. Po návratu domů už
si na nikom nic nevezmete.

Úsilí

4

Postoj nadřízených k vašemu nářku
na malý plat předčí vaše očekávání.
Večer s přáteli nebo nějaká oslava
se protáhne hodně přes půlnoc.
Opatrně, abyste si druhý den nemuseli nic vyčítat. Vaše kariéra dostane
nové obrátky. Zapomeňte na románky a veselé kumpány, s tím vším je
prozatím konec. Vyhýbejte
se rovněž lidem s negativním
přístupem k životu.

Domů se vrátí klid a pohoda, po nedávném napětí nezůstane ani stopa.
Měli byste si přiznat, že je to hlavně
partnerova zásluha, a něčím milým
ho překvapit a potěšit. V práci dojde
k hádce šéfa s kolegou, který vám
bude zazlívat, že jste se ho nezastali.
Horké chvíle prožijete před
cestou na tolik očekávaný
víkend. Ne všechno dopadne
podle vašich plánů a představ.

Pomůcka:
Ady, kuo,
LVA, Néleus,
UI.

6

Připravte se na náročné situace.
Zvýšená opatrnost je namístě při
podpisu smluv a dohod, případně
přechodu na jiné místo. Noví kolegové
nemusí být ani zdaleka tak přátelští,
jak se budou jevit při prvním kontaktu. Zdrženlivost vám neuškodí při
setkání s osobami opačného
pohlaví. Zadaní by se mohli
dostat do velkých problémů
s partnerem.

Protivný šéf a nudné povinnosti
způsobí, že se upnete na vzrušující
představu ﬂirtíku plného erotiky.
Problém je v tom, že planety vašim
románkům nepřejí. Jen těžko udržíte
pusu zavřenou na návštěvě u příbuzných. Nedá vám to a neodpustíte si
poznámku, po které nezbude než se
rychle pakovat. Hrozícímu
konﬂiktu se bude marně
pokoušet zabránit partner.

Ema odjíždí do Austrálie s příslibem výhodného sňatku s mužem,
o kterém toho moc neví a s nímž se nikdy nesetkala. Jenže naděje
jsou bohužel klamné a Ema si po nevyhnutelných zásnubách stále
bolestivěji uvědomuje, že pouta nemusí být ukována jen ze železa.
Když se pak zamiluje do mladého trestance, zdá se, že její osud je
zpečetěn...

Pan Novák překvapí svoji ženu v choulostivé poloze s cizím
chlapem. – „Kdo jste, člověče,“ oboří se na něj. – „Já jsem
sólista městského orchestru.“ – Manžel ho chytne a vyhodí
z okna, přičemž volá: „Sólista orchestru možná, ale sólista
…. (dokončení v tajence).“

5

Pilně si hlídejte místo i židli. Nejeden
kolega, podobně jako vy, by chtěl co
nejdřív udělat kariéru. Osoba, která
se tlačí na vaši pozici, se odkryje
na počátku příštího týdne. Musíte
být rozhodní a nekompromisní,
nespoléhejte jen na pomoc hvězd.
Ve vztahu k vám se tváří dost lhostejně. Špatně fungující auto
či jiný spotřebič nesvěřujte
přátelům amatérům!

V zaměstnaneckých vztazích
zaznamenáte první konkrétní
změny k lepšímu. Nejenže vám šéf
zaplatí to, co má, ale dostanete
i menší odměnu. Nemáte mu však
být za co vděční, všechno jste si
zasloužili. Změnu si vyžádá váš
plán. Je to příležitost prokázat improvizační schopnosti a organizační talent. Uplatní
se i vaše výřečnost.

4 1 9

Držte se stranou od událostí
probíhajících ve vaší blízkosti.
Nenamlouvejte si, že je musíte
komentovat, nebo snad dokonce
při něčem osobně zasahovat. Byla
by to voda na mlýn vašich nepřátel a kritiků. Jako v rukavičkách
jednejte s partnerem. Nebude
ve své kůži, ledacos se
ho dotkne a nemá daleko
ke zlostnému výbuchu.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 10. 3. do 16. 3.

8 2 3
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Víte, jaké ženy jsou aerodynamické?
Ty, které nekladou odpor.
Víte, jaký je rozdíl mezi hajným
a hajnou?
Hajný zná všechny ptáky v lese
a hajná ve vesnici.
Víte, jaká je nejlepší antikoncepce?
Zády k sobě a každý sám.

„Pane celníku, můžu si dovézt zlato
do Karibiku?“ ptá se muž po telefonu. „Ano, ale jen přiměřené
množství.“ dostane se mu odpovědi.
„Tak mi ještě řekněte, pane celníku,
jestli je devadesát kilo přiměřené
množství?“ „To určitě není, to už je
příliš!“ odpoví celník. Muž se otočí
na svou manželku a praví: „Tak to
vidíš zlato, musíš zůstat doma.“

souvislý plát asi 1 cm vysoký. Maso
osolíme a okořeníme mletým zázvorem. Nabobtnalé ovoce scedíme
a naplníme jím maso, které spojíme
jehlami nebo svineme a převážeme
nití. Povrch masa několikrát mělce
nařízneme a zářezy vyplníme proužky česneku.
Maso vložíme do pekáče, podlijeme scezeným nálevem z ovoce,
poprášíme je hladkou moukou,
pokapeme olejem, posypeme
lžičkou tymiánu. Pečeme v troubě
při teplotě 200 °C, nejprve přikryté.
Podle potřeby maso podléváme
horkým vývarem, když je poloměkké, odkryjeme je a pečeme
dozlatova. Podáváme s vařeným
bramborem.
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

www.okd.cz

Hasło bhp miesiąca: Lepiej dochodzić przyczyn prawie wypadków, niż badać zaistniałe wypadki przy pracy!

Teraz nie ma nic ważniejszego, niż dopiąć budżet
OKD i zapewnić źródła ﬁnansowania
Będę dążyć do tego, aby
w najbliższych dniach
sytuacja uspokoiła
się i pracownicy OKD
nie musieli żyć w
niepewności, mówi
dyrektor wykonawczy
OKD Antonín Klimša

OKD ma od końca lutego nowego właściciela pakietu większościowego, który posiada 60 procent udziałów. Co to konkretnie oznacza dla spółki OKD i jej
pracowników?
Większościowym właścicielem
OKD jest grupa Grupa Ad Hoc
(AHG) i jej trzy brytyjskie spółki
inwestycyjne. Podmioty te efektywnie współpracują z nami już
od 2013 roku, kiedy to włączyły
się w restrukturyzację ﬁnansową
i naszej grupie darowały już dług
o łącznej sumie ponad 300 milionów euro. Po przejęciu większościowego pakietu w NWR wielokrotnie publicznie deklarowały,
że ich priorytetowym celem jest
utrzymanie przy życiu sprawnej
spółki górniczej. Dlatego grupa
AHG zmodyﬁkowała dla nas również warunki zobowiązań ﬁnansowych, tak aby OKD mogła istnieć również w dalszych miesiącach. Jednocześnie zadeklarowała swoją gotowość wspomóc nas
w trakcie ważnych negocjacji z innymi stronami w temacie restrukturyzacji operacyjnej. Myślę, że
to dla naszej ﬁrmy bardzo mocne, a przede wszystkim pozytywne sygnały.
Problemy egzystencjalne nie tylko OKD, ale także innych przedsiębiorstw górniczych, wywołał
gwałtowny spadek cen węgla na
rynkach globalnych i lokalnych,
które w ciągu ostatnich 10 lat
osiągnęły historyczne minimum.
Co będzie dalej i jaki wpływ
miałoby to konkretnie na OKD?
Obecna sytuacja jest taka, że ceny
węgla koksowego i energetycznego stale spadają, są niestabilne i ta
negatywna tendencja nie pozwala
nam w dalszym ciągu zarządzać
ﬁrmą stosując standardowe narzędzia. Innymi słowami powiedziane, tempo obniżania się cen
jest szybsze, niż zdolność OKD
zmniejszyć koszty własne i dostosowywać swoje procesy. Tylko w
ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia cena OKD spadła o około 30
procent, ceny na rynkach światowych w ciągu ostatnich pięciu lat
nawet o prawie 70 procent. Nie
ma innej gałęzi przemysłu, która
doświadczyła tak silnej recesji.

FOTO: Ivo Čelechovský

KARWINA – Obecnie spółka OKD i
jej pracownicy przechodzą burzliwy okres. Zmienił się większościowy akcjonariusz spółki macierzystej NWR, w przedsiębiorstwie wydobywczym doszło do
zmian personalnych, stale głośniej mówi się o zwolnieniach, zamknięciu Zakładu Górniczego Nr
3, związki zawodowe rozszerzyły
pogotowie strajkowe na wszystkie kopalnie zagłębia ... To tematy, o których rozmawialiśmy z dyrektorem wykonawczym OKD
Antonínem Klimšą

w poszczególnych kopalniach i
czy będą pieniądze na ich odprawy. Może im pan odpowiedzieć?
Jak już między innymi podałem
wcześniej, o ile nie dojdzie do dalszego ogromnego spadku cen na
rynkach światowych, nie będzie
wygaszania w karwińskiej części OKD w ciągu najbliższych
dwóch lat. Pod względem standardowych procesów nastawionych na zwiększenie efektywności w 2016 roku zaplanowaliśmy
– poza Zakładem Górniczym Nr
3 - zmniejszenie liczby pracowników we wszystkich zakładach
OKD o około 340 osób, na dzień
1. 7. 2016. To ta sama procedura,
jak w latach 2013, 2014 i 2015, gdy
zmiany te wprowadzaliśmy w życie we współpracy ze związkami
zawodowymi.
Jeśli chodzi o środki na odprawy, będą przedmiotem dalszych
dyskusji między naszymi właścicielami z przedstawicielami instytucji państwowych, ewentualnie
dalszych zainteresowanych stron.

Antoním Klimša, dyrektor wykonawczy OKD

Sylwetka Antonína Klimšy
Antonín Klimša, absolwent Wydziału
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
VSB - Uniwersytetu Technicznego w
Ostrawie. Na tymże uniwersytecie
uzupełnił wykształcenie o zagraniczny dyplom kończąc studia MBA
(Master of Business Administration).
W spółce OKD pracuje od roku
2001. Od 2001 do 2005 roku, najpierw w Karbon Invest jako doradca
dyrektora ds. handlu, strategii
i inwestycji kapitałowych. Od 2005
Dlatego musimy wprowadzić
fundamentalne zmiany. Jedną z
nich jest zakończenie wydobycia w ruchu górniczym Zakładu
Górniczego Nr 3 - Pasków, który z punktu widzenia kosztów, a
zwłaszcza wskaźnika strat, jest
nie do utrzymania. W OKD są nawet dziś zakłady, które generują zysk i gotówkę, ale kwoty te nie
wystarczają już na pokrycie strat
przynoszonych przez Pasków i
dotowanie każdej tony wydobytego węgla kwotą około jednego tysiąca koron.
A więc, gdy rozpocznie się proces wygaszania?
W przypadku Paskowa dwa lata
dosłownie walczyliśmy o przetrwanie i każdą tonę doﬁnansowywaliśmy z własnych środków.
Nadszedł czas, aby podjąć strategiczne decyzje. Priorytetem dla
OKD jest zakończenie wydobycia pod koniec roku 2016. W tej
chwili odpowiedzialnie przygotowujemy szczegółowe koszty technicznego i społecznego wygaszania zakładu i wierzymy, że zostanie on dokończony i omówiony
na początku 2. kwartału bieżącego roku, prawdopodobnie już w
kwietniu.
Najważniejszym zadaniem na
najbliższy okres będzie prawdopodobnie przygotowanie realistycznego ekonomicznego biznesplanu na następne dwa lata.
Kiedy będzie podana do wiado-

roku zajmuje stanowiska kierownicze w OKD jako kierownik departamentu udziałów kapitałowych,
dyrektor projektu restrukturyzacji
kopalni Pasków, dyrektor zaopatrzenia oraz zarządzania relacjami
z dostawcami. W 2012 roku ukończył również program zarządzania w
School of Business w Dartmouth w
USA. 01 lutego 2016 Antonín Klimša
został mianowany dyrektorem
generalnym OKD, a. s.
mości jego zawartość i kiedy zacznie obowiązywać?
Ze współpracownikami bardzo odpowiedzialnie i precyzyjnie przygotowujemy budżety dla
poszczególnych zakładów dołowych i powierzchniowych wraz
z zakomponowaniem kosztów
wygaszania Zakładu Górniczego
Nr 3 i optymalizacji zarządzania karwińską częścią OKD. W
2016 roku chcemy wydobyć 7,1
mln ton węgla i wykonać ponad
30 kilometrów chodników. Jeśli
chodzi o wyniki ekonomiczne, to
naszym celem jest zminimalizowanie strat i redukcja wszystkich
innych, poza istotnymi, kosztów
eksploatacji i inwestycji. Jeśli
chodzi o liczbę własnych pracowników etatowych, to powinna się
ustalić na poziomie około 9.500
osób. W porównaniu z rokiem
2015 zatrudnienie własnych pracowników zmniejszy się średnio o około 10%. Jednocześnie
zmniejszymy liczbę pracowników ﬁrm zewnętrznych o około
30%.
Ostateczna wersja planu biznesowego zostanie przyjęta dopiero
po wprowadzeniu kosztów wygaszania kopalni Pasków i po podjęciu ostatecznej decyzji o jej losie. Do tego czasu będziemy pracować zgodnie z zatwierdzonymi
planami realizacji na rok 2016.
Pracownicy OKD czekają przede
wszystkim na podanie do wiadomości harmonogramu zwolnień

Na stanowisku dyrektora wykonawczego zastąpił pan Dale R.
Ekmarka, który z dniem 1 lutego został dyrektorem generalnym. Jakie strategiczne zadania
przejął pan po nim do wykonania lub realizacji?
W chwili obecnie nic nie jest ważniejsze od dopracowania budżetu OKD i źródeł jego sﬁnansowania. Od tego zależeć będzie dalsza
strategia i przyszłość ﬁrmy. Ale na
pewno będę starał się, aby w najbliższych dniach sytuacja wśród
pracowników OKD uspokoiła się
i nie odczuwali niepewności. Za
nami pierwsze dwa miesiące 2016
roku i czuję zadowolenie z faktu
mogąc powiedzieć, że nasze cele
w zakresie bezpieczeństwa, produkcji, sprzedaży i gospodarki są
realizowane. Wiem, że wyzwania
na wszystkich szczeblach zarządzania są dzisiaj trudne do wypełnienia. Pamiętajmy więc, proszę,
o tym, co najważniejsze – o naszym bezpieczeństwie.
Ivo Čelechovský

Jubilaci
W miesiącu marcu obchodzą
życiowe jubileusze podani poniżej
pracownicy ﬁrm zewnętrznych:
ALPEX, s.r.o.
Adamski Zbigniew, Lewandowski
Marian, Mordalski Tadeusz, Zieńko
Zdzisław, Źelek Jarosław, Korykora
Zdzisław, Rozumek Edward,
Serwicki Franciszek, Milka Jerzy,
Sładkowski Stanisław
POLCARBO, s.r.o.
Ładka Zbigniew, Teis Józef,
Trześniewski Marian, Holeksa Józef,
Przybysz Krzystof, Bujak Mariusz,
Puszczykowski Tomasz

Również górnicy z ﬁrm PolCarbo i SDD
zjedli śniadanie z dyrektorem ZG 2
Zbigniew Janowski zaprosił
przed zjechaniem na dół
trzech własnych i trzech
głównych przodowych z ﬁrm
zewnętrznych, omówił z nimi
plan pracy na dalszy kwartał
roku 2016
STONAWA – Główni przodowi
wszystkich sześciu brygad prac
przybierkowych Zakładu Górniczego
Nr 2 zostali zaproszeni w ostatni
piątek lutego przez dyrektora zakładu Zbigniewa Janowskiego. Nie na
dywanik, ale na śniadanie robocze.
Celem było wzajemne poznanie się,
wysłuchanie opinii i komentarzy
przodowych oraz podziękowanie
im za wykonanie dotychczasowych
zadań.
"Biorąc pod uwagę, jak funkcjonuje w praktyce obecny system
narad, trochę o was zapomniano,
chociaż na co dzień to właśnie wy
pracujecie i podejmujecie działania,
bez których dalsze wydziały kopalni
nie mogłyby działać. Gdzie i co robicie, jaką macie wydajność, mogę
sobie wyobrazić, ale pragnę was tą
drogą poznać osobiście,” powiedział
dyrektor dodając, że górnicy robót
przybierkowych nie muszą się bać
tego, że zabraknie dla nich pracy w
ramach stonawskiej kopalni.
Zgodnie z tegorocznym planem
przewidziano dla nich zadanie
przygotowanie tras dla pojemnościowo potężnych wyrobisk w 36.
i 40. pokładzie. "Miejsc, gdzie
chcielibyśmy działać z dowodzonymi
przez was zespołami, jest bardzo
dużo. Jednak musimy wybrać
priorytety, obecna sytuacja zmusza
nas do odpowiedzialnego zachowania, możemy pozwolić sobie na

Niezawodność, wydajność,
bezpieczeństwo
To główne kryteria, według
których kierownictwo ZG 2
zamierza oceniać zespoły robót
przygotowawczych przed planowaną redukcją. Na stonawską
kopalnię przeniosą się bowiem
chłopaki z ZG 1. "Po ograniczeniu wydobycia na tamtejszej
kopalni mamy wolne siły własne.
Obecnie są to dwa zespoły, które przejdą do nas,” powiedział
Janowski.
robienie tylko najpotrzebniejszych
rzeczy,” oznajmił dyrektor dodając,
że w przypadku większych działań
planuje się łączenie różnych załóg,
aby zapewnić ich maksymalną
wydajność.
I właśnie temat personalnej
obsady poszczególnych zmian
podjęli główni przodowi, jak
tylko dyrektor Janowski udzielił im
głosu. Podczas gdy jedni mówili
o problemach transportu, inni
stoją w obliczu problemów w trakcie
przewożenia materiału. Mowa była
również o budowaniu skrzyżowań
i wynagradzaniu załogi. Dyrektor
ZG 2 zauważył w tym kontekście,
że pragnie zmotywować ludzi na
tym odcinku prac poprzez premie
uznaniowe. "Pomagacie, gdzie tylko
się da, ale wam pomaga się mało.
Chociaż za wami pozostaje kawał
odpowiedzialnej roboty,” powiedział
Janowski do przybierkowych. Z
zadań na następny okres wymienił między innymi przygotowanie
chodników – podzielenie klasy - w
pokładach ostrawskich. Radek Lukša

Brygady i miejsca, gdzie w chwili obecnej pracują
 Brygada Petra Badáně z odcinka
ﬁrmy SDD Davida Vodički
dokończyła asenizację przekopu
5000/1 o długości 35 hajcmanów (ok. 16 metrów) z wybudowaniem sklepienia krzyżowego.
W chwili obecnej realizuje prace
przybierkowe w tym samym
miejscu w rejonie między 39.
a 40. pokładem zerowej kry na
potrzeby przyszłego centralnego
wydobycia.
 Brygada Tomasza Zychowicza z
odcinka ﬁrmy PolCarbo Milana
Kirchnera przybiera chodnik
wdechowy 401 321 w celu
przygotowania warunków do
stabilnej odstawy o szerokości
1200 milimetrów dla potrzeb
przyszłego wyrobiska 401 301.
Pracuje z technologią PSU 900.
 Brygada Roberta Daszkiewicza
z odcinka ﬁrmy PolCarbo Milana
Kirchnera, posługując się
kombajnem AM 50, wykonuje
przybierkę w chodniku 364 280,
który będzie wylotem czoła
przodka 364 200. Realizuje

THK – ČECHPOL, s.r.o.
Taran Sergej
Władze spółek składają wszystkim
Zacnym Jubilatom życzenia przede
wszystkim zdrowia, szczęścia,
pomyślności w życiu zawodowym
i osobistym. Do życzeń dołącza także
redakcja naszego tygodnika.
jk
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dzienny postęp od ośmiu do
dziesięciu metrów. Prace musi
koordynować z transportem
obudów do ściany.
 Brygada Lubomíra Ciencialy
przeniosła ślusarzy bezpośrednio na odcinek P1 Radka
Czyža i rozwiązała tym samym
problemy z ładowarką Hausherr.
Z jej pomocą realizuje trasę
do przenoszenia obudów z wyrobiska 401 311 do wyrobiska
401 301.
 Brygada Tadeusza Gaszczyka
z odcinka P1 w chwili obecnej
buduje wytoczenie, krzyż, odgałęzienie dla wydobycia 533 33,
wylot przyszłego czoła przodka
332 206/2.
 Brygada Davida Popka dokończyła w przedostatni piątek
lutego (po 240 metrach) trasę
transportową dla realizowanego
wyrobiska 364 200. Przenosi się
na odcinek 540 20, gdzie w fazie
przygotowania jest trasa dla
przenoszenia obudów.
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Výsledky soutěže o vstupenky na fotbal
KARVINÁ – Výherci soutěže
o dvě volné vstupenky na fotbalový zápas MFK OKD Karviná
v termínu dle vlastního výběru
(podmínky jsme zveřejnili v minulém čísle Horníka na straně
12) jsou: Vítězslav Matějek

z Ostravy-Poruby, Josef Moravec
z Důlního závodu 2 a Andrzej
Krzyžanek. Prosíme výherce, aby kontaktovali Renatu
Pavlíkovou, tel.: 737 043 230
pro upřesnění převzetí
vstupenek.

PO STOPÁCH OBCHODNÍCH
DOMŮ V CENTRU OSTRAVY
OSTRAVA – Horník, Hutník, pamatujete? V nedávné minulosti docela
logicky přejmenované ostravské
obchodní domy Bachner a ASO
mají zajímavou historii. I o ní bude
hovořit průvodce infoservisu Jiří
Šimon na komentované prohlídce
připravené na neděli 13. března.
„Horníci a oceláři samozřejmě
potřebovali nakupovat. Ostrava
měla vyvinutou obchodní síť už
za Rakouska-Uherska, opravdový rozmach tohoto odvětví však

zaznamenala v meziválečném
období,“ vysvětluje Šimon s odkazem také na obchodní domy Brouk
a Babka, Nesselroth, Chamrád,
Pešat, Baťa, RIX. A informace
slibuje podat i o těch novějších
– Hortexu, Mléčném baru, Domu
potravin či rybím baru U Neptuna.
Prohlídky vyrazí ze Smetanova
náměstí v 10 a ve 14 hodin. Povedou
i kolem slavné a chátrající Textilie
k bývalé jámě Karolina a stejnojmennému nákupnímu komplexu.
uzi

KOORDINOVANÁ BEZPEČNOST V ULICÍCH
KARVINÁ – Přestože kriminalita
v hornické Karviné neustále klesá
a objasněnost případů je nejvyšší
za posledních dvacet let, neustálým
problémem je takzvaná pocitová
bezpečnost. Na té bude město spolupracovat s veřejnými a soukromými
subjekty, které mohou tuto situaci
jakýmkoliv způsobem ovlivnit.
„Jde o unikátní a především komplexní projekt bezpečnosti ve městě. Nejde jen o obecně chápanou
kriminalitu, ale hlavně o to, jak se
lidé ve městě skutečně cítí a jak

jsou či nejsou obtěžováni hlučným
způsobem života svých sousedů,“
vysvětluje ředitel Městské policie
Karviná Petr Bičej.
Tento projekt by měl navázat
na úspěšný program Nulová tolerance, který však nekončí, ale bude
pokračovat i nadále. Zaměří se ještě
více na alkohol a cigarety u mladistvých, požívání alkoholu na veřejnosti či na různé formy stanování
v problémových blocích jednotlivých
lokalit karvinských částí Nového
Města.
mz, aja

Velká Británie:
Konec hlubinné těžby

Německo:
Útlum v režii státu
BERLÍN – Těžba černého uhlí v Německu bude
trvat tři roky. Těží se už jen ve dvou hlubinných dolech v Porúří. O útlumu těžby rozhodla spolková vláda v roce 2007. Doly byly převedeny na nadaci RAG Stiftung. Ve zvláštním zákoně vláda vyčíslila každoroční dotace na těžbu, ty od roku 2009 klesají z 1,7 miliardy eur na
794 milionů eur v roce 2019.
RAG Stiftung dostala do vínku i zbylá aktiva
spojená s černouhelným byznysem. Do zvláštní ﬁrmy Evonik vyčlenila provozy zabývající
se speciální chemickou výrobou. V roce 2013
RAG Stiftung prodala třetinu Evoniku na burze. Z výnosu a dividend pak tvoří rezervy pro
postupné ukončení těžby. Do budoucna počítá RAG Stiftung, že si ponechá v Evoniku jen
čtvrtinu akcií. Zbytek prodá na burze.
V roce 2014 vytěžilo 13 tisíc horníků
7,6 milionu tun uhlí, což německou spotřebu
pokrylo jen ze 13 procent. Účast státu v útlumu černouhelné těžby posvětila Evropská komise v roce 2011. Cílem je ukončit těžbu sociálně přijatelným způsobem. Nadace podporuje vzdělávání, vědu a kulturu v těžebních
regionech.
Těžba černého uhlí se bez státních subvencí
neobešla už od začátku šedesátých let minulého století. Do rozhodnutí o postupném uzavření dolů stála těžba vládu přes 130 miliard eur.
Na vrcholu těžby v roce 1957 v dolech pracovalo přes 600 tisíc horníků a těžba dosahovala
150 milionů tun ročně.

Ilustrační foto.

LONDÝN – Před sto lety dávala těžba černého uhlí ve Velké Británii práci milionu lidí.
Teď postupně končí. Na konci loňského roku
společnost UK Coal uzavřela poslední hlubinný důl Kellingley Colliery v severní Anglii.
O práci přijde 450 zaměstnanců. Ještě v roce
2014 britské hlubinné doly vytěžily přes tři miliony tun černého uhlí. Jenže padající cena uhlí
a levné dovozy ze zámoří a z Ruska poslaly UK
Coal do nucené správy. Vláda ﬁrmě poskytla
půjčku, aby mohla zbývající doly zavřít.
Na rozdíl od osmdesátých let minulého
století tentokrát zpráva o konci posledního dolu Británii příliš nevzrušila. V letech
1984 a 1985 přitom stávkovalo proti zavírání dolů 140 tisíc horníků. Během necelých třiceti let klesl počet britských horníků
z několika set tisíc na šest tisíc v roce 2011.
Navzdory těžkým podmínkám na trhu stále v Británii fungují povrchové černouhelné
doly. Nicméně i ty čeká útlum. Společnost
Hargreaves Services v únoru oznámila, že
letos ukončí těžbu v šesti ze sedmi povrchových lomů ve Skotsku. Těžbu nemůže udržet
kvůli klesajícím cenám a poptávce. V činnosti zůstanou povrchové doly ve Walesu.
Objevují se také projekty na otevření nových dolů. Nicméně záměry investorů narážejí na politiku vlády, která hodlá využívání
uhlí pro výrobu energie ukončit. Do deseti
let mají skončit všechny uhelné elektrárny.
Zdroj: E15

LED ZEPPELIN A BLACK SABBATH
V PODÁNÍ JANÁČKOVY FILHARMONIE
OSTRAVA – Rock, hard rock i heavy
metal se do industriálního prostředí
vítkovické Dolní oblasti docela
hodí. Ve středu 16. března zde
zazní, nicméně netradičně, v podání
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava (JFO).
Pro její členy to bude první podobný
počin!

„Spousta lidí si propojení
orchestru s rockem přeje,“ vysvětlil
důvody Heiko Mathias Förster,
šéfdirigent JFO. Ten ostatně koncert
v multifuknční hale Gong začínající
v 19 hodin povede. Jako zvláštní
hosté se představí zpěváci Marta
Jandová a Dušan Vitázek.
uzi

V programu mj. zazní
 Stairway to Heaven
(Led Zeppelin)
 Eye of the Tiger (Survivor)
 I Can’t Get No Satisfaction
(Rolling Stones)
 Final Countdown (Europe)
 Another Brick in the Wall
(Pink Floyd)

 Everybody Hurts (R. E. M)
 A Whiter Shade Of Pale (Procol
Harum)
 Smoke on the Water (Deep
Purple)
 Iron Man (Black Sabbath)
 Highway To Hell (AC/DC)
 We Are The Champions (The Queen)

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
„V knize života jsi se
dostal k místu, k 34.
listu. Poté Ti už osud
nedopřál otočit další
stránky.“
Není dne, kdy bychom
na Tebe nemysleli. Moc nám chybíš,
Štefane.
Dne 11. března 2016 uplyne již 12
let od tragické události, kdy následkem otřesu na Dole Lazy zahynulo
7 horníků, mezi nimi i můj druh,
tatínek tří dětí, pan Štefan IVAN
z Karviné-Hranic. Zároveň dne 29.
3. 2016 vzpomeneme jeho nedožité
47. narozeniny. Děkuji všem, kteří
vzpomenou s námi. S láskou a úctou
družka Monika, syn Dominik, Jiří
a rodina Kurillova. Nikdy na Tebe
nezapomenee, Štefane.

„Nad hlavou mu ptáci
pěli, svoji píseň
nedopěli. Loučení
žádné, nezbyl čas, jen
velkou bolest zanechal
jsi v nás. Vzpomínky
na tebe v srdcích si zachovají, kdo
rádi tě měli, tak jako my, stále
vzpomínají.“ Dne 8. 3 2016 by se
dožil 72 let můj milovaný manžel,
tatínek, dědeček, dlouholetý
pracovník Dolu Lazy pan Štefan
Litva. Odešel, jak si osud přál, ale
v našich srdcích žije dál. Za celou
rodinu manželka, dcery, synové
a vnoučata.
Zájemci o inzerci prosím kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:
tel.: 737 043 230
pav2711@seznam.cz

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 10
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení

5059, 5144

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

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

322, 324, 326, 328, 330

4/08-X/16

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
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www.nadaceokd.cz

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

FRÝDEK-MÍSTEK – Osudovým datem
se pro Moniku Olbrechtovou stal
15. únor 2009. V den svých narozenin totiž podepsala pracovní
smlouvu na pozici koordinátora
canisterapie v neziskovce Podané
ruce. Stala se styčnou důstojnicí zhruba padesátce týmů člověk-pes, které pod hlavičkou této organizace v celé ČR pomáhají seniorům, hendikepovaným či nemocným.

„Podnět koordinovat canisterapeutické aktivity vzešel přímo
z členské základny a od aktivních
dobrovolníků Podaných rukou,
kteří tehdy velmi stáli o člověka,
jenž by tento rozrůstající se program spravoval a řídil,“ přiblížila Olbrechtová věnující se „léčbě
pejsky“ od roku 1999. Tehdy pracovala s parťačkou jménem Jenny
Rongbo z Moravy, fenečkou plemene shih-tzu.
Na myšlenku centrální koordinace canisterapie podle ní slyšela jedině Nadace OKD. „Věřte, že jsme
tehdy vynaložili nemalé úsilí, abychom dokázali tuto pozici zajistit.
Právě podpora těžařské nadace znamenala zlom v dějinách naší neziskovky – zaměstnání prvního člověka v canisterapeutickém projektu.
Od té doby jsme smlouvu s NOKD
podepsali šestkrát,“ uvedla.
Olbrechtová mezitím vyměnila fenečku shih-tzu za border kolii

Robert Chamrád se synem Jakubem (č. 7) a částí jeho spoluhráčů z U11.

PATRON PROJEKTU ŘÍDÍ DOPRAVU
SRDCOVKOVÝCH BASKETBALISTŮ
FOTO: Radek Lukša

Monika Olbrechtová
z hornické rodiny
se stala první
koordinátorkou
v neziskovce Podané
ruce právě na své
narozeniny. A vzala to
jako osudovou výzvu

FOTO: Radek Lukša

Projekt canisterapie vede
a sama i s pejsky pomáhá

Koordinátorka canisterapie s fenkou Ajou na akci neziskovek v Gongu v Ostravě.
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Monika Olbrechtová se věnuje především seniorům a dospělým s hendikepem.

OSTRAVA – Robert Chamrád nemá
zrovna proporce typického hráče
košíkové a věnoval se tomuto sportu
jen v dětství. Avšak o basketbalovém
míči se mu pomalu i zdává. U palubovky se totiž objevuje pravidelně.
Zpočátku kvůli svým synům, nyní už
celému BK TJ Gymnázium Hladnov.
„Mě zlobí kolena a nemám na košíkovou výšku. Kluci sice ještě taky
ne, ale Hladnov nestaví na tom, že by
se šlo na výkon. Není to klub postavený na čtyřech hvězdách. Zahraje si
celý kádr, všichni, co chtějí hrát pro
radost i kondici,“ říká Chamrád s tím,
že když s manželkou vybírali pro
chlapce vhodný sport, chtěli takový,
kde musí zapojit fyzičku i hlavu.
Basketbal jim v tom vyhovuje.
„Oba hoši hrají od přípravky.
Honza devět let, teď je mu patnáct.
Trénuje v pondělky, středy, čtvrtky
a pátky. Naštěstí je starší, nemusím
už ho doprovázet na basketbal
každý den, to bych se asi zbláznil.
S mladším, desetiletým Kubou,
bývám v tělocvičně v úterý a ve čtvrtek,“ popisuje.

Srdcovku na celoroční systematickou sportovní činnost dětí
a mládeže díky Chamrádovi využívá
TJ Gymnázium Hladnov už podruhé.
A je to znát. „Tým U15, kde mám
staršího Honzu, se vloni kvaliﬁkoval
do celostátní žákovské ligy. Tak nás
čeká spousta ježdění po republice,“
pokračuje.
Družstvo nejmladších, minižáků
U11, s mladším Kubou se pohybuje
v oblastním přeboru. „V soutěži mají
i basketbalistky ze SBŠ Ostrava,
které by si pro nedostatek dívčích
oddílů ve své kategorii moc nezahrály. Utkali se na Hladnově zrovna
v pátek 4. března, holky prohrály,“
líčí Chamrád.
Minigranty podle něj znamenají pro klub nemalou pomoc.
„Nepořizujeme nic speciálního. Ty
ﬁnance jsou na fungování oddílu,
aby hráči ve věku od šesti do devatenácti let mohli jezdit na zápasy.
Aby to neztroskotalo na nedostatku
peněz. Daly šanci sportovat všem,“
dodává patron projektu.
uzi

Voltiž Duha vyhlásila pohárové výsledky

FOTO: Voltiž Duha

Svěřenci oddílu
z Newport Ranche
za poslední dva roky
vyhráli celkem dvanáct
závodů ze čtrnácti.
Vloni získali první místo
v kategorii Skupina D

Dětská voltižní skupina z Newport
Ranche byla v letech 2014 a 2015
nejlepší.

ALBRECHTICE – Pozornost českého voltižního světa se první březnovou sobotu upírala
na Albrechtice u Českého Těšína.
Probíhalo zde vyhlášení výsledků
loňského celorepublikového poháru! Velká sláva se konala v režii oddílu Voltiž Duha, jehož cvičenci, pocházející v nemalé míře
z hornických rodin, se v silné
konkurenci rozhodně neztratili.
Přispěl k tomu také partner v podobě těžařské nadace, která mu
podpořila už šest projektů.
„My tuto společenskou událost
pořádali poprvé. Bylo to tradiční
poděkování všem, kteří se v uplynulém roce účastnili a vůbec pohybovali okolo závodů v tomto krásném sportu. Zejména pro
děti to znamenalo odměnu za jejich úsilí a také motivaci podávat
další výkony,“ oznámila Karolína
Pachotová. Ta kdysi sama jezdívala, patřila k zakladatelům
Voltiže Duha a nyní s ní tráví většinu volného času po práci na povrchu v Závodu servisních služeb
na šachtě Darkov.
Jako lonžérka (vodička voltižních koní) si ostatně v albrechtickém Dělnickém domě šla i pro
jedno z nejvyšších ocenění. „Se
skupinou dětí ve složení Anna
Ciencialová, Erika Marcinová,
Alexandra Krejčí, Michaela
Pachotová, Aneta Santarius
a Agnes Nogová jsme obhájili

první místo z předloňského roku
v kategorii Skupina D,“ vysvětlila
s tím, že za úspěchem stál samozřejmě i kůň Hasan.
Většina dětí soutěžících za oddíl se základnou na Newport
Ranchi v Dolních Domaslavicích
se s gymnastikou na koních
seznamovala od roku 2012.
„Začínaly od nuly pod vedením mým, druhé lonžérky Katky
Kalfasové a asistentky Míši
Fukalové, která se zabývá i terapeutickými aktivitami s využitím
koní či paravoltiží pro hendikepované. Dvakrát týdně trénovaly,
staraly se koně a učily se komunikaci s nimi i mezi sebou,“ líčila Pachotová.
Výsledky se dostavily v podobě
dvanácti vítězství z celkem čtrnácti voltižních podniků po celé
republice v letech 2014 a 2015.
„Kde nebrala Voltiž Duha první místo, skončila druhá,“ řekla
Pachotová, jejíž manžel Jaromír
působí v Centrálním vzdělávacím středisku společnosti OKD.
Z úspěchů dětí mívali radost
i v rodinách darkovského důlního elektrikáře Josefa Jonszty,
technika investic pro důl a povrch na správě OKD Aleksandera
Jeźowicze či vrtaře lazecké šachty Zdeňka Kucharíka ( jeho hendikepovaná dcera Petra se věnuje paravoltiži).
Radek Lukša

Hladnovští basketbalisté U11 mají v oblastním přeboru i dívčí tým.

Osobní zapojení patrona

Karolína Pachotová (vpravo), vedoucí
oddílu Voltiž Duha, je pracovnicí OKD.

Doprovázením synů na basketbal
činnost Roberta Chamráda v BK
TJ Gymnázium Hladnov nekončí.
Spíše začíná! Osmým rokem totiž
funguje jako oddílový koordinátor
dopravy, co se výjezdů na venkovní
zápasy či turnaje týče. Domlouvá

se s rodiči ostatních chlapců,
odváží a přiváží hráče. Kromě toho
asistuje trenérům vedeným Janem
Sklenářem. Minigranty má jako
provozní inženýr v úseku distribuce
degazovaného plynu společnosti
Green Gas DPB Paskov.

Nadací OKD
podpořené projekty

VELIKONOČNÍ TURNAJ V JUDU

 Vzhůru za sportovními úspěchy
 Jsme tady pro děti
 S paravoltiží se úsměv rozšíří
 Duhový čtyřlístek
 Duhový čtyřlístek pomáhá
dětem
 Duhový čtyřlístek aneb koně
dětem

KARVINÁ – Neděle 13. března je
posledním dnem pro přihlášení – a tím
i zajištění si levnějšího startovného –
zájemců o účast na Velikonočním turnaji v judu 2016. Hned na třech tatami
se bude bojovat v sobotu 19. na
ZŠ Prameny v Ráji. Tradiční akci pořádá srdcovkovo-hornický MSK Judo
Karviná spolu s těžařskou nadací,

taktéž podporovaný KSVČ Juventus.
„Nastoupí bejnamínci, mladší i starší
žáci a žákyně, dorostenci i dorostenky,“ řekl předseda oddílu Petr Rabas
s tím, že žádost o start stačí poslat
na email: mskjudokarvina@seznam.
cz. Turnaj začne v 8 hodin vážením
závodníků, v 9.30 proběhne losování,
pak v 10.30 zahájení.
uzi
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Ostravský ligový pohár 2016

FOTO: Radek Lukša

1. HC Warrioti Havířov
2. Sanitrans Opava
3. HBC Martinov a HBK FrýdekMístek (dělené místo)
5. Red Skins Přerov
6. HBC Tygr Poruba
7. HBC Dragons Havířov

Čelbový horník Patrik Ševčík (č. 19) v úvodním zápase jarní základní části OHbL.

Za havířovské
hokejbalisty hraje vrtař
důlní degazace, razič
na dodavatelské čelbě či
střelmistr. Kádr čítá také
bývalé zaměstnance
těžební společnosti

nek, tři asistence) dosáhl autor víMístek. V jeho tabulkové částězné trefy Zientek.
ti rozstřílel HBC Dragons
Jako
domácí
se
9:1 a ve čtvrtfinále
v
Ostravě-Porubě
přehrál Red Skins
(v domovském měsPřerov 1:0. „Do setě nemají hokejbamifinále jsme naDruhou březnovo
lové hřiště) předstoupili opět prou neděli
stavili HC Warrioti
ti frýdecko-mísnastoupí HC War
rioti
Havířov v úvoteckým soupeřům
Havířov proti HB
C Dakota
du OHbL proti TJ
a tentokrát jsme
Ostrava, a to od
15 hodin
Dukla
Hrabyně.
jim nic nedarovaopět v Porubě.
„Dokázali jsme otoli. Výsledek 4:0 hočit stav z 3:1 na 4:4 v povoří za vše,“ uvedl vrtař
slední třetině. Na střídačce
z důlní degazace DZ 1, lokality Lazy Jan Tichý hrající na postu obránce.
Ve ﬁnále se Warriotům postaOstravská hokejbalová liga
vil Sanitrans Opava, bojovalo se
nerozhodně do poslední chvíle.
Jejími předchůdkyněmi byly
„První a jediný gól padl jen půl
severomoravská oblastní hokejminuty před koncem, a to z hokejbalová liga a ostravská městská
ky našeho Lukáše Zientka,“ poliga. Vznikla v roce 2011 z popudu
kračoval razič dodavatelské ﬁrmy
sdružení Hokejbal Ostrava, které
THK – Čechpol na DZ 1 – Darkov
tím vytvořilo časově a ﬁnančně
Patrik Ševčík. Ten se také stal nejnenáročnou amatérskou soutěž
lepším obráncem turnaje, zatímdávající možnost zahrát si všem
co nejvyšší produktivity (pět bra-

13. 3.

OSTRAVA – Dva víkendy po sobě
prožili hokejbaloví Warrioti
z Havířova rozhodující zlom utkání v jeho samotném závěru. V posledním únorovém se jim podařilo vybojovat prvenství v turnaji Ostravský ligový pohár. V tom
prvním březnovém bohužel nevyšel vstup do jarní části Ostravské
hokejbalové ligy (OHbL).
Na venkovním hřišti v porubské sokolovně zaznamenal
kádr HC Warrioti Havířov tvořený z části současnými i bývalými horníky jedinou porážku
v turnaji – 3:1 s HBK Frýdek-

FOTO: HCB OKD Karviná

Warrioti vyhráli turnaj,
ale vstup do ligy nevyšel
Jan Užek (s míčem) byl nejlepším střelcem zápasu – vstřelil osm branek, z toho tři
ze sedmiček.

Vydřeli výhru i přes
prapodivné výroky arbitrů

jsme se vyhecovali, padaly při tom
silné výrazy jako na šachtě,“ konstatoval střelmistr z DZ 2 – Sever
Marek Purgat. Nerozhodný výsledek si vyžádal pětiminutové prodloužení, přičemž po necelých
čtyřech minutách si Warrioti opět
zanadávali. Inkasovali docela nešťastnou branku.
„Náhlá smrt… Dukla má dva
bodíky, my alespoň jeden za
plichtu v regulérním čase zápasu,“ komentovali to Warrioti.
Na hřišti TJ Sokol Poruba se ještě před jejich nevydařeným vstupem do jarní základní části hrálo utkání Young Blood Ostrava –
HBC Tygr Poruba, to skončilo
4:1. OHbL měla 6. března na programu i zápasy HBK Vsetín –
HBC Dakota Ostrava (3:1), HBC
Falcon Ostrava – HBC Dragons
Havířov (10:1), Sanitrans Opava
– HBC Martinov (1:3), HBK
Frýdek-Místek – HBC Gladiators
Olomouc (3:1).
Radek Lukša

Další z klíčových utkání hráči
HCB OKD zvládli. V zajímavém
duelu, který nezačali vůbec
dobře, nakonec porazili Lovosice
26:23 a dotáhli se bodově
na tohoto soupeře, ale i na Jičín

se příliš nevyprazdňuje. Navíc ještě
v první půli přišli domácí o pivota
Libora Hanische, který uviděl přímou
červenou kartu. „Nevím, co se tam
stalo. Oba rozhodčí nám první poločas dost znechutili hned několika
spornými výroky,“ kroutil nechápavě
hlavou Farář.
I přesto se hráči v dresech
KARVINÁ – Poslední dvě kola
s logem OKD nevzdali a bojovali
základní části extraligy mají před
dál. „Opět jsme do toho dali
sebou házenkáři karvinskésrdíčko. O tom to je. V tak
ho Baníku. Stále navíc sní
málo hráčích porazit tak
o šestém místě, které
kvalitní tým, jakým jsou
by znamenalo vyhnout
Zápas s Kopřivnicí
Lovosice, je skvělé,“
se největším favoritům
je na programu už
pochvaloval si. Druhý
– Dukle Praha a Plzni.
v sobotu 12. břez
poločas
už byl v domácí
V předposledním kole
na
od 18 hodin.
režii, Lovosice pouze dohostí Karviná netradičně
tahovaly náskok. Tradičně
už v sobotu 12. března
se dařilo Lefanovi v bráně,
od 18 hodin Kopřivnici, o týosmi góly se blýskl pivot Jan Užek.
den později zakončí dlouhodobou
Příští domácí utkání se hraje už
část před kamerami ČT v Hranicích.
druhou březnovou sobotu od 18
Začátek utkání s Lovosicemi však
hodin. „Až na jednu výjimku v tento
Baníku hrubě nevyšel. „Prohrávali
termín i čas startují všechny zápasy
jsme rychle 1:6, první gól se nám
předposledního kola. Přivítáme
podařilo vstřelit v deváté nebo
Kopřivnici, kterou rovněž potřebudesáté minutě. Ale neskládali jsme
jeme porazit a v posledním utkání
zbraně, stále se hecovali a vyplav Hranicích si to rozdáme o konečnou
tilo se,“ vyprávěl po utkání hrající
šestou příčku,“ zakončil Roman
prezident klubu Roman Farář. Ten
Farář.
musel opět na plac, jelikož marodka
aja

POZOR!

zájemcům. Zdaleka se neomezila
na moravskoslezský region –
účastní se hokejbalisté ze Vsetína
i Olomouce. Na letošní ročník
OHbL přispěla Nadace OKD; minigrant zařídil Jan Tichý (viz Horník
8/2016). Více na webu
www.hokejbal-ostrava.cz.

První překážka zdolána. Teď derby!
Vstup do jara fotbalistům MFK
OKD vyšel. V Praze si poradili
bez výraznějších problémů
s Vyšehradem 2:0. Oba góly
padly už v první půli

Podaří se obhajoba v domácím prostředí?
Mistrovství ČR veteránů
ve futsalu (sálovém fotbalu)
se uskuteční v sobotu 12.
března v Havířově. Branku
domácího týmu SC Premium
Stonava bude hájit pracovník
důlní dopravy lokality
9. květen DZ 1 Aleš Hekera.

Proto se Stonava před několika lety přihlásila „pouze“
do Havířovské futsalové ligy s tím,
že vrcholem každého roku bude
právě veteránské mistrovství.

Havířov uvidí českou veteránskou špičku v sálovém fotbalu. V pořadatelství
střídá Libouchec.
Loňské mistrovství dopadlo skvěle – v Libouchci nedaleko Děčína
dokázal stonavský tým triumfovat, když ve ﬁnále zdolal Jilemnici
4:1.
Tento soupeř přijede do Havířova i druhou březnovou sobotu
a shodou okolností na sebe týmy
narazí hned v úvodním zápase.
„Osobně si nikdy nekladu malé
cíle. Je to výzva obhájit titul v domácím prostředí. Ale každý sportovec ví, že je vždy těžší titul obhájit než ho získat. Ale kádr na celkové vítězství máme kvalitní, tak-

že uvidíme,“ říká Pich a jmenuje
bývalé reprezentanty a mistry ČR
Aleše Hekeru, Martina Rozhona,
Davida Levčíka, Tomáše Hladíka,
René Kilnara, Jaroslava Goje,
Oldřicha Malého či Tomáše
Mellera.

Vyzrají na neoblíbeného
soupeře?
Speciálně
také
upozorňuje
na soupeře Chemcomex Praha,
pro jehož hráče to bude sice první
veteránské mistrovství, ale zkušeností mají na rozdávání. „A hlav-

Program turnaje
10.00 Chemcomex Praha –
J.K. Trans Varnsdorf (sk. A)
10.45 SK SICO SC Jilemnice –
SC Premium Stonava (sk. B)
11.30 Chemcomex Praha –
SK Jílové (sk. A)
12.15 SK SICO SC Jilemnice –
BT Ježek Praha (sk. B)
13.00 J.K. Trans Varnsdorf –
SK Jílové (sk. A)
13.45 SC Premium Stonava –
BT Ježek Praha (sk. B)
14.45 Semiﬁnále (1.A – 2.B)
15.30 Semiﬁnále (2.A – 1.B)
16.00 Utkání o 5. místo
16.20 Utkání o 3. místo
16.40 Finále

FOTO: Svatopluk Samler

Stonava disponuje
kvalitním kádrem

ně na ně moc neumíme. Ve vzájemných zápasech na úrovni první
ligy měli většinou velké štěstí, až
jsme občas kroutili hlavou. Bude
to tvrdý oříšek,“ říká gólman Aleš
Hekera, který se na ﬁnálový turnaj
těší o to víc, že minulý rok při zisku titulu chyběl kvůli pracovním
povinnostem na šachtě. „Snad
v domácím prostředí odbouráme
komplex jménem Chemcomex,“
usmál se Hekera.
Jednodenní mistrovství startuje, jak už bylo zmíněno, v sobotu 12. března v Městské sportovní
hale v Havířově prvním zápasem
v 10 hodin dopoledne. Finále je
na programu před pátou hodinou
odpolední, hrací čas je 2x 15 minut s tím, že zápasy o 3. a 5. místo
se budou hrát pouze na jeden poločas.
Adam Januszek

FOTO: archiv SC Premium Stonava

STONAVA − Jeden den, dvě skupiny, šest týmů, hráči nad 40 let
s řadou zkušeností z reprezentace, tuhé boje, občerstvení, divácká soutěž a vstup zdarma!
Havířovská Městská sportovní hala bude svědkem ﬁnálového
turnaje MČR veteránů v sálovém
fotbalu. Vrcholný turnaj o republikového mistra se do nejmladšího města České republiky vrací
po devíti letech.
„Jedná se o první veteránské
mistrovství v Moravskoslezském
kraji. My jsme dlouhá léta hráli
první ligu v sálovém fotbalu, ale
postupně bylo čím dál složitější
ligu ﬁnancovat, plus jsme všichni začali přirozeně stárnout,“ vysvětluje předseda SC Premium
Stonava Roman Pich.

KARVINÁ − Už jsou druzí! Svěřenci
Jozefa Webera získali tři body
v hlavním městě. Nyní je potřeba je
potvrdit v domácím prostředí v derby
s nerozehraným Frýdkem-Místkem,
který si musel utkání proti Sokolovu
odložit kvůli nezpůsobilému terénu.
„Jestli to pro nás bude výhoda?
Těžko říct, o tom se můžeme bavit
až po zápase,“ nechtěl se pouštět
do předčasných závěrů kouč Weber,
jehož v Praze potěšil zvládnutý první
poločas, ve kterém o osudu utkání
rozhodli dva defenzivní hráči. „První
poločas byl z naší strany kvalitní. Dali
jsme dva rychlé góly a chtěli přidat
i pojišťující třetí. Mrzí mě jen zranění
jednoho z našich dalších důležitých hráčů Honzy Šislera. Po Pavlu
Dreksovi je to další ztráta,“ měl rozporuplné pocity hlavní trenér MFK OKD.
Stoper Dreksa skutečně do utkání
nezasáhl, jeho místo zaujal mladý
Jan Sedlák. Ten se oproti podzimu ještě víc stáhl dozadu, jelikož
v první části sezony operoval na pozici
štítového záložníka. Důvěru trenérů

splatil vrchovatě – gólem. „Moc jich
nedávám, proto mám velkou radost.
Přesně takto jsme si vstup do jara
představovali,“ řekl spokojený Sedlák,
jenž ve 25. minutě jemnou tečí po nacvičené akci zvýšil na dvoubrankový
náskok, který už vydržel až do závěrečného hvizdu. O čtyři minuty dříve
se navíc prosadila i nová slovenská
posila Marek Janečka.
Druhá půle už byla slabší, hosté
z Karviné kontrolovali náskok a při
dvou tutových šancích domácího
kapitána Strnada jim bylo pořádně
horko. „Ještěže jsme to přežili,“
glosoval Weber a poděkoval hráčům
za odvedenou práci a fanouškům,
kteří za týmem dorazili 400 kilometrů
daleko, za podporu. „Věřím, že jsme
je potěšili a ty ostatní zároveň pozvali
na derby s Frýdkem-Místkem. Musíme
tyto body v domácím prostředí
potvrdit,“ zakončil šéf karvinského
realizačního týmu.
Derby s Valcíři z Frýdku-Místku
se odehraje v sobotu 12. března
od 14.30 hodin ve Sportovním centru
Kovona, kde navíc bude pro děti nachystána hrací zóna. První vzájemný
zápas v této sezoně Karvinští vyhráli
na soupeřově půdě 2:0. Podobný
výsledek by brali i druhou březnovou
sobotu.
aja

Brankář Branislav Pindroch (v oranžovém) musel řešit jen pár ošemetných situací.
Všechno zvládl a také se přičinil o vítězství v prvním jarním zápase.

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8  Ředitelka Mgr. Helena Vonková; šéfredaktor Ivo Čelechovský, e-mail: ivo.celechovsky@okd.cz
Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 737 043 230, e–mail: pav2711@
seznam.cz; ústředna: 596 261 111  Graﬁka Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz  Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků 
Registrace MK ČR E 18683  Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.  Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ
2012

1

FFénix content mark
Fén
eting první ročník

Vítěz

Sou
S
outtěž Fénix

content mark
eting
ĺRok druhý

Druhý

Sou
S
outtěž Fénix

content mark
eting
ĺRok druhý

Zvláštní
ocenění

