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DNES V HORNÍKU
Hájí profesní tradice
PET¤KOVICE Posílit své pozice
v boji o obnovování star˘ch hornick˘ch tradic, pﬁi záchranû a
údrÏbû hornick˘ch skvostÛ, vãetnû
zapsání industriálních památek
Ostravy do seznamu svûtového
kulturního dûdictví UNESCO
bylo v˘znamn˘m tématem jednání, které se konalo 3. ãervence
v Kulturním domû v Ostravû-Petﬁkovicích.
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OKD bude mít nové logo
Sjednotí se s oznaãením dolÛ, mateﬁské NWR i sestersk˘ch firem
Stará loga

Historii má v malíãku
PET¤KOVICE Pûtatﬁicet let
dûlal na dolech âSA a âSM. Jako
mladík zachránil pﬁed nacisty darkovsk˘ most. Nyní patﬁí k v˘znamn˘m karvinsk˘m písmákÛm, folkloristÛm, historikÛm i lidov˘m
vypravûãÛm. Hornické historky a
data váÏící se ke Karviné sype
doslova z rukávu. ¤eã je o Józefu
Chmielovi (72) z Darkova. str. 5

OKD a Shakespeare
OSTRAVA Logo OKD se zaskví
v místû erbÛ ãesk˘ch králÛ a kníÏat! Neboli na PraÏském hradû,
kam tûÏební spoleãnost coby jeden
z hlavních partnerÛ „pﬁiveze“
divadelní pﬁehlídku her jednoho
z nejvût‰ích dramatikÛ v‰ech dob,
Wiliama Shakespeara. Mimo
metropoli se „Shakespearovské
slavnosti“ konají poprvé i na Slezskoostravském hradû, a to od 22.
ãervence aÏ 6. srpna.
str. 7

Zpovûì nového trenéra
KARVINÁ Nov˘ trenér fotbalistÛ
MFK Karviná Leo‰ Kalvoda získal
za tﬁi t˘dny u t˘mu spoustu nov˘ch
poznatkÛ a postﬁehÛ. Jaké jsou?
S tím se svûﬁil ve zpovûdi pﬁed
zahájením druhé fotbalové ligy pro
t˘deník Horník.
str. 12

OSTRAVA Spoleãnost OKD ãeká
v pﬁí‰tích mûsících dal‰í velká událost. Do Ïivota bude uvedeno nové
logo OKD, stejnû jako loga dolÛ,
mateﬁské spoleãnosti NWR i sestersk˘ch firem (napﬁíklad OKD,
OKK). Ve stejné chvíli, kdy díky
dodávkám moderních dÛlních
technologií mûníme produktivitu
práce pod zemí, zmûní nové logo
tváﬁ firmy na povrchu.
„Postupnû se vymûní v‰echny
takzvané nosiãe loga, tedy v‰e od
vizitek a dopisních papírÛ aÏ po
nápisy v dolech, na propagaãních

pﬁedmûtech, budovách i tûÏních
vûÏích,“ vysvûtlila ﬁeditelka útvaru
PR a komunikace Petra Ma‰ínová.
Se zavádûním nového loga se zaãne
uÏ v srpnu. Do konce roku v‰ak
budou platit soubûÏnû obû, aby
v‰ichni mohli vyãerpat staré zásoby.
Nové logo vybralo pﬁedstavenstvo NWR z nûkolika návrhÛ, které
pﬁipravila reklamní agentura Ogilvy CID spolu s externím poradcem
Michalem Richtrem. Autorem loga
je Libor Jelínek. Zadání bylo jasné:
Celá skupina NWR musí vystupo-

vat jednotnû, aby bylo jasné, Ïe
k sobû jednotlivé firmy a doly patﬁí.
Pro OKD má nov˘ firemní styl
je‰tû dal‰í v˘znam. „Spoleãnost
podporuje stále více sportovních
nebo kulturních akcí, ale napﬁíklad
na plakátech nebyla moc vidût. Teì
to bude lep‰í, kromû graficky zajímavé tûÏní vûÏe, která v logu zÛstává, zaujme i v˘raznûj‰í nápis
OKD,“ vysvûtlila Jitka Haladová
z útvaru PR a komunikace, která
novou „korporátní identitu“ pﬁipravovala.
Velká zmûna ãeká také doly,

dosud zvyklé pouÏívat své historické oznaãení. „Loga a erby jednotliv˘ch ‰achet vycházejí z hornick˘ch
tradic. Jsou sv˘m zpÛsobem krásné, a proto bychom je mûli zachovat, pouÏívat se ale budou jen pﬁi
neoficiálních událostech, jako jsou
napﬁíklad ‰achÈáky,“ upﬁesnila
Ma‰ínová.
Souãástí nov˘ch pravidel takzvané korporátní identity jsou také
dal‰í spoleãná pravidla – napﬁíklad
na pouÏívání jednotn˘ch písem
nebo znakÛ, které styl celé skupiny
sjednotí.
Vladislav Sobol

Colours of Ostrava – horko, mokro, ale fajnû
âtyﬁdenní festival podporovan˘ tûÏaﬁskou spoleãností nav‰tívilo na tﬁiadvacet tisíc lidí

âeská premiéra nûÏné i rebelské irské hvûzdy Sinéad
O’Connor byla právû na Colours of Ostrava.

OSTRAVA Nejúspû‰nûj‰í roãník, kter˘ nezdolaly ani silné
bouﬁe! Tak komentují poﬁadatelé festival Colours of Ostrava probûhnuv‰í od ãtvrtka 10. do nedûle 13. ãervence na
âerné louce, Slezskoostravském hradû i podhradí a jin˘ch
místech moravskoslezské metropole. Ta bûhem zmínûn˘ch
ãtyﬁ dnÛ Ïila doslova barevnû a nebylo to jen díky pestrosti
plá‰tûnek, jichÏ museli náv‰tûvníci opakovanû pouÏívat.
Akci coby hlavní partner za‰títila i spoleãnost OKD.
Tento „maraton“ – pﬁehlídku svûtové muziky a kultury
jaká nemá v âeské republice obdoby – zhlédlo na tﬁiadvacet
tisíc lidí. Nepoãítaje v to ov‰em jednodenní nedûlní lístky a
voln˘ vstup pro seniory na poslední den. Atmosféra se nesla
v pohodovém duchu, vÏdyÈ sami náv‰tûvníci jsou sortou
pohodáﬁÛ. Podle zprávy od poﬁadatelÛ se dohromady vyãepovalo neuvûﬁiteln˘ch 990 beãek s pivem, posbíráno k recyklaci pak bylo pﬁibliÏnû 111 tisíc kusÛ pivních kelímkÛ.
V silách normálního smrtelníka nebylo moÏné dostat se
na v‰ech více neÏ sto kapel, zpûvákÛ ãi dal‰ích umûlcÛ. „Já
jsem se na program dostal jen jedinkrát – tû‰il jsem se na
Du‰ka s divadlem Vizita. V tom pﬁedstavení pﬁehlu‰ila
z vedlej‰í scény Bára Basiková. Du‰ek si z ní zaãal dûlat srandu a divadlo dostalo hned jin˘ náboj,“ líãil Vladislav Sobol.
Ten coby mluvãí OKD sídlil v jejím festivalovém stanu (pí‰eme na jiném místû). Spoleãnost zde mûla i „svou“ scénu.
Více o festivalu i na stranách 3, 5, 8 a 9

Co by to bylo za barevn˘ festival, kdyby nemysleli na
FOTO: Radek Luk‰a
dûti, barevné byly i jejich tváﬁiãky.
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ÚVODEM
VáÏení kolegové,
jsme velice
hrdí na to, Ïe
vám mÛÏeme
ﬁíct: „A je to
tady, budeme
mûnit korporátní identitu
–
firemní
styl!“ Zmûna
se net˘ká jen
OKD, ale celé skupiny NWR.
Ov‰em první fáze se dotkne hlavnû
nás. Asi bychom mûli vysvûtlit, co
to vlastnû znamená a co se v pﬁí‰tích mûsících stane.
Zmûníme logo a vizuálnû sjednotíme jednotlivé ãásti na‰í spoleãnosti, abychom vystupovali jako
jedna firma, jako akciová spoleãnost OKD.
Ze zku‰eností jin˘ch firem
víme, jak podobné zmûny zamûstnanci vnímají. Mnozí se ptají, proã
se to dûlá, Ïe je to zase práce navíc.
Ano, je to práce navíc pro v‰echny.
Ale jedná se o jednorázov˘ projekt, kter˘ se nám, díky vám v‰em,
jistû podaﬁí. Je to jednoduché: Stejnû jako kaÏdá rodina má své pﬁíjmení a znaky, kter˘mi si je podobná, tak kaÏdá spoleãnost má svou
korporátní identitu. Není to pouze
logo, jak si ãasto lidé myslí, ale také
unikátní písmo, znaky, prvky nebo
barvy, podle kter˘ch je na první
pohled jasné, o jakou spoleãnost se
jedná.
OKD bude ãím dál tím více
ukazovat, co dûlá, co podporuje a
jak pomáhá. AÈ uÏ je to ãinnost
dolÛ, rekultivace nebo tﬁeba sponzoring, v‰ichni musí ﬁíkat: „Jsem
OKD“ a pouÏívat jedno logo a jednotnou komunikaci. KdyÏ se ﬁekne
OKD, v‰ichni od A‰e aÏ po Hrãavu
by mûli vûdût, Ïe je to jedna z nejv˘znamnûj‰ích spoleãností, která
tûÏí ãerné uhlí, stará se o své
zamûstnance, rekultivuje krajinu
v Moravskoslezském kraji a má
jednu z nejvût‰ích nadací v âeské
republice. A také my bychom si
mûli více uvûdomit, Ïe k sobû patﬁíme.
Jitka Haladová,
poradce pro externí komunikaci

Tragédie na
Dole Darkov
OSTRAVA (r) Dne 10. 7. 2008
v ranní smûnû do‰lo na Dole Darkov, závod 3 k mimoﬁádné události, která tvrdû zasáhla celou
hornickou veﬁejnost. V likvidovaném porubu ã. 40 415 byli nalezeni dva záchranáﬁi v bezvûdomí.
PostiÏen˘m byla poskytnuta první
pomoc a bylo okamÏitû zahájeno
oÏivování, které provádûl lékaﬁsk˘ v˘jezd HBZS. Následnû bylo
lékaﬁi konstatováno úmrtí obou
zamûstnancÛ.
Likvidaãní práce strojního zaﬁízení z ukonãeného a preventivnû
uzavﬁeného porubu probíhaly v
inertním prostﬁedí, tyto práce
mohli vykonávat jen speciálnû
vycviãení dÛlní záchranáﬁi v pracovních d˘chacích pﬁístrojích.
Technici jiÏ oba pﬁístroje,
které pouÏívali postiÏení, zkontrolovali a provûﬁili jejich funkãnost. Oba pﬁístroje byly funkãní,
coÏ bylo zaprotokolováno pod
dohledem obvodního báÀského
úﬁadu. Pﬁesnou pﬁíãinu úmrtí
obou postiÏen˘ch objasní naﬁízená soudní pitva.
Na objasnûní pﬁíãin vzniku
smrteln˘ch úrazÛ pracuje komise
sloÏená z odborníkÛ OBÚ
v Ostravû, OS PHGN, OKD,
HBZS, a. s., Policie âR, OKD, a.
s. a vedení Dolu Darkov.

Z OKD
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Vrtání s ,tulenûm’ stojí za to
Novou technologii si na Staﬁíãi pochvalují, jdou uÏ do hloubky 48 metrÛ
STA¤Íâ Tuzemská premiéra dob˘vání uhlí vyvrtáváním a zároveÀ
zavedení první nové dÛlní technologie v na‰em revíru ve 21. století se
vydaﬁily! Na Dole Paskov neskr˘vají spokojenost s ma‰inou VS SEAL
625 P.2 pﬁezdívanou „tuleÀ“ ãi
„krtek“. Pﬁi vytûÏování zbytkov˘ch
pilíﬁÛ mají nyní horníci od vedoucího úseku Franti‰ka Fujery na dosah
padesátimetrovou délku vrtÛ.
„Dûlá se s tím fajnû,“ shodovala
se osádka vrtacího stroje v 080.
sloji na V. patﬁe. Její v˘sledky jsou
v podrobnûj‰ím pﬁehledu celé „historie“ nové technologie na staﬁíãské ‰achtû na konci ãlánku. Na
jedné ‰trece se tady prokousávali
zbytky porubÛ na jiÏní i severní
stranû. Ve druhé polovinû minulého mûsíce zaãali etapu s odvrtáváním do hloubky osmaãtyﬁiceti
metrÛ. Do 27. ãervna zvládli tﬁi tyto
vrty. Podle vedoucího úseku se
ãeká na povolení, aby mohli jít do
vût‰í hloubky. „Je to tak dobrá
ma‰ina, Ïe si troufneme i na tûch
osmdesát metrÛ,“ upﬁesnil Fujera.

Îe to není Ïádné zbyteãné
machrování, dokazují ãísla z Ukrajiny, Ruska a âíny. Tam je ﬁeãená
technologie zdomácnûlá. Havíﬁi na
„v˘chodû“ vrtají 80 metrÛ bûÏnû,
rekord mají 105 metrÛ a dennû

Schematick˘ nákres ma‰iny .

Tyto ‰neky vrtného stroje VS SEAL 625 P.2 se uÏ umûjí spolehlivû
prokousat zbytkov˘mi pilíﬁi do délky osmaãtyﬁiceti metrÛ.

Paskovsk˘ závodní Jiﬁí HÛla je s v˘sledky nasazení nové technoloFOTO: Radek Luk‰a
gie na V. patﬁe ve Staﬁíãi spokojen.

dokáÏou za pﬁíhodn˘ch podmínek
dostat ven aÏ 200 tun uhlí. Na Dole
Paskov, kde mají „tulenû“ stále ve
zku‰ebním provozu, stihli od
února odvrtat dohromady skoro
800 metrÛ a vytûÏit na 1200 tun
uhlí, jeÏ by jinak zﬁejmû zÛstalo
nazmar ve zbytcích vydobytého
porubu.
Vrtací stroj VS SEAL 625 P.2
funguje prakticky na stejném principu jako podobné zaﬁízení na

povrchu. Jen místo do hloubky
napﬁíã horninou dûlá díry do strany
v uhelné sloji. SlouÏí k tomu tﬁi
vedle sebe loÏené korunky a
„‰neky“ s prÛmûrem 625 milimetrÛ. Celkem vzniká odvrtaná plocha
o prÛmûru 1,9 metru. Pﬁíslu‰né
délky se dosahuje pﬁidáváním dal‰ích komponentÛ – k tomu je tﬁeba
dokonalé souhry celé osádky, aby
bylo více ãasu na vrtání samotné.
Radek Luk‰a

Spoleãnû proti ‰roÈákÛm
Zástupci Policie âR a spoleãnosti OKD hledali cestu, jak na zlodûje
KARVINÁ Na pÛdû Okresního
ﬁeditelství Policie âR v Karviné a
poté i na Dole Karviná, závodû
Lazy se uskuteãnily schÛzky vûnované problematice ‰roÈákÛ neboli
zlodûjsk˘ch sbûraãÛ kovÛ, ale i
dal‰ích materiálÛ. Policisté s bezpeãnostními experty spoleãnosti
OKD hledali spoleãnû cestu, jak
zamezit jejich ﬁádûní.
„Tato trestná ãinnost se nám
objevuje pﬁedev‰ím v objektech,
které jiÏ nejsou vyuÏívány a ãasto
jsou urãeny k demolici. Setkáváme se doslova s nájezdy sbûraãÛ
kovÛ, cihel ãi dﬁevûn˘ch trámÛ.
Dochází také k vykopávání a odcizování kabeláÏe mezi jednotliv˘mi
podniky a závody,“ uvedl karvinsk˘ policejní mluvãí Stanislav
Sobol. V‰echno zpenûÏitelné pak
podle nûj konãí v okolních sbûrnách druhotn˘ch surovin. Co se
právní kvalifikace t˘ãe, nejde jen
o trestné ãiny krádeÏe ãi po‰kozování cizí vûci, ale i o daleko nebezpeãnûj‰í ohroÏování a po‰kozování provozu obecnû prospû‰ného
zaﬁízení.

Pokud se zlodûji dostanou s lupem ven z areálu OKD, nemají
FOTO: Radek Luk‰a
vyhráno, ãeká na nû státní i mûstská policie.
Karvinsk˘ policejní ﬁeditel
Martin Hrinko, jenÏ patﬁí k iniciátorÛm setkání se zástupci OKD,
vidí jako hlavní cíl prevenci.
„Pﬁedcházení trestné ãinnosti.
Policisté obvodních oddûlení
zaji‰Èují kontrolu objektÛ tûÏební
spoleãnosti zvenãí v ﬁádném v˘konu sluÏby a monitorují pohyb osob

v blízkém okolí. Uvnitﬁ objektÛ
jsou na hlídání a kontrolu vyãlenûny nasmlouvané bezpeãnostní
agentury. Ve spolupráci s nimi se v
maximální míﬁe snaÏíme zamezit
v˘skytu nepovolan˘ch vnû i uvnitﬁ
objektÛ,“ vysvûtlil.
Kromû „ochranky“ ‰achet a
jin˘ch areálÛ OKD tak proti zlo-

dûjÛm pracují hlavnû ﬁadoví
poﬁádkoví policisté ze stanic
Horní Suchá, Havíﬁov 3, Orlová ãi
Karviná 1. „VyjíÏdíme i na základû oznámení bezpeãnostních
agentur o naru‰ení objektÛ. Proto
se nám spoleãnû uÏ nûkolikrát
podaﬁilo objasnit tyto skutky a na
místû zadrÏet pachatele i s odcizen˘m rÛznorod˘m materiálem,“
poznamenal policejní mluvãí
Sobol.
Security manager OKD Kamil
Kaãer upﬁesnil, Ïe pﬁístup Policie
âR se vyznaãuje vstﬁícností a snahou o nalézání ﬁe‰ení sloÏit˘ch
bezpeãnostních problémÛ. „Velice
si váÏíme ãasu, kter˘ vûnuje seznámení se s na‰imi starostmi. Tato
chvála platí i ve vztahu k mûstsk˘m stráÏníkÛm. Pﬁíkladem mÛÏe
b˘t koordinace tûchto sloÏek na
zaji‰tûní veﬁejného poﬁádku a bezpeãnosti pﬁi odstﬁelu skipu na
Dole Dukla. Zde státní policie
spolupracovala s havíﬁovskou
mûstskou policií na profesionální
úrovni,“ doplnil Kaãer.
Radek Luk‰a
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Colours of Ostrava – horko, mokro, ale fajnû

KdyÏ panovalo tropické poãasí, to se na festivalu skvûle tancovalo.

Sobota veãer, po bouﬁce a pﬁed pódiem na hlavní scénû pod Slezskoostravsk˘m hradem byly na SinéFOTO: Radek Luk‰a
ad O’Connor i pﬁes pﬁetrvávající mrholení tisícovky muziky chtiv˘ch lidí.
Pokraãování ze strany 1
âtvrteãní zahájení patﬁilo norskému saxofonistovi Janu Garbarkovi, kter˘ si pﬁizval indického
mistra perkusí Triloka Gurtu – bylo
to velké a na velké scénû. Garbarek
sice moc rád na festivalech nehraje,
ale nyní udûlal v˘jimku a byl spokojen. „Moc dûkuji! Byla to jedna
z nejlépe zorganizovan˘ch akcí,
které jsem zaÏila,“ vzkázala i irská
nûÏná rebelská písniãkáﬁka Sinéad
O’Connor. Jejímu vût‰inou akustickému setu v doprovodu piana a
kytary patﬁil sobotní veãer.

K
vrcholn˘m
momentÛm
Colours of Ostrava patﬁili i Happy
Mondays, mûli ãeskou premiéru.
Stejnû tak u nás poprvé vystupovala legenda space rocku Hawkwind,
ti ‰li na scénu dlouho po sobotní
pÛlnoci a se zpoÏdûním. Na taneãních Goldfrapp lilo, pódium museli
vysu‰ovat. „Vybrali jsme si ten ãas
sami, byÈ je vût‰ina slu‰n˘ch lidí uÏ
dávno v posteli,“ komentovali staﬁí
hippies. Hawkwind nebyli poslední,
po nich nastoupili tﬁeba i francouz‰tí technaﬁi Recycler.
V nedûli prÛtrÏ mraãen rozprá-

‰ila koncert Craiga Adamse & The
Higher Dimension a pﬁeru‰ila
dodávku proudu. Gospelov˘ soubor z Ameriky se v‰ak vrátil a zpíval i bez elektriky. Tento veãer
patﬁil také nesmrteln˘m reggae
hitÛm party z Jamajky ﬁíkající si
Tosh Meets Marley. A na samotn˘
závûr pﬁi‰la lahÛdka v podobû
cikánského punku Eugene Hutze
a Gogol Bordello. Sedm˘ roãník
festivalu Colours of Ostrava stál za
to. Pr˘ se uÏ máme tû‰it na ten
následující!
Radek Luk‰a

Eugene Hutz a jeho cikánsk˘ punk Gogol Bordello na sam˘ závûr.

OKD bylo dÛstojn˘m parÈákem T˘deník HORNÍK se neztratil!
z na‰eho stanu, kde jsme pﬁijímali
hosty a sledovali komixovou soutûÏ. Colours of Ostrava, to byly
rÛzné Ïánry, odli‰ní diváci a spousta firem, které tuto akci podporovaly. Jsme rádi, Ïe jsme byli mezi
nimi a dokonce jako jedni z prvních
v ﬁadû,“ zhodnotil Sobol.

Házenkáﬁsk˘ manaÏer Miroslav Pelech (vpravo) pﬁedal Vladislavu
FOTO: Radek Luk‰a
Sobolovi z OKD ‰eky pro Barborku.
OSTRAVA (uzi) Nejen dobrou
muziku zaÏilo pódium s názvem
Barvy na âerné louce „patﬁící“ na
festivalu jednomu z hlavních partnerÛ, spoleãnosti OKD. V nedûli
13. ãervence tady Vladislav Sobol
z útvaru pro komunikaci vyhla‰oval nejlep‰í komixy a pﬁevzal ‰eky
na celkem 50 tisíc korun pro hornické sirotky od házenkáﬁÛ Baník
OKD Karviná.
„Sami máme v manãaftu kluka,
kterému zahynul táta na ‰achtû,
takÏe víme, o ãem to je,“ nechal se

sly‰et házenkáﬁsk˘ manaÏer Miroslav Pelech. T˘m vûnoval dûtem od
„Barborky“ patnáct tisícovek. Pﬁíznivci a partneﬁi pûtatﬁicetitisícovou ãástku.
Nejlep‰í komixoví tvÛrci Radek
Mik‰íãek z Opavy (první cena = let
balonem), Radek Mazal z Uniãova
a Jana Pro‰ková z Havíﬁova-Suché
bohuÏel pﬁi oznamování v˘hry chybûli, snad paﬁili jinde. O své ceny
nicménû nepﬁijdou, budou jim
doruãeny.
„Festival jsme si hlavnû uÏívali

Ve stánku OKD se vyplÀoval i
soutûÏní „hornick˘“ komix.

OSTRAVA (uzi) Na deset tisíc v˘tiskÛ ãekalo na náv‰tûvníky festivalu
Colours of Ostrava u vstupÛ stejnû jako jindy na ‰achtách na havíﬁe a ostatní zamûstnance dolÛ u turniketÛ na vrátnicích. T˘deník HORNÍK se na festivalu prostû neztratil! Hostesky ho poctivû rozdávaly, lidé se zájmem „‰tudovali“. Na tváﬁi mnoh˘ch náv‰tûvníkÛ z daleka zprvu sice mohl vyloudit
udiven˘ úsmûv, ten se ale pozdûji mûnil na obdivn˘. I díky na‰im novinám
na‰la ﬁada lidí cestu do stánku spoleãnosti OKD, a nebylo to jen kvÛli komiFOTO: Radek Luk‰a
xÛm.
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Za branami OKD

Spojuje je láska k tradicím
Se‰li se ti, kter˘m není osud hornictví lhostejn˘

ZE

SVùTA

Polsko – tûÏaﬁské firmy zdraÏily uhlí
POLSKO S cenami vy‰‰ími o pût
procent pﬁicházejí od ãervence
v‰echny polské dÛlní firmy s v˘jimkou nejvût‰í uhelné spoleãnosti
Kompania W´glowa. Ani tento klíãov˘ dodavatel polského uhlí,
kter˘ roãnû prodává 22 milionÛ
tun, v‰ak nehodlá drÏet stávající
ceny trvale. „Debatu o zdraÏení
uhlí necháváme na konec roku,“
ﬁekl deníku Rzeczpospolita mluvãí
spoleãnosti Zbigniew Madej. „To

platí o dlouhodob˘ch kontraktech.
U spotov˘ch obchodÛ budeme
vycházet z exportních cen, jeÏ jsou
o 30 procent vy‰‰í neÏ souãasné.“
PrÛmûrná cena tuny uhlí ãiní v pﬁípadû dlouhodob˘ch smluv 170 zlot˘ch (kolem 1300 Kã), u okamÏit˘ch obchodÛ v‰ak aÏ 230 zlot˘ch
(témûﬁ 2000 Kã). Koncem dubna
stouply ceny uhlí v Polsku meziroãnû o 26 procent, pro energetiku o
19 procent.

âína – rudy mûdi, zlata a jin˘ch kovÛ

Ti, kteﬁí usilují o záchranu hornické historie, chtûjí b˘t ve SdruÏení hornick˘ch a hutnick˘ch spolkÛ.
OSTRAVA-PET¤KOVICE Posílit své pozice v boji o obnovování
star˘ch hornick˘ch tradic, pﬁi
záchranû a údrÏbû hornick˘ch
skvostÛ, vãetnû zapsání industriálních památek Ostravy do seznamu
svûtového kulturního dûdictví
UNESCO bylo v˘znamn˘m tématem jednání, které se konalo 3. ãervence v Kulturním domû v Ostravû-Petﬁkovicích.
Se‰li se na nûm v pﬁedveãer hornického svátku svatého Prokopa
pﬁedstavitelé Nadace Landek Ostrava, Hornického muzea OKD, Klubu
pﬁátel Hornického muzea, Hornického spolku Prokop a hornicko-geologické fakulty V·B-TU. Pﬁítomní
se shodli na tom, Ïe pokud chtûjí
v˘znamnûji uspût se sv˘mi snahami,

musejí spojit nejen síly, ale také moÏnosti a autoritu organizací, spolkÛ,
klubÛ a institucí obdobného zamûﬁení. Nyní se nask˘tá pﬁíleÏitost koncentrovat ve‰kerou tuto energii ve
SdruÏení hornick˘ch a hutnick˘ch
spolkÛ. Pﬁítomní se shodli, Ïe tak
uãiní. Pokud se stejnû rozhodnou i
ostatní kolegové z âech, Moravy a
Slezska, mÛÏe vzniknout organizace
s mimoﬁádnû v˘znamn˘m postavení
pﬁi jednání s místními i státními
orgány pﬁi prosazování a realizaci
sv˘ch my‰lenek. „Ty úzce korespondují se zájmy ‰iroké veﬁejnosti,“
zaznûlo v diskusi. „Na‰e ãinnost
musí smûrovat k lidem, ‰iroké veﬁejnosti, k jejich zájmÛm a potﬁebám.“
Tak napﬁ. pﬁínos Nadace Landek
dokumentoval na ãíslech pﬁedseda

její správní rady Miroslav Lenart.
Od roku 1998 tato nadace vedle své
bohaté aktivity podpoﬁila dûní
Hornického muzea OKD ãástkou
12 271 tisíc korun a dal‰ími bezmála pûti miliony podpoﬁila ãinnost
Klubu pﬁátel Hornického muzea.
Vedle ﬁady zajímav˘ch my‰lenek a plánÛ, mezi které se ﬁadí
nová koncepce vyuÏití 30hektarového areálu Hornického muzea
OKD, patﬁí i ta zapojit do ãinnosti
zastáncÛ hornick˘ch tradic mladé
lidi. Pﬁedev‰ím pak studenty hornicko-geologické fakulty, kteﬁí se
mohou mj. ve sv˘ch seminárních,
roãníkov˘ch ãi diplomov˘ch pracích zab˘vat historií, ale také souãasn˘m postavením hornictví v na‰í
zemi. TEXT A FOTO: Josef Lys

Petrovice mají co nabídnout
PETROVICE U KARVINÉ Tak to se jen tak nevidí!
V malé obci na ãesko-polské hranici postupnû vyrostl
hotel více neÏ solidních parametrÛ. Zrodil se pﬁed
nûkolika lety z budovy místní ‰koly a teì k nûmu pﬁibyla dal‰í budova s novou ubytovací a relaxaãní ãástí.
To v‰ak není v‰e. Náv‰tûvníkÛm je nyní k dispozici
kryt˘ bazén, víﬁivka, sauna, masáÏe, dva cviãné golfové greeny a multifunkãní hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem.
¤eã je o Hotelu Dakol v Petrovicích u Karviné. Projekt za zhruba 30 mil. Kã byl spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezsk˘m krajem ve Spoleãném
regionálním operaãním programu v grantovém schématu Podpory místní infrastruktury pro cestovní ruch.
Realizátorem projektu je spoleãnost V˘robní dílny
DAKOL, která na vlastní náklady tuto akci doplnila
o rekonstrukci restaurace a vytvoﬁení bowlingu se
dvûmi samostatn˘mi drahami. Jak pﬁi otevﬁení nové
ãásti hotelu koncem ãervna uvedl jednatel spoleãnosti
Vladimír Kolder, hotel byl modernizován v rámci projektu „Zv˘‰ení pﬁíjezdové turistiky v obci Petrovice
u Karviné“. Vûﬁme, Ïe moderní vybavení a kvalitní
sluÏby pﬁivede do obce s hezkou okolní pﬁírodou vy‰‰í
TEXT A FOTO: Josef Lys
poãet náv‰tûvníkÛ.

âÍNA Zemû Stﬁedu je nejvût‰ím
svûtov˘m v˘robcem hliníku, zinku
a olova a patﬁí mezi deset nejvût‰ích producentÛ mûdi, niklu a
stﬁíbra. Pﬁedpokládá se, Ïe svoji
v˘znamnou roli v tûÏbû rud a v˘robû kovÛ dále posílí. Bûhem posledních let âína napﬁíklad zv˘‰ila
tûÏbu zlata o 70 procent a v pﬁí‰tím
roce by mûla pﬁedstihnout i zatím

nevût‰ího dodavatele Ïlutého kovu
– Jihoafrickou republiku. Na tibetské náhorní planinû ve v˘‰ce asi 4
tisíc metrÛ byly také objeveny
obrovské a dosud netknuté zásoby
mûdûné rudy. I proto byla prodlouÏena „nebeská Ïeleznice“ aÏ za
mûsto Lhasu a do budoucna by
mûla b˘t spojena pﬁes Mongolsko
s transsibiﬁskou magistrálou.

Nûmecko – Donar má tﬁicetileté zásoby
NùMECKO VytûÏitelné zásoby nového nûmeckého ãernouhelného
Dolu Donar u mûsta Hamm byly vyãísleny na 100 milionÛ tun. Pﬁi plánované roãní tûÏbû asi 3 miliony tun uhlí by tak mûl mít zaruãenou perspektivu minimálnû na 30 let. DÛl nabídne pracovní pﬁíleÏitosti pro 2,5
aÏ 3 tisíce zamûstnancÛ.

Ukrajina – vláda chce bezpeãnûj‰i doly
UKRAJINA Ukrajinská vláda
rozhodla o urychlení bezpeãnostních provûrek ve v‰ech dolech.
Vede ji k tomu neutû‰en˘ stav
v ukrajinském hornictví a ãastá
dÛlní ne‰tûstí. Poslední kapkou
v tomto smûru byl v˘buch metanu
v privatizovaném dole Krasnoarmûjskaja – Západní v donûcké

oblasti dne 23. kvûtna leto‰ního
roku, pﬁi které pod zemí zahynulo
11 horníkÛ. DÛl byl vybudován
je‰tû v dobû Sovûtského svazu a
v souãasnosti tûÏil okolo 6 mil. tun
ãerného uhlí roãnû. V posledních
patnácti letech vytûÏil pro potﬁeby
ukrajinského prÛmyslu 50 mil. tun
uhlí.

EU – kampaÀ za sníÏení poãtu úrazÛ
EVROPA V pátek 13. ãervna
spustila Evropská agentura pro
bezpeãnost a ochranu zdraví pﬁi
práci (EU-OSHA) dvouletou kampaÀ zamûﬁenou zejména na rizikové obory, jako jsou stavebnictví,
zdravotnictví, zemûdûlství a samozﬁejmû hornictví. Podle statistik
OSHA zahyne ve státech EU pﬁi

práci roãnû okolo 5700 osob.
Témûﬁ 160 tisíc lidí pak zemﬁe na
následky chorob z povolání. Vût‰inû úrazÛ se pﬁi tom dá pﬁedcházet.
Prvním krokem kampanû bude
vyhodnocování rizik pﬁi práci,
které jsou podle unijní legislativy
povinni zajistit v‰ichni zamûstnavatelé.

âína – z uhlí chtûjí produkovat ropu
âÍNA Rychle rostoucí ceny ropy a tûÏkosti pﬁi jejím získávání pro potﬁeby pﬁekotnû se rozvíjející ekonomiky pﬁivedly ãínskou vládu k rozhodnutí o zahájení v˘roby pohonn˘ch hmot z uhlí. Licenci na získávání benzínu
z uhlí zakoupí od jihoafrické spoleãnosti SASOL.

·védsko – záchranná komora pomohla

V Hotelu Dakol se náv‰tûvníci nudy bát nemusí...

Barborka: Návrat z Kréty
OSTRAVA (vs) Pûtaãtyﬁicet dûtí a maminek, o které
se stará Obãanské sdruÏení svatá Barbora, má za
sebou dal‰í nezapomenuteln˘ záÏitek. Moﬁe, slunce a
pohoda – taková byla leto‰ní dovolená na Krétû, kterou jim sdruÏení zajistilo. V‰ichni úãastníci zájezdu
pﬁistáli v úter˘ pﬁed polednem na praÏském ruzyÀském leti‰ti, odkud je autobus cestovní kanceláﬁe
Amazonia dovezl aÏ do Ostravy (na snímku). Tam uÏ
na nû ãekali pﬁíbuzní a známí zaji‰Èující dovoz domÛ.
âást dovolené podle maminek naru‰ily organizaãní zmatky a nedostatky ze strany cestovní kanceláﬁe. „Ale i tak to bylo moc hezké, pobyt jsme si
opravdu uÏily. Chceme moc podûkovat v‰em, kteﬁí
Barborce pﬁispívají, jinak bychom dûtem takové
záÏitky nemohly dopﬁát,“ shodly se po pﬁíjezdu
maminky.

·VÉDSKO K mimoﬁádné události
do‰lo v pátek 4. ãervence také na
Ïeleznorudném dole spoleãnosti
LKAB ve ·védsku. Nenadál˘
poÏár v hloubce 1250 metrÛ zatarasil únikovou cestu 8 horníkÛm,
kteﬁí byli nuceni uch˘lit se do
záchranné komory s pﬁívodem ãerstvého vzduchu a telefonním spoje-

ním s povrchem. Po dvacetihodinové záchranné akci byl poÏár uha‰en a uvûznûní horníci byli bez zranûní dopraveni na povrch. ·védské
rudné doly jsou vybavovány
záchrann˘mi komorami povinnû.
Toto opatﬁení bylo zavedeno po
tragickém poÏáru v jednom z dolÛ
v 60. letech minulého století.

Peru – prodali horu se zásobami mûdi
PERU âínsk˘ podnik Chinalco
koupil peruánskou horu Toromocho. âtyﬁtisícová hora vzdálená asi
138 kilometrÛ od hlavního mûsta
Limy ukr˘vá podle odhadÛ aÏ 2
miliardy tun mûdûné rudy. âínsk˘
podnik by chtûl zahájit tûÏbu tohoto bohatství v letech 2010 – 2012.
Ruda bude zpracovávána v blízkosti nalezi‰tû a poté bude pﬁeváÏena
lodûmi do âíny. Vyroben˘ mûdûn˘

drát by mûl pﬁispût k elektrifikaci i
tûch nejodlehlej‰ích koutÛ zemû
Stﬁedu. âínská dÛlní spoleãnost by
mûla investovat do nejproduktivnûj‰ího mûdûného dolu na zemi 3
miliardy americk˘ch dolarÛ. Podle
pﬁedbûÏn˘ch propoãtÛ dosáhnou
náklady na zpracování 1 tuny mûdi
asi 410 USD. Souãasná cena mûdi
na svûtov˘ch trzích se pohybuje
nad 8200 USD.

Polsko – nová technika pro záchranáﬁe
POLSKO Hlavní báÀská záchranná stanice v polské Bytomi získala nové
vybavení. Patﬁí k nûmu nov˘ zásahov˘ autobus pro dvû ãety záchranáﬁÛ a
32 ãtyﬁhodinov˘ch d˘chacích pﬁístrojÛ PSS BG-4 Bodyguart s chlazením
d˘chaného vzduchu ledem. Pﬁístroj o pracovní hmotnosti 16 kilogramÛ je
vybaven kontrolními systémy, které informují záchranáﬁe o jeho aktuálním stavu.
Pﬁipravil Lubomír Hájek

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

ManÏelka ‰la na festival do mûsta a já si udûlal pivní festival na
zahrádce.
Kresba: L. ZdraÏil

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Jako bychom vidûli pohor‰enû
se tváﬁící rodiãe zkoumající na
dané soutûÏní fotografii, není-li to
právû ten jejich potomek, co se
chystá „spustit“ kdesi v lesíku.
Tûch, co se tomu zasmáli a hlavnû
své vtipné komentáﬁe poslali, bylo,
doufejme daleko více. O jaké
poÏitky v lese ‰lo, mÛÏeme jen
hádat. Stejnû tak, jestli si mámy a
tátové své dûti skuteãnû bedlivû
ohlídali...

SoutûÏní
foto ã. 28

Od sbûratelství k dûjinám
Pﬁipravuji k vydání velkou knihu o historii Karviné, ﬁíká Józef Chmiel
DARKOV Dvakrát zachránil
darkovsk˘ Ïelezobetonov˘ most.
Jednou, kdyÏ upozornil na jeho
zchátral˘ stav zástupce mûsta a
prosadil opravu. Hlavnû ale za
druhé svûtové války. To se s kolegy vydal k NûmcÛm, pﬁelezl plot a
prostﬁíhal dráty vedoucí k náloÏím
pod mostem. Nacisté to zjistili, aÏ
kdyÏ chtûli vyhodit darkovsk˘
skvost do povûtﬁí.
„Ale nebylo to tak, jak to vypadá. Prostû jsme s kluky shánûli kus
‰ÀÛry na pytlaãku na ryby a nûmeck˘ drát se nám k tomu náramnû
hodil,“ smûje se dnes dvaasedmdesátilet˘ Józef Chmiel – havíﬁ, folklorista, historik a veﬁejn˘ ãinitel z
Karviné-Darkova.
Narodil se v Bielsku-Bialé,
vyuãil v Tﬁinci zámeãníkem a pracoval po pûtatﬁicet let na dolech
âSA a âSM. Popsat v‰echny jeho
zájmy a záliby by chtûlo poﬁádnû
velk˘ kus papíru. Vyrábí horalské
„trombity“ a má na stûnû dekret,
Ïe udûlal tu nejvût‰í, jakou kdy
spatﬁil svût. Sepisuje a vypráví
veselé havíﬁské historky a mÛÏe se
pochlubit prvním místem na soutûÏi lidov˘ch vyprávûãÛ. Vymyslel
a zaãal poﬁádat darkovsk˘ folklorní festival Máj nad Olzou a letos
se konal jeho XIII. roãník.
Pﬁedev‰ím se ale zab˘vá historií
Karviné, Darkova a blízkého
okolí. „Pﬁivedla mû k tomu sbûratelská vá‰eÀ,“ vypráví b˘val˘ báÀsk˘ záchranáﬁ. „VÏdycky jsem si

Amatérsk˘ historik Józef Chmiel nad starou karvinskou mapou.
rád schovával vûci na památku, ale
v Ïivotû mû nenapadlo, Ïe bych
mohl dûlat do dûjin. Nûkde zaãátkem ‰edesát˘ch let jsem se v‰ak
dostal do sekce historie regionu u
Hlavního v˘boru PZKO a tam
jsem se setkal s lidmi, kteﬁí sdílejí
stejnou vá‰eÀ. Tam jsem se také
nauãil, jak to v‰echno zpracovat a
uspoﬁádat tak, aby to mûlo patﬁiãn˘ ﬁád a vypovídací hodnotu.“
Léta plynou a dnes, kdyÏ se
zeptáte v Karviné na cokoliv, co se
t˘ká ménû známé minulosti mûsta,
automaticky vám odpoví: „Zeptejte se Józka, ten to bude vûdût.“ A
on to fakt ví! A nejenom to: Zpravidla vytáhne také kopie pﬁíslu‰-

V˘herci soutûÏní fotografie ã. 28
jsou ZdeÀka Remiá‰ová z Ostravy,
Rudolf Sroka z Ostravy a Martin
Peterek rovnûÏ z Ostravy.
„V pohodû PeÈulko, pﬁidáme tam tabulku Îádosti se nevyhovuje a jdeme
na to….
(zr)
Tak co, má drahá, vstoupit ãi nevstoupit, okusit ãi neokusit…..

(rs)

Jestli tudy vede zkratka na Colorsy, tak to pﬁí‰tí rok moÏná stihneme…
(mp)
Probûhnuv‰í festival Colours of
Ostrava 2008 byl pﬁímo studnicí
pro námûty na soutûÏní fotografie.
Co si tak asi myslí miminko v
koãárku, sledující snad svého tátu
hrajícího si na domorodce s australsk˘m hudebním nástrojem
didjeridoo?
Uzávûrka bude 22. 7. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
SoutûÏní
fotografie

ã. 29

nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 29 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Unikátní most, se kter˘m je provázán Ïivot darkovského havíﬁe.

JAK

TO VIDÍ STRYK

n˘ch dokumentÛ a navrch i pár
star˘ch fotografií a dobov˘ch
exponátÛ. „Je‰tû Ïe na to mám
doma dost místa,“ smûje se Józef
Chmiel, kdyÏ pﬁechází mezi sv˘mi
dvûma pracovnami a ukazuje své
poklady, za nûÏ by se nemuselo
stydût Ïádné muzeum nebo archív.
SlouÏí Józefu Chmielovi ke cti,
Ïe si své vûdomosti a sbírky nenechává jen pro sebe. Jeho knihy
star˘ch fotografií Karviné, Darkova ãi Stonavy, které pﬁipravil spolu
s kolegou Janem Szymikem, na‰ly
vdûãné adresáty a zdobí nejednu
knihovnu. „V souãasné dobû pﬁipravuji druhé roz‰íﬁené vydání
knihy o Karviné s pracovním
názvem Toulky starou Karvinou.
Mûla by obsahovat prÛﬁez dûjin
Karviné od dob Rakousko-Uherska po 70. léta minulého století,“
hovoﬁí o nejnovûj‰ích plánech
Józef Chmiel.
To co ho trápí, je nedostatek
penûz. „Vydání takové knihy
v nákladu alespoÀ dvou tisíc kusÛ
pﬁijde asi na milion korun,“ upﬁesÀuje autor. „Doufám, Ïe se podaﬁí
najít sponzory. ProtoÏe tyto vûci je
tﬁeba dokumentovat, dokud je
ãas. KdyÏ to nepodchytíme dnes,
zítra mohou nenávratnû zmizet. A
to by byla nenapravitelná ‰koda.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

LOJZEK

Tak nam koneãnû zaãnû fotbal...
Colorsy skoÀãily, uÏil sem se z
muziku svoji, no a vãil se s Poldkem
chystame na tu jeho chatu. Ze ‰trnasti dni zustal kvuliva mû enem
tydiÀ, ale aji tak se na to tû‰im.
Pozitﬁku vyraÏame! Pravda, moja
Maﬁa kapku pyskovala, Ïe zas budû
sama doma, ale vidûl sem ji na
oãach, Ïe se aji rada od mnû a tych
mojich cypovin na chvilu odpoãnû!
Sedûli zme po tych colorsach v
pondûli Na Upadnici a kdyÏ sem
dovykladal kamo‰um svoji zaÏitki z
festivala, jako Ïe se moc vyved, Ïe
pﬁi‰lo o pût tisic ludi vic niÏ loni, a Ïe
to sice e‰ãe neni zname oficialnû, ale
asi se tych tisic beãek piva fakt vypilo, aji kdyÏ byly ty pﬁivalove de‰ãe,
obratil naraz Antek list di‰puta: „A
vitû vy dva gnypi, Ïe aÏ se vratitû z
Ostravice, zaãnû nam fotbalova
liga? A Baniãek hraje hned prvni
zapas s Kladnem doma na Bazalach. UÏ aby to bylo!“ Ignoroval
sem, stejnû tajak Poldek, ty gnypy a
pravil: „No ja se teÏ tû‰im, ale mam
tak trochu obavy z teho, jak budû
Baniãek hraÈ. Bo pﬁeci enem odchody takich hraãuv jak BystroÀ, Magera a âoupek budu asi pﬁeci enem
citelnû znaÈ!“ „BystroÀ asi fakt budû
moc chybûÈ, ale Magera? Bez Svûr-

ko‰a teho pﬁedtím moc nûnahral.
Enem se spomeÀtû, jak furt lazil po
hostovaãkach! AÏ kdyÏ pﬁi‰el Svûrki, tak se chytnul, a daval gole a aji
na nû pﬁihraval. Ale bylo by to stejne, kdyÏ Svûrki odejdû? No a o
âoupkovi, kery byl z obrany evidentnû nejslab‰i a narobil tolik chyb,
aÏ nam na tribunû vlasy hruzu stavaly, nûtﬁa mluviÈ!“ oponoval mi
Poldek. „Pﬁiznej se, ty teho âoupka
nûma‰ rad, co? DyÈ zas tak ‰patny
nûbyl. Inaã by ho pﬁeci trener
nûstavjal...“ zkusil sem chabu obranu leveho exbanikovskeho beka.
„Vi‰ co se mezi odpurcami âoupka
o nim a Veãeﬁovi pravjelo? Raãi to
nûchtûj ani sly‰eÈ,“ smjal se Poldek.
Ale potym uÏ vaÏnû dodal: „Ale zas
na druhe stranû se myslim, Ïe moÏeme dosÈ ãekaÈ od novych posil Stﬁihavky a Liãky.“ „Ja bysem nûbyl

taki optimista. DyÈ se spomeÀ, jak z
Ostravy tyn Mario vypadnul! Jarabinsk˘ ho hnal sviÀskim krokem do
Slovácka, a to byl sezonu pﬁedtím v
zakladni sestavû mistrovskeho tyma! Myslim, Ïe to pro teho synka
byla velka potupa a aÏ se divim, Ïe
se vraca... A Stﬁihavka? NûbyÈ zapasa s Kladnem, kdy dal ‰tyry gole,
zapad by stejnako jako ve Slavii, kaj
dal loni enem jeden gol a e‰ãe ku
temu pravû tu na Bazalach Baniku,“
krotil jeho optimismus Antek. „Tu
vidi‰, jak mu Bazaly svûãa!... Ale
vaÏnû. Musi‰ vidût, Ïe paru zapasuv
odehral v tej Anglii a moÏna se cosik
pﬁiuãil. A aji Liãka cosik z zahraniãu odehral a je o cosik star‰i. TakÏe
by to posily mohly byÈ, ni?!“ ﬁeknul
sem svuj nazor. Vic uÏ sem nûstaãil,
bo se vzal slovo Erìa: „Pravi stary
kocur mlademu kocurkovi: ,UÏ jsi
dost star˘, abys mohl souloÏit.
Sejdeme se o pÛlnoci za komínem a
zasouloÏíme si!’ Jak pravil, stalo se!
EnemÏe byl sychravy podzim, koãki
nikdi a tak ãekali a tﬁepali se zimu.
Asi po ãtvrthodince kocurek pravi:
,Tak já budu je‰tû pût minut souloÏit
a pak pÛjdu domÛ. Je mi totiÏ stra‰ná zima!’ Fajne, ni?“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Logo OKD bude v místû
erbÛ ãesk˘ch panovníkÛ
TûÏaﬁská spoleãnost podpoﬁí divadelní pﬁehlídku v Ostravû i Praze
OSTRAVA Logo OKD se zaskví
v místû erbÛ ãesk˘ch králÛ a kníÏat!
Neboli na PraÏském hradû, kam
tûÏební spoleãnost coby jeden
z hlavních partnerÛ „pﬁiveze“ divadelní pﬁehlídku her jednoho z nejvût‰ích dramatikÛ v‰ech dob, Wiliama Shakespeara. Mimo na‰i metropoli se „Shakespearovské slavnosti“ uskuteãní vÛbec poprvé i na
Slezskoostravském hradû.

„Pﬁed deseti lety jsme mohli
maximálnû sledovat reportáÏe
v televizi o Shakespearovsk˘ch
slavnostech na PraÏském hradû a
závidût kaÏdému, kdo se tam
dostal. Tehdy nikdo netu‰il, Ïe by
se mohlo nûco podobného odehrávat v Ostravû. Máme tady krásnû
opraven˘ hrad, na jehoÏ nádvoﬁí
budou urãitû v˘kony hercÛ Tﬁísky,
Labudy a dal‰ích moc slu‰et,“ prohlásil mluvãí OKD Vladislav Sobol.
Poﬁádání takového divadelního
festivalu je podle nûj krásn˘m konkrétním pﬁíkladem, jak se Ïivot
v na‰em regionu zmûnil k lep‰ímu.
Z postsocialistick˘ch podnikÛ se

Po ‰ichtû

Panoráma

staly firmy, pro nûÏ je ctí investovat
do kultury. „Jsme moc rádi, Ïe
OKD mÛÏe b˘t u toho. Pro na‰e
zamûstnance získáme i volné vstupenky – ty nabídneme napﬁíklad
nejlep‰ím lidem na jednotliv˘ch
‰achtách,“ informoval Sobol.
Letní festivaly inscenací anglického dramatika Wiliama Shakespeara pod ‰ir˘m nebem se konají
od roku 1994. Za‰títili je napﬁíklad

prezidenti Václav Havel a Václav
Klaus. O v˘znamu akce svûdãí i
skuteãnost, Ïe následník na trÛnu
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska princ Charles
z Buckinghamského paláce organizátorÛm osobnû napsal, aby hledûli
tuto tradici udrÏet.
Po PraÏském hradû, ·pilberku
v Brnû ãi Bratislavském hradû tak
letos dojde i na hrad ve Slezské
Ostravû. Ve dnech 22. ãervence aÏ
6. srpna zde budou „dávat“ ãtyﬁi
Shakespearovy hry (viz program).
Komedii omylÛ nastudoval místní
soubor Pas de Théatre, Richard III.
bude v reÏii Teatru ludowego z pol-

ského Krakova a inscenace Jak se
vám líbí a Bouﬁe pﬁipravila praÏská
agentura SCHOK.
„Komedie omylÛ je prvním divadelním projektem, ve kterém hrají
herci napﬁíã v‰emi ostravsk˘mi
divadly. ReÏie se ujal Peter Gábor,
jenÏ ãasto spolupracuje s ãinohrou
Národního divadla moravskoslezského. V hlavních rolích Jiﬁí Sedláãek, Petr S˘kora, Marek Hol˘,
Tereza Doãkalová, Pavlína Kafková i má maliãkost,“ vysvûtloval
herec Vladimír Polák patﬁící ke
spolupoﬁadatelÛm festivalu.
A právû Komedie omylÛ bude
„kusem“, jenÏ divadelníci z Ostravska za podpory OKD zahrají na
PraÏském hradû. To bude ve dnech
25. a 26. srpna.
Dal‰í zajímavostí t˘kající se
Ostravy bude napﬁíklad úãast Jezryho Stuhra v Richardovi III. (na
snímku vpravo dole). Tohoto polského umûlce si pamatují jistû nejen
star‰í roãníky coby jednoho ze dvou
hlavních protagonistÛ kultovního
sci-fi snímku o nadvládû Ïen Sexmise z 80. let minulého století. T˘deník HORNÍK pﬁinese v nûkterém
z dal‰ích vydání exkluzivní rozhovor právû s hercem Jerzym Stuhrem.
Radek Luk‰a
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TIPY HORNÍKA
Ostrava
S CHUTÍ DO MUZEA A NA
LANDEK! Znáte kopec Landek a
tamní pamûtihodnosti? Pokud ano,
vydejte se na soutûÏní stezku po
Landeku dne 19. ãervence. Pokud
ne, zajdûte se tam podívat také.
Dny s Lesy âeské republiky nabídnou pro dûti i jejich doprovod
spoustu znalostních soutûÏí z
oblasti pﬁírody a ekologie, a pokud
v této oblasti nejste pﬁíli‰ kovaní,
dozvíte se mnoho nového a zajímavého. Stojí za to vytáhnout paty z
pﬁehﬁátého bytu a podívat se do
pﬁírody. Akce startuje v 13.00 a
konãí v 18.00 hodin.

KONCERT NA PROMENÁDù
Hezk˘ zvyk poﬁádání letních promenádních koncertÛ kultivuje
DÛm kultury mûsta Orlové. V
sobotu 19. ãervence zahraje pﬁed
tímto kulturním zaﬁízením dechová hudba Akorìanka s kapelníkem Franti‰kem HuÀaﬁem ze Stonavy. Koncert zaãíná v 15.00 hodin
a je samozﬁejmû zdarma. V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se uskuteãní v divadelním sále DKMO.

Fr˘dek-Místek
POD LÍPOU TO ZNÍ

Havíﬁov
MOÎNÁ P¤IJDE I HARRY
POTTER Filmy ze Ïivota policie a
policistÛ nabízejí televize v jednom
kuse. A jak to vypadá doopravdy?
To se mÛÏete dozvûdût v pátek 18.
ãervence na dal‰í akci z cyklu Poznejme se..., poﬁádané Policií âR a
havíﬁovskou mûstskou policií v
dvorové ãásti na ulici Hornické v
Prostﬁední Suché. V programu jsou
znalostní testy z prevence sebeochrany a bezpeãnosti v silniãním
provozu, zku‰ební laserová stﬁelba,
ukázka sluÏebního vozidla MP,
cyklohlídky, v˘stroje a v˘zbroje
MP Havíﬁov, prevence PâR, ukázka v˘cviku sluÏebních psÛ a zadrÏení pachatele cyklohlídkou MP
nebo ukázka zadrÏení pachatele
PâR. Celodenní akci doplní soutûÏe pro dûti a program Kouzelnická
v˘chova aneb moÏná pﬁijde i Harry
Potter.

Orlová
PRÁZDNINOVÉ P¤EDâÍTÁNÍ
Celé âesko ãte dûtem a dûtem
ãtou z knih pohádek a pﬁíbûhÛ pro
mládeÏ i v Mûstské knihovnû v
Orlové. Pokud máte rádi pﬁedãítání, pﬁijìte kter˘koliv ãtvrtek
bûhem prázdnin od 10.00 hodin.
Vítán je kaÏd˘, kdo má rád knihy a
rád poslouchá.

Akce Zpívání pod lípou je fr˘decko-místeckou akcí s nejdel‰í tradicí.
Bûhem ãtrnácti roãníkÛ se na fr˘deckém zámku pﬁedstavila ﬁada
skvûl˘ch muzikantÛ. Ve ãtvrtek 17.
ãervence se k nim pﬁiﬁadí i jihoãeská
folková formace Pavlína Jí‰ová &
pﬁátelé (na snímku), která pﬁedstaví
svoje loÀské album Andûlé jsou s
námi. Koncert zaãíná v 19.00 hodin,
v pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se
pﬁesune na Novou scénu Vlast.

Karviná
ZADARMO NA NADARMO
Na Masarykovû námûstí v KarvinéFry‰tátû pokraãuje také tuto nedûli
20. ãervence Karvinské hudební
léto. Tentokrát se mÛÏete tû‰it od
16.00 hodin na koncert ostravské
folkové skupiny Nadarmo.
OBRAZY Z OKOLÍ PRAHY
Milovníci
v˘tvarného
umûní
moÏná uÏ trefili do Zámecké galerie Chagall, kde je od 9. ãervence k
vidûní v˘stava nazvaná Stﬁedoãeské sdruÏení v˘tvarníkÛ – obrazy.
Tûm, kteﬁí prozatím obrazy z okolí
Prahy nevidûli, pﬁipomínáme, Ïe
expozice je pﬁístupná do 10. srpna.

Shakespearovské slavnosti Hukvaldy – poﬁád se tady nûco dûje
na Slezskoostravském hradû
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út
st
ãt

KOMEDIE OMYLÒ
KOMEDIE OMYLÒ
KOMEDIE OMYLÒ

26. ãervence 2008
27. ãervence 2008
28. ãervence 2008
29. ãervence 2008

so
ne
po
út

BOU¤E
BOU¤E
BOU¤E
BOU¤E

31. ãervence 2008
1. srpna 2008

ãt
pá

RICHARD III.
RICHARD III.

3. srpna 2008
4. srpna 2008
5. srpna 2008
6. srpna 2008

ne
po
út
st

JAK SE VÁM LÍBÍ
JAK SE VÁM LÍBÍ
JAK SE VÁM LÍBÍ
JAK SE VÁM LÍBÍ

HUKVALDY Hrad Hukvaldy,
leÏící sotva pár minut cesty autem
od Fr˘dku-Místku, patﬁí k nejstar‰ím a nejvût‰ím v republice. Jeho
mimoﬁádné kouzlo spoãívá v propojení s více neÏ 450hektarovou
oborou, ve které mÛÏete najít
vzácné druhy rostlin a stromÛ, pﬁedev‰ím ale klid, ticho a bájeãnou
relaxaci.
K atrakcím hradu patﬁí ale také
pravidelné programy, které se
konají minimálnû jednou t˘dnû.

Pohled z cimbuﬁí na starobylé hukvaldské hradní nádvoﬁí.

Kastelán Miroslav Holi‰.

Zamûﬁeny jsou zejména na dûti,
ale pobaví i jejich dospûlé pﬁívaÏky.
„Historie není jen nezapamatovatelná data a jména panovníkÛ, ale taky spousta zajímavostí,
záhad a zábavy. A právû to chceme náv‰tûvníkÛm pﬁiblíÏit,“
vysvûtluje kastelán hradu Miroslav Holi‰.
Zajímavá akce se chystá na 26.
ãervence. To se bude na Hukval-

dech konat 2. roãník dob˘vání
stﬁedovûkého hradu, kterého by
se mûlo zúãastnit na sto rytíﬁÛ z
celé republiky. „To bude opravdov˘ vrchol léta,“ zve v‰echny
milovníky rytíﬁsk˘ch bojÛ Miroslav Holi‰.
Podrobn˘ program najdete na
www.hradhukvaldy.cz.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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Zábava

O KNIHU

Tajenka: „Pán Dvoﬁáãek, poÏiãajte mi dve stovky...“ A vrátí‰ mi je, Ferko?“ „Staãí vám slovo ãestného muÏa?“ (dokonãení v tajence)
Hudební
nástroj

2. DÍL
TAJENKY

Tou‰

Historické
ãeské
stíhací
letouny

Platidlo
v Thajsku

Zkratka
registrované
tuny

Listnat˘
strom

Zkratka
tlaku
krve

Potrat

Placená
jízda,
k‰eft

1. DÍL
TAJENKY

Zkratka
elektronvoltu

PﬁedloÏka

Zkratka
Mezinárodního úﬁadu
práce

âesk˘
prozaik

Nejlep‰í festivalové komixy
1. místo:

Radek Mik‰íãek z Opavy

2. místo:

Radek Mazal z Uniãova

3. místo:

Jana Pro‰ková z Havíﬁova-Suché

·ed˘
leskl˘
kov

Pouzdro
na ‰ípy

Boj

Otáãet
se

Pﬁedstava
Písmeno ﬁecké abecedy

Usmrtit
ve vodû

Slovensky
„otec“ (fam.)
OdloÏit
na pozdûji

Nepokoj

Polská
ﬁeka
Mazl. horniny (sloven.)

Pochutina

Asijsk˘
nosiã
bﬁemen

·krabka
u pluhu

Aãkoliv

Bájn˘
moﬁsk˘
Ïivoãich

Prací
prostﬁedek

Alkoholick˘
nápoj

LyÏaﬁsk˘
pozdrav

Paní

PovûtroÀ

Podzemní
dráha

Teãka

Stﬁedovûké
sídlo

Listnat˘
strom

·pan. film
(reÏ. Luna)

Kanadsk˘
zpûvák

âást
rostliny

Jednoduch˘
stroj

Tûlocviãn˘
prvek
Znaãka
radonu

Moc

Kovbojské
slavnosti

Hadí
citoslovce

Písm. ﬁecké
abecedy

Jemn˘
likér

Draví
ptáci

Klepetáã

Otázka
na místo

MoÏná

Oslavná
báseÀ

Tajenka z minulého ãísla: OKD hledá chlapy, co drÏí partu.
PomÛcky: bat, ILO, Lola.

Více na internetov˘ch stránkách www.hornickykomix.cz

Autor: Franti‰ek Krejãa

Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Pavla Firlová z Karviné. Prosíme
v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 17. do 23. ãervence 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Náramnû se vám hodí
va‰e v˘mluvnost. Dosáhnete
zásadního
zvratu v jednání, jehoÏ osud bude dlouho
na váÏkách. Jinak v tûchto dnech
pﬁekypovat energií a nápady nebudete. Dolehne na vás únava, kterou
jen tak nepﬁekonáte. Nestavte pﬁed
sebe Ïádné velké cíle. Ideální by
bylo alespoÀ na pár dnÛ odjet do
pﬁírody, daleko od ruchu lidí.

Neodkládejte rozhodnutí, které jste mûli
udûlat uÏ dávno.
Mnohé nasvûdãuje
tomu, Ïe propásnete
vhodn˘ okamÏik a nûjak˘m zpÛsobem na svoji váhavost doplatíte.
Drobn˘ konflikt vám pomÛÏe najít
cestu k nov˘m lidem. UkáÏete se
jim z té nejlep‰í stránky. Mohly by
vás zaãít trápit nûjaké zdravotní
problémy. Hvûzdy radí zajít k lékaﬁi.

Planety hovoﬁí o
neãekaném setkání
s nûk˘m, s k˘m jste se
kdysi neroze‰li zrovna v nejlep‰ím. Mohlo
by tudíÏ jít o b˘valého manÏela ãi
milenku, pﬁípadnû protivného ‰éfa.
Nepﬁehánûjte to s fyzick˘m nasazením. Zejména na dovolené se
nesnaÏte drÏet sportovní krok
s mnohem mlad‰ími roãníky. Lehce
si pﬁivodíte nepﬁíjemné zranûní.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

Bylo by krajnû nezodpovûdné trvat na star˘ch pﬁedstavách a
názorech. Vá‰ úspûch
záleÏí na schopnosti
dokázat v‰em kolem, Ïe vás nov˘
styl a organizace práce nemohou
nijak pﬁekvapit. Pokud by vás trápilo, Ïe budete hrát trochu divadlo,
uklidní vás fakt, Ïe to dûláte pro
dobrou vûc. S partnerem se v‰ak
nehádejte, stejnû ho nepﬁesvûdãíte.

Na impuls hvûzd se
vrátíte k jednomu starému nápadu. Ledacos
je jinak neÏ pﬁed
ãasem, takÏe mÛÏete
znovu zkusit ‰tûstí. Neustále si v‰ak
musíte pﬁipomínat, Ïe rychlost neznamená kvalitu a solidnost. Neberte na
lehkou váhu pﬁipomínky kritikÛ.
Nûkteﬁí z nich to myslí dobﬁe. Více
ãasu vûnujte své lásce. Pro samou
práci byste ji mÛÏete zanedbávat.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

Rozhodí vás dopis se
zamítav˘m postojem
k vûci, kterou jste
povaÏovali za vyﬁízenou. Nedívejte se
kﬁivû na partnera, ten za to urãitû
nemÛÏe. Va‰í jedinou ‰ancí je zásah
vlivného pﬁítele. Potû‰í vás samostatnost star‰ích dûtí. Poradí si
v situaci, která by i vás uvedla do
rozpakÛ. Úspû‰ní budete pﬁi jednání o pÛjãce nebo novém místû.

Dopadne na vás tvrdá
realita, zbortí se vám
jeden dÛleÏit˘ plán.
DÛvod k pﬁehnané
panice a strachu
z budoucnosti to není, ale evidentnû
si potﬁebujete odpoãinout. Znamená to absolutnû vysadit a na pár dní
zmûnit prostﬁedí. Zájem o vás projeví firma, se kterou jste nedávno
spolupracovali. Nezdá se, Ïe byste
pﬁijali nabízené platové podmínky.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

21. 1. – 19. 2.

Na popud partnera,
odmítnete úãast na
nûjakém hodnû nejistém podniku. PﬁíleÏitost se prosadit dostanete nûkde úplnû jinde, neÏ ãekáte.
Musíte v‰ak b˘t neustále v pohotovosti. Nepohodnete se s upovídan˘mi kolegy, budete muset bránit svoji
povûst. K normálním starostem pﬁibude jedna s úplnû cizími lidmi.

✿

Alkohol je tekut˘ psychiatr.

Vãera jsme byli u Ferdy na oslavû.
Chvíli panovala pochmurná
nálada, ale jen do doby, co Ferda
dostal telegram, Ïe mu zemﬁela
tchynû.

✿

✿

Lidstvo odjakÏiva zajímají dvû
zásadní otázky:
1. Kdo vymyslel práci?
2. Jak to, Ïe ho ostatní nezabili?

Je zajímavé, Ïe chybné telefonní
ãíslo nikdy není obsazené.
✿

Pije‰?
Pokud to je otázka, tak ne.
Pokud to je návrh, tak ano!
✿

Absolutnû nevítaná náv‰tûva:
Jehovista s Herbalifem v ruce...

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:
KaÏd˘ ﬁádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

23. 11. – 21. 12.

Radost vám udûlají
v˘sledky v práci.
Zvlá‰tû pokud je
bude
doprovázet
solidní odmûna. Pﬁinejmen‰ím se dozvíte, co mÛÏete
oãekávat od sv˘ch nadﬁízen˘ch. JiÏ
nyní v‰ak lze oprávnûnû oãekávat,
Ïe svÛj stín nepﬁekroãí. Rozhovor
s partnerem o jisté dÛleÏité vûci
nepﬁinese nic nového, ale zdá se, Ïe
ho trochu nalomíte.

Nová známost vám radost neudûlá. Bude pﬁíli‰ nároãná a náladová
na to, abyste s ní vydrÏeli trochu déle neÏ
s tûmi ostatními. Pozor pﬁi jednání
o nov˘ch projektech. Mají spoustu
nedostatkÛ, které je tﬁeba rychle
odstranit. Mohli byste si pokazit
povûst. Pojedete-li k pﬁíbuzn˘m,
vemte jim nûjakou pozornost.

ZASMÁNÍ

24. 8. – 23. 9.

Pohyb hvûzd naznaãuje slibn˘ krok smûrem k rychlé kariéﬁe.
Obratn˘mi lichotkami si získáte pﬁízeÀ
nadﬁízen˘ch i kolegÛ. Rozzlobí vás
rutinní a strnulé my‰lení star˘ch
byrokratÛ na jistém úﬁadû. Vyjasní
se situace s va‰imi financemi. Prvním dÛleÏit˘m poãinem bude to, Ïe
se zbavíte ãlovûka, kter˘ vás nestydatû odírá.

24. 9. – 23. 10.

PRO

V¯ROKY

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost v‰ak znamená stávat se hlupáJ. A. Komensk˘
kem.“

„Nekupuj to, co potﬁebuje‰, ale jen
to, co potﬁebuje‰ nutnû. Co nepotﬁebuje‰ je drahé i kdyÏ je to laciCato
né.“

20. 2. – 20. 3.

Nedejte se odradit
chladem osoby, o jejíÏ
lásku usilujete. Staãí
vydrÏet a ledy budou
prolomeny. Zdá se, Ïe
máte rafinované soky. Smlouvy a
dohody podepisujte aÏ po zralé
úvaze a konzultaci s nûk˘m, komu
se dá vûﬁit. Neu‰kodí, kdyÏ zavoláte
pﬁátelÛm a pÛjdete se nûkam projít
a rozpt˘lit se.

105/29
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Servis

Jak byla Ostrava po ãtyﬁi dny barevná
OSTRAVA (uzi) âtyﬁi dny festivalového Ïivota Colours of Ostrava 2008
jsou definitivnû za námi. Díky této akci byla moravskoslezská metropole
skuteãnû „barevná“, a to nikoliv pouze na jednotliv˘ch scénách. Pojìme
si proto pﬁipomenout tu atmosféru, muziku, poãasí i obyãejné lidiãky, pro
FOTO: Radek Luk‰a, Bohuslav KrzyÏanek
které to vlastnû v‰echno bylo.

Vladislav Sobol z OKD (vpravo) vyhla‰uje nejlep‰í soutûÏní komix.

Izraelská zpûvaãka Noa v ulicích Ostravy.

Jedním z vrcholÛ páteãního veãera byla ãeská premiéra znovuoÏiven˘ch AnglánÛ Happy Mondays.

Jádro space rockové legendy Hawkwind jsou staﬁí hippies plní dobré nálady.

Ve chvíli odpoãinku mezi kapelami pﬁi‰el vhod HORNÍK.

Unaven˘ pár fanou‰kÛ si ustlal na trávníku u chodníku.

Bubenická a taneãní performance byla oslavou 60 let Státu Izrael.

Emily patﬁila k nejmlad‰ím náv‰tûvníkÛm akce.

Fe‰ná smrtka s kosou patﬁila k ansámblu Bílého divadla.

Tak to vypadalo ve stanovém mûsteãku v prÛbûhu sobotní bouﬁe.

Dámy a pánové, Jan Garbarek!

17. ãervence 2008

1 ks Hydraulické
bourací kladivo
váha cca. 2000 kg

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

R136/29

Termín pro informace: do 24. 7. 2008

V¯·E PÒJâKY

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

Ostatní:

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

ZAMùSTNANCÒM OKD

SOBOTNÍ PRODEJ

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

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

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

20 000,- aÏ 400 000,70 000,- jiÏ od 1 333,- mûsíãnû
150 000,- jiÏ od 2 777,- mûsíãnû
300 000,- jiÏ od 5 444,- mûsíãnû
RPSN od 9,51%

JSTE V BANKOVNÍM REGISTRU?
NEVADÍ!
Va‰ím ﬁe‰ením je nebankovní pÛjãka.
MÛÏete Ïádat i bez partnera.
Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

MÁME PRO VÁS
ŘEŠENÍ!
od 20.000 – 400.000 Kč

Cestovní kanceláﬁ Havíﬁov Tours, s.r.o.
Penzion Roso***

Chorvatsko – Makarská

2-, 3- a 4lÛÏ. pokoje, vybavení WC, sprcha, balkon – terasa.
KaÏd˘ pokoj má ledniãku. V pﬁízemí je restaurace.

cena 2 950 Kã

vlastní doprava + pobytová taxa

Ubytování + chorvatská polopenze

cena 5 150 kã
+ pobytová taxa

Dítû do 12 let – 1 960 Kã, Dítû do 5 let – grátis
27. 7. – 8. 8. 2008 Cena zahrnuje: ubytování, polopenze, spotﬁebu energie a vody,
16. 8. – 28. 8. 2008 závûreãn˘ úklid a delegáta, zákonné poji‰tûní §159/99 Sb.
26. 8. – 7. 9. 2008 Cena nezahrnuje: dopravu – 1 500 Kã, zdravotní poji‰tûní
Cestovní kanceláﬁ HAVÍ¤OV TOURS
Stavbaﬁská 2, 736 01 Havíﬁov
Tel.: 596 819 970, 777 687 163, 608 333 124,
e-mail: ck.havirov@volny.cz

TE
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I
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Provozní doba:
PO-PÁ od 9 –16 hod.

vyřešíme Vaše finanční problémy

VČETNĚ EXEKUCE
již 5 let na finančním trhu
Po-Pá: od 8.00 do 16.00 hod.

Tel.: 606 790 696

1. NOVÁ PŮJČKA
Novinka od 16. 6. 2008
Až 300 tis. PRO KAŽDÉHO!
!Soukromý INVESTOR!
Zástavy, exekuce,
přeúvěrování dluhů, směnky!

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

¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA

V âERVENCI 2008
• Investice stavební (ISTAV)

39

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

–
–

• Opravy stavební (OSTAV)

–

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

798
–

Novinka:
Peníze z Dubaje
v‰em!
Tel.: 773 551 578, 603 317 378

ZDARMA

✧ VZPOMÍNÁME

✧ PRODEJ

Smutn˘ je domov, smutno je
v nûm,
chybí‰ nám, synu, chybí‰ nám
v‰em.
Jak tûÏké je bez tebe Ïít.
Utichly kroky, umlkl hlas, ale tvÛj
obraz zÛstává v nás.
Dne 16. ãervence 2008
jsme vzpomnûli desáté smutné
v˘roãí úmrtí
n a ‰ e h o
milovaného
syna, bratra,
vnuka, synovce, bratrance a str˘ce, pana Tomá‰e Krajãírika.
ZároveÀ 13. ãervence 2008 vzpomeneme jeho nedoÏit˘ch 30 let.
S láskou vzpomínají tatínek,
maminka, bratr s rodinou, babiã155/29
ky a pﬁátelé.

• Rekreaãní chatu v Beskydech
(Staré Hamry), velmi pûkné
prostﬁedí, pozemek 850 m2,
dobr˘ dojezd. Prohlídka dle
domluvy. Cena dohodou. Ihned
volná. Informace na tel.:
606 444 428.
B247/29

Oznamujeme v‰em, Ïe dne 18. 7.
oslaví své 55. narozeniny pan Drahomír Opiela alias Kartáã, kter˘
mnoho let pracoval v OKD a dnes
je srdcem a du‰í motorkáﬁ. Pﬁejeme mu hodnû zdraví a hlavnû tisíce najet˘ch kilometrÛ bez nehod.
B262/29
Za v‰echny LeÀajz.

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00

od 10 000 Kã P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH

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

✧ BLAHOP¤EJEME

R124/29

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

Skvûlá dovolená 10 nocí u moﬁe

Kontakt: p. Antonín Tomečka
tel.: 596 440 075, +420 605 903 537
FAX: 596 440 613
e-mail: a.tomecka@okd.cz

VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

R153/29

ISTR č. ř. 275

Venkovní kanalizace:

nepoÏaduje Ïádnou akontaci (zálohu)
schválení do 10 minut v kanceláﬁi
pro zaãínající podnikatele a podnikatele
s nulov˘m daÀov˘m pﬁiznáním
ke kaÏdému schválenému úvûru DVD zdarma

R147/29

zahajuje výběrové řízení
na investiční nákup:

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

• Plynov˘ sporák MORA Gasspo,
málo pouÏívan˘, hezk˘. Cena
1 500 Kã. Za odvoz daruji star‰í
nábytek, Karviná. Informace na
B248/29
tel.: 608 472 656.
• Pozemek 1 700 m2 v Mankovicích u Oder – polosamota. Oplocen˘, elektﬁina a malá studna.
Cena dohodou. Informace na
B249/29
tel.: 728 323 276.
• Dﬁevûné hranoly 200x 7x 6,5 cm
6 kusÛ, 240x 6x 6 cm 10 kusÛ,
350x 8x 7,5 cm 1 kus. V‰e nové,
hoblované. Zbytek stavby. Cena
celkem 1 500 Kã. Informace na
B250/29
tel.: 605 125 370.
• Kompresor na koleãkách, nádrÏ
2x 50 l, motor 380 V, hadice,
redukãní ventil a odkalovaã. Po
dohodû moÏnost dopravy. Cena
2 400 Kã. Informace na tel.:
B251/29
739 972 043.
• Nenároãné mamince tﬁi ta‰ky
obleãení pro chlapce vûk 1,5 aÏ 2

roky. Jako bonus ta‰ka teplej‰ích souprav. Cena dohodou.
Informace na tel.: 607 144 669.
B263/29

• Sportovní koãárek, v záruce.
Cena 2 000 Kã. Informace na
B264/29
tel.: 607 144 669.
• Rodinn˘ dÛm v Havíﬁovû-Îivoticích, 4+1, pozemek 2 000 m2.
Informace na tel.: 603 870 618.
B265/29

• Rodinn˘ dÛm v Dolních Marklovicích (Petroviãe u Karviné),
9+3, podsklepen˘, zateplen˘,
plastová okna, dvojgaráÏ, pozemek 8a. Informace na tel.:
B266/29
604 129 174.

✧ KOUPù

• Pronajmu byt 1+1, v˘borná
lokalita – u Prioru v Karviné, po
rekonstrukci. Cena 8 000 Kã +
inkaso, 20 000 Kã vratná kauce.
Inf. na tel.: 608 472 656. B255/29
• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Informace na tel.: 775 370 371.
B256/29

• Koupím byt 1+1 v jakémkoliv
stavu. Informace na tel.: 736 149
B256/29
622

✧ AUTO-MOTO
• Prodám âZ – 125 T 150 C po
renovaci a Jawu Perák 250, je
tﬁeba zapojit elektﬁinu. Inf. na
B257/29
tel.: 596 361 776.

kola, garaÏováno, dobr˘ stav.
Cena 149 000 Kã. Informace na
B259/29
tel.: 728 380 165.
• Prodám Ladu Samara 1300, rok
v˘roby 1990, STK 06/09. Cena
3 000 Kã. Informace na tel.:
B260/29
732 832 349.
• Prodám motocykl Jawa 350/640
Style, rok v˘roby 1996, 19 000
km, zelená metalíza, první majitel. Jedná se o spolehliv˘ motocykl s pancéﬁov˘m zámkem,
motokufrem,
tankvakem,
dvûma cestovními bra‰nami a
dvûma pﬁilbami. Cena dohodou.
Informace na tel.: 603 965 440.
B261/29

✧ OSTATNÍ

• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
Inf. na tel.: 603 775 296. B252/29

• Koupím pﬁívûsn˘ vozík za osobní auto tovární v˘roby, velká
kola, bez papírÛ. Inf. na tel.:
B258/29
596 361 776.

• Darujeme do dobr˘ch rukou 3
koÈátka. Informace na tel.:
596 352 790, 604 343 553.

• Ma‰inku nebo pﬁístroj na foukání nebo nakuﬁování tabáku. Inf.
B253/29
na tel.: 731 904 194.

• Prodám ·koda Octavia 1,9TDi r. v. 1998, najeto 141 000 km nafta, zelená metalíza, klimatizace, xenonová svûtla, el. okna +
zrcátka, v˘‰kovû nastavitelná
pﬁední sedadla + volant, zámek
ﬁadicí páky, dálkové ovládání +
alarm, rádio SONY + MP3,
nové rozvody + olej + filtry, litá

• Daruji garáÏ na Slezské Ostravû, Mírová osada (Heﬁmanice).
Oprava nutná. Informace na
B267/29
tel.: 605 466 607.

✧ BYTY
• Koupím byt 0+1 nebo 1+1
v Havíﬁovû. Platím hotovû. Inf.
B254/29
na tel.: 604 317 181.

B262/29

R 148/29

Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ: 735 64

LETNÍ ÚVùROVÁ AKCE!

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice

R142/29

OKD, Rekultivace, a. s.

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

R154/29

Inzerce

R2/29
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Finiszujà przygotowania
Za dwa miesiàce Êwiatowe Êwi´to górników
KATOWICE/KRAKÓW
(am)
Przygotowania do Âwiatowego Kongresu Górnictwa idà pe∏nà parà.
Jak poinformowa∏a katowicka
„Trybuna Górnicza”, na dwa miesiàce przed rozpocz´ciem tej Êwiatowej imprezy, wydaje si´, ˝e
wszystko ju˝ zosta∏o dopi´te na
ostatni guzik. Tak przynajmniej
wynika z zapewnieƒ organizatorów.
Organizatorzy tego spektakularnego wydarzenia przewidujà, ˝e
weêmie w nim udzia∏ przesz∏o tysiàc
uczestników z kilkudziesi´ciu krajów Êwiata.
Siedzibà kongresu b´dzie Kraków, gdzie – g∏ównie w Audytorium Maximum Uniwersytetu
Jagielloƒskiego oraz w aulach Akademii Górniczo-Hutniczej – odb´dzie si´ najwi´cej spotkaƒ. Cz´Êç

posiedzeƒ b´dzie si´ odbywaç te˝ w
katowickiej siedzibie G∏ównego
Instytutu Górnictwa. Prócz tego sà
zaplanowane trzy sesje wyjazdowe
– w Be∏chatowie, Lubinie oraz Wieliczce.
Obradom Kongresu b´dà towarzyszyç równie˝ liczne imprezy kulturalno-oÊwiatowe, podczas których uczestnicy mi´dzynarodowego
Êwi´ta górników b´dà si´ mogli
zapoznaç z polskimi tradycjami,
zwiàzanymi g∏ównie z górnictwem.
Równie zaawansowane sà przygotowania do Âwiatowej Wystawy
Górnictwa Mining Expo 2008, integralnej cz´Êci Âwiatowego Kongresu Górniczego. Wystawa odb´dzie
si´ w dniach od 9 do 12 wrzeÊnia br.
w halach wystawienniczych Expo
Silesia w Sosnowcu.

Muzyczna burza nad Ostrawà
Megafestiwal „Colours of Ostrava” wbrew pogodzie udany
OSTRAWA Cztery razy wyst´powa∏a dla papie˝a Jana Paw∏a II. Po
raz pierwszy w 1994 roku z okazji
og∏oszenia Roku Rodziny, po raz
ostatni – na Jego pogrzebie... „Jan
Pawe∏ II by∏ osobà wyjàtkowà.
Dà˝y∏ do pokoju i pojednania, sta∏
si´ symbolem prze∏amywania barier
pomi´dzy nabo˝eƒstwami i wyznaniami“ – wspomina Noa, w∏asnym
nazwiskiem Achinoam Nini, popularna piosenkarka z Izraela.
Angielskà wersj´ piosenki „Ave
Maria“, którà sama nazywa pieÊnià
pokoju, zaÊpiewa∏a Noa w piàtek
11 lipca na festiwalu „Colours of
Ostrava“. Pokój, s∏owo, które w
naszym regionie straci∏o troch´ na
swej natarczywoÊci, jest dla niej alfà
i omegà wszelkich dzia∏aƒ. Jej
rodzice pochodzà z Jemenu, urodzi∏a si´ w Tel Awiwie, wychowa∏a
w Nowym Jorku, a w wieku 17 lat
wróci∏a do Izraela, by razem z innymi prze˝ywaç codzienny strach i
obawy mieszkaƒców ˝ydowskiego
paƒstwa.

Noa oraz kompozytor, producent i najbli˝szy wspó∏pracownik piosenkami Gil Dor na ostrawskim podium.
„Tak, równie˝ ja musia∏am
odbyç zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà
i by∏o to dla mnie ogromne
doÊwiadczenie” – odpowiada∏a Noa
na pytania dziennikarzy. „Wspólna

Przyje˝d˝a Jerzy Stuhr
„Ryszard III” pod patronatem spó∏ki OKD
OSTRAWA (bk) Jerzy Stuhr,
wybitny polski aktor i re˝yser
teatralny i filmowy, wystàpi z
zespo∏em krakowskiego Teatru
Ludowego w Zamku Âlàskoostrawskim w Ostrawie w ramach Letnich
UroczystoÊciach Szekspirowskich
2008, odbywajàcych si´ w Pradze,
Brnie, Bratys∏awie, Koszycach i
Ostrawie. Czeskiej publicznoÊci
przedstawi w dernierze szekspirowskà kronik´ „Ryszard III“, którà
wyre˝yserowa∏ w 2005 roku z okazji
50-lecia Teatru Ludowego i w której gra rol´ tytu∏owà. Jedyne dwa
przedstawienia na terenie Czech
odb´dà si´ w dniach 31 lipca i 1
sierpnia od godziny 20.30.
Ostrawskà cz´Êç Letnich UroczystoÊci Szekspirowskich 2008,
które zorganizowano na Zamku
Âlàskoostrawskim i których partnerem jest spó∏ka w´glowa OKD,
otworzy „Komedia omy∏ek”.
Wystawi jà w dniach od 22 do 24
lipca ostrawski teatr PaS de théâtre.
Mi∏oÊnicy czeskiej sztuki teatralnej

TEMAT

cieszà si´ jednak przede wszystkim
na jedno z najwa˝niejszych dzie∏
Szekspira, sztuk´ „Burza“, w której
pojawi si´ wybitny czeski aktor Jan
Tﬁíska. Spektakle odb´dà si´ co
wieczór w dniach od 26 do 29 listopada. Cykl szekspirowski zamknie
kolejna komedia „Jak wam si´
podoba” w re˝yserii Emila Horvátha, którà mo˝na b´dzie obejrzeç
codziennie od 3 do 6 sierpnia.

Roman Sankalla. „Nie kr´cimy
dramatu, a film o zasadach BPH.
Chodzi o to, by przekonaç m∏odych
ludzi do ich przestrzegania, pokazaç, jak wyglàda okres ich adaptacji
zawodowej” – wyjaÊnia Bogus∏aw
Porwo∏. Sceny kr´cone sà w ∏aêni,
markowni, lampowni, punkcie opatrunkowym, na nadszybiu i w podziemiach kopalni. A swojà drogà –
czy nie mog∏aby to byç ciekawa
inspiracja tak˝e dla OKD?

CARBOKOV

DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW

lów w tym regionie” – wyt∏umaczy∏
dla „Górnika” rzecznik OKD Vladislav Sobol. W swym festiwalowym
kiosku OKD promowa∏a dzia∏alnoÊç Fundacji OKD, Stowarzyszenia Obywatelskiego „Âwi´ta Barbara” oraz inne inicjatywy na rzecz
regionu. „Z przebiegu festiwalu
jesteÊmy zadowoleni” – podsumowa∏ Vladislav Sobol. „OdbyliÊmy

spotkania z zaproszonymi goÊçmi i
partnerami, przysz∏o te˝ wiele ludzi,
których zainteresowa∏a problematyka firmy i jej dzia∏alnoÊç. Odwiedzili nas pi∏karze r´czni Banika OKD
Karwina, mistrza RC w szczypiorniaku, którzy przekazali nam dar 15
tysi´cy koron na rzecz stowarzyszenia »Âwi´ta Barbara«. To by∏ niezwykle mi∏y akcent”.

Z nowà fryzurà i nowymi planami

Pierwsza szychta przed kamerà

Górnik

Przedstawiciele OKD byli zadowoleni
OSTRAWA (bk) Jednym z najwi´kszych partnerów festiwalu „Colours
of Ostrava” jest spó∏ka w´glowa
OKD. W tym roku wspar∏a go
kwotà 3 milionów koron. „OKD jest
jednà z najwi´kszych i najwa˝niejszych firm na Morawach Pó∏nocnych i Âlàsku i jest logiczne, ˝e to
w∏aÊnie ona wspiera jeden z najwi´kszych i najwa˝niejszych festiwa-

TYGODNIA

RUDA ÂLÑSKA (am) Czwórka
górników, Micha∏ Wólczyƒski, Ireneusz Buba∏a, Artur Baranek i
Bronis∏aw Dutkiewicz, instruktorzy
BHP z kopalni „Polska – Wirek”,
wcieli∏a si´ w role m∏odych górników, by zagraç w filmie. Tematyka:
nowo zatrudnieni w kopalni. Scenariusz i re˝yseria: specjaliÊci z
Biura Bezpieczeƒstwa i Higieny
Pracy Kompanii W´glowej. Operatorzy kamer: Bogus∏aw Porwo∏ i

Karimski Club podczas historycznie pierwszego koncertu w RC.

s∏u˝ba zbli˝a ludzi, umacnia wi´zi.
Marz´ jednak o tym, ˝eby dzi´ki
naszej pracy, niezmordowanej
walce o pokój nie musia∏y przechodziç przez to moje dzieci” – mówi∏a
matka siedmioletniego syna i czteroletniej córeczki.
Siódma edycja festiwalu „Colours of Ostrava”, odbywajàcego si´
przy wsparciu finansowym spó∏ki
w´glowej OKD, sta∏a si´ prawdziwà ucztà muzycznà, której nie zdo∏a∏y przerwaç nawet sobotnie i niedzielne burze. Zadowolny z festiwalowego wyst´pu by∏ tak˝e lider
mi´dzynarodowej grupy muzycznej
Karimski Club, warszawianin
Karim Martusewicz. „B´dàc na studiach w Austrii, wielokrotnie przeje˝d˝a∏em przez Czechy, ale koncertuj´ tu po raz pierwszy” –
powiedzia∏ w rozmowie dla „Górnika” polski muzyk.
TEKST I ZDJ¢CIA:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Redakcja Horník-Górnik • Adres redakcji: Proke‰ovo nám. 6,
702 00 Moravská Ostrava • Redaktor kolumny: Mgr Bogus∏aw Krzy˝anek
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Musimy graç w Czechach wi´cej, aby odrobiç stracony czas – mówi Karim Martusewicz
Z nowà fryzurà przyjecha∏ na
festiwal „Colours of Ostrava” polski lider mi´dzynarodowej formacji Karimski Club, Karim Martusewicz. „Dredy to wbrew pozorom
trudna fryzura do utrzymania. Ja
zaniedba∏em to troch´ i pomyÊla∏em sobie, ˝e przez chwil´ chc´
wróciç do tak zwanej normalnoÊci.
Wyst´puj´ wi´c z nowà fryzurà,
ale ukrytà pod czapkà” – wyt∏umaczy∏ dla „Górnika” z uÊmiechem popularny muzyk.
Czy móg∏by pan powiedzieç
kilka s∏ów o sobie? Urodzi∏ si´ pan
w Tripolisie...
Tak, urodzi∏em si´ w Libii,
gdzie pracowali moi rodzice, i sp´dzi∏em tam pierwsze trzy lata swojego ˝ycia. Do Polski trafi∏em w
1975 roku. Przedmiotem mojego
zainteresowania sta∏a si´ muzyka,
którà studiowa∏em w Polsce oraz
w austriackim Grazu. Tam te˝
pozna∏em kolegów z ró˝nych stron
Êwiata, z którymi stworzyliÊmy
zespó∏ Karimski Klub. W Polsce
gram w znanej grupie Voo Voo.

Czy zna pan Czechy? Ile razy
pan ju˝ tu gra∏?

O Karimski Clubie pisaliÊmy w
„Górniku” przed tygodniem.
Jakie sà plany zespo∏u?
Karimski Club jest naprawd´
bardzo Êwie˝ym projektem, pierwszà p∏yt´ wydaliÊmy dopiero rok
temu. Obecnie jest to wi´c nasz
pierwszy sezon koncertowy. Ale
myÊlimy ju˝ nad drugà p∏ytà i
mamy pewne projekty nast´pne.
Nie ukrywam, ˝e jeszcze ma∏o
ludzi, a powiem nieskromnie, za
ma∏o ludzi o nas wie. Dlatego
chcielibyÊmy podpromowaç swojà
muzyk´ i swojà propozycj´ artystycznà.

B´dàc na studiach w Austrii, od
1994 roku wielokrotnie t´dy przeje˝d˝a∏em. Przesiadki mia∏em
nawet na stacji Ostrawa-Swinów.
Ale koncertuj´ tu po raz pierwszy.
Z jednej strony bardzo si´ ciesz´ z
tego powodu, z drugiej jednak
˝a∏uj´, ˝e nie zagraliÊmy tu ju˝
wczeÊniej. RozmawialiÊmy nawet
o tym, ˝e musimy zaczàç graç w
Czechach i na S∏owacji, aby nadrobiç stracony czas.
˚yje pan i pracuje w Warszawie. Czy ma pan jakieÊ zwiàzki z
górnictwem?
Dawno temu by∏em w kopalni
soli w Wieliczce... Ale takiej prawdziwej kopalni pewnie bym si´ ba∏.
Jestem pe∏en podziwu dla zawodu
górnika. Dla mnie jest on niewyobra˝alny, jest czymÊ w rodzaju fikcji. ˚e ci ludzie schodzà tak g∏´boko
pod ziemi´ i tak ci´˝ko pracujà...
Na samà myÊl a˝ ciarki przechodzà!
Rozmawia∏:
Bogus∏aw Krzy˝anek
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Leo‰ Kalvoda: Elán jako v Holici!
Zpovûì nového trenéra karvinsk˘ch fotbalistÛ pﬁed startem ve druhé lize

Házenkáﬁe Baníku
trénuje Kostelník
KARVINÁ (tam) Pﬁekvapiv˘ krok
uãinilo vedení HCB Baník OKD
Karviná. Na uvolnûné místo trenéra angaÏovalo málo známého
kouãe Martina Kostelníka, kterému budou asistovat Jaroslav Hudeãek a Július KorÀan.
Martin Kostelník pﬁi‰el do Karviné z Ostravy. Aby se mohl stát
hlavním trenérem, musí si dostudovat první trenérskou tﬁídu. „Je to
mlad˘ perspektivní trenér, kter˘
splÀoval na‰e pﬁedstavy o práci u
t˘mu. Jednodu‰e ﬁeãeno: chceme si
ho pro ná‰ klub vychovat a myslím,
Ïe teì je ideální pﬁíleÏitost,“ prohlásil manaÏer klubu Miroslav Pelech

KARVINÁ (tam) Nov˘ trenér fotbalistÛ MFK Karviná Leo‰ Kalvoda
(na snímku dole) získal za tﬁi t˘dny
u t˘mu spoustu nov˘ch poznatkÛ a
postﬁehÛ. Jaké jsou? S tím se svûﬁil
ve zpovûdi pro t˘deník Horník.
Proã Karviná? „Je to pﬁece
druhá liga a ta se neodmítá. Navíc
jsem byl v dobû, kdy jsem dostal od
MFK nabídku, bez práce, takÏe
nebylo nad ãím uvaÏovat.“
První dojem: „Potkal jsem
v Karviné velmi nad‰ené funkcionáﬁe, kteﬁí mají s klubem velké
plány. Jejich chuÈ a vitalita je hodnû
nakaÏlivá a takzvanû mû nakopla,
uÏ dlouho jsem nemûl takovou chuÈ
do práce jako teì.“
Pﬁíprava: „Zatím jsme odehráli
ãtyﬁi pﬁípravná utkání, z nichÏ jsme
dvû vyhráli a dvû prohráli. Na‰e
v˘kony ale byly hodnû ovlivnûny
tím, Ïe jsme byli v plné pﬁípravû, a
tak byla na hráãích znát únava.
Doufám, Ïe forma pÛjde do zaãátku sezony je‰tû nahoru.“
O hráãích: „Na‰í velkou nev˘hodou je, Ïe máme na doplnûní a

Kostelník splÀuje na‰e
pﬁedstavy o perspektivním
trenérovi, ﬁíká Pelech

Karvin‰tí fotbalisté se pilnû pﬁipravují na novou sezonu. Ve druhé
SNÍMKY: Ivo Dudek
lize je povede Leo‰ Kalvoda.
zapracování hráãÛ do t˘mu velmi
málo ãasu. Zatímco ostatní kluby
uÏ mûly prakticky kádry pohromadû, my jsme teprve ﬁe‰ili, jestli druhou ligu vÛbec budeme hrát. Pﬁi‰lo
pár zku‰en˘ch klukÛ jako napﬁíklad Riedl, Richter, Bláha, ·lahor a
dal‰í, ale spousta dohod také ztroskotala. Musím ﬁíct, Ïe nûkteﬁí hráãi
mají ‰ílené poÏadavky, na které
jsme nemohli pﬁistoupit.“
O Holicích: „Podobnou atmosféru jako tady v Karviné jsem zaÏil

pﬁed lety v Holicích, které také
postoupily z MSFL do druhé ligy.
Elán a nad‰ení bylo podobné a
nakonec z toho bylo vynikající
‰esté místo.“
O ambicích: „Jsem rád, Ïe vedení klubu nemá velké oãi a netlaãí
nás hned v první sezonû bojovat o
postup do první ligy. ¤ekli jsme si,
Ïe se jako nováãek pﬁedev‰ím chceme v klidu zachránit a pokud na
tom budeme lépe, chceme chytit
‰anci za paãesy.“

(na snímku Pavla Majera). Baník se
letos nepﬁihlásil do prestiÏní Ligy
mistrÛ, proto se soustﬁedí pouze na
domácí extraligu.
Mlad˘ kouã by mûl mít podle
Pelecha v trenérském triumvirátu
hlavní slovo. „Nemáme teì sice
klasického hlavního trenéra, ale
Martin by se mûl této role pﬁirozenû ujmout. Jarda Hudeãek je totiÏ
vytíÏen u mládeÏe a u juniorsk˘ch
reprezentací a Julo KorÀan je stále
pﬁedev‰ím hráã, kter˘ musí odvádût maximum na hﬁi‰ti. Ta nejvût‰í
odpovûdnost bude tedy na Kostelníkovi.“

·estatﬁicetilet˘ Martin Kostelník hrál házenou v Ostravû a dvû
sezony pÛsobil také v Baníku Karviná. Poté ode‰el do Nûmecka, kde
si zahrál druhou ligu. Jako trenér
pﬁevzal ostravsk˘ t˘m, odkud si ho
Karvin‰tí vytáhli. „Martin má velké
ambice, vystuduje si trenérskou
jedniãku a urãitû brzy nasbírá i
potﬁebné zku‰enosti. V na‰í situaci
je to optimální volba,“ vûﬁí manaÏer. Trenéra dobﬁe pﬁijalo i muÏstvo, k mnoha hráãÛm má vûkovû
blízko. Kostelník se mÛÏe spolehnout i na kapitána t˘mu Tomá‰e
Heinze a nového vedoucího muÏstva Romana Faráﬁe.
UÏ pod vedením nového kouãe
zahájil t˘m pﬁípravu na novou
sezonu. Pﬁipravuje se stﬁídavû
v karvinské hale a ostravském fitcentru Quatro. Po nedûli pak odjíÏdí na t˘denní soustﬁedûní do Tater,
poté následuje herní soustﬁedûní
v Pre‰ovû.

Hanáãek stﬁíbrn˘ mezi veterány

Nabídku z Lemga ne‰lo odmítnout
První ãást rozhovoru s házenkáﬁsk˘m brankáﬁem Martinem Galiou
ORLOVÁ (tam) Odchovanec karvinské házené a stabilní jedniãka v brance ãeské reprezentace Martin
Galia proÏívá zvlá‰tní období. Raduje se z pﬁestupu do
nûmeckého Lemga a zároveÀ mu není do smíchu, protoÏe se léãí z tûÏkého poranûní kolena. Pﬁiná‰íme vám
první ãást velkého rozhovoru s jedním z nejlep‰ích
brankáﬁÛ Evropy, tu druhou otiskneme v pﬁí‰tím ãísle.
V Göppingenu jste byl spokojen, pﬁesto jste se
upsal Lemgau. Jak k tomu do‰lo?

„V Göppingenu mi skuteãnû nic nescházelo, myslel jsem si, Ïe tam budu hrát aÏ do konce kariéry. Byl
jsem tak spokojen, Ïe jsem klubu podepsal smlouvu
aÏ do roku 2011. Ale pak pﬁi‰la nabídka z Lamga a
v‰echno bylo jinak.“
V ãem byla tak lákavá?
„Hlavnû finanãní podmínky jsou v tomto klubu na
mnohem vy‰‰í úrovni neÏ v Göppingenu. Ta nabídka
ne‰la odmítnout! A také mû zlákalo, Ïe klub buduje
úplnû nov˘ t˘m, se kter˘m by chtûl bojovat o ‰pici
bundesligy a uspût i v evropsk˘ch pohárech.“
To v Göppingenu asi nemûli z va‰eho rozhodnutí
zrovna radost…
„Zpoãátku ne, ale nakonec dostali za mû od
Lemga hromadu penûz, takÏe si myslím, Ïe nakonec
jsou spokojeni v‰ichni.“
âeská reprezentace nezvládla boj o postup na
mistrovství svûta proti Srbsku a na ‰ampionátu bude
chybût. Myslíte si, Ïe v Martinem Galiou by postoupila?
„To urãitû ne, problém urãitû nebyl v brankáﬁích.
·tochl i Slab˘ chytali v˘bornû. Spí‰e jsme ten souboj
nezvládli psychicky a ani nám nepﬁálo ‰tûstí. Je to kaÏdopádnû velká ‰koda, protoÏe úãast na svûtovém ‰ampionátu by posunula ãeskou házenou zase o kus dál.“
Trenéra Pauzu pravdûpodobnû vystﬁídá slovensk˘
kouã Lipták, vítáte tuto zmûnu?

Martin Galia je i pﬁes ãastá zranûní povaÏován
za jednoho z nejlep‰ích brankáﬁÛ v Evropû.
FOTO: Ivo Dudek

„Mnû je to jedno, já si vûﬁím pod kaÏd˘m trenérem. Lipták je velmi kvalitní trenér, urãitû by tuto
roli zvládl. Já se ale soustﬁedím na sebe, abych se co
nejdﬁíve uzdravil a vrátil se na hﬁi‰tû. Teprve potom
mÛÏu pom˘‰let na reprezentaci.“

Miroslav Hanáãek (tﬁetí zprava) se mezi evropsk˘mi veterány
FOTO: archiv
neztratil.
PASKOV (red) Motokrosov˘ veterán Miroslav Hanáãek z Paskova si
pﬁipsal do své sbírky dal‰í cenn˘
úspûch. V závûreãném závodû
mistrovství Evropy veteránÛ vybojoval 58let˘ závodník AVZO DPB
Paskov vynikající druhé místo.
Závod evropského ‰ampionátu
se jel v holandském Rennenu na
velmi nároãné píseãné trati. „Starty
jsem nemûl nejlep‰í, musel jsem se
vÏdy prodírat kupﬁedu z desátého
místa,“ ﬁekl Hanáãek, kter˘ dojel
v první jízdû tﬁetí. V posledním
kole druhé jízdy pak pﬁedjel druhého v poﬁadí ·véda Josefssona a

Z

nestaãil pouze na rychlost domácího závodníka Hieuwenhofa. „To
mi staãilo v kategorii nad 50 let na
celkové druhé místo, coÏ ﬁadím
mezi své nejvût‰í úspûchy,“ prozradil Hanáãek.
Veteránsk˘ ‰ampion se stará
také o motokrosovou traÈ v Paskovû. „Rádi bychom získali paskovsk˘ okruh do svého vlastnictví,
abychom mohli pro nejrÛznûj‰í
závody vytvoﬁit kvalitní zázemí.
Urãitû by to pomohlo také pﬁitáhnout „ãerné“ jezdce, kteﬁí sv˘mi
jízdami niãí Beskydy,“ vûﬁí Miroslav Hanáãek.

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
Pﬁípravná utkání: Baník Ostrava v.
Kapfenberg 0:2, MFK Karviná v.

Sigma Olomouc 0:2, Jastrzebie
(Polsko)–MFK Karviná 0:1 (43.
Pastva).
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