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Specializace
šetří i vydělává

Ceny uhlí
téměř likvidační

7

Kompania Weglowa
bez restrukturalizace nepřežije

Servisní služby centralizují,
zkvalitňují opravy

Srdcovka
sbírá body
Obliba minigrantů: učí,
motivují, pomáhají regionu
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: BEZPEČNĚ JDI A NESPADNI!

Bezpečnost na 1. místě!
Výkonný
ředitel OKD

Vážení
kolegové,
ve svém sloupku bych rád
zrekapituloval uplynulý měsíc.
Především, bezpečnost
se musí stát součástí ﬁremní
kultury OKD. To je možné
pouze tehdy, pokud každý
jednotlivec bezpečně přemýšlí
a pracuje. Kdy každý zaměstnanec používá odpovídajícím
způsobem ochranné pracovní
pomůcky a dbá na to, aby pracoviště bylo uklizené a čisté.
A všichni zároveň dávají pozor
jeden na druhého. Starají
se o sebe a své kolegy ne
proto, že „musí“, ale proto, že
„chtějí“. Bezpečnost se stává
součástí naší kultury, když ji
žijeme 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu a 365 dnů v roce. Ať
již v práci nebo doma s našimi
rodinami. Lidé musí pracovat
bezpečně, ať je jejich nadřízený na pracovišti přítomen,
nebo ne. Bezpečnost a bezpečné chování není v OKD
volbou. Je to nepřekročitelný
požadavek vůči zaměstnancům, ať se jedná o naše
kmenové zaměstnance nebo
pracovníky dodavatelských
ﬁrem. Jde především o Vaše
rodiny, které očekávají, že se
po směně vrátíte zdraví domů.
Minulý čtvrtek jsem měl
tu čest, že jsem mohl být
přítomen předávání cen
v oblasti bezpečnosti a těžby
za rok 2013. Všem oceněným
a kolektivům srdečně gratuluji
a děkuji za dobře odvedenou
práci.
Jsem velice rád, že mohu
říct, že minulý měsíc byl pro
nás úspěšný. Co se týče
těžby, splnili jsme za OKD
námi stanovený plán, ačkoliv
jsme se potýkali s určitými
problémy v dolech Paskov
i Darkov. To je velmi dobrá
zpráva a dobrý výsledek
v produkci. Ekonomická
stránka není ještě nyní zcela
zpracována. Ale zdá se, že se
ubíráme správným směrem,
co se týká jednotkových
nákladů na těžbu, které
klesají. Nicméně máme před
sebou ještě dlouhý kus cesty,
abychom dosáhli našich cílů.
Pokračování na straně 2

Vedení OKD vyhodnotilo
nejlepší kolektivy
v bezpečnosti a vítěze
Extraligy. Losovaly se
také ceny za bezúrazový
provoz

BEZPEČNOST SE VYPLÁCÍ
Motivační soutěže v oblasti
BOZP pokračují také letos.
Čtěte na straně 2.
NEJSTE MEZI VÝHERCI?
Výherci zahraničních zájezdů
za práci bez úrazu za rok 2013
ZÁVOD DŮL DARKOV
Zájezd za 50 000 Kč:
Anton DUDIČ
Zájezd za 30 000 Kč:
Josef TURENIĆ
Zájezd za 20 000 Kč:
Anton KULIHA

DARKOV – „Duo Martin &
Martin“, myšleno hlavní předák přípravářského kolektivu
Martin Řepišťák a vedoucí úseku příprav Martin Dobrovolný
ze Závodu Důl Paskov, zaujalo
i výkonného ředitele OKD Dale
Ekmarka. Jak přiznal, jejich příjmení nedokáže vyslovit, právě
jejich kolektiv je ale nejlepším
příkladem, že lze pracovat zároveň efektivně i bezpečně.

ZÁVOD DŮL KARVINÁ
Zájezd za 50 000 Kč:
Damian DROBISZ
Zájezd za 30 000 Kč:
Daniel STAŠÁK
Zájezd za 20 000 Kč:
Ilona FÄRBEROVÁ

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Dale Ekmark

Výkonný ředitel OKD Dale Ekmark blahopřeje duu Martin Řepišťák – Martin Dobrovolný za ocenění za bezpečnost
i za nejdelší klasickou ražbu.

Ekmark: bezpečnost
musí být především
součástí ﬁremní
kultury OKD. 24 hodin
denně, 7 dnů v týdnu,
365 dnů v roce!

i za nejlepší výsledky v oblasti
bezpečnosti. Obě ocenění předal
první muž OKD paskovské dvojici na slavnostním vyhodnocení výsledků soutěže kolektivů
v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci za loňské dru-

Finanční odměny
a zahraniční zájezdy

hé pololetí a konečných výsledků Extraligy OKD nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů za rok 2013. Vítěze soutěží o ﬁnanční odměny 50 a 25
tisíc korun najdete na straně 2.
Při setkání zástupců oce-

SAFETY FIRST!

Ředitel Ekmark tak reagoval na skutečnost, že
Řepišťákův tým z úseku vedoucího Dobrovolného získal
za rok 2013 ocenění za nejvyšší klasickou metráž v OKD
(1002 metrů), a současně

„Proč chodíme do práce?“ položil si řečnickou otázku výkonný
ředitel Dale Ekmark. „Abychom si vydělali. Pracujeme pro sebe,
pro své rodiny, někdo možná na důchod. Ale všichni se chceme
vrátit domů ve zdraví,“ konstatoval.
Proto: Safety ﬁrst! Bezpečnost na 1. místě!

něných kolektivů s vedením
OKD, které se konalo ve čtvrtek
30. ledna v sále darkovského
krytu, proběhlo také losování
cen v rámci motivační soutěže
k bezpečnosti za rok 2013. Mezi
12 227 zaměstnanci těžební
společnosti a dodavatelských
ﬁrem, kteří pracovali po celý
loňský rok bez úrazu, bylo vylosováno pět zahraničních zájezdů v hodnotě 50 tisíc korun,
pět zájezdů v hodnotě 30 tisíc
korun a pět zájezdů za 20 tisíc
korun.
Pokračování na straně 2

Rok příprav se razičům povedl
O celkovém úspěchu
rozhodla druhá
polovina roku
KARVINÁ – Dané slovo drží.
Koncem roku 2012 vyhlásil Závod Důl Karviná rok
2013 rokem příprav a stanovený cíl splnil. Upravený roční úkol vyrazit 16 000 metrů
provozní metráže překročili
karvinští přípraváři o tři metry a ve srovnání s rokem 2012
vyrazili navíc úctyhodných
2438 metrů. Těchto výsledků
dosáhli při srovnatelném počtu lidí.
„Plnění ročního úkolu se lámalo v srpnu, kdy jsme cítili, že
přípravy chytají druhý dech.
Jsme rádi, že výsledky do konce roku to potvrdily,“ konstatoval vedoucí provozu příprav
na Karviné Radim Sarganek.

Za jednoznačným úspěchem stojí podle něj fakt, že
se v průběhu roku stabilizovalo vedení provozu a celý
přípravářský tým. Pomohla
také změněná skladba ražeb
a tlak na to, aby se přípravá-

ři věnovali co nejvíce vlastní práci při stavební přípravě porubů a omezili dobu
věnovanou výklizům, stěhování a vybavování čeleb.
To se projevilo v lepším využití kolektivů.

„Dalším klíčovým faktorem byla iniciativa lidí.
Zatímco v roce 2012 splnily přípravářské kolektivy
44 limitních výkonů, v roce
2013 to bylo 58 limitů. Už
jen tato skutečnost hodně naznačuje,“ zdůraznil
Sarganek.

16 003 metrů
znamená, že proti
roku 2012 vyrazili
navíc 2438 metrů.
Nejpilnější byly v tomto
směru kolektivy hlavních předáků Ondřeje Špičky, Marka
Gallika a Zdeno Gardoně, které splnily devět, respektive
osm limitních výkonů.

FOTO: Závod Důl Karviná

EDITORIAL

Hlavní předák Ondřej Špička v kabině razicího kombajnu MR 340.

Pokračování na straně 2

ZÁVOD DŮL PASKOV
Zájezd za 50 000 Kč:
Petr JURIGA
Zájezd za 30 000 Kč:
Jaroslav ZÁVODSKÝ
Zájezd za 20 000 Kč:
Irena FOLVARČNÁ
ZÁVOD DŮL ČSM
Zájezd za 50 000 Kč:
František SLÍŽ
Zájezd za 30 000 Kč:
Luděk BAHOUNEK
Zájezd za 20 000 Kč:
Štefan ČIERŇAVA
ZÁVOD ÚPRAVEN, ZÁVOD
SERVISNÍCH SLUŽEB, SPRÁVA OKD
Zájezd za 50 000 Kč:
Jindřich JANOTA
Zájezd za 30 000 Kč:
Bernard ADAMECKI
Zájezd za 20 000 Kč:
Irena KOPPLOVÁ

ČT ZNEJISTILA
ZAMĚSTNANCE OKD
OSTRAVA – Česká televize přinesla
4. února ve svém zpravodajství
příspěvek týkající se zaměstnanců
dodavatelských organizací v OKD,
v němž tvrdí, že ﬁrma „chce najmout
přes 1300 polských horníků, a to
i přesto, že z Dolu Paskov má odejít
zhruba stejný počet stejných havířů“.
Tato informace znejistila zaměstnance OKD, další média a veřejnost a dezinterpretovala skutečnost. Společnost
OKD žádné nové zaměstnance dodavatelských organizací najmout nechce,
naopak jejich počet meziročně po dohodě s odbory výrazně klesl na zhruba
3000. Pracovníci těchto ﬁrem v OKD již
pracují a často mnoho let.
Česká televize vycházela ve své
reportáži z Věstníku veřejných zakázek,
kde je jednoznačně uvedeno, že
rámcové smlouvy s těmito organizacemi jsou uzavřeny na období 1. 1.
2012 – 31. 12. 2014. Nejedná se tedy
o žádnou novou skutečnost, jak mohlo
z reportáže vyznít.
Marek Síbrt
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Bezpečnost se vyplácí

EDITORIAL
Musím však bohužel konstatovat, že z hlediska bezpečnosti
byly naše výsledky v lednu
slabé. Evidujeme 21 registrovaných úrazů; z toho 8 u dolu
ČSM, 2 u Darkova, 5 u Karviné,
5 u Paskova a 1 v případě servisního centra. 2 úrazy byly
převedeny z loňska kvůli době
jejich evidence. Neznepokojuje
mě ale navýšení počtu úrazů,
znepokojuje mě, že stále dochází ke zranění našich kamarádů
a kolegů. Velká většina úrazů se
totiž stala z nepozornosti, týkala
se rutinních činnosti, například
běžné chůze.
Musím zdůraznit, že bezpečnost jde s nákladově efektivní
výrobou ruku v ruce. Chtěl bych
se s vámi podělit o to, že přípravářský kolektiv na Dole Paskov

vedený Martinem Řepišťákem
z úseku Martina Dobrovolného
dokázal v minulém roce vyrazit
více než 1 kilometr a zároveň
pracoval bez evidovaného nebo
registrovaného úrazu. Dokázal,
že je možné pracovat efektivně
a zároveň bezpečně. Jejich
výsledek mě nesmírně těší.
Pánové! Gratuluji Vám i Vašim
kolegům.
Jsem přesvědčen, že
s Vaší pomocí a důsledností
dosáhneme v únoru trojího
úspěchu – v bezpečnosti, těžbě
i úrovni nákladů. Každý z nás
má možnost ovlivnit všechny
tři oblasti a rád bych Vás vyzval
k tomu, abychom věnovali
pozornost jejich dosažení. OKD
je společností nás všech.
Přeji vám úspěšný a bezpečný týden. Zdař Bůh!

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Dokončení ze strany 1

Zástupci nejúspěšnějších kolektivů při čtvrtečním setkání s vedením OKD.

Motivační soutěže v oblasti
bezpečnosti pokračují i letos

ROK PŘÍPRAV SE RAZIČŮM POVEDL

DARKOV – Pracovat bezpečně se v podmínkách OKD vyplácí dvojnásob. Vyhnete
se „směšným“ nemocenským dávkám, navíc můžete v motivačních soutěžích v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci získat
zajímavé bonusy. Soutěže pokračují také letos, a to hned ve třech oblastech.

FOTO: Závod Důl Karviná

Soutěž v bezúrazovém provozu
Soutěž pro pracovníky OKD a dodavatelských ﬁrem v dělnických profesích, kteří neměli v hodnoceném období registrovaný pracovní úraz. Do losování nejsou zahrnuti zaměstnanci, kterým bylo uděleno upozornění
na porušení pracovní kázně z titulu BOZP.

Hodnocené období:
1. 1. – 31. 12. 2014
Losované ceny:
 5x zahraniční zájezd
pro 2 osoby v ceně 50 000 Kč
 5x zahraniční zájezd
pro 2 osoby v ceně 30 000 Kč
 5x zájezd pro 2 osoby
v ceně 20 000 Kč
Ceny jsou losovány vždy po jedné pro každý
důlní závod plus jedna pro kolektiv zaměstnanců Závodu úpraven, Závodu servisních
služeb a správy OKD.

Vyhodnocení: pololetně, za období leden
až červen a červenec až prosinec 2014.
Odměna: Finanční příspěvek na uhrazení
společenské akce kolektivu ve výši:
 Kolektiv rubání 50 000 Kč
 Kolektiv příprav 25 000 Kč
 Kolektiv vybavování a likvidace
25 000 Kč

Soutěž Bezpečné pracoviště

Soutěž pro důlní kolektivy
Soutěž o nejlepší výsledky v oblasti BOZP pro
kolektivy rubání, příprav a vybavování a likvidace v rámci jednotlivých důlních závodů.
Týká se vlastních i dodavatelských kolektivů.

Soutěž důlních kolektivů v udržování
pořádku na pracovištích a přístupových
cestách a eliminaci rizik vzniku úrazu
na pracovištích. Pořadatelem soutěže je
vedení jednotlivých důlních závodů.
Vyhodnocení: čtvrtletně
Odměna: v kompetenci ředitelů důlních
závodů
bk

Na čelbě. Montáž ocelové TH výztuže.
Dokončení ze strany 1

Špičkův tým současně dosáhl i nejdelšího ročního postupu
1690 metrů, a obsadil tak v soutěži kolektivů první příčku před
osádkami hlavních předáků
Lubomíra Herinka s 1625 metry
a Pavla Kolomého s 1292 metry.
„Skvělé výkony ale předvedly
i další kolektivy, včetně dodavatelů. Díky výbornému podzimu
a zimě se nám rok mimořádně vydařil a všechny cíle byly
splněny,“ řekl vedoucí provozu příprav. Vyzvedl také přínos
nového přípravářského kolektivu, který přešel na Karvinou ze
Závodu Důl Paskov a vede ho
hlavní předák Jaroslav Illek.
„Je to určitě posila. Illkův
tým u nás nastoupil k 1. říjnu
a už za listopad splnil svůj první limit. Zatím ho využíváme
při ražbách klasickou technologií, ale do budoucna ho chce-

me transformovat na kombajnový tým. Problém by to být
neměl, protože v něm jsou stále ještě kombajnéři, kteří pracovali na bývalých dolech
Dukla a František,“ zhodnotil
Sarganek.
Podle aktuálního business
plánu by měli karvinští přípraváři letos vyrazit 14 418 metrů
provozní metráže.
Bohuslav Krzyžanek

Soutěž o nejdelší metráž
za rok 2013
Hlavní předák
výkon
Ondřej Špička
1690 m
Lubomír Herink
1625 m
Pavel Kolomý
1292 m
Soutěž v plnění
limitních výkonů
Ondřej Špička
Marek Gallik
Zdeno Gardoň

9 LV
8 LV
8 LV

ZE SVĚTA

DŮCHODCI OPOUŠTĚJÍ KW
KATOVICE – Více než 5000
důchodců opustí společnost
Kompania Weglowa, což je
o 600 více než předpokládal
nejoptimističtější plán. Největší
černouhelná ﬁrma v Evropě
prochází mimořádně náročným
obdobím a připravuje komplexní plán restrukturalizace,
který má těžaře zachránit. S tím
také souvisí potřeba snížit
mimořádně vysoké personální
náklady a počet zaměstnanců, který by měl klesnout ze
současných 56 000 na 50 000
v roce 2020.

Přesto KW stále zaměstnává velké množství horníků
v důchodovém věku. Ti blokují
pozice mladším pracovníkům. Někteří horníci pracující
v dolech KW jsou již dokonce
osm let v důchodu, přesto svou
pozici nechtějí opustit.
Ve spolupráci s odbory proto
vedení KW připravilo plán, kdy
na jedné straně zvýšilo odchodné do důchodu, na druhé straně stanovilo jasný časový limit,
do kdy musí pracující důchodci
ﬁrmu opustit, aby na něj měli
nárok.
ms

Bezpečnost na 1. místě!
Dokončení ze strany 1

Nejlepší kolektivy v oblasti BOZP za 2. pololetí 2013

Nula smrtelných úrazů
a úrazová četnost 5

Darkov

Kolektiv (hlavní předák)

Vedoucí úseku

rubání

Roman Badura

Ivan Hrubý

0

4

50 000

přípravy

Jan Průcha

Lubomír Poloček

0

0

25 000

vybavování
a likvidace

Libor Ondruch

Petr Sklepek

CZ BASTAV

1

2

25 000

Karviná

Kolektiv (hlavní předák)

Vedoucí úseku

Dodavatelská organizace

rubání

Kamil Huták

Petr Fousek

0

0

50 000

přípravy

Ondřej Špička

Roman Pastucha

0

0

25 000

vybavování
a likvidace

Jaromír Szarzec

Jiří Macháček

0

0

25 000

Paskov

Kolektiv (hlavní předák)

Vedoucí úseku

Dodavatelská organizace

rubání

Janusz Siwek

Dariusz Hetman

ALPEX

přípravy

Martin Řepišťák

vybavování
a likvidace

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se
společnost OKD věnuje dlouhodobě. Výsledky jsou hmatatelné. Mezi lety 2005 až 2013 došlo k poklesu počtu registrovaných úrazů o 420 % (z 859 na
208 úrazů), úrazová četnost
klesla více než trojnásobně
na loňskou hodnotu 7,37. Další
zlepšení je očekáváno v letošním roce. Přestože dvě desítky registrovaných úrazů v prvních lednových týdnech donutily OKD k vyhlášení havarijního stavu v BOZP, strategické
cíle se nemění.
„Těmi jsou nula smrtelných
úrazů a úrazová četnost 5,“
upřesnil v průběhu čtvrtečního setkání provozní ředitel OKD Pavel Hadrava. Cesta
k jejich dosažení vede především přes další změny v chování a myšlení lidí směrem k větší odpovědnosti za vlastní bezpečnost a za zdraví spolupracovníků. Zlepšení je v zájmu
ﬁrmy, ale především samotných jejích pracovníků.
Bohuslav Krzyžanek

Dodavatelská organizace RÚ

EÚ Odměna (Kč)

RÚ

RÚ

EÚ Odměna (Kč)

EÚ Odměna (Kč)

0

2

50 000

Martin Dobrovolný

0

0

25 000

Emil Borecký

Jaroslav Kubiena

0

0

25 000

ČSM

Kolektiv (hlavní předák)

Vedoucí úseku

rubání

Roman Valchař

Ladislav Staniczek

přípravy

Jan Zbela

Paweł Palej

vybavování
a likvidace

Ľuboslav Strihan

Miroslav Pavan

Dodavatelská organizace

RÚ

EÚ Odměna (Kč)

0

2

50 000

ALPEX

0

1

25 000

CZ BASTAV

0

0

25 000

Vítězové Extraligy nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů za rok 2013
Kategorie

Závod
(dodavatelská
organizace)

Kolektiv
(hlavní předák)

Vedoucí
úseku

Výsledek

Odměna

Rubání – kombajny

Důl Darkov (Alpex)

Tadeusz Czaja

Janusz Pielka

751 261 tun

50 000 Kč

Rubání – pluhy

Důl Paskov

Petr Zeman

Pavel Balon

265 722 tun

50 000 Kč

Přípravy – kombajny

Důl ČSM (Pol-Alpex)

Krzysztof Śłubowski

Paweł Palej

1958 metrů

25 000 Kč

Přípravy – klasická technologie

Důl Paskov

Martin Řepišťák

Martin Dobrovolný

1002 metrů

25 000 Kč

Z dolů OKD

6. února 2014 | www.ihornik.cz

oprav řezných orgánů dobývacích kombajnů mezi OK D
a firmou K rummenauer, kdy
po proškolení zaměstnanců
u v ýrobce a předání opravárenské dokumentace zahájilo SC střední oprav y řezných
orgánů dobý vacích kombajnů pro všechny důlní závody. V roce 2012 jsme rozšířili oprav y řezných orgánů o přivařování wolframov ých svorníků odolných
vůči otěru pro zv ýšení jejich
životnosti.

LAZY – I ta sebelepší a moderní technologie, přestože je pravidelně a zodpovědně udržovaná, potřebuje časem opravit. Náklady na takovou opravu jsou nemalé, zejména pokud
ji provádějí dodavatelé těchto
technologií. Právě tyto vysoké
náklady na opravy u dodavatele jsou jedním z důvodů, proč
jsme krátce po zahájení centralizace oprav důlní techniky
v mechanických dílnách tehdejšího Centra servisních služeb (SC), dnes Závodu servisních služeb, zažádali u dodavatelských ﬁrem o povolení
k opravám.
Již v roce 2009 byla uzavřena Smlouva o provádění

Řezný orgán ﬁrmy Krummenauer pro dobývací kombajn Eickhoff SL 300.

Pro rok 2014 závod
připravuje projekt
Centralizace oprav
řezných orgánů
razicí techniky.

od výrobců Famur a ZZM. To
byl důvod k rozhodnutí provádět tyto opravy centralizovaně na jednotlivých lokalitách
SC dle výrobců. Cílem centralizace je zvýšení odbornosti zaměstnanců a zlepšení kvality
oprav, i když nejspolehlivější
zkouškou k prověření kvality

Kromě ﬁ rmy Krummenauer
jsme získali povolení k provádění oprav řezných orgánů

STOP KRÁDEŽÍM V KOUPELNÁCH!

STAŘÍČ – Zastavme společně zloděje! S touto výzvou
adresovanou všem lidem
na Závodě Důl Paskov – a fárajícím pracovníkům převlékajícím se ve třech patrech
na staříčské lokalitě zvláště – přišli zástupci vedení těžební společnosti, šachty, odborů a úklidové i strážní ﬁ rmy po schůzce svolané kvůli
zlodějským rejdům v koupelnách. Výsledkem je i řada
opatření pro prevenci krádeží
a vypátrání pachatelů.
„Pro představu snad bude
stačit informace, že od loňského léta se pomalu a jistě plní
krabice zámků od skříněk, kte-

FOTO: Radek Lukša

Navržená opatření
vyšla ze spolupráce
paskovského vedení,
odborářů, úklidové
ﬁrmy HPF CleanCat
i strážní služby ČOS

Staříčské koupelny mužstva jsou pod bedlivějším dohledem.
ré zloději překonali. Pouze třetinu všech případů tvoří ztráty ve špinavé části koupelen –
krádeže fáracích oděvů, obuvi
či ochranných pracovních prostředků. Zbytek připadá na čisté prostory, odkud mizely hodinky, mobily, peníze a doklady,“ uvedl paskovský specialista
ochrany a kontroly Jiří Jurčík.
Ten na setkání, kde byli přítomni také vedoucí odboru

jsou ztížené podmínky důlního provozu.
Pro opravy řezných orgánů
Krummenauer jsme v rámci centralizace zřídili pracoviště na lokalitě ČSA, včetně doplnění potřebných přípravků a svařovacích polohovadel. Dalším krokem
bylo zvýšení kvaliﬁkace našich

Vážení zaměstnanci
Závodu servisních služeb,
je tomu více než pět let, kdy
byl společně mně a Zbyslavu
Przeczkovi, ekonomickému
náměstkovi, uložen úkol založit
po vzoru ﬁrmy RAG Centrum
servisních služeb (SC).
Na lokalitě Lazy jsme
vybudovali provoz hospodaření
s kovovým odpadem, v Ostravě-Radvanicích zefektivnili Pilu
Salmu a postupně realizovali
převody mechanických a elektro
dílen, nádvoří a vodního hospodářství z jednotlivých lokalit
důlních závodů, včetně zaměstnanců. Cílem bylo vytvořit vnitřní
organizační jednotku, která bude
zajišťovat požadavky důlních
závodů řízeně dle technických
režimů v kvalitě a čase.
První významný projekt –
Centralizace opravárenství – byl
spíše o přesvědčování, že toto
lze v OKD realizovat. V průběhu
období se počet provozovaných
opravárenských objektů zredukoval z původních 28 na současných 13.
Druhý projekt, Logistika,
který byl zahájen v roce 2011, byl
významným technologickým krokem v oblasti manipulace s materiálem. V té době probíhalo
v rámci Continuous Improvement
manažerské školení zaměstnanců MANEX a implementace
projektu na lokalitách Darkov 2,
ČSA a ČSM-Jih byla skutečnou
týmovou spoluprací zaměstnanců SC s techniky důlních závodů.
V současné době pracuje
na Závodě servisních služeb
včetně provozů osobní autodopravy a Golf Resort Lipiny celkem
900 vlastních zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že jsem
k 31. 1. 2014 ukončil své působení ve funkci ředitele Závodu
servisních služeb, chtěl bych vám
všem tímto poděkovat za dobrou
spolupráci.

Boleslav Reitz
výrobní náměstek
Závodu servisních služeb
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ochrany a konje podle Jurčíka
troly OKD Jan
jen začátek boje
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S
ovující age
á na nev yh
se spoléh
posud šetřila a vyči odborářský přeřeposu
zámk y.
pomáhala při kontrodák Rostislav Palička,
lička,
pomáha
oznámil, že koupelnoví
elnoví zlolách, si od 1. února rozdělila dozor s úklidovou ﬁrmou.
ději za tři a půl roku nadělali
ČOS navrhla i instalaci kamedohromady škodu za 143 666
rových systémů do vestibukorun. „Tou asi poslední kaplů koupelen. HPF CleanCat nakou byly nálezy hned několika
opak přišla s myšlenkou varoukradených peněženek koupevat ubytované, používající neláři v odpadkových koších. I to
vyhovující zámky u skříněk,“
už řeší Policie ČR,“ podotkl.
upřesnil.
Již zavedená zvýšená ostraha
ve všech koupelnách mužstva
Radek Lukša

SPOLEČNĚ PROTI ZLODĚJŮM

 striktní dodržování pokynu
uschovávat maximální hotovost 1000 Kč
 opatřování všech skříněk certiﬁkovanými visacími zámky
(FAB apod.)
 omezování stříhání zámků
(zapomenutí klíčů se řeší

náhradním ubytováním v návštěvních koupelnách, které
zařizuje nadřízený technik
s inspekční službou)
 přestěhování dodavatelů z Alpexu a Carbokovu
do koupelen na čtvrtém patře
(vzhledem k možnostem jejich

pozdějších výjezdů)
 střežení výjezdovou službou
bezpečnostní agentury
a pracovníky úklidové služby
24 hodin denně
 všímavost každého k podezřelým jevům ve svém okolí (samozřejmě nejen v koupelnách)

my Aqua Vita, a to jednou ročně, případně po celkovém průtoku sto tisíc litrů,“ doplnil tým
zlepšovatelů a popřál všem horníkům kvalitní „uhašení žízně“.
Radek Lukša

TŘI STĚŽEJNÍ VÝHODY
FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Týmu interních konzultantů z útvaru bezpečnostního náměstka na Závodě Důl ČSM se podařilo „uvést do života“ mobilní úpravny vody MUV-Big
s kapacitou až 1500 litrů denně a MUV-Slim s kapacitou až
500 litrů denně, vyvinuté i vyzkoušené na stonavské šachtě. Pod čísly 436321002000
a 436321002001 už jsou evidovány v objednávkovém systému
SAP společnosti OKD!
„Výpočty jsou jednoduché.
Když je na směně dvacet chlapů a každý v průměru vypije
tři litry, dává to ve čtyřsměnném provozu asi 240 litrů den-

ně. S dvaceti provozními dny se
dostaneme asi na pět tisíc litrů
na jediném pracovišti za měsíc.
Filtrační jednotka však dokáže
během té doby vyprodukovat až
osmnáct tisíc litrů pitné vody
a malý servis v ceně osmi tisíc
musí prodělat jednou za čtvrt
roku. Kdyby podnik pořizoval
jen balenou vodu se vším všudy za šest korun za litr, zaplatil
by téměř sto tisíc korun – což
je cena celého našeho zařízení,“
uvedl Josef Drastich.
Jako metrolog laboratoře prašnosti a mikroklimatu je Drastich spolu s pracovníkem úseku větrání Josefem
Gavlasem a Petrem Vavrečkou
členem týmu CI podepsaného pod tímto zlepšovákem.
„Jeho hlavní výhodou je dostatek kvalitního pitného režimu na pracovišti v těžkých
podmínkách. Mobilní úpravny
jsme navrhli tak, aby fungova-

Václav Kopta

zaměstnanců na vyšší svářečský personál v rozsahu svářecí inženýr (IWE), svářecí technolog (IWT) a svářecí specialista (IWS). Zároveň byli proškoleni
zaměstnanci na provádění vizuálních a magnetických kontrol.
V roce 2013 bylo na tomto centralizovaném pracovišti opraveno
celkem 94 kusů řezných orgánů
ﬁrmy Krummenauer pro dobývací kombajny SL 300 a SL 500.
Opravy řezných orgánů ﬁrmy
FAMUR provádíme na Darkově
a řezných orgánů ﬁrmy ZZM
na lokalitě ČSM Sever.
V rámci programu Continuous Improvement připravujeme pro rok 2014 projekt
Centralizace oprav řezných orgánů razicí techniky. Realizace
již byla zahájena, ukončení projektu předpokládáme ve čtvrtém měsíci letošního roku.

Litr vody „z potrubí“ za méně než korunu
Základní servis dělají
u ﬁltračních jednotek
vyškolení pracovníci
z jednotlivých úseků

SLOVO ŘEDITELE

Tato novinka sráží cenu jednoho litru vody pro havíře na méně než korunu.
ly v uzavřeném okruhu s nemožností kontaminace vody.
Zařízení v nerezové, uzemněné a hermeticky utěsněné
skříni využívá technologii ﬁ rmy Aquaﬁ ltr USA, což je jeden
z nejstarších světových výrobců ﬁ ltrů,“ popisovali autoři.
MUV dali zkonstruovat tak,
že obsluha dělá základní servis
přímo na čelbě nebo v rubá-

ní, kde novinku využívají.
Dodavatelem úpraven bezplatně vyškolení zámečníci či nižší
technici jednou týdně odpouštějí odkalovače, kontrolují počítače vody a po průtoku čtyřiceti tisíc litrů mění ﬁltrační vložky. „To je práce na třicet minut.
Velký servis zahrnující kontrolu membrán či celkovou dezinfekci přijede udělat technik z ﬁr-

 zdravotní a hygienická (odpadá donáška z povrchu
a tím i riziko kontaminace
vody, nehrozí ani při
důlním neštěstí nemožnost
doplnění pitné vody)
 ekologická (menší potřeba
plastových lahví v dole, podnik nemusí tolik řešit sběr
a likvidaci těchto odpadů)
 ekonomická (litr pitné vody
získané z důlního potrubí
vyjde na necelou korunu
a čím větší provoz, tím
rychlejší návratnost investice do mobilní úpravny)

POZNÁMKA

NEPOUČITELNÍ

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Centralizace oprav řezných
orgánů prováděných
v mechanických dílnách
Závodu servisních služeb

FOTO: ZSS

Specializace umožňuje dosažení
vyšší odbornosti a lepší kvality
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Čtvrtek 30. ledna ráno, prostor autobusového stanoviště u Závodu Důl
Darkov, který je vyhrazen pro heliport.
DARKOV – Jsme opravdu nepoučitelní? Dvakrát po sobě jsme upozorňovali, že do prostoru autobusového
stanoviště u Závodu Důl Darkov,
kam vjezd zakazují hned tři dopravní
značky, se nesmí vjíždět, natož
parkovat! Důvod zákazu je více než
pádný. Tento prostor je vymezen pro
heliport, tedy pro přistávání vrtulníků
záchranné služby. Přesto jsme tu
ve čtvrtek 30. ledna napočítali hned
osm osobních vozidel. Vrcholem
je, že mezi nimi stálo i vozidlo s logy
havířovské autoškoly. Jak může
někdo učit, či dokonce přezkušovat
dodržování pravidel silničního provozu, když je sám nedodržuje?!
„Budeme to řešit s Policií ČR.
Výzvy a upozornění zřejmě neúčinkují,“ konstatoval šéf bezpečnosti OKD
Jan Jurásek.
bk

Z OKD / Za branami OKD
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CO DOKÁŽE ALKOHOL
KARVINÁ – Přímo učebnicový
případ, jak alkohol ovlivňuje
jednání a chování osob, se stal
ve čtvrtek 23. ledna na lokalitě
ČSA Dolu Karviná.
Pracovník důlní dopravy přišel
na směnu po 17. hodině viditelně
pod vlivem alkoholu. Službu
konající strážnou byl vyzván
ke kontrole na obsah alkoholu
v dechu. Zaměstnanec kontrolu
odmítl a odešel z prostoru turniketů ven z budovy. Strážná však
pomocí kamerového systému
zjistila, že nešel domů, ale podél
správní budovy, kde se pak dostal do areálu závodu. Vzájemnou
spoluprací s inspekčním
technikem byl proto identiﬁkován
a bylo mu zablokováno fárání.
Pracovník se poté vyskytl
v prostoru před recepcí, kde hrubě
urážel a verbálně napadal službu

konající strážnou a vyhrožoval jí
fyzickou likvidací. Následně podlezl pod turnikety a odešel mimo
areál závodu. Vše bylo zaznamenáno kamerovým systémem.
V tomto případě se jednalo
o několik závažných porušení
pracovní kázně, z nichž ten poslední spadá již do trestně právní
roviny. Po dohodě s vedením
závodu, odborem právních služeb, manažerem pro lidské zdroje
a odborovými organizacemi bylo
rozhodnuto okamžitě ukončit se
zaměstnancem pracovní poměr.
Na základě uvedeného
případu současně upozorňujeme
všechny zaměstnance, aby se
vyvarovali podobného jednání.
Tyto případy budou řešeny stejně
nekompromisně!
Vlastislav Kuruc
specialista ochrany a kontroly

OD UHLÍ K UMĚLÉ INTELIGENCI
OSTRAVA – S umělou inteligencí vyrukovali zástupci Hornickogeologické fakulty (HGF) Vysoké
školy báňské-Technické univezity
v Ostravě, když v Porubě na přelomu ledna a února uspořádali
dva dny otevřených dveří. S roboty včetně nového humanoidního
a dosud bezejmenného pak slavili úspěchy zejména u dětských
návštěvníků.

„Nebojte se technických oborů s fyzikou, chemií a matematikou,“ vzkázal
Ivo Čelechovský, asistent děkana HGF.
„Měl premiéru, uváděl naši
fakultu, a myslím, že mu to šlo.
Děti robota dokonce nakrmily,
za rámečkem monitoru jsem
našel naházené čokoládové
bonbony,“ poznamenal Michal
Řepka z oddělení automatizace
v hornictví, pocházející z hornické
rodiny (Řepkův děda kopal uhlí
na Fučíku 5 a strýc byl přípravářem na Dukle).
Rodinnou havířskou tradici (táta a děda zámečníci
na Lazech) zachovává i Kamil

Premiéra humanoidního robota
z HGF nadchla především děti.

Ožana, jenž po dokončení oboru
Zneškodňování a zpracovávání
odpadů pokračuje jako doktorand oboru Úpravnictví. „Klasické
technické obory můžete studovat
kdekoliv, ale úpravnictví a hornictví v naší republice jenom
na báňské,“ zdůraznil.
Asistent děkana HGF Ivo
Čelechovský upozornil, že dny
otevřených dveří byly jednou
z řady aktivit pro popularizaci
technických či přírodovědných
oborů. „Průmyslové podniky
po jejich absolventech volají.
Středoškoláci sice volí snadnější
obory, ale po studiu humanitních
věd je přechod k technice a přírodovědě těžký,“ dodal.
uzi
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OSTRAVA – Od 1. ledna letošního roku máme nový občanský
zákoník. Podle mnoha expertů jde o naprosto zásadní změnu
v českém právním systému, která se dotkne každého z nás.
Co všechno se tedy změnilo? A jak to poznáme v našem
každodenním životě v situacích, které nás potkávají a které
běžně řešíme? Přinášíme vám seriál, v němž právníci OKD
upozorní na některé zásadní změny a momenty, na které si je
třeba dát v souvislosti s novým zákoníkem pozor.

Obecně platí, že se novým občanským zákoníkem řídí práva
a povinnosti vzniklé po 1. 1.
2014. Proto smlouvy uzavřené
podle starého občanského
nebo obchodního zákoníku
se budou řídit těmito předpisy
po celou dobu svého trvání
a nic se pro smluvní strany ani
po nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku nemění.
Jako příklad takovýchto smluv
lze uvést smlouvy o půjčce,
smlouvy o úvěru a smlouvy
o dodávkách energie, za předpokladu, že byly uzavřeny
do 31. 12. 2013.

Firma se snaží
dohodnout
s odbory na plánu
restrukturalizace
zajišťující její přežití
POLSKO – Světový trh s energetickým uhlím nevykazuje
žádné příznaky zlepšení, případně nárůstu cen. To mimořádně tvrdě dopadá na největší
evropskou černouhelnou společnost Kompania Weglowa,
která těží z celkové roční produkce 36 milionů tun zhruba
90 procent právě energetického
uhlí. Experti vyjadřují pochybnosti, zda bude připravený plán
restrukturalizace, na němž se
ﬁrma navíc stále nedokázala
dohodnout s odbory (další jednání probíhá v den vydání tohoto Horníka, 6. února), pro zajištění přežití ﬁrmy dostatečný.

Uhlí bez zákazníků

CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?

Mění nový občanský
zákoník stávající smlouvy?

Ceny uhlí zhoršují vyhlídky
Kompanie Weglowe

Naproti tomu však existují
i smlouvy, na které se bude
aplikovat nový občanský zákoník, a to bez ohledu na to, zda
byly uzavřeny před účinností
nového občanského zákoníku,
či až po ní.
Jedná se o smlouvy
nájemní (s výjimkou smlouvy
o nájmu movité věci) a smlouvy o účtu.
Stejné pravidlo se uplatní,
i pokud jde o práva osobní, rodinná a věcná, která se budou
řídit vždy novým občanským
zákoníkem ode dne jeho účinnosti (1. 1. 2014) bez ohledu
na dobu jejich vzniku.
Mgr. Pavel Konečný
odbor právní služby

Na skládkách KW leží zhruba
4,1 milionu tun energetického uhlí za asi jednu miliardu
zlotých (7 miliard korun), které marně hledá svého zákazníka. „Abychom našli pro uhlí zákazníka, musí mít odpovídající
kvalitu. To pro uhlí na skládkách neplatí a pro export je nevhodné. Musíme najít odběratele u nás,“ říká místopředseda představenstva KW Marek
Uszko. Firma chce vzhledem
k slabé domácí poptávce zaměřit svou pozornost na export
uhlí především do Německa
a Rakouska.
Ceny, za které prodávala energetické uhlí KW loni, klesly meziročně o 16 procent, což znamenalo v příjmech ﬁrmy proti

roku 2012 výpadek 1 miliardy
zlotých (7 miliard korun). Podle
návrhu neschváleného restrukturalizačního programu mají

zvýšení efektivity zavedením
šestidenního pracovního týdne nebo vyřešení situace s vysokým počtem pracujících dů-

bude muset vložit do modernizace dolu několik set milionů zlotých, aby mohl fungovat
efektivně a konkurenceschop-

FOTO: Archiv KW
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Kompania Weglowa plánuje meziroční pokles objemu těžby zhruba o 3 miliony tun.
klesnout náklady o 5 procent
ročně (800 milionů zlotých).
Pokles cen v uplynulých dvou
letech byl tak výrazný, že ﬁrma
loni generovala ztrátu již ze samotného provozu.

Vysoké personální náklady
Firmu zatěžují vysoké personální náklady, které tvoří více
než 60 procent nákladů ﬁrmy.
KW propustí 884 lidí z kanceláří, ale bude se snažit hledat
řešení, která nepovedou k drastickému propouštění horníků. Cestami, jak snížit extrémně vysoké personální náklady,
mohou být například úprava
smluvních podmínek pro zaměstnance, převody zaměstnanců mezi jednotlivými doly,

chodců, kteří zabírají místo
mladším pracovníkům.
Kritická situace měla dopad
i na výrazné omezení investic,
na něž KW v příštích dvou letech uvolní maximálně 850 milionů zlotých (6 miliard korun).
Firma zároveň plánuje meziroční pokles objemu těžby
o přibližně 3 miliony tun na 33
milionů.

Prodej dolu JSW
KW plánuje prodat v rámci restrukturalizace důl Knurow-Szczygłowice do rukou JSW,
ale rozhodla se neprodávat další dva doly, jak zněl její původní záměr. Generální ředitel JSW Jarosław Zagórowski
již informoval o tom, že ﬁrma

ně. Někteří analytici považují jednání o prodeji dolu za neoﬁciální pomoc státnímu molochu KW, která sníží hotovostní rezervy JSW. Ta se potýká
s propadem cen koksovatelného uhlí, jehož je největším evropským producentem, a oznámila, že v prvním čtvrtletí letošního roku se také propadne
do ztráty. „Transakci chceme
uzavřít do poloviny letošního roku. Kromě ceny za koupi dolu budeme muset do dolu
investovat několik set milionů zlotých, aby naši zákazníci dostali co nejkvalitnější uhlí,
které budeme zároveň moci
prodávat za vyšší ceny,“ říká
Zagórowski.
Marek Síbrt

RBP – naše zdravotní pojišťovna
V letošním roce završí Revírní
bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna již 21 let své novodobé
existence. Plný provoz, tedy kompletní zajišťování servisu pojištěncům zahájila od 1. 7. 1993.
Jako jediná česká zdravotní pojišťovna mohla navázat na činnost
svých historických předchůdců,
v tomto případě hornických bratrských pokladen, které mají tradicí
sahající k počátku 19. století
a po spojení počátkem 20. století
vytvořily celorevírní pojišťovnu
s tímto inspirativním názvem. Její
činnost, která kromě zdravotního
zahrnovala i nemocenské pojištění, byla ukončena po únoru 1948.
Novodobými zakladateli Revírní
bratrské pokladny se v roce 1993
staly především těžební organizace v čele s OKD, a. s., k nimž
po sloučení s bývalou Moravskou
zdravotní pojišťovnou v roce 1996
přistoupily další organizace spíše
strojírenského charakteru, například a. s. Tatra Kopřivnice.
Ze současných téměř 428.000
registrovaných pojištěnců RBP
má více jak 75 % trvalé bydliště
v Moravskoslezském kraji, většina
zbývajících pak na území krajů
Jihomoravského a Zlínského.
O zajištění servisu pro veškerou
klientelu se v současné době stará 42 kontaktních míst pojišťovny.
Vyšší koncentrace pojištěnců
na určitém území vytváří velmi
dobré předpoklady pro poskytování služeb vlastní klientele. RBP

je pro poskytovatele zdravotní
péče významným smluvním partnerem, což se odráží v procesu
zajišťování dostupnosti a kvality zdravotní péče zajišťované
pojištěncům tak. Navíc může lépe
zohledňovat speciﬁcké potřeby
zdravotních nároků obyvatel
Moravskoslezského regionu.
Zdravotní péče je pro pojištěnce
v současné době zabezpečena
v 9.490 zdravotnických zařízeních.
Z toho je 7.491 ambulantních,
264 lůžkových, 44 lázeňských,
1.474 lékáren, 89 dopravních
a 128 sociálních.
RBP se v průběhu své existence
velmi rychle vypracovala v moderní a dynamickou pojišťovnu, která
pro svou práci využívá všech do-

stupných a efektivních informačních prostředků. Každý pojištěnec, pokud o to písemně požádá,
má možnost elektronickou cestou
nahlížet do svých osobních účtů
a kontrolovat si čerpané náklady
na ošetření, léčiva, výši evidovaných poplatků a doplatků, ale
i nahlížet do stomatologického
účtu (slouží pacientovi k orientaci,
jaké zdravotní výkony a náhrady

mu byly provedeny, resp. na něj
vykázány, a v jaké cenové relaci),
to vše i formou Karty pojištěnce
přístupné přes „chytré“ mobily.
Pro poskytovatele zdravotních
služeb, plátce pojistného i pojištěnce je připravena možnost
komunikace přes Portál ZP. RBP
jako jediná zdravotní pojišťovna
připravila pro své pojištěnce-podnikatele možnost on-line
elektronického podání Přehledu
o příjmech a výdajích.
Hospodaření RBP je dlouhodobě stabilní. Při ročním obratu
cca 8 mld. Kč má pojišťovna vždy
více než dostatečnou rezervu
na vyrovnání případných výkyvů
v příjmech a výdajích, např. při
vzniku epidemií nebo nižším
výběru pojistného v důsledku
světové krize. RBP se dlouhodobě
programově zaměřuje na oblast
zdravotní prevence. V tomto
smyslu zajišťuje celou řada aktivit,
které pojištěncům pomáhají
sledovat dodržování lhůt stanovených pro všechny typy preventivních prohlídek, a to jak v Programu
90, tak i v programu onkologické
prevence. Uplatňování tohoto postupu vede k včasnému záchytu
vznikajících závažných onemocnění a má značný vliv na zachování
kvality života pojištěnců, nemluvě
o úspoře prostředků, které mohou
být v jejich prospěch vynaloženy
jiným žádoucím způsobem.
Revírní bratrská pokladna
rovněž přispívá na celou řadu

preventivních prohlídek nebo
očkování v rámci aktivit svého
Programu prevence, stejně tak
jako na rekondiční péči pro
skupiny pojištěnců s vysokými
riziky vyplývajícími z pracovního
procesu, léčebné pobyty dětí
nebo prevenci pro dárce krve. Pro
své pojištěnce například organizuje speciální programy „Zdravý
podnik“ nebo „Program Senior“.
Nedílnou součástí preventivního
programu jsou i „Dny zdraví“,
z nichž nejdelší tradicí má Den
zdraví s RBP v ostravské zoo, který
se letos uskuteční v sobotu 24.
května. Ale o tom Vás budeme
informovat v některém z příštích
čísel Horníka.
S podrobnými informacemi se
můžete seznámit na kterémkoliv
pracovišti Revírní bratrské pokladny nebo internetových stránkách
www.rbp-zp.cz, Můžete využít
i Asistenční služby RBP na následujících telefonních linkách:
Bezplatná infolinka
800 213 213 – NONSTOP
„Telefonní lékař“
na lince 840 111 245 NONSTOP, zajišťuje poradenskou
službu erudovaných lékařů.
Hovorné na této lince hradí volající, a to v ceně místního hovoru
na celém území České republiky.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna - stabilní partner
Vašeho zdraví!
Y
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I PRAŽÁCI POZNÁVAJÍ,
JAK SE TĚŽÍ MODERNĚ

LUTOWE HASŁO BHP: IDŹ BEZPIECZNIE BEZ UPADKU!

I bezpiecznie, i wydajnie
Kurátor hornických sbírek z NTM Karol Šmehil v sekcích.
OSTRAVA – Potleskem
vyprovázeli členové Klubu přátel
hornického muzea v Ostravě
a další posluchači zástupce
Národního technického muzea
(NTM) v Praze, kteří uspořádali
ve třetím lednovém týdnu na své
„alma mater“ (oba absolvovali HGF) přednášku o nové
expozici Hornictví. Ta začala
nejen obyvatele české metropole
přesvědčovat, že se už netěží
ručně, se sbijáky (pro Pražáky
– sbíječkami).
„Upřímně, aplaus nás mlaďochy nadchl,“ konstatoval Karol
Šmehil (28) z Kuřimi, který je
po absolvování oborů Geovědní
a montánní turismus a Hlubinné
dobývání nerostných surovin
na Hornicko-geologické fakultě
VŠB-TUO kurátorem havířských
sbírek v NTM. Ty upravoval s cílem zvrátit znevažování těžařiny
„pseudoekologickými tendencemi médií“.
Ostravské milovníky hornictví,
průmyslové historie a památek,
akademiky a posluchače nyní
Šmehil s kolegou Martinem
Přibilem (39), absolventem hornického inženýrství a spoluautorem scénáře řečené hornické
expozice, přijeli potěšit aktuálními inovacemi v NTM zahrnujícími
též 3D animace a video z porubu
223 754 na Závodě Důl Karviná,
lokalita ČSA.

FOT. Bogusław Krzyżanek

DARKÓW – Janusz Siwek
i Dariusz Hetman, główny
przodowy brygady ścianowej
i szef oddziału wydobywczego
z Zakładu Kopalnia „Pasków”,
oraz Jan Zbela i Paweł Palej,
główny
przodowy
brygady chodnikowej i szef oddziału robót przygotowawczych
w Zakładzie Kopalnia „ČSM“
– wszyscy z Alpexu – reprezentowali brygady z polskich

FOTO: NTM Praha

Wśród laureatów
Ekstraklasy OKD oraz
współzawodnictwa brygad
w zakresie BHP nie
zabrakło polskich nazwisk

Od prawej Krzysztof Śłubowski, Paweł Palej i Jan Zbela z Zakładu Kopalnia „ČSM“, laureaci nagród za najdłuższy
chodnik i bezpieczną pracę.

Cele na 2014 rok
pozostają bez zmian:
Zero wypadków
śmiertelnych,
częstość wypadków 5.
ﬁrm zewnętrznych w gronie laureatów współzawodnictwa brygad OKD w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy za okres drugiego półrocza
2013 roku.
W ramach współzawodnictwa nagradzane są dyplomem
i nagrodą ﬁnansową najlepsze załogi ścianowe, chodnikowe oraz zbrojenia i likwidacji wyrobisk z każdego zakładu górniczego OKD. Brygadom
ścianowym przysługuje nagroda 50 tysięcy koron, brygadom
robót przygotowawczych oraz

zbrojenia i likwidacji – 25 tysięcy koron. Tabelę laureatów
można znaleźć na innej stronie
niniejszego numeru „Hornika”.

Najwyższe wydobycie,
najdłuższy chodnik
Uroczyste
podsumowanie współzawodnictwa BHP
za drugie półrocze ubiegłego roku odbyło się w czwartek 30 stycznia w sali schronu
na terenie Zakładu Kopalnia
„Darków”. Nagrody przekazali przedstawicielom wyróżnionych brygad dyrektor wykonawczy OKD Dale Ekmark oraz
dyrektor produkcyjny Pavel
Hadrava. Obecni byli członkowie kierownictwa OKD, dyrektorowie zakładów górniczych
i inni.

Podczas spotkania podsumowano również wyniki
Ekstraklasy OKD Najlepszych
Brygad Ścianowych i Robót
Przygotowawczych za 2013
rok. Także tu w gronie laureatów nie zabrakło przedstawicieli ﬁrm zewnętrznych z polskim rodowodem. Najwyższym
wydobyciem ze ścian kombajnowych w wysokości 751 261
ton może pochlubić się brygada ścianowa głównego przodowego Tadeusza Czai i szefa oddziału Janusza Pielki z Zakładu
Kopalnia „Darków”. Najlepszy
wynik w drążeniu chodników przy pomocy kombajnu
– 1958 metrów – odnotowała
brygada głównego przodowego
Krzysztofa Śłubowkiego z oddziału Pawła Paleja z Zakładu
Kopalnia „ČSM“. Również liderom Ekstraklasy OKD przysługuje premia odpowiednio 50
i 25 tysięcy koron.
Podczas spotkania rozlosowano także nagrody w konkursie motywacyjnym w zakresie
BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, którzy pracowali przez cały 2013
rok bez wypadku. Do wygrania były wczasy wartości 50,
30 i 20 tysięcy koron (lista laureatów na innej stronie).

Konieczna poprawa
Przedstawiciele najbezpieczniejszej załogi ścianowej z „Paskowa” Janusz
Siwek i Dariusz Hetman odbierają wyróżnienie z rąk dyrektora wykonawczego OKD Dale Ekmarka.

Sprawie podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa i higieny pracy spółka OKD poświęca się
od lat. Wyniki są namacalne.

Na przestrzeni lat 2005 – 2013
doszło do spadku liczby rejestrowanych wypadków przy
pracy o 420 % – z 859 do 208.
Częstość wypadków zmalała ponad trzykrotnie do wartości 7,37 w ub. roku. Kolejna
poprawa spodziewana jest w
tym roku. Pomimo że dwadzieścia rejestrowanych wypadków w pierwszych tygodniach stycznia zmusiło kierownictwo spółki do ogłoszenia stanu alarmowego w BHP,
strategiczne cele pozostają bez
zmian. „Tymi są zero wypadków śmiertelnych oraz częstość wypadków 5” – sprecyzował dyrektor Hadrava. Droga
do ich osiągnięcia prowadzi
przez dalsze zmiany w myśleniu i zachowaniach ludzi w
kierunku wyższej odpowiedzialności za bezpieczeństwo
swoje i swych kolegów.

W interesie pracowników
Jak podkreślił dyrektor wykonawczy Ekmark, poprawa w
zakresie BHP leży w interesie
ﬁrmy, ale przede wszystkim
jej pracowników. „Bo dlaczego
chodzimy do pracy?” – postawił retoryczne pytanie. „Żeby
zarobić. Pracujemy dla siebie,
dla rodziny, ktoś może na emeryturę. Ale wszyscy chcemy
wrócić do domu w zdrowiu”
– skonkludował.
Safety ﬁrst! Bezpieczeństwo
na pierwszym miejscu!

Síbrt. Priorytetem „Świętej
Barbary” jest edukacja dzieci,
część środków przeznacza jednak także na wspólne imprezy i spotkania, podczas których mamy i ich dzieci stają
się „jedną rodziną”.

OSTRAVA – Ukázkový skok přes
kůži v podání Souboru lidových
písní a tanců Hlubina Ostrava,
dort v podobě kahanu pro profesora Pavla Prokopa, havířské
knihy pro nejstaršího účastníka – profesora Jindřicha Láta,
míchané welcome drinky „Vlajka“
a zábava do rána pro všechny
oděné ať v kytli či společenském
oděvu. I o tom byl devátý ročník
Hornického plesu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě
v Ostravě-Porubě.
Pětice organizátorů z řad absolventů a absolventek hornického inženýrství na HGF zajistila
také taneční či světelnou show,
provozovatelé studentského
A klubu z Hladnova pak spoustu

Bogusław Krzyżanek

Spółka OKD jest jedyną ﬁ rmą w RC, która ma tak szeroki system pomocy dla
członków rodzin swych pracowników. Polskim partnerem „Barbórki” jest Fundacja
Rodzin Górniczych.
uzi
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Šmehil s Přibilem se potkali
při pořizování snímků kanalizace v pražském „podměstí“ a zjistili, že sdílejí
náklonnost k fotografování,
podzemním prostorům,
průmyslu i hornictví. Tak započala jejich profesní dráha
vrcholící (zatím) vybudováním expozice havířiny v NTM.

jídla a pití a slavná skoková
smečka s kantorem Plaváčkem
jako obvykle říznou muziku.
„Do soutěže o věcné ceny korunované pivním soubojem nám
něco přidala i společnost OKD,
za což velmi děkujeme,“ vzkazovala za pořadatele Kateřina
Polínková.
uzi
1. BŘEZNA

Tento sobotní den
v 19 hodin vypukne druhý
ročník Havířského bálu
v cechovně Dolu Michal
v Michálkovicích, více informací na
www.hlubinaostrava.cz.

FOTO: Radek Lukša

„To w ogóle najwięcej w jedenastoletniej historii naszego stowarzyszenia” – podsumował Vladislav Sobol, prezes
„Barbórki”, która aktualnie
troszczy się o około 80 dzieci
z Czech i Polski – od niemowląt po studentów uczelni wyższych. „Z tym, że liczba rodzin, którym stowarzyszenie
pomaga, dzięki inwestycjom
w bezpieczeństwo i nowe
technologie oraz malejącej liczbie wypadków w OKD
sukcesywnie spada” – dodał
rzecznik ostrawsko-karwińskiej spółki węglowej Marek

ZNÁMOST Z KANALIZACE

HORNICKÝ PLES BYL, HAVÍŘSKÝ BUDE

Pieniędzy dla sierot górnicy nie żałują
OSTRAWA – Koniec ubiegłego roku w zagłębiu ostrawsko-karwińskim pokazał, że
na dzieciach swych kolegów,
którzy stracili życie przy wykonywaniu swego zawodu, górnicy nie chcą i nie będą oszczędzać. W listopadzie i grudniu,
w okresie organizowania tradycyjnych uroczystości barbórkowych i górniczych karczm piwnych, na konto Stowarzyszenia
Obywatelskiego
„Święta
Barbara”, pomagającego dzieciom z górniczych rodzin bez
ojca, wpłynęło ponad 490 tysięcy koron.

„Představili jsme průběh
budování nové hornické expozice, která se rozkládá na ploše
asi 450 m² ve druhém a třetím
suterénu hlavní budovy. Jelikož
patřila v NTM vždy k nejoblíbenějším, bylo její zpřístupnění
očekáváno s velkým zájmem,“
vysvětlovali Šmehil s Přibilem
s tím, že zužitkovali i spoustu
poznatků nabytých při fárání
v revíru společnosti OKD.
Nově je expozice zaměřena
zejména na důlní technologie,
značná část je věnována báňskému strojírenství a samotnému
hornictví jakožto speciﬁckému odvětví. „Chceme ukázat především
mladším generacím, že dnešní
havířina je moderní a česká produkce strojů a zařízení dosahuje
světové úrovně. Proto nechybí
multimediální prezentace,“ nechali
se slyšet.
Radek Lukša

Hornický ples se konal v patřičně vyzdobené Nové aule v Porubě.
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Zažijte lásku na první dotek

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 5
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní (ISTR)

4305, 4378, 4395
Samostatná výběrová řízení

4401, 4414, 4419, 4440, 4622

Společná výběrová řízení

I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň

Opravy stavební (OSTAV)

Proto jsme vozy Kia cee’d vybavili vyhřívaným volantem, který vás příjemně naladí hned,
jak nasednete. Vyhřívaný volant je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia cee’d
může zdokonalit váš požitek z jízdy.

36, 64, 122, 128, 919

Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od 329 980 Kč a sebevědomá nabídka 7leté záruky stanou už jen
třešničkou na dortu. Využijte výhod Programu Kia 777 pro snížení provozních nákladů a jedinečné možnosti financování Kia Select.

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD
Prodám hokejové brusle zn. Tempish, č. 38.
Jako nové, 3x použité. Cena 350 Kč. Inf.
na tel.: 736 470 621 Karviná. B19/05/14

Dlouhodobě pronájmu družstevní byt
3+1 v Českém Těšíně – Svibici. Levně.
Inf. na tel.: 737 382 222
B21/05/14

BYTY

AUTO-MOTO

Dlouhodobě pronajmu družstevní byt 3+1
s lodžií v Karviné - Ráji. Levně. Možnost
odkupu. Inf. na tel: 737 783 679.
B20/05/14

Prodám BMW alu disky 5x120 ET 35
s.72,5 7Jx15H2, použitá sada. Cena
za sadu 2900 Kč. Inf. na tel.:
605 139 466.
B21/05/14

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz

10/05-VI/14

PRODEJ

Financování podle vás

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,0 l/100 km. Emise CO2 104 – 145 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777
navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

VYBERTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ!

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

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

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

tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz

1/05-IV/14

Objednávejte na www.respekt.cz/hornik
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Srdcařská rodina se rozrostla!
FOTO: Radek Lukša

Podporu
získali i kandidáti na Srdcaře roku
2013, zleva
Jiří Kubalák,
Milan Žabčík
a Michael
Kálmán.

Peníze z minigrantu Nadace OKD letos získají
„staří známí“ patroni i úplně noví žadatelé
OSTRAVA – Navzdory náročné
ekonomické situaci nepřestává těžební společnost OKD
motivovat prostřednictvím
Nadace OKD zaměstnance své
i spřízněných – dárcovských –
ﬁrem, aby se po práci zapojovali
do komunitního života a udělali
něco užitečného pro druhé. A oni
na to slyší! Důkazem je totiž opět
velký zájem žadatelů o poskytnutí
minigrantu Srdcovka a doposud
podpořených Srdcařů.
„V prvních dvou ročnících se počty Srdcařů, kteří získali minigrant,
pohybovaly mezi čtyřiceti a padesáti. Letos podpoříme devětašedesát lidí působících v neziskových
organizacích nebo se angažujících
v obecně prospěšných projektech.
Rozdělíme mezi ně bezmála milion
korun,“ oznámil ředitel těžařské nadace Martin Olša s tím, že ve třetí
srdcařské výzvě vyhlášené vloni
na sv. Barboru evidovali čtyřiadevadesát žádostí.
Výše požadovaných příspěvků podle něj přesáhla
částku 902 200 korun, která je
schválena na minigrany v tomto
nadačním programu pro letošní
rok. „Proto spolu s odbornou

komisí vybíráme skutečně jen ty
nejlepší a nejpotřebnější projekty
a jsme v Nadaci OKD rádi, že jich
podpoříme tolik. Byť sumou, která
se na první pohled může zdát
nízká, ale pro mnohé je klíčová,“
upřesnil Olša.
U dobrovolných hasičů, v zájmových kroužcích pro děti a mládež
nebo sdruženích pomáhajících
hendikepovaným nemají ﬁnancí
nazbyt. „Z osobních zkušeností se
Srdcaři vím, že naše minigranty
bývají často jediným zdrojem
pro jejich projekty. Bez nich by je
neuskutečnili,“ podotkla Veronika
Kusá. Ta je v Nadaci OKD administrátorkou programu pojmenovaného po závěsu těžního zařízení.
Srdcaři se letos rekrutují ze
všech čtyř důlních závodů v revíru
i správy OKD, dále Hlavní báňské
záchranné stanice, Green Gasu
DPB, AWT nebo realitní společnosti RPG RE. Jsou mezi nimi „staří
známí“ i patroni projektů nově
žádajících subjektů. Těžařská nadace dá na jednotlivé projekty pět
až třicet tisíc korun. V posledních
dvou letech podpořila osmaosmdesát Srdcařů.

jméno

pracoviště

organizace

Smolka Jiří

RPG

TJ Sokol Šilheřovice

Koch Roman
Zatloukal František
Walica Rostislav
Mravcová Danuše

Důl Karviná
Důl ČSM
Důl Darkov
Důl ČSM

Bureš Daniel

Důl Karviná

TJ Baník Karviná
KLUBsten Karviná
SK Karviná - ženy
TJ Kovona Karviná
Sdružení rodičů při
Základní škole, Školní
246, Petřvald
Moravskoslezský klub
judo Karviná

Tamáš Miroslav

Důl ČSM

Álló Michal

Důl Darkov

Hoch Ivan

Green Gas

Daniel Vepřovský

Důl Karviná

Jiří Jachník

Důl ČSM

Čechmánek Jaroslav

Green Gas

Křístek Břetislav

Důl Darkov

Gebolisz Petr

Důl Karviná

Kuchtová Monika
Junga Miroslav
Kolár Josef
Jonszta Josef

RPG
Důl Paskov
Důl ČSM
Důl Darkov

Martynek Marek

Důl ČSM

Hála Pavel

AWT

Bucifal Lukáš

Důl ČSM

Gymnastika ME Havířov
Myslivecké
sdružení Václavovice
u Frýdku-Místku
Sbor dobrovolných
hasičů Orlová-Poruba
Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko
Evžena Cedivody
TJ Sokol Palkovice
Baseball klub Snails
Orlová
Český kynologický svaz,
ZKO - 016, Karviná
Hranice
Mateřská škola Havířov
TJ Sokol Vojkovice
o.s. Naděje pro všechny
Voltiž Duha
Sbor dobrovolných
hasičů Český Těšín
- Stanislavice
Sbor dobrovolných
hasičů Český Těšín
- Stanislavice
TJ Slavon Český Těšín

Fusek Roman

Důl Karviná

Lanča Jiří

Důl Paskov

Sbor dobrovolných
hasičů Petrovice
– Závada
SDH Místek –Bahno

Strnadel Richard

Důl Karviná

Florbal Havířov

Vykrent Martin

Důl Karviná

Žabčík Milan

HBZS

Florbal Havířov
Sbor dobrovolných
hasičů Frýdek
Církevní středisko
volného času sv. Jana
Boska
KH Orel Paskov
FBC Český Těšín
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v České
republice, o.s. místní
organizace Karviná
Survival and Kung fu
Club Karviná
Karate Havířov
Sbor dobrovolných
hasičů Dolní
Lutyně-Nerad
Oblastní spolek ČČK
Karviná
Svaz tělesně
postižených v ČR, o.s.,
městská organizace

Žáček Pavel

Důl Karviná

Kuča Jaromír
Svoboda Přemysl

Důl Paskov
Důl Darkov

Sitai Ján

Důl Darkov

Szweda Jaroslav

Důl Karviná

Lešňanský Jaroslav

Důl ČSM

Bystroň Michal

Důl Karviná

Turinič Dalibor
Plevová Anna

Radek Lukša

Důl Darkov
Důl Karviná

název projektu

schváleno
Kč

Nové tréninkové a zápasové fotbalové
pomůcky
Pískařská horoškola
Rozvoj stolního tenisu v Karviné
Podpora ženského karvinského hokeje
Dopadové žíněnky

10000
15000
20000
15000

Jarní maškarní rej

5000

jméno

pracoviště

Kubalák Jiří

Důl Paskov

Skyva Petr

Důl ČSM

Kloda Radomír

OKD

Žwak Tomáš

OKD

7500

Kubánková Renáta
Šebesta Aleš

Green Gas
Důl Karviná

Volný čas

10000

Kopeć Artur

Důl ČSM

Zakoupení gymnastických cvičebních
žíněnek

15000

Michalčík Jan

Důl ČSM

I bažanti chtějí mít svou mámu

17000

Žiška Miroslav

Důl Paskov

Zakoupení páteřní desky

10000

Kluska Jiří

Důl Paskov

Letní stanový tábor skautského oddílu
Skarabeus

15000

Zyder Václav

OKD

Tenis mladým

20000

Oprava baseballového hřiště

10000

Gmuzdek Josef

Důl ČSM

organizace
Como-3 gym
Klub vodního lyžování
Havířov
Rugby Club Havířov
Klub přátel školy při
Mateřské škole
Orel Jednota Paskov
TJ Slovan Havířov
TJ Slavoj Český Těšín,
oddíl krasobruslení
Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko
Evžena Cedivody
Fotoklub Art Collegium
Frýdek-Místek
V-klub výtvarníků
Frýdecko-Místecka
Místní skupina
Polského kulturně-osvětového svazu
v Horní Suché
Kroužek krojovaných
horníků při obci
Stonava
Český rybářský svaz,
místní organizace
Havířov
Adra, o.p.s.
Škola taekwon-do ITF
Karviná
TJ Kovona Karviná,
kanoistický oddíl
Sbor dobrovolných
hasičů Pražno
Místní skupina polského kulturně-osvětového
svazu

Oprava střechy klubovny

30000
Kania Ladislav

Důl Karviná

Být venku je prima
Vybavení šaten žáků, dorostů a mužů
Adrenalinový víkend Nadějáků
S paravoltiží se úsměv rozšíří

5000
10000
29000
20000

Kálmán Michael

Důl Darkov

Labudek Kamil

Důl Darkov

Pořízení hasičských stejnokrojů

5000

Korn Petr

Důl Karviná

Kotásek Miroslav

Důl Paskov

Kolek Stanislav

Důl Karviná

Recmaník Jiří

Důl Karviná

TJ Slovan Havířov

RPG
RPG

Šumbarák
BASKET Ostrava
Dům dětí a mládeže
Bohumín

Obnova a dovybavení technickými
prostředky určenými pro královskou
disciplínu požárního sportu
Částečné krytí nákladů na hokejové
sety pro nejmladší hokejisty na sezonu
2014–2015

17000

10000

Mladí hasiči Závada

15000

Rydrych Eva
Nyklová Kamila

Sportovní areál pro dobrovolné hasiče
Nákup tréninkových pomůcek pro žáky
a juniory
Florbalové míčky pro všechny
O pohár Nadace OKD – soutěž v požárním sportu

15000

Šumbera Jan

RPG

10000

Kučera Martin

RPG

Štolfa Roman

Důl Karviná

Posejdon

Novák Václav

Důl Lazy

BK Havířov

Bojuj a vytrvej!

10000

Materiální vybavení dorostenců
Mezinárodní výměna dětí z PR

5000
10000

Edukační pobyt

20000

Mezinárodní tréninkový kemp kung-fu
Bystřice nad Olší
Karate 2014

5000

TJ Sokol Markvartovice

15000

10000
15000

Pro mladé hasiče

10000

Vybavení sanitního vozidla – lepší péče
pro klienty a pacienty

14400

7. ročník víkendového setkání zdravotně
12000
postižených motoristů (ZPM)

Špetlák Petr

AWT

Konečný Pavel

OKD

Zuczek Radim

HBZS

Bohuš Ladislav

Důl Paskov

Reis Pavel

Důl Darkov

Pustka Oldřich

AWT

Staněk Jiří

Důl Darkov

Crhová Zuzana

OKD

Walach Marián

Důl ČSM

Železniční společnost
Tanvald
Taneční studio
Vítkovice
3. PS Orlová
Soubor lidových písní
a tanců Ostrava
Sdružení maminek
Sluníčko
Tělovýchovná jednota
Unie Hlubina

schváleno
Kč

název projektu
Dětský sportovní kemp bojových
umění III.
Soustředění dětí a mládeže v Kostelci
u Jihlavy
Sportujeme od školky
Kdo sportuje, zdravý je, z pohybu se
raduje!
Zachování tradice házené v Paskově
Jarní soustředění mládeže

15000
10000
15000
15000
13000
15000

Led plný zábavy

10000

Plackovač

15000

17. ročník fotosutěže pro maldé autory
do 25 let

5000

Frýdeckomístecký Salon

5000

Dětský den – vítání prázdnin 2014

10000

Přerámování historických hornických
obrazů

25000

Rybářské závody na nádrži Dukla

15000

Tandem III
II. ročník „Mistrovství Evropy tak
trochu jinak“

30000
20000

Letní putovní tábor 2014 - Sázava

15000

Nákup sportovních hadic pro sportovní
družstvo SDH Pražmo

5000

Nákup stanu pro konání společenských
10000
akcí
Pořízení ﬂorbalového vybavení pro děti
a mládež
Velký turnaj ve streetballu
Míče pro mladé baskeťačky
Florbal Open Air Tour 2014 – 3. ročník
Nákup nových sad dresů pro mládežnické týmy
Vodácké závody Meander orient
express
Materiálové vybavení ligových hráček
do celorepublikové soutěže
Oprava tří důlních vozů typu DM12
Tančím, tak jako by se nikdo nedíval –
nákup oblečení a obuvi
Letní tábor Suté Břehy 2014
Pořízení vybavení pro muziku

10000
15000
5000
15000
5000
20000
10000
17000
10000
15000
15000

Pohodová zahrada pro naše děti

10000

Fotbal ano - drogy né!!!

16000

Podpora inline hokejového klubu
SK Panthers
v Karviné
Tělovýchovná jednota
Kdo sportuje, nezlobí
Hlučín, odddíl volejbalu
Slezská diakonie
středisko BETEZDA
Komorní Lhotka, domov Chceme být taky v obraze
pro osoby se zdravotním postižením

10000
5000

15000

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

na

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob.
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.

3/05-VII/14

Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik,
800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

1
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Vnuk doubravského ředitele
skóroval za MFK v Prešově

VE ZLÍNĚ PŮJDE O VŠECHNO
KARVINÁ – Nelehký rébus se
pokouší se začátkem jarní části
házenkářské extraligy vyřešit
karvinský sportovní ředitel a trenér Jaroslav Hudeček – nejde
mu do hlavy, proč si hráči HCB
OKD vedou doma skvěle a venku,
řečeno jeho slovy, tragicky! Úvod
ve Frýdku-Místku totiž opět nezvládli, zatímco následující kolo
hostili Brno a uspěli.

Mladší žáci U12
skončili na silně
obsazeném turnaji
na čtvrtém místě
ve své kategorii

Bude-li velký zájem,
HCB OKD Karviná
vypraví na 19. kolo
– v neděli 9. února –
fanouškům autobus.
„Odpověď bych rád znal po druhé únorové neděli, kdy jedeme
vykřesat snad poslední naděje
na postup do nadstavby do Zlína,“
uvedl Hudeček, pro jehož svěřence znamenalo sedmnácté kolo
na palubovce regionálního rivala

FOTO: MFK OKD Karviná

PREŠOV – Vnuk ředitele někdejšího Dolu Doubrava Lukáš
Golasowski (11) zazářil spolu
s polským nováčkem Kacperem
Zychem a vlastně i celým týmem U12 na halovém fotbalovém turnaji ve slovenském
Prešově. Mladší žáci MFK OKD
Karviná koučovaní bývalým
havířem Zbyškem Gazdou postoupili po třídenních bojích
do semiﬁnále.

„Lukáš na Slovensku vynikal. Hraje útočníka i záložníka, dává góly, je perspektivní.
Pokud u fotbalu zůstane a nezraní se, něco z něho určitě
bude. Velice šikovný je i Kasper,

dostal se na turnaji v Prešově
dokonce do nejlepší pětky hráčů naší skupiny jako levý záložník. Chválu si ovšem zasluhují i ostatní kluci,“ nechal se
slyšet trenér Gazda.
Ten jel s U12 na XII. ročník Adidas 4 Sport Cupu změřit síly se silnou konkurencí.
„Hrálo se v šesti kategoriích
od U8 po U13 v osmi halách
a my byli mezi čtrnácti kluby rozdělenými do dvou sku-

pin. Celkem se turnaje účastnilo 123 týmů ze Slovenska,
Česka, Ukrajiny, Běloruska,
Maďarska, Rumunska, Polska,
Srbska a Litvy,“ poznamenal.
Losování přiřadilo MFK
OKD Karviná za soupeře Prešov, Košice, Minsk,
Vác Város, Zsóry Budapešť
a Stropkov. „Ze skupiny se
nám podařilo postoupit do semiﬁ nále z druhého místa s deseti body při skóre 9:8. V semiﬁ nále jsme nejlépe hráli proti FA Náchod, kde skóroval
opět Golasowski. Bohužel jsme

na penalty prohráli 0:2,“ líčil
trenér.
A poslední zápas o třetí místo už také jeho svěřencům nevyšel – byla na nich patrná
psychická únava, vždyť hráli od pátku 31. ledna do pondělka 3. února – byť se soupeři z Tatranu Prešov neukázali jako lepší. „Vyhráli
ti šťastnější, dali dvě branky, my žádnou,“ konstatoval
Gazda s tím, že karvinská U12
skončila čtvrtá a vzorně klub
reprezentovala.
Radek Lukša

FOTO: HCB OKD Karviná

U12 z MFK OKD v Prešově, nad hráči trenér Zbyšek Gazda.

Největší úspěch?
když se některý
z kluků dostane
do A týmu,“
prohlásil Gazda

Venku ostuda, doma paráda, proti Brnu střílí Marek Vančo.

SPORTOVNÍ TIPY

podá Jiří Novák na čísle
608 830 041.

ORLOVÁ

Badminton
Mistrovství ČR v badmintonu
pro věkovou kategorii U19 hostí
v sobotu 8. a v neděli 9. února
sportovní hala Gymnázia a obchodní akademie. Pořadatelé
z ČbaS Praha a TJ Orlová-Lutyně
stanovili zahájení zápasů vždy
na 9 hodin.

TŘI ŠACHTY, TŘI KLUBY

Šachy
Krajský přebor jednotlivců
v šachu pro děti a mládež
do osmnácti let se koná
v sobotu 8. února v Domě dětí
a mládeže Orlová. Začátek
je v 9 hodin, více informací

2/05-VIII/14

Karvinští mladší žáci skončili na turnaji čtvrtí ve své kategorii.

Jako horník v rubání jedenáct let fáral – poté, co se z chemika-galvanizéra na havíře předělal – Zbyšek Gazda (51) na dolech
Hlubina, Fučík 5 (Žoﬁnka) a ČSM. Po aktivní fotbalové kariéře
v divizi i krajském přeboru se dal na trénování mládeže. Před MFK
OKD Karviná působil ve Slavii Orlová a Baníku Ostrava. S karvinskými mladšími žáky U12, jejichž koučem je pátým rokem,
má zatím nejlepší sezonu právě tu aktuální. Vyhráli mezinárodní
turnaj ve slovenské Korni a podařilo se jim jedno z nejvyšších
umístění v krajské žákovské lize; po podzimu jsou třetí.

SKP Arcimpex prohru o pět branek. Naopak osmnácté kolo s HK
Královo Pole přineslo domácím
vítězství v poměru 24:19.
„Stále bádám nad tím, co je
špatně. Přece ti kluci nezapomenou naráz hrát házenou a za týden si na to zase vzpomenou.
Že by psychika?“ poznamenal
Hudeček a upozornil, že na utkání
do Zlína nechce nechat mančaft
odjet s „plnýma gatěma“.
Vítěznou sestavu měnit nehodlá.
Ledaže by z marodky opět
nastoupila pravá spojka Radim
Chudoba.
„Zlín jsem viděl na podzim
ještě v hledišti jako divák, nyní
jsem si tento pro nás vítězný
zápas přehrával na videu a byl
překvapen jejich dobrou herní
úrovní. Čeká nás nesmírně těžké
venkovní utkání, potřebujeme
podporu minimálně na dálku,“
zakončil s tím, že pokud by
měli fandové HCB OKD zájem
jet do Zlína, klub může vypravit
autobus.
uzi
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