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Bezpečnostní heslo měsíce: Při práci s břemeny předvídej možná nebezpečí!

Nikdy nezapomeneme!
V hlubokém zármutku vzdáváme poslední poctu třem kolegům, kteří 14. listopadu tragicky zahynuli při důlním otřesu v lokalitě
ČSA Závodu Důl Karviná. Nikdy nezapomeneme, že položili své životy při výkonu hornického povolání. Čest jejich památce!

Editorial

Pavel Hadrava

Revír se zahalil do smutku

Provozní ředitel OKD

Kolegové,
dovolte mi, abych vyjádřil
hlubokou soustrast rodinám
a nejbližším přátelům našich
tří kolegů, kteří v pátek zemřeli při výkonu svého povolání v lokalitě ČSA Závodu Důl
Karviná. Stejně tak mi dovolte, aby popřál co nejrychlejší
návrat domů z nemocnic
k rodinám a brzké uzdravení
našim devíti kolegům, kteří
byli při důlním otřesu zraněni.
Někteří již nemocnice opustili, další je snad opustí co
nejdřív a jejich rehabilitace
bude probíhat v domácím
prostředí. Přeji jim mnoho sil.
Páteční událost otřásla
nejen celou společností OKD,
ale vlastně celým hornickým regionem. Mimořádně
silný otřes pocítili obyvatelé
Karviné i okolních obcí a důsledky byly přes maximální
bezpečnostní opatření, která
jsme v minulosti v dané oblasti provedli, tentokrát fatální.
Chci potvrdit, že společnost OKD je připravena v těchto mimořádně
smutných a těžkých chvílích
poskytnout maximální
možnou podporu a pomoc
rodinám zemřelých horníků,
stejně jako jejich zraněným
kolegům.
Příčiny celé události budou
vyšetřeny odbornou komisí
složené ze zástupců vedení
OKD, Závodu Důl Karviná,
báňského úřadu, odborů i policie. Doposud nás příroda
na dané pracoviště nepustila.
Zatím tak lze jen konstatovat,
že přes veškerá preventivní
a bezpečnostní opatření,
která jsme s ohledem na toto
pracoviště přijali, byla
příroda tentokrát silnější než
člověk.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli
na záchraně našich kolegů
přímo v dole, ale i na povrchu. Bánští záchranáři
odvedli vynikající práci, díky
svému nasazení a odvaze zabránili tomu, aby byly důsledky mimořádné události ještě
horší. Stejně tak bych chtěl
poděkovat lékařům a všem,
kteří ve zdravotnických
zařízeních pečovali o naše
zraněné kolegy v momentech,
kdy to nejvíce potřebovali.
Zdař Bůh!
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ČEST JEJICH PAMÁTCE. TRAGICKY ZAHYNULI PŘI VÝKONU SVÉHO POVOLÁNÍ
Mimořádná událost
v lokalitě ČSA Závodu
Důl Karviná si vyžádala
životy tří horníků
KARVINÁ – Jedna z největších důlních tragédií v ostravsko-karvinském revíru za posledních deset
let se odehrála v pátek 14. listopadu na lokalitě ČSA Závodu Důl
Karviná. Krátce před dvanáctou
hodinou došlo k důlnímu otřesu,
v důsledku kterého byli usmrceni
tři horníci, zbývajících devět z celkového počtu dvanácti lidí, kteří
v oblasti pracovali, bylo zraněno.

Zhruba 900 metrů pod zemí
došlo v okolí prorážky důlního díla k otřesu o síle 8,58 x 106
J. Silný otřes pocítili na povrchu
také obyvatelé Karviné a okolních
obcí.
Všichni smrtelně zranění pracovali pro dodavatelskou ﬁrmu THKČechpol. Jeden z usmrcených pochází z Polska, zbývající dva jsou
z Karvinska. Jedná se o největší
neštěstí v revíru od roku 2004, kdy
došlo 11. března v podzemí tehdejšího Dolu Lazy k mimořádně
silnému otřesu. Uvolněná hornina zavalila chodbu v osmém patře
v délce padesáti metrů, kde pracovalo 11 horníků. Sedm z nich utr-

pělo smrtelný úraz, zbývající čtyři
lehká zranění.

Příčiny se vyšetřují
Bezprostředně po páteční mimořádné události v Závodě Důl
Karviná byl na postižené místo
povolán důlní a lékařský výjezd
Hlavní báňské záchranné stanice, do záchranné akce se zapojili také záchranáři ze závodu a začaly intenzivní práce s cílem vyprostit postižené zaměstnance.
Bohužel, u tří z nich lékař konstatoval zranění neslučitelná se
životem.
„Chtěl bych jménem svým
i všech zaměstnanců dolu vyjá-

dřit naši soustrast rodině i blízkým zesnulých kolegů,“ uvedl ředitel Závodu Důl Karviná Kamil
Kempný. Ten zároveň ocenil práci báňských záchranářů, lékařů a všech, kteří pomáhali při záchranných pracích i těch, kteří
v nemocnicích o zraněné horníky pečovali. Právě jejich nasazení a úsilí vedlo k záchraně lidských
životů. Zranění zaměstnanci byli
s lehkými a středně těžkými zraněními hospitalizováni ve FN
v Ostravě-Porubě, v nemocnici
v Karviné a v Havířově. Někteří
z nich již byli propuštěni do domácího léčení, nikdo není v ohrožení
života.

Příčiny mimořádné události nyní šetří komise odborníků
složená ze zástupců Obvodního
báňského úřadu v Ostravě, vedení Závodu Důl Karviná, společnosti OKD a odborových organizací ve spolupráci s Policií ČR.
Přes páteční tragickou událost,
která vyvolala v revíru hluboký zármutek a na níž reagovala řada významných osobností a představitelů ﬁrem písemnými kondolencemi,
se na Závodě Důl Karviná dále těží.
Uzavřena zůstává oblast, kde došlo
k neštěstí a kde doznívá seismická
aktivita. Teprve poté místo navštíví komise, která rozhodne o dalším
osudu pracoviště.
Josef Lys

Neštěstí všechny bolestně zasáhlo
KARVINÁ – Představitelé řady institucí, organizací, ﬁrem, ale i jednotlivci vyjadřují rodinám a pozůstalým zahynulých horníků hlubokou soustrast. Přinášíme některá z nich.

Kamil Kempný
Závod Důl Karviná
Jménem svým a celého vedení Závodu Důl Karviná vyjadřuji
v těchto těžkých chvílích upřímnou soustrast rodinám, přátelům
a známým našich tří kolegů – horníků, kteří 14. listopadu 2014 sfárali již naposledy. Přes všechna
dostupná preventivní opatření,
která byla učiněna, byla příroda
tentokrát silnější.
Zároveň musím poděkovat báňským záchranářům a všem, kteří
byli součástí záchranných prací, či
k nim jakkoliv přispěli, a pomohli
tak zachránit své zraněné kolegy.
Pro společnost OKD jste Vy,
zaměstnanci závodu a pracovníci
dodavatelských ﬁrem, a Vaše bez-

pečnost na prvním místě v našich
prioritách. Velice si vážím Vaší
každodenní hornické dřiny a musím Vás ujistit, že uděláme vše, co
je v našich silách pro to, abyste se
všichni každý den vraceli domů
ke svým rodinám a blízkým v pořádku a zdraví.

Karel Rašík
ředitel THK-ČECHPOL
Vyjadřuji hlubokou a upřímnou
soustrast všem pozůstalým našich kamarádů a vynikajících
spolupracovníků – Jána Kováče,
Radka Židka a Marcina Tomasza
Placzyńskiego, zaměstnanců ﬁrmy THK-ČECHPOL, kteří tragicky zemřeli při výkonu svého
povolání.
Patřili ke špičce v našich kolektivech. Jejich kamarádské povahy
a obrovské znalosti jejich hornického kumštu nám budou hodně dlouho chybět. Budeme maximálně nápomocni rodinám zemřelých, a to
nejen v těchto tragických chvílích.

Na tyto naše kamarády nikdy
nezapomeneme.
Čest jejich památce.

Jaromír Pytlík
předseda SHO OKD
Jménem Sdružení hornických odborů působících v OKD i jménem
svým vyjadřuji rodinám horníků, kteří tragicky zahynuli na lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná,
hlubokou a upřímnou soustrast.
Zraněným horníkům pak přeji
brzké uzdravení a návrat ze zdravotnických zařízení k jejich blízkým. Hornictví je velmi náročné
a rizikové povolání a zasluhuje výraznou podporu a ocenění.

Tomáš Hanzel
primátor statutárního města
Karviná
Chci vyjádřit soustrast rodinám
i účast všem havířům v OKD.
Už je jasné, že je to jedno z velkých neštěstí a věřím tomu, že šlo
o něco, co havíři samotní ovlivnit

nemohli. Otřesy jsme v Karviné
cítili také. Pochopitelně se spojíme s vedením ﬁrmy a pokud se
ukáže, že jde o občany našeho
města, budeme se snažit pomoct
jejich rodinám.

Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová jen několik
hodin po neštěstí přímo na lokalitě ČSA vyjádřila svou účast rodinám horníků, kteří v pátek přišli o život, těmito slovy: „Je to obrovská tragédie. V tuto chvíli bych
si hlavně přála, aby počet obětí výbuchu dále nerostl. Jsem si jistá,
že záchranáři na místě odvedou
práci s maximálním nasazením.
Myslí jsem s rodinami horníků,
kteří explozi nepřežili, i s těmi,
kteří při havárii utrpěli zranění.“

Monika Němcová
předsedkyně Spolku svatá Barbora
Slova, kterými se snažíme vyjádřit naše pocity nad tragedií v dole,

zůstávají jen a jen slovy. To, co cítíme opravdu, slovy vyjádřit nelze. Smrt každého našeho kolegy
nás vždy všechny silně zasáhne.
Je to pocit až neskutečné sounáležitosti s jeho rodinou a blízkými. A je to také bohužel vědomí,
že k hornictví toto riziko tak nějak vždy patřilo. Je to smutné vědomí, ale chlapi tam dolů jdou
zas a opět. A my nahoře, my, co
jsme odsud, víme, že pro většinu těch chlapů je šachta srdeční
záležitost.
Za všechny z Barborky vyjadřuji tímto hlubokou a upřímnou
soustrast rodinám zemřelých horníků. Všichni byli tátové. V tom je
my nikdy nahradit nemůžeme. Ale
posláním Barborky je aspoň trochu zmírnit důsledky této ztráty.
Jsme připraveni dlouhodobě nejen ﬁnančně podporovat děti, jejichž táta se už nikdy domů z práce nevrátí. A pomáhat těmto dětem tak dlouho, až budou schopny
se o sebe samy postarat.
red
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Recept na vítězný zlepšovák:
Mít hodně dobrých nápadů!
Rubáňoví splnili na Závodě Důl Paskov dva „limiťáky“.

Horníci Majse a Zemana
zvládli těžební limiťáky
Pětkrát se na Závodě
Důl Paskov zadařilo
v říjnu přípravářům,
osádky s LV vyrazily
dohromady 457 metrů
STAŘÍČ – Nakopáním 31 506
tun uhlí splnili v říjnu parametry
letošního čtvrtého limitního výkonu
horníci kolektivu hlavního předáka
Petra Zemana z úseku vedoucího
Pavla Balona ve stěně 112 406
na Chlebovicích. Kladívka na rubáňovou skuru za desátý měsíc pak
přidali na Závodě Důl Paskov už
jen horníci Martina Majse z úseku
Michala Hykla s těžbou ve výši
11 904 tun z porubu 080 203
v lokalitě Staříč.

těžební rekord ve výši 37 326 tun
z června. Tehdy tam splnila první
limiťák, a až v říjnu pak druhý,“ řekl
Pokorný. Kolektiv z úseku T1, pracující se sekcemi Glinik a pluhem
GH, dosáhl 6064 m2 odrubané
plochy (zadání činilo 5839,5 m2)
při postupu v průměru 2,2 metru
za den. Na daném pracovišti kope
Majsův kolektiv od března, v prosinci začne finišovat, a od ledna
poté obkládat.

Dvakrát padla magická
hranice
Nejvyšší říjnový paskovský přípravářský výsledek má hodnotu 128
metrů. Není za ním nikdo jiný než
Petr Plaček se svou partou z úseku

Losovací osudí s kartami
přijatých nápadů
v rámci Continuous
Improvement se plní
až do 30. listopadu

Systém trvalého zlepšování (STZ) do října 2014
POČET VŠECH PODANÝCH NÁPADŮ NA ZLEPŠENÍ V STZ
celkem podaných
788
smysluplných
513
zamítnutých
202
zatím nevyhodnocených
73

STONAVA – Dárky v celkové hodnotě 350 tisíc korun jsou v OKD
připraveny pro ty, jejichž nápad podaný v období 1. 12. 2013
až 30. 11. 2014 v systému trvalého zlepšování – Continuous
Improvement (CI) byl přijat.
Karty zlepšováků se jmény jejich
autorů se shromažďují do konce
listopadu. Všechny se pak ocitnou
v losovacím osudí, které se tradičně (už počtvrté) roztočí v adventním čase. Ti šťastnější tak dostanou nečekaný a mimořádně hodnotný vánoční dárek.

Realizace smysluplných nápadů
zrealizovaných
v realizaci
zatím bez rozhodnutí o realizaci
celkem

311
151
22
484

Výsledky systému trvalého zlepšování
Počet autorů inovací (STZ)
360
přínos z realizovaných
102 117 232 Kč
přínos po odečtení nákladů
32 954 864 Kč
Na odměnách za nápady vyplaceno
890 500 Kč

Chcete-li mít velkou
šanci získat některý
ze zájezdů za padesát
tisíc korun či jinou
hodnotnou věcnou
cenu, pak podejte
dobrý zlepšovák!

„Jistě si vzpomínáte, že v minulých letech byl hlavní a jedinou
cenou osobní automobil v hodnotě zhruba 200 tisíc korun. Již druhým rokem to neplatí,” připomíná
Ľuboslav Pomothy, zástupce vedoucího projektu CI, a upřesňuje:
„Před dvěma lety se hodnota cen
navýšila na 350 tisíc korun, takže
místo jednoho automobilu pro jediného člověka z celé společnosti
OKD se na každém závodě OKD
losuje zájezd v hodnotě 50 000 Kč.
Jednotlivé závody k tomu přidá-

Těžaři iniciativu svých pracovníků dlouhodobě podporují
a odměňují. Dokládá to losování
v rámci motivačního programu CI,
jehož záměrem je povzbudit aktivitu v podávání zlepšovacích návrhů. Jeho konečným cílem je zvyšování produktivity, ulehčení námahy při práci, a především zvýšení
bezpečnosti díky nápadům z hlav
samotných zaměstnanců.

vají další zájezd za 30 tisíc korun
a čtyři věcné ceny – za 20, 15, 10
a 5 tisíc korun.”
Pomothy zdůrazňuje, že motivační program CI je mimořádný
nejen tím, že pouze minimum ﬁrem v České republice takto oceňuje své zaměstnance, kteří se zapojují do procesu trvalého zlepšování. Ani jedna z nich však nezahrnuje do tohoto motivačního
systému pracovníky dodavatelských ﬁrem. V OKD tomu tak je.
„Jediným platným kritériem je

přínos pro naši ﬁrmu,“ vysvětluje zástupce vedoucího projektu CI
a dodává: „Jsou nápady, kde je vyčíslení přínosu jednoduchou rovnicí, kterou by zvládl i žák základní školy. Přínosy z nich jsou od desítek tisíc až po miliony korun.
Některé jsou však obtížně vyčíslitelné. Jak lze převést na peníze to,
že nás po šichtě nebudou bolet
záda, nebo fakt, že havíři pracují
v lepších mikroklimatických podmínkách?” ptá se Pomothy.
A právě proto se vedení OKD
při tvorbě motivačního programu
CI rozhodlo pro losování, do kterého jsou zahrnuty všechny přijaté nápady. O vítězích rozhodne
paní Štěstěna. A o té se říká, že je
nejen vrtkavá, ale také to, že si ji
lze naklonit.
„Určitě to ví 63 našich spolupracovníků, kteří doposud tento rok podali tři a více nápadů,”
uvažuje Pomothy. „Ti mají v osudí odpovídající počet karet se
svými jmény. Největšími favority jsou dva naši kolegové, kteří jdou na svých závodech do losování s osmi přijatými nápady – prozatím, pár nápadů mají
ještě ve stadiu listopadového
posuzování.”
Na závěr dává Pomothy jednoduchý recept na výhru pro každého: „Nejlepší cesta, jak mít vítězný návrh, je mít jednoduše hodně
nápadů!”
Josef Lys

PS: O tom, jestli tento recept
funguje, se můžete dočíst v článku
o Marku Chodurovi ze Závodu Důl
ČSM (Bezpečák pro R&P bere CI velmi vážně), který tento rok podal šest
nápadů, z nichž bylo pět přijato.

Bezpečák pro R&P bere CI velmi vážně
Podněty se týkají nové
dobývací metody, ale
také svorníkování
či oblasti bezpečnosti

Rekordní výsledky
nepřekonány
„Zemanovy osádky nafáraly rubání
112 406 na přelomu září a října,
přičemž hned od výjezdu z prorážky
podávaly na pracovišti s mechanizovanými výztužemi Hemscheidt
a pluhem RHH přímo excelentní
výkony. V zadání měly 15 506,5 m2
odrubané plochy, skutečný výsledek
byl 21 276,0 m2. Průměrný denní
postup porubní fronty v tomto období činil čtyři metry,“ oznámil vedoucí
provozu rubání Jiří Pokorný s tím, že
kolektiv z úseku T2 je pro těžební
výsledky celé paskovské šachty naprosto klíčovým. V porubu ve 112.
sloji ho ale brzy čeká tektonika,
podle ní se uvidí, kolik práce ho zde
ještě čeká.
„Fedrovat začala po delší době
i Majsova parta, která ostatně
z porubu 080 203 doposud stále
drží letošní paskovský měsíční

P2 vedoucího Romana Gajdzici,
razící s vrtačkou VVH-1R a nakladačem Hausherr. Sedmý letošní
limiťák zaznamenala na budoucím
výduchu 077 5343/2 v proﬁlu SPN
12G s postupem 5,69 metru denně.
K jeho splnění přitom stačilo podle
zadání pouze devětadevadesát
metrů.
„Na magickou hranici sta metrů
dosáhli i raziči hlavního předáka
Martina Řepišťáka z úseku P3
Aloise Pavelka. Ti na přípravě
kanálu 074 37 99/1 v proﬁlu LB 09
o metr překonali zadání limiťáku
při postupu 3,57 metru za den,“
poznamenal vedoucí výroby Marek
Červenka. Zápis na skuru si zasloužil
v říjnu na budoucích těžních třídách
z úseku P2 Jiří Hantschel s 82
metry (čelba 084 5259), z úseku P1
Martina Dobrovolného Martin Cypra
se 78 metry (112 5449) a Ondrej
Škorík s 69 metry (112 7451/3).

Přípraváři přidali v desátém měsíci na skuru pět kladívek.

Radek Lukša

STONAVA – Zlepšovatelem s velkým Z je na Závodě Důl ČSM bezpečnostní technik pro dobývání novou technologií Room and
Pillar (R&P) Marek Chodura. A to
takřka od počátku zavedení programu Continuous Improvement
ve společnosti OKD, přičemž poslední půlrok přímo srší dobrými nápady. Pět mu jich už přijali
a šestý je ve fázi posuzování.

„Na trvalém zlepšování
se podílím od zavedení
tohoto programu
v OKD,“ upřesnil
Marek Chodura.
„Trvalé zlepšování se týká nejen vyhledávání závad či nedostatků, ale i hledání nejlepších řešení
problémů ve spoustě oblastí práce na šachtě. Jeho přínos je zřejmý z hlediska úspor nákladů a při
zvyšování bezpečnosti. Projevuje
se v něm též týmová práce, prohlubuje komunikace mezi zaměstnanci,“ vyznal se šestatřicetiletý
Chodura ze svého vztahu k programu CI.
Na stonavské šachtě pracuje
nynější bezpečnostní technik pro
R&P čtrnáctým rokem. Začínal
jako dělník v úseku větrání, působil u závodních báňských záchranářů, dělal revírníka v úseku závěsné dopravy ZD 24, mechanika
strojního úseku, technologa pro
svorníkování, vedoucího centrální
klimatizace i klasického bezpečáka. „A jsem rovněž interním konzultantem CI,“ poznamenal.
V celém revíru OKD je ostatně rozšířen jeho nápad s vyřezá-

FOTO: Radek Lukša

Chlebovický porub 112 406, kde kopou Zemanovi havíři.

na ČSM Rastislavem Dušičkou
původně k výrobě čísel z reﬂexní
fólie pro označování ochranných
přileb. Lze s ním však vyřezávat
téměř cokoliv,“ uvedl. Chodura
patří v rámci činnosti interních
konzultantů CI také k iniciátorům
zavádění bezpečnostního značení
– čtverečků z vysoce „odrazové“
fólie 3M na snížených průřezech,
větrních objektech, strojích a zařízeních, dopravních soupravách či
jiných věcech i místech v dole.
Nápady podané od 29. července do 13. října kombinují zkušenosti Chodury se svorníkováním,
práci u horníků z úseku ALPEX
vedoucího Krzysztofa Kuczery
a hlavního předáka Andrzeje
Staszewského při těžbě metodou
R&P i bezpečnost. U posledního –
zajištění stability vrtačky Turmag
v samostatné svorníkové výztuži –
ještě komise CI nerozhodla.
Marek Chodura ve 30. sloji, kde ALPEX dobývá metodou R&P.
vacím plotrem. „Ten jsem zajistil
po dohodě s tehdejším závodním

Radek Lukša

Pět letos již zavedených podnětů
1. Použití polypropylenových pažicích sít Tenax (není třeba je při zarážení
nových chodeb či rozšiřování stávajících demontovat tak jako původní
ocelové sítě Katim, využívají se spolu se sklolaminátovými svorníky,
jsou poddajné a kopírují nerovnosti proﬁlu po zabírce)
2. Úprava pracovní plošiny (týká se dobývání metodou R&P se strojem
Bolter Miner, na němž při úklonech okolo 20° hrozilo nebezpečí uklouznutí pracovníků a tedy úrazu, instalace příček ze dřeva to vyřešila)
3. Nový typ plastových podložek Spin Plate (používány s maticí Spin Nut
a sklolaminátovými svorníky Rockbolt K60-25, výhodou je přizpůsobení se úklonu, podložky se o horninu opírají celou svou plochou)
4. Chrániče sluchu s integrovaným komunikačním zařízením 3M (původně pro obsluhy Bolter Mineru a dvou Shuttle Carů na dobývce R&P
ke vzájemné komunikaci i vyšší bezpečnosti při jízdě v dole, vhodné
jsou nicméně pro všechna pracoviště s vyšším hlukem, dosah na přímých chodbách je takřka bez omezení, za zatáčkami do vzdálenosti
asi 40 metrů)

Plastová pažicí síta jsou poddajná
a kopírují nerovnosti proﬁlu.

5. Bodové podložky na bočních ocelových a plastových svornících (v místech s rozvolněnými průvodními horninami či na uhelných pilířích se
dávají k zabezpečení větších opěrných ploch, jejich rozměry jsou
300 x 275 milimetrů)

Z OKD
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Příznak první šichty může hrozit i v zimě!
Hlavní lékař HBZS
popsal rovněž stavy
předcházející kolapsu
vyvolanému vedrem
a nedostatkem tekutin

může být poměrně rychlá, během
směny za desítky minut – a dochází ke křečím. Dalším stupněm je porucha vědomí, postižený je sice bdělý, ale obluzený,
nepřiléhavě komunikuje, řekněme, mluví nesmysly. Zde se mohou projevit skryté potíže kardiovaskulárního systému a někdy
se demaskuje syndrom alkoholové závislosti. Skutečný průšvih
nastane s poklesem krevního tlaku a zrychlením tepové frekvence
nad 150 úderů za minutu, může
nastat kritická situace. Pacienta
musíme před výjezdem na povrch někdy celkově zajistit, to
znamená přispat a zajistit dýchací cesty.

OSTRAVA – Že jsou léto a zima odlišné jako práce v dole a na povrchu, to ví každé malé dítě, o havířích nemluvě. Přesto v nadcházejícím ročním období existují záludnosti, na něž je nutné
stále upozorňovat, jak zdůraznil MUDr. Aleš Menšík, vedoucí lékař Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) v OstravěRadvanicích.

Problémy s přehřátím jsou tedy
problémem i v zimě?
Mdloby z horka bývají pořád nejčastější diagnózou. Opět je zde
otázka správného dodržování pitného režimu. Člověk by měl běžně vypít denně dva a půl až tři litry tekutin, v teple ještě více, takový havíř potřebuje na šichtě šest
až osm litrů vody. Kdo to však vypije? A máme tu ještě další háček
– obyčejná voda v tak extrémních

Platí, že si zkušení havíři
dávají pozor?
Kdepak! Existuje takzvaný příznak první směny. Chytá to i staré
ostřílené havíře, kteří dobře znají
svá pracoviště. Stačí přijít do práce po dovolené nebo nemocenské. A jindy může být na vině viróza a organismus to prostě nevydrží. Zde mají výhodu sportovně aktivní lidé, nemůže je hned tak
něco položit. Uvědomme si, že pobyt v extrémním prostředí je sám
o sobě docela náročný, navíc v tom
musí horník fyzicky pracovat.

FOTO: Radek Lukša

Z vašeho pohledu, jaký je rozdíl
mezi létem a zimou v dole?
Letní měsíce jsou pochopitelně daleko náročnější na dodržování pitného režimu než zimní. Přehřátí a nevolnost, vyvolaná teplotními příčinami, jsou
v letních měsících častější. O tom
není pochyb ani na povrchu.
Každopádně, když to statisticky
vyhodnotím, na šachtách míváme v létě o přibližně třicet procent
případů tepelných kolapsů více
než během zimy. To ale neznamená, že v zimním počasí si nemusí horník, pracující ve zhoršených
mikroklimatických podmínkách
na vzdálené čelbě nebo na výduchu v rubání, dávat pozor.

Doporučujete tak ještě po práci pohyb?
Po extrémních zátěžích s tím
opravdu opatrně! Samozřejmě
po normální šichtě je vhodné mít
alespoň občas rekreační sportovní aktivitu. Jde tady však nejen
o pohyb, ale i správný životní styl.
Zákusek si vezmu před velkou zátěží, jindy stačí bílý jogurt, ovoce
a zelenina. Nutné je uzpůsobovat
energetický příjem tomu, jaký výdej se očekává. Nejlepší pro dobrou tělesnou kondici i imunitu je
dobře se nasnídat, k tomu si hlídat
složení stravy, přirozeně se dostatečně napít. U cukrovkářů je důležité hlídání si dietního režimu,
předcházení hypoglykemii a jiným potížím.
V zimě jsou jistě problémem
také teplotní rozdíly...
A ty mohou být opravdu markantní! Vlezete do klece a ochlazují vás větry, na pracovišti máte
vedro a zpět cestou k jámě se opět
projevuje větrný faktor. Na boj
s teplotními rozdíly je třeba se
připravit tak jako na dodržování správného pitného režimu.
Náhlé přechody z tepla do zimy,
a naopak jsou rovněž nebezpečné. Nedělají dobře například
kardiakům.
Radek Lukša

MUDr. Aleš Menšík u sanitek v garáži radvanické HBZS.
podmínkách nestačí. Takže, kdo
a kolik si nosíte iontových nápojů?
Proč právě na ně kladete tento důraz?
Se ztrátou potu se z lidského těla
vytrácejí také důležité látky pro
správné fungování vnitřního prostředí organismu. Nejdůležitější
jsou ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a chloridů. Ty je nutné ve správném poměru v těle neustále udržovat. Teď si vezměte, že

Jak z pohledu lékaře kolaps
probíhá?
Nehovořme hned o kolapsu. Při
přehřátí a dehydrataci nastává
nejprve slabost. Člověk si musí
sednout nebo lehnout, někdo se
však položí jako pytel brambor.
Dá se ale pořád dopít. Když už
přijde předkolapsový stav, před
očima se dělají mžitky a člověku se udělá hůře, může nastat
bod zlomu. Krev se při větší ztrátě iontů zahušťuje – a ta ztráta

v teplotách nad 30° Celsia a ve vlhkosti okolo 80 procent protočíte
za šichtu v dole čtyři až pět litrů tekutiny. A ty je třeba dolévat i s ionty, nejen čistou vodou. Otázku iontových nápojů řešíme s bezpečnostními techniky na šachtách,
uvědomujeme si, že chlap může
mít desetilitrový baňok, ale nafasovaný ionťák v prášku si nechal
na povrchu v šatně. Nesmím zapomenout na to, že iontové nápoje
vyžadují i správnou koncentraci.

Vedoucí lékař HBZS
MUDr. Aleš Menšík (37) se narodil
v Přerově, vyrůstal v Jihlavě,
medicínu vystudoval na LF MU
v Brně a nyní se jí věnuje v oborech
urgentní a všeobecná medicína,
hlavně v ostravsko-karvinském
revíru. Již sedmým rokem u HBZS.
Poskytování lékařské pomoci
na šachtách považuje za stejně
náročné jako v horách s Horskou
službou. Nedostatek kyslíku,

extrémní podmínky, naprosto odlišné od těch nemocničních, i adrenalin, to je podle něj pro horskou
a důlní medicínu společné. V dole
k tomu navíc patří prach, bahno,
tma. Stává se, že situace donutí
modiﬁkovat učebnicové medicínské postupy. MUDr. Menšík
spolupracuje také jako lékař se
Zdravotnickou záchrannou službou
Moravskoslezského kraje.

Výsledky NWR: situace na trhu s uhlím se nezlepšuje
Cíle pro zbytek roku
a rok 2015

KARVINÁ – New World Resources,
mateřská společnost OKD, zveřejnila 13. listopadu neauditované výsledky svého hospodaření za tři kvartály letošního roku.
Výnosy meziročně poklesly o 21 %
na 504 miliony eur (13,6 miliardy korun). Společnost prodávala
koksovatelné uhlí v průměru za 86
eur za tunu (2300 korun), což je
o 12 % méně než za stejné období loňského roku. Průměrná cena
energetického uhlí činila 56 eur

Dceřiná společnost OKD za devět měsíců letošního roku vytěžila 6,3 milionu tun uhlí a prodala
6,1 milionu, což představuje meziroční pokles o 15 %. V prodejním mixu tvořilo 60 % koksovatelné uhlí, 40 % připadalo na energetické uhlí. Na skládkách ﬁrmy leželo 612 tisíc tun uhlí.
Společnost zároveň stručně
představila cíle pro zbytek letošního roku a pro rok 2015. Letos
chce vytěžit 8,75–9 milionů tun,
přičemž 55–60 % prodejů by

Pan Horníček dole v dole

za tunu (1500 korun). Firmě se
meziročně podařilo o 16 % snížit
náklady na vytěženou tunu na 68
eur (1830 korun), náklady na administrativu meziročně klesly dokonce více než o čtvrtinu.

mělo tvořit koksovatelné uhlí.
Investiční výdaje by se měly pohybovat pod 90 miliony eur, prozatím bylo proinvestováno 45 milionů eur, což představuje meziroční pokles o 56 %. Náklady na vytěženou tunu bez započtení Závodu
Důl Paskov by se měly pohybovat
kolem 65 eur.
V roce 2015 chce ﬁrma vytěžit
7,5–8 milionů tun uhlí, přičemž
nepředpokládá významnější pohyby cen ani u koksovatelného,
ani u energetického uhlí.
Firma v oznámení zároveň informovala o výsledcích v říjnu dokončené kapitálové restrukturalizace. „Za podpory a účasti našich stakeholderů (zainteresovaných stran) jsme dosáhli dohody,
která vedla k získání 185 milionů
EUR nového kapitálu, redukci našeho nesplaceného dluhu o 35 %

z 825 milionů EUR na 535 milionů EUR, prodloužení splatnosti nových dluhopisů do roku 2020
a k významnému snížení nákladů na obsluhu dluhu. Ve výsledku NWR disponuje kapitálovou
strukturou, která je udržitelnější v nadále kritických podmínkách na trhu, kdy útlum poptávky
na jedné straně a převis nabídky
na straně druhé vyústily v nízké
globální ceny koksovatelného uhlí
a nízké regionální ceny energetického uhlí,“ říká předseda představenstva NWR Gareth Penny.

Musíme snižovat náklady
FOTO: Radek Lukša

Společnost dosáhla
výrazného pokroku
ve zvyšování efektivity
a snižování nákladů.
Vyhlídky na trhu
zůstávají špatné

V roce 2015 chce společnost OKD
vytěžit 7,5–8 milionů tun uhlí.

Penny ve svém vyjádření zároveň zdůrazňuje, že i přes pokles
nákladů v provozu i administrativě musí firma důrazně pokračovat v optimalizaci svých
provozů a zajistit, aby se těžba

„nadále posouvala po nákladové křivce směrem dolů“. Penny
oceňuje vynikající práci, kterou
se podařilo všem zaměstnancům
v letošním roce vykonat, a úsilí, s nímž se zaměřili na optimalizaci provozu, zvýšení efektivity a snížení nákladů. Vzhledem
k tomu, že na obzoru nejsou viditelné známky oživení černouhelného trhu, je podle něj nutné
se „nadále soustředit na provozní optimalizaci a přísnou nákladovou disciplínu a zároveň pracovat na zlepšení bezpečnostních ukazatelů“.
Firma vykázala v daném období zisk EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní a odpisů) čtyři miliony, ale provozní ztrátu 60
milionů a čistou ztrátu 128 milionů eur.
ms
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Přečetli jsme jinde

Start Programu sdílení
skoronehod se blíží
STONAVA – V minulých vydáních
Horníka jsme informovali o startu
Programu sdílení skoronehod,
který začne zkušebně fungovat
v OKD od 1. prosince letošního
roku a v tom příštím se stane
jedním z pilířů nové bezpečnostní
kampaně.
Skoronehoda je událost, při
níž mohlo dojít k ohrožení života,
zdraví nebo majetku a jen shodou
okolností, náhodou nebo štěstím
k žádným negativním, nebo dokonce fatálním důsledkům nedošlo.
Proto používáme také názornou
pomůcku, která celý projekt
zjednodušeně deﬁnuje jako 3N –
Naštěstí nedošlo k neštěstí.

Systém má
svůj původ v letectví
„Systém hlášení skoronehod byl
zaveden v leteckém průmyslu
v USA již v roce 1976. Byl to jeden
z prvních důvěrných systémů podávání zpráv. Následovaly podniky
z dalších branží, jako je například
doprava, zdravotnictví, požární
bezpečnost nebo medicína,“ říká
vedoucí odboru řízení bezpečnosti
OKD Pavel Zajíček. Podle něj
byla na základě tohoto systému
například zavedena opatření jako
vypínání elektrických zařízení
v letadlech, protože mohou rušit
navigační vybavení.
„Jeden z nejznámějších příkladů, na kterém se vysvětluje vliv
malé závady na katastrofu s fatálními důsledky, je případ amerického raketoplánu Challenger. Ten
v roce 1986 vybuchl se sedmičlennou posádkou na palubě poté, co
vznikla závada vlivem vadných „O“
kroužků. Experti odpovědní za let
tuto skutečnost podcenili a dali
život kosmonautů všanc hrozícímu
riziku,“ říká Zajíček.

Systém sdílení skoronehod se
ze světa postupně dostal i do naší
země. Aplikují ho například
ArcelorMittal nebo ČEZ. Poučit
se z nahlášených skoronehod
a přijmout potřebná opatření je
pochopitelně lepší, než čerpat
poučení až ze skutečných zranění
a úrazů.

Páteční zásah
záchranářů v lokalitě
ČSA Závodu Důl
Karviná patřil mezi ty
nejnáročnější. Zmiňuje
to hlavní inženýr Hlavní
báňské záchranné
stanice v Ostravě
Zdeněk Pavelek.

Hlásit skoronehody
se vyplatí
Ve společnosti OKD byla zavedena
povinnost hlásit skoronehody
u nové dobývací metody Room and
Pillar v Závodě Důl ČSM. Oproti
povinnosti každého zaměstnance
daného pracoviště vyplňovat tento
lístek vždy před směnou a po jejím
skončení bude nový systém jednoduchý, založený na dobrovolnosti
a s motivačními prvky pro ty, kteří
se aktivně zapojí.
„Že se vyplatí skoronehody
hlásit potvrzují zkušenosti z ﬁrem,
kde byl systém zaveden. Podle
takzvané bezpečnostní pyramidy
připadá na jeden smrtelný nebo
závažný úraz deset drobných
zranění, třicet případů, kdy dojde
ke škodám na majetku, a dokonce
600 případů skoronehod,“ vysvětluje Zajíček.
Podle něj bude systém nastavený tak, že zaměstnanci, který
skoronehodu nahlásí, je zaručena
ﬁrmou beztrestnost. Naopak může
být v rámci měsíčního vyhodnocení odměněn.
Po nahlášení skoronehody se
zástupci odboru bezpečnosti se
zaměstnancem, který nehodu
nahlásil, spojí, aby vše prošetřili
a odhalili příčiny daného stavu.
Následně budou přijata protiopatření, aby se rizikový stav
v budoucnosti neopakoval a eliminovala se možnost jeho vzniku
v budoucnu. Přijatá opatření pak
budou rozšířena na ostatní pracoviště a závody.

OSTRAVA – O otřesu, který dosáhl
síly 3,5 stupně Richterovy škály,
věděli záchranáři díky monitoringu okamžitě. Následnou záchrannou akci řídil Zdeněk Pavelek
z povrchového dispečinku.
Otřes nastal v 11.44. Jak báňští
záchranáři poté postupovali?
Po poskytnutí pomoci postiženým horníkům museli zajistit
bezpečnost na pracovišti, aby se
například sama od sebe nevznítila uhelná hmota nebo nevybuchl plyn. Teď musí místo dostat
do bezpečného stavu pro možnost
sfárání vyšetřovací komise obvodního báňského úřadu, odborářů, vedení OKD i Závodu Důl
Karviná.
Zkusme to přiblížit, kolik záchranářů mířilo pod zem?
Byl to plný výjezd pohotovosti, tedy 26 lidí. Protože se jednalo o likvidaci vůbec nejsložitějšího
typu nehody, byl nutný i dostatek
zdravotníků. Účastnili se čtyři lékaři a dva zdravotničtí záchranáři.
Jak rychle po otřesu se dozvídáte o tom, že pod zemí zůstali
uvězněni lidé?

ms

Hlavní inženýr Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Zdeněk Pavelek.
O samotném důlním otřesu víme
okamžitě díky soﬁstikovanému
způsobu monitoringu geofyzikál-

V první fázi je
důležité identiﬁkovat
postižené. Na místě
víří prach, lidé jsou
pokryti jeho vrstvou
a bývá problematické
je najít.
ní aktivity celého horského masivu. Během několika minut je pak
upřesněno místo, kde otřes nastal. Epicentrum je možné stanovit s přesností na centimetry.

Indie chce omezit dovoz uhlí
stálý přístup. V zemi funguje 103
uhelných elektráren, nicméně
na začátku listopadu 60 z nich
hlásilo, že nemají dostatek paliva
pro výrobu.
Módí nedávno také oznámil,
že uhelný sektor v zemi se otevře
pro soukromé těžaře, kteří budou
moci konkurovat Coal India, který
v současnosti zajišťuje 80 procent
indické produkce.
V minulém ﬁskálním roce bylo
do země po moři dovezeno 168
milionů tun uhlí. Analytici jsou
k plánům Indie skeptičtí a nevěří,
že se země dokáže obejít bez dovozu uhlí tak brzy. Pokles importu
by měl zároveň negativní dopad
na světový trh, stále bojující s velice nízkými cenami, které vedly
v uplynulých letech k uzavření
stovek dolů po celém světě.
ms

Bývalému slaboproudaři
z dolů Doubrava a ČSA
Zdeňku Kolářovi pomáhá
při podnikání manželka
a také přátelé z havírny
DOUBRAVA – Když svého času potřebovali v čistírně odpadních vod
(ČOV) v Hradci nad Moravicí vyměnit u biokontaktoru, jenž je
srdcem tohoto zařízení, hřídel
a ložiska, udělali to chlapi odkojení šachtou doslova po havířsku.
A snad desetkrát levněji, jak upozornil bývalý důlní slaboproudař
Zdeněk Kolář provozující nyní
živnost v tomto oboru.
„Kdyby tam tehdy přijeli zástupci výrobce technologie ze
středních
Čech,
potřebovali by sundat střechu a povolat je-

řáb pro zvednutí biokontraktoru. Já si s kamarády ze šachty, co
pro mě pracují na dohodu, poradil. Máme zkušenosti, umíme improvizovat, takže jsme si vyrobili
přípravky a použili zvedák známý
také jako hupcuk,“ líčil živnostník
z Doubravy.
Ten se pustil do podnikání v roku 2000, kdy v tuzemsku nastal boom v oblasti ČOV.
„Čistírny je totiž zapotřebí provozovat. Podobně jako například
těžní jámy na šachtě, které se každý den profáravají, pravidelně
kontrolují a podle aktuální potřeby i udržují,“ popsal Kolář svou
hlavní činnost. Klíčů od ČOV nejen na Karvinsku má ve svém voze
slušnou hromádku.
Kolář je vyučeným mechanikem elektrických zařízení, avšak
v nové profesi využívá i znalostí ze

57/40-IV/14

Moje lékárna
Na Fryštátské
Fryštátská 168/32
733 01 Karviná-Fryštát

FOTO: Radek Lukša

Akci lze uplatnit v lékárnách

Platnost akce do 31. 3. 2015.

Zával tam tedy byl.
Ano, částečný. V první fázi je samozřejmě nejdůležitější identiﬁkovat postižené. Na místě víří
prach, lidé jsou pokryti jeho vrstvou a bývá problematické je najít.
Mají v tu chvíli záchranáři čas
na vlastní emoce?
Emoce tam jsou vždycky. Hlavně
je třeba říct, že kdo se nebojí, tak
je nebezpečný sám sobě i svému
okolí. Jde o to, aby emoce byly
v jistých mezích a pomoc postiženým byla adekvátní.
V kolik hodin se záchranáři dostali k zasypaným horníkům?
Podle protokolu lékařského výjezdu ze stanice vyjížděli v 11.58

Byl páteční zásah něčím
neobvyklý?
Především tím, že během něj stále
doznívala seizmická aktivita horninového masivu. Na řídicím pracovišti jsme to museli hlídat, abychom co nejvíc omezili ohrožení
zasahujících záchranářů.
Jak dlouho jste u báňské záchranné služby?
Od roku 1989 do dneška. K zásahům jsem začal jezdit v roce 1990.
Jeden z mých prvních byl na Dole
Barbora, kde tehdy zahynulo třicet horníků. Já tam tehdy byl jako
elév.
MF DNES

Báňští záchranáři v akci
 O tom, že po otřesu, který
nastal v pátek v 11.44, zůstali
pod zemí uvězněni havíři, se
záhy dozvěděli báňští záchranáři. Na pomoc zasypaným
vyrazili ze stanice v 11.58.
 Po sfárání do lokality ČSA
šestadvacetičlennou partu
čekaly ještě asi čtyři kilometry
důlním vláčkem.
 Na místě, kam dorazili
ve 13.05, ošetřili devět
z dvanácti zasypaných horníků. Třem z nich už bohužel
nemohli pomoci.
 Po vyfárání předali zraněné
zdravotníkům, kteří zajistili
převoz do nemocnic.

Čistírny odpadních vod je třeba provozovat, vysvětloval živnostník.
rou agendu. Jsme svými vlastnízámečničiny, mechaniky, chemie.
mi pány, i když není výjimkou, že
„Mám na provozování ČOV odděláme od rána do večera,“
bornou koncesi. Zkoušky
přiblížil.
jsem dělal u České inpřiblí
Na doubravskou
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chovým
slaboprouZ havírny přitom
m
chov
odešel po necelých třicedařům, a když zjistil,
že ti důlní berou více, stal se
ti letech již jako celkem zavedena osmadvacet let jedním z nich.
ný podnikatel, navíc jeden z prvPo útlumu Doubravy byl krátce
ních drobných živnostníků v obotaké na ČSA. „Dost z toho ve mě
ru ČOV. „Moje manželka mě záhy
zůstalo. S chlapy jsem stále v konnásledovala. Teď podnikáme spotaktu,“ zakončil.
lečně, žena vede především veškeRadek Lukša
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PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU
ZÍSKÁTE SLEVU 5 % PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ
V CELKOVÉ HODNOTĚ NAD 500 KČ.

PharmaPoint
EVICO lékárna
Hlavní třída 59
736 01 Havířov-Město

Jak to vypadalo na místě, bylo
složité se k horníkům dostat?
Při otřesu se hornina vysunuje
do prostoru důlního díla. Páteční
zásah směřoval k odstranění následků tohoto otřesu, tedy závalu,
ale i všech dalších nebezpečí, která
tam mohou nastat, třeba případného úniku metanu, oxidu uhelnatého či samovznícení uhelné hmoty.

a prvotní kontakt s postiženými
měli v 13.05. Přejezd k Závodu
Důl Karviná jim zabral asi dvanáct minut.

Zkušenosti ze šachty se hodí
i v čistírnách odpadních vod

Ze světa

DILLI – Třetí největší dovozce uhlí
po moři, Indie, plánuje podle
ministra hospodářství zastavit
do tří let dovoz energetického uhlí
tím, že státní těžební gigant Coal
India zvýší svou produkci. Premiér
Indie Nárendra Módí těžební
společnost vyzval, aby do roku
2019 více než zdvojnásobila svou
těžbu na jednu miliardu tun ročně,
aby byla schopna zajistit dodávky
pro existující i právě budované
elektrárny.
Premiér občanům země slíbil,
že do roku 2022 bude zavedena
elektřina pro všechny obyvatele
Indie. Z uhlí pochází v současnosti 60 procent energie v zemi.
Nicméně nedostatek paliva
často znamená, že miliony lidí
nemají k dodávkám elektřiny

Bylo těžké dostat se k místu
události? Horníci fárají do oblasti dnes už zlikvidovaného Dolu
Doubrava přes lokalitu ČSA
Závodu Důl Karviná...
Je to jedno z nejvzdálenějších pracovišť, protože je to oblast ochranného pilíře jam bývalého Dolu
Doubrava. Ta trasa může mít nějaké čtyři kilometry. Existuje tam
poměrně propracovaný systém
důlní dopravy, protože se tam stále
pracuje. V době zásahu se veškerá
doprava zastavuje – a vše je k dispozici báňským záchranářům.

FOTO: Josef Lys

Hlásit rizikové situace
je lepší, než řešit
až fatální následky

K místu závalu jsme to měli
čtyři kilometry, líčí záchranář

Zdeněk Kolář v jedné z ČOV uprostřed domovské obce Doubrava.

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Miroslav Šmíd už dávno
spojil havířinu a kulturu,
což mu vyneslo
nominaci mezi činnými
osobnostmi staršími
pětašedesáti let

Většinu z nich už jako pracovník Vědecko-výzkumného uhelného ústavu v Radvanicích, kde
prošel různými posty až po vedoucího výzkumu (náměstka ředitele). Zabýval se – mimo jiné s partnery z Německa, Belgie, Francie,
Velké Británie či Austrálie – problematikou průtrží uhlí a plynů
v černouhelném hornictví, která
není dodnes spolehlivě vyřešena.
„Mým nejvyšším vyznamenáním byla Státní cena od prezidenta ČSSR za výzkum právě v této
oblasti. Dali mi ji, i když jsem nebyl členem komunistické strany,“
nechal se slyšet Šmíd, jenž nedávno absolvoval slavnostní ceremoniál taktéž na ostravském magistrátě. Seniorem roku se sice nestal,
nicméně nominace za přínos v oblasti kultury ho nesmírně těší.

OSTRAVA – Hornictví a kultura provázejí Miroslava Šmída z ostravského sídliště Poruba celým životem
v takové míře, že se mu o nich i nyní
v sedmaosmdesáti letech skoro každou noc zdává. A jelikož v jeho případě jedno úzce souvisí s druhým,
objevil se také mezi pěticí favoritů
na titul Seniora roku 2014 udělovaný radnicí města Ostravy.

Bez zajímavosti není již začátek jeho životní poutě. „Narodil
jsem se jako vůbec první dítě
z vesnice Hrušky u Slavkova v porodnici v Brně,“ rozpovídal se pamětník, který přišel jako ani ne
patnáctiletý na Ostravsko v roce
1942. Vzdělání získal na tehdejší dvouleté Horní škole. Po ní ještě se dvěma spolužáky nastoupil
jako revírník na šachtu Prezident
Beneš (také Jan Karel, nyní ČSA).

Radek Lukša

Slezskoostravská Sedmička

FOTO: Radek Lukša a MMO

„Každý, nejen starý
havíř by měl znát
jméno Miska; já jsem
tohoto chlapa měl
v kolektivu a udělal
z něj předáka,“
upřesnil Šmíd.

Miroslav Šmíd má doma spoustu hornických relikvií a vzpomínek na léta v OKR.
Protože vedl ve Slezské
Ostravě mládežnickou skupinu
Slezskostravská sedmička, přešel
pak na šachtu Trojice. „Jsem posledním žijícím členem historicky druhé v pořadí založené úderky. Té naší se ale nikdo v revíru
ani republice nevyrovnal,“ nechal
se slyšet Šmíd, jenž absolvoval
též Báňskou (později Hornickogeologickou) fakultu na VŠB
v Ostravě.

V rubáňové osádce na Trojici,
kde svého času fáral jako štajgr, měl i jistého Jaroslava Misku.
„Když jsme fedrovali v 7. sloji jakloveckých vrstev, udělal jsem
z Misky předáka, a ostatní už je
součást historie dolů. Vypracoval
se až na generálního ředitele
OKR,“ pokračoval Šmíd s tím, že
on sám poznal v letech 1945 až
1990 všechny činné doly našeho
revíru.

Miroslava Šmída navrhli jeho
blízcí v anketě Senior roku
právě za působení v mládežnickém kulturním souboru
Slezskoostravská sedmička. Tu
ostatně založil týden po osvobození města od nacistů jiný havíř,
zámečník František Kulhánek ze
šachty Michal. „Jsme hornická
mládež od Trojice,“ znělo v hymně pěvecko-recitační Sedmičky,
do jejíhož repertoáru Šmíd přispíval i textařsky. Z původního
jádra podle něj zůstalo naživu
pět lidí. V dobách největší slávy
přitom Sedmička čítala 150 až
200 členů.

FOTO: Adam Januszek

Hornický pamětník mezi
ostravskými Seniory roku
V sobotu 15. listopadu oslavila kapela koncertem v karvinském domě kultury
25 let od svého vzniku.

Malá černá hudba
oslavila 25 let existence
Koncert ke čtvrtstoletí
karvinské dechovky přilákal
do MěDK kromě skalních
příznivců i kolegy z Polska

Dechovém orchestru Májovák.
Hlavy dohromady dali tři lidé
– Petr Schwarz, Josef Šťastný
a současný kapelník Milan Kupka
– a vznikla Malá černá hudba.
Od samotného začátku kapela
KARVINÁ – Před překvapivě ne
hrála převážně písničky z jižzcela zaplněným sálem oslavila
ních Čech a postupem času se
karvinská Malá černá hudba výrorepertoár, ale i samotný soubor,
čí 25 let své existence. Moderátor
rozšiřoval až na současných
během skladeb seznamoval přítřináct interpretů a čtyři vydané
tomné s historií kapely a celkově
nahrávky, z toho ta první „Krásné
se koncert k tomuto jubileu nesl
dívky z Karviné“ ještě na magnev pohodovém duchu.
tofonovém pásku. Další tři „Leť
Eine kleine schwarz
písničko“, „Krásné chvíle“ a „Svět
se točí dál“ vydala kapela na CD.
Musik – černá barva
Mezi největší úspěchy kapely
v názvu symbolizuje
patří tři zlatá pásma na festivalu
Vejvodova Zbraslav (2001, 2006,
hornictví i příjmení
2007), zlaté pásmo v mezinárodní soutěži Zlatá křídlovka
prvního kapelníka.
v Hodoníně (2000), 1. místo
V překladu Malá černá ve stříbrném pásmu také
v Hodoníně (2004), nebo 1. místo
hudba.
na mezinárodním festivalu v maďarské Békéscsabě.
„Upřímně musím přiznat, že
„V současné době už soutěže
jsem čekal víc lidí. Nevím, čím si
malinko odeznívají, ale i přesto
to vysvětlit. Buď se lidem nechtěpřeji kapele do dalších let hodně
lo dávat 70 korun, anebo jsou
posluchačů a ještě aspoň jedno alpřehlceni kulturou či muzikou
bum,“ dodal kapelník Milan Kupka.
konkrétně,“ pokrčil rameny kapelPodobné přání vyslovil i zpěvák
ník Milan Kupka. Okamžitě však
Evžen Drobek. „Přeji nám
dodal, že je rád za skalní
minimálně ještě dalších
příznivce, rodiny
10 let. Všechno záleží
muzikantů či kolegy
na lidech v kapele.
ze sousedního
Já už tam toho
Polska.
moc nenazpívám,
Všechno začalo
blížím se k sedmv roce 1989,
lá
ala Ma
desátce,“ usmál
když ještě všichni
Tolik alb vyd poslední
a. To
se dobře naladěný
z původních osmi
černá hudb dál“ v roce
Drobek.
muzikantů působili
„Svět se točí
2009.
ve velkém hornickém
Adam Januszek
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JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Při vyhlašování Seniora roku 2014 s náměstkem primátora Martinem Štěpánkem.

Slavná úderka ze šachty Trojice, zcela vlevo stojí Šmíd, druhý v dolní řadě Miska.

Odchazaju aji ti nejlepši
Sobota byla Na Upadnici dost posmutněla. A něbylo se čemu diviť bo sem
ja a aji Juzek informovali osazenstvo
a pohřebach, na kerych sme byli. Ale
hlavně ja sem byl vedle smutku aji dost
nasrany na komoše, bo na pohřebě
v Albrechticích nas mohlo a mělo byť
vice. Ale popořadku. První se rozvykladal Juzek. „Umřel mi dluholety kamoš.
Tvůj menovec Lojza Málek byl dobrak
od kosti, který by muše chlup na břuchu nězkřivil nětobože ji urval nohu.
Vzdělanec ze dvuma vysokoškolskými
titulami. Ale tež velky srandista. S tym
by si se, Lojzku, rozuměl. Uměl se z kamošu aji vystřeliť. Třebas když jim z jižní
Moravy přivez z vinařské obce Hrušky
ﬂašku ze slovami: ,Dejtě se do ryla vino
z Hrušek.´ A taka blondynka převalila

vino po patře a znalecki pravila: ,Nikdy
bych nevěřila, že tak dobré víno se
dá vyrobit z hrušek.´ No, jak pravim
srandista. Už vam ho ale něpředstavim.
Škoda ho, synka. Budě mi chyběť.“
„Škoda, že sem ho něpoznal. Ale temu,
že si byl na jeho pohřebě, maš u mě
omluvenku. To ostatni tu přitomni němaju. Kaj stě byli, když v Albrechticach
chovali kamoša Kazika?! To vam, synek,
tam navrchu něodpusti!“ začal sem
zprudka. „Dobře, dobře, něchej teho
kazani a vyčitani a řekni, co a jak bylo
s Kazikem?“ zarazil mě Antek. „Pravila
mi jeho robka Ania, že byl v poslední
době važně němocny, ale moc o tym
němluvil. A temu za nami nejezdil.
Políhával po špitalach, až ho nakonec zradilo srdičko. Šak vitě, že trpěl

na ledviny aji na to srdce. Ale dal sem
se ji něvyptaval, bo šparať se nožem
v čerstve raně neni muj styl. Ale
vyprovodiť
ho přišly cele
Albrechtice.
Šak tam
byl oblibeny. A ni
enem tam.
Spominatě,
jak zme byli
v jednasedumdesatym v Katovicach
na fotbale Górnik
Zabrze s AS Roma?
Všecko vtedy zařidil Kazik
– autobus, biletky, hospodu na obid, aji pravy polski

spiritus na vařonku. A že to vtedy bylo
v Polsku uzkoproﬁlove zboži. Ale
my zme se mohli každy kupiť
tolik ﬂašek, kolik kdo chtěl. Či
jak zme byli v pětaosumdesatym na Spotkaniu Gwarków
na šachtě Wujek u Katovic.
Spominam, že nas varovali, že
je to nejvic zaplynovana
šachta v dolnoslezskim reviře. Kazik
byl už vtedy
nemocny na ledviny a srdečko
a přesto s nami
faral! A jak se
potym dobře
bavil na večernim posezeňu!

Ja, ja, byl to fajny synek. Až mu da
buch lechke papuče…“ zatlačil sem
slzu. A kamoši na tym něbyli inač. „Tuš
navrhuju po dvuch fernetach – na paměť
Kazika a Juzkoveho Lojzka,“ navrhnul
Poldek, a nikdo překvapivo něbyl proti.
Když do nas ty dvě pulky skluzly, ozval se
Erďa: „Ani něvim, esli matě chuť na moje
frky? Ale musitě se uvědomiť, jak už
řikal ten znamy televizni scenarista Dietl
v Nemocnici na kraji města po smrti
dochtora Štrosmajera, že aji ti nejlepši
z nas odchazaju! Tuš se s tym smiřme
a poslechnitě se, co hlasili v ostravske lokalce z ampliona namisto mena zastavki:
Cestující důchodci, pozor! Chcete si v autobuse, trolejbuse či tramvaji sednout?!
Staňte se řidiči MHD! Fajne, ni?!“
Tuš Zdař Buh, vaš Lojzek

Panorama

Seriál – 6. díl

Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům
KARVINÁ – Téma, kterému jsme se
zatím nevěnovali, se týká nás všech.
Všichni totiž chceme bydlet a je
vhodné si pořídit místo k bydlení
podle vlastních představ či představ
společných s rodinnými příslušníky.
Náklady na pořízení bydlení se odvíjejí nejčastěji v závislosti na velikosti rodiny, často se setkáváme s tím,
že na koupi nebo stavbu domu
či bytu nám naše úspory prostě
nestačí.

Jak na hypotéku?
Potom přichází na řadu možnost využít např. hypoteční úvěr neboli hypotéku. Ačkoliv půjčovat si na střechu nad hlavou třeba není zrovna
váš šálek čaje, bydlet například
spolu s rodiči na malém prostoru se
už také nedá vydržet. Co nás může
povzbudit k danému rozhodnutí,
je skutečnost, že aktuální úrokové
sazby pro klasické hypotéky jsou
na našem trhu nejnižší v historii.
Co všechno musíte splnit,
aby takový úvěr byl schválen?
Nejdůležitější jsou pro banku naše
příjmy, jaké máme zaměstnání, zda
žádáme sami či nikoliv, kolik nás
žije ve společné domácnosti, včetně
dětí, ke kterým máme vyživovací
povinnost, nebo zda na naši osobu
není vyhlášena exekuce.
Na prvním místě jde o příjmy
za poslední rok před rokem žádosti.
V tomto případě jsme ve výhodě,
pokud nám měsíčně chodí příjem ze
zaměstnání na účet banky, u které
žádáme hypotéku. V opačném
případě je nutno doložit potvrzené
příjmy ze zaměstnání dle pokynů
hypotečního specialisty. Důležité
budou rovněž měsíční výdaje. Rozdíl
mezi těmito částkami pochopitelně
musí být dost vysoký na to, aby
pokryl budoucí splátku úvěru a ještě
zůstala rezerva.

Co je vše potřeba
Pokud vlastníme kreditní-úvěrovou
kartu či karty, potom jsme v nevýhodě, a to i v případě, že z nich v době
žádosti nebylo čerpáno. Žadatel se

zaměstnáním na hlavní pracovní
poměr na dobu neurčitou, pakliže
tato smlouva netrvá krátce, bude
ve výhodě. V době podání žádosti
bychom také neměli čerpat nemocenskou. Pokud jsme podnikatelé,
potom jsou nutná přiznání k dani
z příjmů fyzických osob potvrzená
ﬁnančním úřadem za poslední dvě
zdaňovací období, rovněž čestné
prohlášení o bezdlužnosti vůči
ﬁnančnímu úřadu, okresní správě
sociálního zabezpečení a zdravotní
pojišťovně. Je také nutné doložit
ostatní příjmy jako důchod, rodičovský příspěvek, výměr sociální
dávky s výpisem z účtu, na který
je dávka zasílána (za poslední tři
měsíce). Pro vylepšení našeho
skóre při žádosti o úvěr si můžeme
přizvat coby spolužadatele partnera
či partnerku, manžela, manželku,
druha, družku.
Jestliže žádáme sami, banka
bude nejspíše spolužadatele
vyžadovat. Nesmíme zapomenout
na odhad nemovitosti či pozemku,
na který žádáme úvěr. Je vhodnější,
jestliže si ho necháme zpracovat
bankou. Dále po nás bude banka
požadovat nabývací titul k ﬁnancované nemovitosti či pozemku,
kupní smlouvu a výpis z katastru
nemovitostí.
Nemovitost bude také potřeba
pojistit, budeme tedy potřebovat
pojistnou smlouvu, která musí
odpovídat požadavkům banky.
V případě, že bude žádost nakonec
schválena, budeme si muset vybrat
z nabídky pojištění k hypotéce pro
naši osobu, žadatele. Banka se tak
kryje proti riziku, že bychom například vážně onemocněli, ztratili zaměstnání či zemřeli. Potom je dobré
provětrat staré pojistné smlouvy
a jestliže nějakou již vlastníme,
můžeme ji nechat změnit pouze
na spoření. Je vcelku zbytečné,
abychom byli přepojištěni. Pokud si
nastavíme u hypotéky mimořádné
splátky, potom se nám tyto úspory
určitě budou hodit.

Ďáblova bible je vystavena
Kopie největší rukopisné
knihy na světě Codex
gigas váží 78 kilogramů
a její cena je odhadována
až na půl milionu korun
KARVINÁ − Návštěvníci fryštátského zámku mají vskutku jedinečnou
příležitost obdivovat přesnou kopii největší rukopisné knihy na světě – Codex gigas, též Ďáblova bible.
Tu se svým týmem vytvořil v roce
2007 u příležitosti knižní výstavy v Olomouci podle originálu ze
13. století knihařský mistr Jiří Fogl
za pouhé tři týdny.
„Můj tým, ale i rodina, jsme
na tom dělali takřka čtyřiadvacet hodin denně. Pro představu –
jen týden nám zabralo šití,“ uvedl na vernisáži karvinské výstavy
sám Jiří Fogl a poodhalil další zajímavosti z historie originálu knihy. „Ten ukradli Švédové jako válečnou kořist během třicetileté války i s dalšími cennostmi. Do té
doby patřil vedle jiných předmětů do sbírky císaře Rudolfa II., po-

KARVINÁ – Střední škola techniky
a služeb (SŠTaS) Karviná není
v ostravsko-karvinském revíru známá
jen díky obnově českého hornického
učňovského školství; žáci i pedagogové se totiž neváhají zviditelnit také
ve sportovních podnicích na mnohdy
vysoké úrovni. Jako třeba první sobotu v listopadu na Hornické desítce
ve Frýdku-Místku!
„Mezi celkem 760 běžci na deset
kilometrů, mezi nimiž nechyběli
opravdu špičkoví atleti jak z tuzemska,
tak zahraničí, se na start postavilo pět
reprezentantů naší školy. Kromě mě
učitel tělocviku Tomáš Hlavenka za pedagogický sbor. Pak Josef Husár z mé
zámečnické třídy 3N a Marek Hota
s Lukásem Kleczkou ze 3A za žáky,“
oznámil Viktor Pavelka, jenž na SŠTaS
učí teoretické předměty a připravuje
i budoucí důlní pracovníky.
Dva pedagogové a tři učni ve třech
okruzích H10 všichni zaběhli osobní
rekordy. „Můj v čase 45 minut a 45
sekund což znamenal jedenadvacáté

Pověra, nebo pravda?
A proč vůbec Ďáblova bible? „Kvůli
slavnému vyobrazení ďábla v ní, ale
také díky legendě, která říká, že autor toto dílo napsal za trest a za jednu noc právě s pomocí ďábla. Určitě
to ale je pouze pověra, která tu knihu udělala ještě zajímavější. Bylo
a stále je nemožné stihnout napsat
něco takového přes noc. Odhaduji,
že kniha byla psána dvacet let,“ doplnil knihařský mistr.

Letadlem k moři
léto 2015

Mgr. Hana Grzegorzová

místo v kategorii M54,“ uvedl Pavelka
s tím, že kolega Hlavenka absolvoval
závod za 50:17. Učni dorazili do cíle
v časech 45:57 (Hota), 49:53
(Kleczka), a ten nejlepší dokonce
za 39:50 (Husár).
„Pepa Husár je házenkář, umí
zaběhnout kilometr za tři minuty a drží
rekord SŠTaS na našem školním
hřišti. Z naší pětky na Hornické desítce
byl nejlepší, ale bohužel dosáhl jen
neoﬁciálního času. Cítil se při svém
prvním závodě tak nervózní, že si
zapomněl vzít kontrolní čip a běžel
bez něj. Ve výsledcích se sice objevil,
ale mezi diskvaliﬁkovanými,“ vysvětlil
třídní Pavelka.
Běžci ze SŠTaS se podle něj každým
rokem vylepšují přibližně o minutu.
Recept? Stačí prý jen poctivě a pravidelně trénovat. „Při vytrvalostním
běhu na deset kilometrů a větší vzdálenosti každý závodník bojuje hlavně
sám se sebou, ostatní běžce vnímá
spíše jako spřízněné duše než jako
soupeře. A to je na běhání na větší
vzdálenosti to krásné,“ doplnil Pavelek
a upozornil, že pro příští jubilejní
30. ročník Hornické 10 přivítají další
parťáky.
uzi

640

Knihařský mistr Jiří Fogl v Karviné představil kopii Ďáblovy bible.

Codex gigas obsahuje
latinsky psanou bibli,
různé dobové záznamy
či Kosmovu kroniku
Kniha má celkem 640 stran,
ale potištěno jich je jen 210, které jsou ve 105 složkách. Švédská
strana totiž vlastní výhradní práva, a tak Češi, konkrétně pan Fogl,
mohli kopírovat právě jen třetinu. „Zajímavostí je, že postupem
času vykomunikoval se švédskou
stranou celkové potištění, ale to se
nakonec neuskutečnilo,“ uvedla
Ingrid Szczypková z Odboru rozvoje karvinského magistrátu. Každý
list váží 250 gramů a rozměry knihy jsou 920 x 510 x 28 mm. Zdobení
je téměř identické s originálem.

Výstava se těší velkému zájmu veřejnosti. Za dva týdny ji navštívilo přes tisíc lidí.

Osobní rekordy pro učitele
hornických tříd na SŠTaS
Na běžeckém závodě se
neztratili ani žáci, byť ten
nejlepší vše absolvoval bez čipu

tom už se stal součástí sbírky švédské královny
ny
Kristiny,“ uvedl.
Kniha začíná rukopisem Starého
zákona a pokračuje
přes historické prámá
ce Židovské staroTolik stran x
žitnosti a Židovské
kopie Code
války nebo přes stagigas.
rověkou Encyklopedii
ii
od Isidora až k Novému
mu
zákonu a k poslednímu z dl
dlouhých děl, právě latinsky psané
Kosmově kronice. V rukopise ale
pochopitelně najdeme i některé
kratší texty.

FOTO: Adam Januszek
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Nepřehlédněte zájezdy označené:

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

SLEVA AŽ 20%
Dítě ZDARMA
nebo jen za 1 000 Kč !
Snížená záloha 1 500 Kč
Pojištění nebo
parkování ZDARMA

Letadlem z Ostravy
Mallorca • Jižní Španělsko – Almería
• Jižní Itálie – Kalábrie • Turecko •
Bulharsko • Korfu • Zakynthos • Kréta
• Rhodos • Kos • Severní Kypr

6.12.
590 Kč
6.12.
790 Kč
13.12.
1 680 Kč
13.– 14.12. 2 140 Kč
13.12.
1 090 Kč
13.12.
790 Kč
20.12.
790 Kč

FOTO: SŠTaS Karviná

56/40-VI/14

Informace a prodej zájezdů v níže uvedených kancelářích Čedoku:
Nový Jičín
Opava

✆ 556 701 598
✆ 553 711 202

V úterý a ve středu 25.
a 26. listopadu obdrží
zaměstnanci OKD a HBZS
zaměstnanecké poukázky
STONAVA – Zaměstnanci si poukázky vyzvednou na své lokalitě,
na které pracují. Například zaměstnanci z dílny Závodu SC na lokalitě
ČSM Sever si poukázky vyzvednou
na lokalitě ČSM Sever, zaměstnanci Závodu úpraven na lokalitě Lazy
si poukázky vyzvednou na lokalitě
Lazy, zaměstnanci Podniku na lokalitě ČSA si poukázky vyzvednou
na lokalitě ČSA atd. V tabulce níže
jsou uvedena místa a časy výdeje
dle jednotlivých lokalit.
V případě dotazů, na které jste zde
nenašli odpověď, se obracejte na administrátorky sociálních služeb
na vašem závodě nebo na specialistu sociálních služeb telefon 852-3415.

které musíte splnit, abyste
dostali poukázky za rok 2014
(rozhodné období je
od 1. 1. do 31. 10.)

Prodej zájezdů Vánoce, silvestr a zima 2014/15 v plném proudu !!!
Zástupci karvinské SŠTaS na Hornické 10 ve Frýdku-Místku.

Výdej zam

Podmínky výdeje

Adventní zájezdy autokarem z Ostravy a dalších moravských měst

Frýdek-Místek ✆ 558 434 877
Karviná
✆ 596 311 010

Kopie
Ďáblovy
bible
se
v Moravskoslezském kraji objevila vůbec poprvé. Město Karviná se
samo postaralo o to, aby sem byla
dovezena z Vamberka, kde ji dočasně uložil v místní knihovně právě
knihařský mistr Jiří Fogl. „Šlo o komunikaci. Pan Fogl byl velmi ochotný, a tak se nám celou záležitost
podařilo dotáhnout do úspěšného
konce. Návštěvníci tak mají možnost vidět tento unikát na vlastní
oči,“ vysvětlila Szczypková.
Švédové „svůj“ originál zapůjčili na výstavy pouze třikrát. V roce
2007 se objevila i v Česku. V pražském Klementinu se pro obrovský zájem celá vernisáž dokonce
prodloužila o tři měsíce až do jara
2008. Výstava v Karviné se rovněž těší obrovskému zájmu a po-

Centrum personálních služeb

Nejvýhodnější nabídka
pobytových zájezdů v první minutě
Vánoční Krakow
Předvánoční Vídeň
Vánoční čas v malebném Salzburgu
Adventní Praha s plavbou po Vltavě
Vánoční Budapešť
Adventní Bratislava
Vánoční Wroclaw

V Karviné až do 14. prosince

Ostrava
✆ 596 124 087
Ostrava Avion ✆ 595 782 648

Vsetín

✆ 571 412 075

www.cedok.cz

 pracovní poměr jste uzavřeli
min. 1 rok před začátkem
rozhodného období, to znamená
uzavření pracovního poměru
v OKD, resp. HBZS nejpozději
1. ledna 2013,
 v rozhodném období musíte mít
odpracováno min. 140 směn,
 v rozhodném období nesmíte
mít neomluvenou absenci – při
dodatečně omluvené „Z“ po
31. říjnu 2014 nárok na poukázky nevzniká!
 při sjednaném životním
pojištění a převedení částky
na penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele nárok
na zaměstnanecké poukázky
nevzniká.

Panorama

na zámku v Karviné

PERMONÍKY PŘIJAL PRIMÁTOR
Tomáš Hanzel přijal
na zámku ve Fryštátě
členy pěveckého
sboru a poděkoval jim
za skvělou reprezentaci
města v zahraničí

co je přístupné delší dobu, už není
úplně atraktivní,“ dodala Ingrid
Szczypková s tím, že dokonce přijíždějí i polští návštěvníci.
Zájemci si mohou knihu prohlédnout vždy v úterý až pátek od 10
do 16 hodin a o víkendech od 10
do 17 hodin. Vstup je zdarma.

KARVINÁ − O skvělém a nečekaném
úspěchu světoznámého karvinského pěveckého sboru v jihokorejském Busanu, odkud přivezl dvě
první a jedno druhé místo, jsme již
informovali v Horníku č. 38.
Druhou listopadovou středu však úspěšné interpretky a interprety i se sbormistryní Evou
Šeinerovou přijal na zámku
Fryštát v centru Karviné i primátor města Tomáš Hanzel, aby jim
poděkoval za výbornou reprezentaci ve světě, a dokonce přislíbil finanční pomoc do budoucna. Eva
Šeinerová při setkání zopakovala,
že s takovými úspěchy nikdo nepočítal, primátorovi s radostí ukázala získaná ocenění, a dokonce mu
přeložila korejské nápisy z pamětního svitku.
„Byli jsme všichni potěšeni, že
nás pan primátor přijal na zámku

Adam Januszek

Věděli jste, že…?
 Originální knihu napsal jeden
mnich nejspíš ve 13. století v podlažickém klášteře
u Chrudimi
 Originál je uložen v Královské
knihovně ve švédském
Stockholmu
 Kromě Švédska viděli originál už
pouze lidé v Berlíně, New Yorku
a Praze
 Kniha váží 78 kilogramů a cena
vystavené kopie je přibližně půl
milionu korun
 Tým knihařského mistra Jiřího
Fogla měl na zhotovení kopie
pouze tři týdny
 Vystavená kopie je potažena
kůží z polských krav

Codex gigas s kovovým zdobením je potažen bělavou kůží a váží přes 70 kilogramů.

městnaneckých poukázek
lokalita ČSA

lokalita Lazy

lokalita Darkov

lokalita 9.květen

pomocný závod
Darkov

lokalita ČSM Sever

lokalita ČSM Jih

lokalita Staříč

VÝDEJNÍ MÍSTO

VÝDEJNÍ
DEN

25.11.2014

5.30–9.00, 10.45–15.00,
17.00–23.00

26.11.2014

5.30–9.00, 10.45–15.00

25. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–15.00,
17.00–23.00

26. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–15.00

25. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–15.00,
16.00–18.00

26. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–14.30

25. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–15.00,
16.00–18.00

26. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–14.30

25. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–15.00,
16.00–18.00

26. 11. 2014

5.30–9.00, 10.45–14.30

25. 11. 2014

5.30–8.30, 11.00–14.30,
17.00–18.00, 19.30–22.15

26. 11. 2014

5.30–8.30, 11.00–14.30

25. 11. 2014

5.30–8.30, 11.00–14.30,
17.00–18.00, 19.30–22.15

26. 11. 2014

5.30–8.30, 11.00–14.30

kanceláře mzdové účtárny

kanceláře mzdové účtárny

kanceláře mzdové účtárny
a personalistů

kancelář směnmistra

kancelář mistra SC

zasedací místnost závodu Sever

kancelář odborové organizace

v 1.patře v repremístnosti
v přízemí v kanc. č.1 (bývalý úsek
p.Balona)

25. 11. 2014
26. 11. 2014
25. 11. 2014

lokalita
Chlebovice

bývalá kancelář směnmistra v přízemí

úpravna Paskov

kancelář odborové organizace

VÝDEJNÍ ČAS

5.30–11.30, 12.30–15.00,
16.00–18.00
5.30–11.30, 12.30–15.00,
16.00–18.00
5.30–11.30, 12.30–15.00,
16.00–18.00

26. 11. 2014

5.30–11.30, 12.30–15.00

25. 11. 2014

5.30–11.30, 12.30–14.00

26. 11. 2014

5.30–11.30, 12.30–14.00

Podnik–Frenštát

zasedací místnost

25. 11. 2014

9.00–12.00

SC Pila Salma,
Golf Resort Lipiny

kancelář vedoucího, recepce

25. 11. 2014

10.30–13.00

58/40-VII/14

všichni zaměstnanci na níže
uvedené lokalitě:
Závodu, Podniku,
Servisních služeb,
Úpraven

FOTO: Milan Haluška

trvá do 14. prosince. „Takový zájem jsme vůbec nečekali a jsme
příjemně překvapeni. V neděli 16.
listopadu jsme byli na 1100 návštěvnících. A to je krásné číslo.
Musíme totiž přihlédnout k tomu,
že v tuto dobu už by byl zámek přes
týden zavřený, přestože máme přístupnou Národní galerii. Ale to,
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Obrovský úspěch v jihovýchodní Asii ocenil i primátor Karviné Tomáš Hanzel.
a poblahopřál k úspěchu na asijském kontinentu. Přece jen děti
do toho vložily hodně úsilí a práce i mimo klasické základní zkoušky o sobotách a nedělích,“ řekla Eva
Šeinerová s tím, že sbor nebyl u primátora přijat poprvé.

Desátého ročníku světového soutěžního festivalu sborů
v Jižní Koreji se zúčastnilo 38 těles s takřka šedesátkou vystoupení.
Permoník v podobné soutěži uspěl
v minulých letech například i u protinožců v Austrálii.
aja

Dopis, který potěší

Premiéra ve Vídni,
za tři dny v Ostravě

Dobrý den, pane šéfredaktore,
byl jsem pověřen mými spoluobčany obce Zámrsky, kde bydlím, abych
Vám předal písemnou formou dík za přípravu a vydávání týdeníku Horník
a připojil taky atmosféru naší hospůdky U Deﬁho, kde je Horník nejčtenější tiskovinou. Jsme malá obec, obyvatel zde žije něco kolem 200, ale
na druhou stranu jsme velmi akční. Pořádáme hodně kulturních akcí, hlavně
pro děti, kterých se zde rodí opravdu dost v poměru k počtu obyvatel. Jak
jsme v obci vzdálené od šachet skoro 100 kilometrů k týdeníku Horník přišli?
Jednoduše. Několik zdejších obyvatel jsou bývalí horníci na rentě či v důchodu, a několik, včetně mě, ještě na šachtách pracují. Když se pak na nějaké
sešlosti obyvatel dostaneme k tématu kopání uhlí, rozproudí se sáhodlouhá
diskuze. Také často musíme odpovídat na témata právě z týdeníku Horník.
Tak přejeme celé redakci hodně zdaru ve vaší práci, ať se dílo daří!
Zdař Bůh
Radovan Schmucker

VÍDEŇ/OSTRAVA – Ve Vídni se 24. listopadu uskuteční světová premiéra
skladby Pure, Cool Water autorky
Judith Lang Zaimont v nastudování
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava pod
vedením dánsko-amerického dirigenta Nielse Muuse. Na vídeňském koncertě vystoupí také v New Yorku žijící
ukrajinská klavíristka Anna Shelest.
Ve čtvrtek a v pátek (27. a 28.
listopadu) lze aktéry vídeňského
koncertu spatřit v Domě kultury města
Ostravy s trochu pozměněným programem. Na úvod zazní Čajkovského Bouře
a bude uveden Klavírní koncert č. 1. syl
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Kolem vás se budou rojit
různí lidé, kteří vás budou
navádět k riskantním krokům. Vy musíte najít sílu
je odmítnout. Máte dar
odhadnout, kdy má cenu
za něčím ještě jít a kdy raději
vycouvat. Pokud se budete
i nadále řídit touto
svou intuicí, neměli
byste narazit.
Ostré hrany některých sporů
s členy rodiny se obrousí.
Také v práci se vám bude
dařit, dosáhnete i na některé,
dosud pro vás vzdálené cíle.
Byli byste sami proti sobě,
kdybyste rušili nebo odkládali dříve domluvené schůzky.
Finanční situaci může
zlepšit rozvážným
investováním.
Nepříjemná situace vás
čeká v oblasti vypořádání se
s pomluvami. V ojedinělých
případech je jejich nositelem
někdo, koho byste z toho
nikdy nepodezřívali. Nelze
však vyloučit, že půjde jen
o soubor podivných náhod.
Neodkládejte návštěvu
na úřadech, snadno
vyřešíte vše nutné.

Učme se anglicky s Horníkem!

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

O tom, jak proběhnou
příští dny, rozhodne vaše
schopnost reagovat na nečekané situace. Nebude jich
rozhodně málo. Útěchou pro
vás může být, že v kritických
situacích zaperlíte a na kolena vás nic a nikdo
nesrazí. Andělskou
trpělivost budete nuceni mít s ratolestmi.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

Můžete hodně nejen získat,
ale i ztratit. Radost ze hry
a přehnaný optimismus
vás budou svádět k dalším
a dalším pokusům. Je jen
na vás, abyste včas dokázali
říct – a dost. Prohra by vás
sice dokázala rozhodit, ale
partner a rodina to
uvidí jinak. Zkuste se
radovat i z maličkostí.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Rychlost vaší kariéry
a výše příjmů budou přímo
úměrné vašemu pracovnímu
nasazení. Planety vám velice
přejí ve všech činnostech.
Koncem týdne si zaﬂirtujete
s jistou přitažlivou osobou,
ale pozor, aby vám protějšek
nevracel stejnou
mincí. Buďte opatrní
při sportu.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

LEV 23. 7. – 23. 8.

RAK 22. 6. – 22. 7.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Horoskop na týden od 20. do 26. listopadu
Stačí projevit větší smysl
pro realitu a k problémům
se postavit čelem. Jen
tak se vám podaří vše bez
větších problémů zvládnout.
Rozmary a náladovost by
byly špatnými rádci. Vaše fyzická a psychická kondice je
v tomto období oslabená. Pomůže vám
aktivní odpočinek.
Několikrát budete přinuceni
souhlasit s kompromisem,
ale humor vás neopustí.
Připravte se na i pro vás
nepříjemnou skutečnost,
že k vašim oponentům se
připojí někdo z vašeho blízkého okolí. Bude to důsledek
toho, že kvůli plnění
povinností nemáte
čas na nejbližší.
Jen málokdo vám bude rozumět a s některými lidmi jako
byste mluvili poprvé v životě.
Vše se v krátké době srovná,
stačí trocha diplomacie
a odlehčení v komunikaci.
Zato štěstí a pohody si užijete v rodinném kruhu.
Partner nebude šetřit
lichotkami na vaši
adresu.
V zásadě nepůjde o nic důležitého, přesto vám náladu
pokazí nemilá příhoda. Je
na vás, jak rychle se otřepete. Práce bude vyžadovat
nějaký ten přesčas a je
důležité, abyste šéfovi vyšli
vstříc a v zaměstnání zůstali
o něco déle. Odměna
se před blížícími
Vánocemi bude hodit.
Vysoká míra motivace bude
pro vás hnacím motorem.
Pokud se budete v následujících dnech opravdu snažit,
je celkem reálné zažít velký
úspěch. Nezkoušejte se ale
nikomu jen lacině zalíbit.
Spoléhejte se ve všem hlavně jen na sebe. Partner
vám dodá potřebný
pocit jistoty.
Dostanete se do situace, kdy budete muset
dokázat, že postavení,
které zaujímáte, vám
skutečně náleží. Jistá osoba
ve vašem blízkém okolí
pracuje na podrývání vaší
autority. Nastavte uši, vždyť
se nadarmo neříká, že
na každém šprochu je
pravdy trochu.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Sina slaví dvanácté narozeniny, a protože na party je nuda, kluci
navrhnou zahrát si ﬂašku. Hned v prvním kole dostane Yannis za úkol
dát Sině pusu. Stydí se líbat ji na rty, a tak ji políbí na krk. Ráno při
pohledu do zrcadla se Sina zhrozí, na krku se jí totiž červená cucﬂek.
Jak to schová ve škole? Jak to vysvětlí ro dičům? A jaké to bude, až ji
někdo políbí na rty?

Baví se dva kamarádi: „Tak co, jak ti klape manželství ?“
– „Nic moc, se starou si děláme samé naschvály.“ – „A co
třeba ?“ ptá se kamarád zvědavě. – „No, žena mi neustále
kupuje cédéčka, i když nemáme přehrávač.“ – „A co jí dělášš
ty ?“ – „No,… (VIZ TAJENKA).“
Pomůcka:
Ohrazený proBanar, keton, stor pro chov
RNA.
lesní zvěře

Území
v Jihoafrické
republice

Hlína na kořenech rostlin

Opotřebovat
jízdou

Opice gibbon

Zkosení

nabitý
2. DÍL TAJENKY Záporně
ion

Podnik
v Kopřivnici

Nemírně
pít alkohol
(nářečně)

Strana
1. DÍL TAJENKY

Osobní
zájmeno

Značka
stroncia

Rusky kluziště

Podnik
v Rakovníku
Slovensky jinak

Pohádkový
princ

Přivádět
na svět
Asijský sokolík

Váhati

Sloven. váhová
jednotka
Zaoblovat

Eden
(slovensky)

Pře
Vrch nad
Třebechovicemi
Ztráta hmotnosti zboží
Španěl. národní hrdina

Jméno psa

Úsilí

Zkr. ribonukleová kysel.
Členský stát
v USA
Sladokovodní
ryba
Část kartotéč.
lístku

Sov. běžec
vytrvalec
Alkanon

Postranice
Zerav

Skutálet

Vietnamec
(menšinová
skupina)
Část úst

Nekácet se

Trumf v bridži

Finská lázeň

Obyv. JAR hol.
původu
Ukazovací
zájmeno

Polsky výkup
Značka cínu

Uzdravovat

Podzemní
chodba

Jméno herečky
Ekberg

Sicilská sopka

Značka astatu

Tajenka křížovky č. 39: „...ale z čeho budete žít vy?” Výherce křížovky č. 39 .
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

VTIPY
Děsně nesnáším opilce. Minule,
když jsem šel z hospody, tak mi
pořád šlapali po rukou.
Společností DUREX bylo
zjištěno, že dospělý člověk má
sex v průměru 3x týdně. Rád
bych věděl, kterej hajzl si užívá
místo mě!

Manželé se ubytují v horském
hotelu.
ONA po příchodu do pokoje: „To je
nádhera, to je romantika, z okna
vidím srnku!”
ON: „To není srnka, ale kráva.
A nestojíš před oknem, ale před
zrcadlem!”

Žena mě už delší dobu podvádí
a velmi mě to trápí. Stále mi
totiž nerostou parohy! Bože, co
když mám málo vápníku?!

Princ ke králi: „Pane králi,
splnil jsem své slovo, zde v pytli
jsou tři dračí hlavy.”
Král: „Děkuji, princi, i já plním
své slovo. Zde v pytli je ruka
a srdce princezny.”

Jaké je pro muže po čtyřicítce
největší překvapení? Čekají
druhou mízu a zatím přijde
první infarkt.

Víte, proč je sex pudová
záležitost?
Protože buď to pude, nebo
nepude.

Strádat

Górnik
20 listopada 2014 numer 40 rocznik 11

Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

www.okd.cz

Hasło bhp miesiąca: Przemieszczając ciężary myśl o potencjalnych zagrożeniach!

Wyniki NWR: sytuacja na rynku
węgla nie poprawia się
KARWINA – New World Resources,
spółka nadrzędna OKD, opublikowała 13. listopada swoje wstępne niezrewidowane wyniki gospodarcze za trzy kwartały bieżącego roku. Przychody w skali roku
zmniejszyły się o 21 % i wynoszą 504 milionów euro (13,6 miliard koron). Spółka zbywała węgiel koksujący średnio za 86 euro
za tonę (2.300 koron), to o 12 %
mniej niż w identycznym okresie
roku ubiegłego. Średnia cena węgla energetycznego wynosiła 56
euro za tonę (1.500 koron). Firmie
udało się w skali roku obniżyć
koszty wydobycia jednej tony węgla o 16 % na kwotę 68 euro, koszty administracyjne obniżyły się
nawet o ponad jedną czwartą.
Założenia na resztę roku i rok
2015 Spółka córa – OKD – za
ostatnich dziewięć miesięcy bieżącego roku wydobyła 6,3 milionów ton węgla i sprzedała 6,1 milionów, co w skali roku przedstawia spadek o 15 %. W miksie
sprzedaży 60 % przypadło na węgiel koksowniczy, 40 % na węgiel

FOTO: Josef Lys

Firma poczyniła znaczne
postępy w zakresie
poprawy efektywności
i redukcji kosztów.
Perspektywy rynku są
nadal złe.

energetyczny. Na zwałach ﬁrmy
zalegało 612 tysięcy ton węgla.
Spółka jednocześnie przedstawiła zwięźle zakładane cele na resztę bieżącego roku i na rok 2015. W
tym roku planuje wydobyć 8,75 9 milionów ton, z tym że 55-60 %
sprzedaży przypadać będzie na
węgiel koksujący. Wydatki inwestycyjne wahać się będą pod granicą 90 milionów euro, dotychczas zainwestowano ..., koszty wydobytej tony, bez Zakładu Kopalni
Pasków, wahają się w granicach
65 euro. W roku 2015 ﬁrma planuje wydobycie 7,5 - 8 milionów ton
węgla, nie zakładając jednocześnie
bardziej znaczących wahań cen zarówno w wypadku węgla koksują-

cego, jak i węgla energetycznego.
Firma v raporcie jednocześnie
przyniosła informacje o zakończonej w październiku restrukturalizacji kapitałowej. „Przy wsparciu
i uczestnictwie naszych stakeholderów (zainteresowanych stron)
osiągnęliśmy porozumienie, które
doprowadziło do pozyskania 185
milionów euro nowego kapitału,
redukcji naszego niespłaconego
długu o 35 % z 825 milionów euro
na 535 milionów euro, wydłużenia terminu spłaty nowych obligacji do roku 2020 oraz znaczącego obniżenia kosztów obsługi długów. W wyniku tego NWR dysponuje strukturą kapitału, która jest
trwalsza w nadal panujących na

rynku krytycznych warunkach,
gdy z jednej strony spadek popytu a z drugiej strony nadmierna
podaż skutkują niskimi globalnymi cenami węgla koksującego i niskimi regionalnymi cenami węgla
energetycznego,“ mówi prezes zarządu NWR Gareth Penny.
Musimy
obniżać
koszty
Penny jednocześnie podkreśla w
swoim oświadczeniu, że pomimo
obniżenia kosztów wydobycia i
administracji ﬁrma musi stanowczo dalej kontynuować proces
optymalizacji swoich zakładów i
zapewnić, aby wydobycie „nadal
posuwało się po krzywej kosztów
w kierunku w dół “. Penny docenia świetne wyniki w pracy, które
udało się osiągnąć wszystkim pracownikom w roku bieżącym, oraz
wysiłek, który włożyli do optymalizacji wydobycia, zwiększenia efektywności oraz obniżenia
kosztów. Ze względu na fakt, iż
na horyzoncie nie ma widocznych
przesłanek ożywienia na rynku węgla kamiennego, jego zdaniem bezwarunkowo należy „nadal skupić uwagę na optymalizacji
wydobycia, surowej dyscyplinie
pilnowania kosztów i jednocześnie pracować nad ulepszeniem
wskaźników
bezpieczeństwa“.
Firma wykazała w danym okresie
zysk EBITDA 4 miliony, ale straty operacyjne w wysokości 60 milionów i czyste straty w wysokości
128 milionów euro.
Marek Síbrt

Laser pilnuje drążenia w Natanie
ČSM-JIH – Wiązka zielonego światła na stało towarzyszy górnikom Alpexu dowodzonych przez
głównego przodowego Janusza
Ochmana z odcinka Milana
Kirchnera w wyrobisku 44 630
pomiędzy IV i V poziomem południowego ruchu górniczego
Zakładu Kopalni ČSM. Emituje
go górniczy laser EW-3, który zainstalowali tu mierniczowie w
celu nadzoru nad kierunkiem i poziomem prowadzeniem chodnika.
„Zaprojektowane pochylenie
korytarza o wartości 13° i długości 530 metrów wymaga bardzo
precyzyjnego drążenie chodnika,
i to nie tylko pod kątem kierunku,
ale także wysokości. Zakładane
poziomowanie bowiem dostosowane jest do przyszłych parametrów technicznych przenośników
taśmowych i ich optymalnej pracy,“ powiedział Milan Samuhel,
mierniczy odpowiedzialny za prowadzenie wyrobiska. Dodał, że
dla specjalnego typu drążenia –
do nich zalicza się i przecznica
44 630 – wraz kolegami korzystają z pomocy górniczego lasera. A więc identycznego urządzenia, jak w wypadku służących na
powierzchni do pracy przy obiek-

FOTO: Radek Lukša

Laser górniczy EW-3
ma wartość zagrożenia
wzroku znacznie poniżej
limitów

„Zaletą lasera górniczego jest
możliwość nieprzerwanej eksploatacji, dzięki niemu możliwa
jest stała kontrola nad prowadzeniem chodnika bez tego, aby nadzór techniczny lub przodowy musieli opuszczać przodek i za pomocą punktów lub pasków niwelacyjnych wykonywać ustawienie
montowanej obudowy. Przy poprawnej eksploatacji EW-3 wiązka dotrze na przodek i pracownicy odpowiedzialni za jakość prowadzenia chodnika mogą tylko
sprawdzić przez odczytanie pomiaru czy wysokość i kierunek budowania są zgodne z doTo średnica wiązki
kumentacją,“ uzupełnił
Wiązka zielonego światła na stało towarzyszy górnikom Alpexu
laserowej emitoSamuhel z tym, że zaletą
w przodku 44 630 na ČSM-Południe.
wanej na czoło
tej nowinki jest również
przodku.
jej konstrukcja. Dzięki niej
V. Ustawienie lasera i
tach liniowych czy drobnych prapozostają limity dla zagrożezestawu optycznego zacach budowlanych.
nia wzroku pracowników przez
pewnia „zasięg“ promienia – w
Praktyka budowlana zna urząpromieniowanie laserowe głębozależności od jakości powietrza –
dzenie laserowe do wytyczania w
ko pod normą!
nawet na odległość pół kilometra.
wykonaniu hobby, jak i profesjoRadek Lukša
nalne. Typ EW-3, urządzenie produkowane w Polsce, należy do tej
drugiej grupy wyrobów. „Zostało
Drążenie przecznicy 44 630
obmyślone specjalnie dla potrzeb
pracy pod ziemią, łącznie dla stref
Załoga Ochmana pracuje w
do pokładów Natan 463 i Max 461).
zagrożonych wybuchem metanu
wyrobisku upadowym 44 630
Poza tym, że przecznica 44 630
lub pyłu węglowego zgodnie z rozmetodą przecznicy, przez drążenie
będzie połączeniem wentylacyjnym
porządzeniem Czeskiego Urzędu
w kamieniu ze sporadycznym przemiędzy IV (na głębokości -630
Górnictwa. Pod tym kątem zochodzeniem przez pokłady węgla.
metrów) i V poziomem (na głębokostał również certyﬁkowany,“ móKonkretnie z zespołu pokładów
ści -800 metrów), będzie również
wił Samuhel. EW-3 wyposażoProkůpek i Prokop numer 39a i 40,
wykorzystywana jako strategiczna
ny jest w rurkę, w której generubędącymi najniższymi pokładami
trasa dla wydobycia wysokiej jakoje się wiązka o długości fal 532 do
warstw siodłowych sięgającymi naści węgla z formacji ostrawskiej w
625 nm, zasilany jest z zasilacza
wet formacji ostrawskiej (konkretnie ramach selektywnego wydobycia.
iskrobezpiecznego o napięciu 12

3–5mm
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Wypadek w Zakładzie Kopalni Karwina
KARWINA – Na dole Zakładu Kopalni
Karwina, w ruchu górniczym ČSA, doszło
w piątek przed południem do tąpnięcia,
w wyniku którego śmierć ponieśli trzej
pracownicy.
Na głębokości około 900 metrów pod
ziemią doszło w miejscu wykonywania
wyrobiska do tąpnięcia, wstrząs miał
siłę 8,58 x 10 do potęgi szóstej J. W
streﬁe wydarzenia pracowało dwunastu
pracowników.
Niezwłocznie wezwano zespół
ratownictwa technicznego i medycznego
Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego
i podjęto intensywne działania

zmierzające do uratowania górników.
Ratownicy zespołu ratownictwa medycznego stwierdzili u poszkodowanych zgon.
„Pragnę w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników kopalni złożyć głębokie
wyrazy współczucia rodzinie i bliskim
zmarłych kolegów,“ powiedział dyrektor
Zakładu Kopalni Karwina Kamil Kempný.
Przyczyny tego wypadku w chwili
obecnej ustala komisja fachowców
złożona z przedstawicieli Okręgowego
Urzędu Górniczego w Ostrawie, kierownictwa Zakładu Kopalni Karwina, spółki
OKD oraz związków zawodowych przy
współpracy z Policją RC.
ma

Piąta mobilność w Karwinie
KARWINA – Kolejne spotkanie wszystkich partnerów w ramach projektu
„Underground in the cloud” odbyło
się w dniach 12 – 18 października.
Gospodarzem spotkania ponownie
była Střednía Śkola techniky a Služeb
w Karviné. Pierwszy dzień minął
na podróży, zakwaterowaniu oraz
załatwianiu spraw organizacyjnych.
W trakcie drugiego dnia spotkania
została zwiedzona Główna Stacja
Ratownictwa Górniczego w Ostrawie.
Było to spotkanie o tyle ciekawe,
że o ile główne motto służb ratowniczych jest zawsze takie samo – nieść
pomoc oﬁarom katastrof – o tyle
struktura i mechanizmy działania służb
ratowniczych w Czechach nieco różnią
się od metod działania służb polskich.
W trakcie zwiedzania uczestnicy mogli
się zapoznać ze sprzętem ratowniczym,
jakim dysponują czeskie służby, wyposażeniem laboratoriów jak również
być świadkiem prawdziwego alarmu,
jaki został ogłoszony z racji zdarzenia,
do którego doszło w jednej z pobliskich
kopalń. W związku z tym, że służby
ratownicze w Czechach zajmują się
również serwisem sprzętu ratowniczego oraz lamp górniczych, zostały zaprezentowane urządzenia diagnostyczne
oraz warsztaty naprawcze. Kolejnego
dnia uczestnicy zwiedzili ﬁrmę „Ferrit”
w Frydku Mistku, zajmującą się produkcją urządzeń z napędem mechanicznym, przeznaczonych do środowiska
z niebezpieczeństwem wybuchu, m.in.:
lokomotywy spalinowe podwieszane,
lokomotywy torowe podziemne i powierzchniowe, spalinowe urządzenia
manewrowe, kolejki spągowe zębate,
spągoładowarki uniwersalne, wózki
hamulcowe, hydrauliczne urządzenia
transportowe. Na początku został
zaprezentowany ﬁlm przedstawiający
historię ﬁrmy, aktualną ofertę handlową jak również sieć ﬁlii rozsianych
po wielu krajach świata. Uczestnicy
mieli możliwość zwiedzenia hal
fabrycznych, zobaczenia jazd próbnych
kolejek podwieszanych na specjalnym
poligonie jak również przejechania się
kolejką podwieszaną dopuszczoną
do poruszania się z prędkością 25 km/
godz. Można było zobaczyć również
gotowe produkty, które zostały wyprodukowane dla polskich kopalń i oczekiwały na transport do odbiorców.
Następnego dnia uczestnicy zwiedzili,
a w zasadzie zwiedzając świetnie się
bawili w muzeum industrialnym
i centrum edukacyjnym Świat Techniki
w Ostrawie. Na olbrzymim terenie
ok. 14 000 metrów kwadratowych,
znajdującym się na terenie kompleksu dawnej huty żelaza, znajduje się
ekspozycja czterech stałych wystaw

tematycznych: Świat dziecka, Świat
nauki i wynalazków, Świat cywilizacji i Świat przyrody. Wydaje się,
że twórcom wystawy przyświecało
hasło „ucząc bawić, bawiąc uczyć”,
gdyż wszystkie eksponaty znajdujące
się na wystawie wzbudzają zachwyt
i zaciekawienie niosąc jednocześnie
dużą dawkę wiedzy, dostosowaną
do różnych grup wiekowych zwiedzających. Czas spędzony na zwiedzaniu
wystawy, dzielony pomiędzy cofaniu
się w przeszłość a wybieganiu w
przyszłość, minął niesamowicie
szybko. Przedostatniego dnia pobytu,
w ramach poznawania historii i kultury
gospodarzy spotkania, odbyła się
wycieczka połączona ze zwiedzaniem
ruin gotyckiego zamku Hukvald w miejscowości Hukvaldy nieopodal miasta
Frýdek-Místek. W Hukvaldach 3 lipca
1854 urodził się Leoš Janáček, czeski
kompozytor, który w oparciu o czeską
muzykę ludową, komponował opery
oraz utwory na fortepian i orkiestrę.
Ostatniego dnia spotkania odbyła się
konferencja na terenie Středníej Śkoly
Techniky a Služeb w Karviné, gdzie
wszyscy uczestnicy zostali serdecznie
powitani przez Panią Dyrektor Iva
Sandriová. Serdeczność powitania podkreślał olbrzymi tort, jakim
organizatorzy powitali uczestników,
udekorowany ﬂagami Unii Europejskiej
oraz krajów biorących udział w projekcie, przygotowany przez uczniów SŚTaS
w Karvinie. Tematami wiodącymi
konferencji były: „Obsługa urządzeń
stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych”,
zaprezentowany przez przedstawicieli
Powiatowego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
oraz „Sprzęt ochrony osobistej
i prowadzenie akcji ratowniczej”,
zaprezentowany przez przedstawicieli Fabryki Sprzętu Ratunkowego
i Lamp górniczych „Faser” S.A. w
Tarnowskich Górach. Swoje prezentacje na powyższe tematy przedstawili
także uczniowie z Šolski Center Velenje
z Słowenii jak i gospodarze spotkania.
Zaprezentowana została bogata oferta
sprzętu produkowanego przez ﬁrmę
„Faser” w postacie sprzętu ochrony
osobistej, który to sprzęt można było
nie tylko zobaczyć, ale nawet użyć go
w praktyce. Podobnie jak poprzednie spotkania, tak i to wniosło wiele
w dziedzinie poznania możliwości
zarówno edukacyjnych, usługowych jak
i produkcyjnych dotyczących branży
górniczej. Został ustalony również
terminarz kolejnych spotkań w ramach
projektu, na które to spotkania, jak
podkreślili uczestnicy, wszyscy oczekują z niecierpliwością.
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Společně podpoří podnikání
nikání rozjeli především lidé,
kteří hledají práci, mají nápad
a mají i odvahu podnikat,“
přiblížil náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk.
Středisko bude sídlit v jedné z dnes nevyužívaných budov magistrátu ve Fryštátě.
Město se nyní snaží získat peníze z Evropské unie a služby
by se měly rozběhnout v příštím roce.
Inspirací bylo finské Oulu,
kde takový projekt úspěšně vyzkoušeli po propouštění z jedné místní větší firmy.
„To je to, co nám v Karviné
chybí. Velké zaměstnavatele ve městě máme a další
mít díky novým projektům
na průmyslové zóny budeme, ale chybí příležitosti pro
malé podnikatele. Mnohdy
je to jen tím, že lidé nemají odvahu nebo prostě potřebují v začátku poradit, po-

moci nebo si vyměnit zkušenosti s podobně naladěnými
vrstevníky. Chceme udržet
ve městě mladé vzdělané lidi,
vysokoškolské
absolventy. Projekt by právě tomu
měl pomoci,“ řekl náměstek
Lukáš Raszyk.
OPF Slezské univerzity v Karviné poskytne know-how, její studenti se budou
aktivně účastnit i organizace
práce centra. Nejde tedy o klasický inkubátor ani coworkingové centrum, ale mix různých
typů podpor pro podnikatele.
„Bussines Gate tady bude pro
všechny, kdo mají zájem začít
podnikat, případně se nechat
inspirovat nápady jiných lidí.
Zkrátka pro ty, kdo chtějí začít
něco dělat, ale nevědí přesně
jak,“ doplnila vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města
Karviné Martina Šrámková.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
Dne 22. 11.
2014 vzpomeneme 40.
výročí úmrtí
pana Vladislava
Letochy
z Karviné,
který pracoval
na Dole Antonín
Zápotocký. S láskou a úctou vzpomínají manželka Aurelie, synové
Vladislav, Pavel a Petr s rodinami.

ihned, oba její rodiče u nás uvidíte.
Inf. na tel.: 603 363 887.
AUTO-MOTO
Prodám ocelové disky Ford EscortOrion 6Jx14, ET41/ 4x108 stř.
63,3. Použitá sada v dobrém stavu.
Cena 1000 Kč za sadu. Inf. na tel.:
605 139 466.

KARVINÁ

HAVÍŘOV

Soutěž
Krajské středisko volného času
Juventus pořádá v sobotu 22. listopadu ve svém sídle v Novém Městě
soutěž pro šikovné slečny od třinácti do šestnácti let. Rozhodovat
má nejen krása, nýbrž i šikovnost,
sympatie, zručnost či znalosti.
Nejlepší čeká jmenování Karvinskou
Sedmikráskou, Sedmikráskou
internetu, Sedmikráskou sympatie
či Sedmikráskou foto. Začíná se v 17
hodin.

Divadlo
Sami diváci ve středu 26. listopadu
v KD Radost vyberou scénky i jejich
pořadí v interaktivním divadelním
představení Včera dnes a zítra od Felixe
Holzmanna, přetvořené Divadlem
Semafor do souvislého celovečerního
zábavného programu. Účinkují David Šír
a Miroslav Reil, začíná se v 19 hodin.

Kino
Filmový klub RKK v Mizerově by si neměli nechat ve středu 26. listopadu ujít
příznivci české historie. Dávat totiž bude
od 17.30 autorský snímek Miroslava
Janka s jednoduchým názvem Olga.
V osmasedmdesáti minutách představí
Olgu Havlovou, ženu „sametového“
prezidenta Václava Havla.

Jarmark
Coworkingové centrum Naše místo
ve Studentské ulici zve na kreativní jarmark, který se koná v pátek 21. a sobotu
22. listopadu vždy mezi 15. a 18. hodinou. Připraveny budou tvůrčí dílny pro
malé i velké, naskytne se také možnost
pořídit originální (nejen) vánoční dárky.
Zdraví
Světový den proti AIDS sice připadá až
na 1. prosince, nicméně již ve středu 26.
listopadu do Havířova k obchodnímu

domu Elan dorazí mobilní osvětová kampaň informující od 14 do 18 hodin veřejnost o této zhoubné nemoci. Součástí je
i bezplatné testování na HIV.

OSTRAVA
Koncert
Punkrocková ostravská parta
Degradace slaví v sobotu 11. listopadu
patnácté narozeniny a do klubu Barrák
na Havlíčkově nábřeží (dříve Tančírny)
na večer pozvala i české veterány tohoto stylu, pražský Plexis. Ke gratulantům
se připojí také kapely Houba a N.V.Ú.,
a to od 20 hodin.
Výlov
Kapr i amur po šedesáti korunách
za kilogram, karas po patnácti. Takové
ceny stanovili v zoo na tradiční podzimní
výlov rybníka pod pavilonem Papua.
Uskuteční se v neděli 23. listopadu
od 10 hodin, přičemž ryby pro zájemce
budou až do vyprodání „zásob“.
uzi

šs

Zájemci o inzerci prosím
kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:
tel.: 732 829 149, e-mail: renata.
pavlikova@okd.cz

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 40
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.

PRODEJ
Prodám rodinný dům
v Albrechticích. Z realitních
kanceláři nevolat! Inf. na tel.:
723 036 554.

Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)

Prodám čistokrevnou krátkosrstou
fenku čivavy bez PP, malého vzrůstu,
po pěkných typových rodičích,
2x odčervená, očkovaná, zdravá,
naučená na granulky RC. K odběru
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Opravy strojní (OSTR)
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KARVINÁ – Umožnit mladým
vzdělaným lidem snáze najít v Karviné práci – to je cíl
společného projektu OPF
Slezské univerzity a města
Karviná. Město žádá o podporu Evropské unie a středisko
by mělo začít fungovat v příštím roce.
Projekt má název Business
Gate a inspirací byl podobný program prakticky vyzkoušený v zahraničí. „Má
pomoci absolventům středních a vysokých škol, kteří hledají práci, ale i studentům nebo nezaměstnaným
vzdělaným lidem. Mottem
je podpořit drobné podnikání především mezi vzdělanými mladými lidmi a udržet je
tak ve městě, podpořit podnikavého ducha v lidech samotných. Chceme pomoci s kontakty, pomůžeme najít mentory a poradce tak, aby pod-

Tipy Horníka

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

www.kia.com

SILVESTER 2014

Zažijte lásku na první dotek

űĂǀĂŶĂƐŬŝƉĂƐƐǇƐ>ŝƉƚŽǀZĞŐŝŽŶĂƌĚ
,ŽƚĞůŽǀĠƐŬŝďƵƐƐǇŐƌĂƟƐ
26. 12. 2014 – 06. 01. 2015
3 noci
Osoba v izbe typu STANDARD

293 €

ŝĞƛĂĚŽϱ͕ϵϵƌŽŬŽǀ;ďĞǌůƀǎŬĂͿ

4 noci

5 noci

361 €

430 €

ǌĂĚĂƌŵŽ

ŝĞƛĂϲʹϭϭ͕ϵϵƌŽŬŽǀŶĂƉƌşƐƚĞůŬĞ

ϴϳ͕ϱϬΦ

100 €

ϭϭϮ͕ϱϬΦ

KƐŽďĂŽĚϭϮƌŽŬŽǀŶĂƉƌşƐƚĞůŬĞ

204 €

242 €

280 €

EĞŽďƐĂĚĞŶĠůƀǎŬŽ

75 €

100 €

125 €
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I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň
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.

sEE/:,ZEhd͗
ŵŝĞƐƚŶǇƉŽƉůĂƚŽŬϭΦͬŽƐŽďĂͬŶŽĐ
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Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od 314 980 Kč a sebevědomá nabídka 7leté záruky stanou
už jen třešničkou na dortu. Využijte výhod Programu Kia 777 pro snížení provozních nákladů.

54/HBC13/14
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Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz

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

Nadace

OKD
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www.nadaceokd.cz

Svibičtí školáci na sobě
makají v novém Střepu
jako poradna pro drogově závislé
a jejich okolí, časem se z nás stali poskytovatelé sociální služby
NZDM orientovaní na klientelu
dětí a mládeže ze sociálně i ekonomicky vyloučených a diskriminací ohrožených skupin obyvatel,“
řekla Ivana Sajbanová, zástupkyně ředitelky spolku.
Svibické sídliště, označované
za „deprivovanou zónu,“ je podle ní ideálním místem pro aktivity jediného českotěšínského nízkoprahového klubu věnujícího se
dětem od šesti let po mladé lidi
do šestadvaceti let. „Sami rodiče
oceňují, že jejich potomci mají kde
trávit volný čas efektivně a způsobem, který jim pomáhá zorientovat se a začlenit v dalším životě,“
pokračovala druhá zástupkyně ředitelky Dorota Madziová a vedoucí Střepu.
Tento klub vloni, ještě ve starých nevyhovujících prostorách
někdejší sídlištní mateřské školky zaznamenal 5289 kontak-

ČESKÝ TĚŠÍN – Do vlastního, ekologického, architektonicky zajímavého i účelně řešeného objektu uprostřed českotěšínského sídliště Svibice se ve třetím
týdnu v listopadu přestěhovalo
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (NZDM) Střep, provozované spolkem AVE. Nadace
OKD dříve podpořila vytvoření
dokumentace k projektu nového
klubu a letos také motivační program „Makám na sobě“.
„AVE působí od roku 1996
z iniciativy lidí, kteří se rozhodli zlepšit sociální služby v Českém
Těšíně. Původně jsme začínali

Tým MSK Judo Karviná, srdcovkový patron je v horní řadě druhý zprava.

SRDCOVKOVÝ JUDISTA MÁ
STŘÍBRO Z BOJŮ VETERÁNŮ

FOTO: AVE

Nízkoprahové zařízení
přestěhováním získalo
rovněž lepší možnosti
pokračovat v projektu
pro nejmladší uživatele
podpořeném Nadací OKD

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střep sídlí v novém.
tů (návštěv). Klientů sem zavítalo 314. „I proto vznikl projekt
Makám na sobě pro uživatele
od šesti do čtrnácti let. Z praxe
totiž vyplývá jednoznačná potřeba začít pracovat s klienty co
nejdříve, když startují svůj vzdělávací proces,“ podotkla Klára
Žaludová, pedagožka volného
času.

Velká herna, tři klubovny,
prostory pro multimediální
činnost i kroužky keramiky,
vaření, přírodovědu,“ líčila
zástupkyně ředitelky, jaké
má NZDM nové prostory.

Španělské dobrovolnice pomáhající v klubu na sídlišti Svibice.

FOTO: MSK Judo Karviná

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

Svibičtí školáci nyní na sobě
makají díky grantu od těžařské
nadace. „Díky tomu můžeme

být rok cíleně v kontaktu s těmito dětmi a motivovat je, aby pracovaly samy na sobě. V projektu
si zlepšují komunikační schopnosti i dovednosti, budují sebedůvěru, získávají zásady kolektivní
činnosti. Také je bodujeme za docházku, pomoc kamarádům, přípravu akcí,“ uvedla ředitelka AVE
Andrea Folterová.
Aktivit v projektu Makám
na sobě probíhajícím od letošního dubna do května příštího
roku se účastní též dvě španělské členky Evropské dobrovolné služby pomáhající v NZDM
Střep. „Je fajn, že zde myslí
na tuto cílovou skupinu. Dětem
v klubu nabízejí lepší program
než toulání se po ulicích,“ shodly se Blanca s Larou. Informace
o Střepu, jakož i jeho programu,
jsou na webu www.osave.cz.
Radek Lukša

KARVINÁ – Současní i vysloužilí havíři sbírali na veteránském Mistrovství
ČR v Praze třetí sobotu v listopadu
ceny v barvách Moravskoslezského
klubu (MSK) Judo Karviná. Nechyběl
mezi nimi ani Miroslav Tamáš se
Závodu Důl ČSM, který v domovském oddíle vede děti a zařídil pro
ně i příspěvek z minigrantu ﬁremní
nadace svého zaměstnavatele.
„První místa nám unikla. Já
skončil v kategorii do jedenaosmdesáti kilogramů druhý. Kolega
z mojí rubáňové partyje, Franta
Vlašic, má stříbro v kategorii do sto
kilogramů. Broňa Szustik, bývalý
vrtař z Darkova, stříbro v kategorii
do osmdesáti kilogramů
a hornický důchodce Juraa
Feber, co dělal na Dukle
u VOKD, získal bronz
v kategorii do třiasedm-desáti kilo,“ pochlubil
se Tamáš úspěchy judistů
stů
MSK na X. mezinárodním
m
mistrovství ČR Masters.
S judem začal Tamáš ve svých
šesti letech v tehdejším karvinském
domě pionýrů, pak přešel do MSK
Judo Karviná, vedeného – v současné době již bývalým – přípravářem
na šachtě Mír Petrem Rabasem.
„Ten sport je mým koníčkem, dá se
říci životem,“ líčil patron srdcovkového projektu, jenž se dříve stal
dvakrát juniorským českým šampionem a republiku v tomto věku

i reprezentoval. V extralize se „pral“
tři roky za muže a dvakrát skončil
třetí. Po úraze s aktivní kariérou
přestal.

Mikulášský turnaj:
25. ročník oblíbeného
sportovního podniku
bude na ZŠ Prameny
v sobotu 6. prosince.
„Neznamená to, že netrénuji.
Na tatami jsem třikrát do týdne,
jezdívám i do polské Bytomi či
Jastrzębie, kde jsou spřízněné
vrcholovými judisty. A třetím
kluby s vr
rokem trénuji malé děti
přípravce. Včetně mojí
v př
sedmileté dcery Valérky,“
sed
pokračoval Tamáš s tím,
pok
Srdcovka malým sporže S
tovcům MSK Judo Karviná
tovců
letos um
umožnila víkendové
soustředění na horách.
Jak se tam připravili, předvedou
na Mikulášském turnaji v sobotu 6.
prosince na karvinské ZŠ Prameny.
„Je to polojubilejní
pětadvacátý ročník této akce
a ve dvou tělocvičnách se jí na čtyřech tatami zúčastní okolo tří stovek
judistů. Prát se budou ve svých
kategoriích všichni – od čtyřletých
dětí až po důchodce. Začínáme v 10
hodin,“ pozval Srdcař. Radek Lukša

Včelařský kurz absolvovali včetně žihadel
DOLNÍ LOMNÁ – Do dvou skupin museli rozdělit pořadatelé ze sdružení Aktivní život
od A do Z účastníky vzdělávacího
kurzu Obnova včelařství, jichž se
přihlásilo proti očekávání poněkud více. Všem se jim poté v průběhu letních měsíců dostalo teoretických i praktických vědomostí a měli to skutečně se vším všudy, včetně žihadel!
„Bezpečnost práce platí i v tomto oboru, takže jsme před nástupem ke včelínům seznamovali
s ochrannými pomůckami. Měli
jsme samozřejmě popíchané frekventanty kurzu. Sem tam to žihadlo, to ke včelaření patří,“ konstatoval Marek Sikora, jenž svého
času trpěl alergií na hmyzí bodnutí. Jenže když dostal od strýce své
první včelstvo a začal se věnovat
chovu těchto užitečných tvorečků, postupně si na žihadla zvykl.
Dnes je skutečným včelařem
a v projektu podpořeném Nadací
OKD zastal funkci lektora.
„Hlavní cíl? Poskytnout informace zájemcům o včelaření a dostat někam dál ty, kteří s ním už

FOTO: Radek Lukša

Tradiční obor ohrožuje
nedostatek „mladé krve“,
stejně jako nebezpeční
paraziti a choroby včel

Marek Sikora (vpravo) s účastníky kurzu Obnova včelařství.
začali. Přiznejme si to, v průběhu
deseti dvaceti let očekáváme zhoršení situace v této oblasti, jelikož
za starou generaci včelařů nemá
kdo nastoupit. Je to jako když chybělo hornické školství a bylo třeba vyučených havířů na šach-

„Já měl při svých včelařských
začátcích ochotné a chápavé sousedy, kteří mi pomáhali. Každý
však takovou šanci nedostane.
Proto jsme se rozhodli tradiční
řemeslo zpopularizovat. Celou
jednu skupinu v kurzu tvořili
středoškoláci z druhých až čtvrtých ročníků maturitních oborů, třetina projevila zájem na jaře
včelařství vyzkoušet,“ poznamenal Sikora, starající se aktuálně
o dvacet vlastních včelstev. Což
znamená dvacet úlů. V letošní docela bídné sezoně získal z jednoho včelstva mezi deseti až patnácti kilogramy medu.
Radek Lukša

ty,“ vysvětlil Sikora s tím, že včela medonosná je nejen pro region
Těšínských Beskyd – kde projekt
proběhl – nejvýznamnějším opylovačem. O jejím významu pro
udržení ekologické stability krajiny není pochyb.

Miroslav Tamáš (v modrém) bojuje na tatami.

Aktivní život od A do Z
Karvinská neziskovka se zabývá
pořádáním akreditovaných rekvaliﬁkačních a kvaliﬁkačních kurzů,
připravuje odborné a motivační
programy. Snaží se do společnosti
začleňovat sociálně vyloučené,
hledá na trhu práce uplatnění

Ranní kvůli tréninku dětí
pro znevýhodněné. Včelařský
kurz uspořádala v Hrčavě,
Písečné a Dolní Lomné. Kromě
něho jí Nadace OKD v minulosti
podpořila projekt zlepšení situace
v romských lokalitách v Karviné,
Havířově, Orlové a Petrovicích.

Projekt svým zaměřením cílil do oblasti Těšínských Beskyd.

Pouze na ranních směnách fárá
– aby pak mohl trénovat malé
judisty – Miroslav Tamáš z Karviné
jako zámečník v kolektivu hlavního
předáka Arkadiusze Strenczeka
z úseku Rubání 3, který vede Karel
Pochopeň na ČSM. Na horníka se

„předělal“ z instalatéra, na šachtě
dělá sedmým rokem, patří také
k dobrovolným báňským záchranářům. V kolektivu Tomáše Kovala
z úseku Rubání 4 vedoucího
Davida Miarky kope na stejné
šachtě uhlí i jeho bratr Imrich.
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KARVINÁ – Týmu trenéra Jozefa
Webera patří po polovině podzimu
6. příčka v tabulce se ziskem čtyřiadvaceti bodů. Sobotní hornicko-hutnické derby na Kovoně proti
Třinci už bude předehrávkou prvního jarního kola. Po minulé porážce v Ústí nad Labem, kde mimochodem Karvinští nebodovali
od roku 2008, berou sobotní zápas
nejen prestižně, ale hodlají k němu
přistoupit mimořádně odpovědně.
„Je to tak. Nesmíme a nechceme si závěr podzimu pokazit.
Zápas s Třincem chceme vyhrát
a získat tři body. Jen tak totiž zůstaneme v kontaktu se špičkou
tabulky. Navíc v posledních zápasech to bylo herně i výsledko-

vě velmi dobré,“ podotkl trenér
Jozef Weber. Třinečtí se nadechli
a probrali až v minulém kole, kdy
po devítizápasovém čekání zdolali v domácím prostředí FrýdekMístek 3:1. Stejným výsledkem
Karviná zvítězila v srpnu právě
na stadionu Rudolfa Labaje.

Derby v této sezoně umí!
Navíc Karvinští jsou v této sezoně králi regionálních derby!
Posuďte sami – v Třinci výhra 3:1,
ve Frýdku-Místku vítězství 4:2
a doma s Opavou hubená výhra 1:0.
„Je pravda, že letos nám derby jdou.
Navíc hned dvě jsme hráli na soupeřově hřišti. Sice jsme teď zaváhali
v Ústí, ale věříme ve své schopnosti, po přestěhování na Kovonu se
nám daří. Snad tu momentální pohodu přeneseme i do sobotního zápasu,“ řekl kapitán Karviné Pavel
Eismann, který Třinec velmi dobře zná, protože v něm nějaký čas
působil.

FOTO: MFK OKD Karviná

Hráči MFK OKD mají před
sebou poslední ostrý
zápas v kalendářním roce
2014 – derby s Třincem

FOTO: FK Slavia Orlová-Lutyně

Nepokazit závěr podzimní části!

Třetiligoví „sešívaní“ přezimuji na 12. místě tabulky.

POMĚRNĚ KLIDNÁ ZIMA ORLOVÉ
Fotbalisté zabrali v pravý čas
a na sestupovou příčku mají přes
přestávku šestibodový náskok

dali čtyři góly, a béčku Zlína
dokonce pět. Z pásma sestupu se
tak orlovská Slavia rázem vyhoupla
s devatenácti body k bezprostřednímu středu tabulky
ORLOVÁ – Z posledních čtyř
MSFL.
duelů se hráči orlovské
„Po všech těch proSlavie hned třikrát
blémech, které jsme
střetli s rezervními
Tímto jasným vý
na podzim měli, je to
týmy – s béčkem prvosledkem se rozl
velký úspěch. Přes
ligového Slovácka,
oučili
zimu se bude určitě
béčkem druholigové
s podzimem orlo
vští
lépe pracovat,“ měl raOpavy a naposledy
fotbalisté.
dost Jadrný, který v prův sobotu s béčkem Zlína.
běhu podzimu nahradil
Všechny tyto soupeře
Pavla Poledníka. Poslední zápas
zdolali, neuspěli jen v Hulíně,
proti zlínskému béčku rozhodl jeho
kde v oslabené sestavě prohráli
tým po jednogólovém poločase
1:3. V posledních dvou domácích
hned čtyřmi góly v rozmezí mezi
duelech se navíc svěřenci Josefa
70. a 77. minutou.
Jadrného rozstříleli. Béčku Slovácka
aja

Nekorunovanými králi krajských derby jsou fotbalisté MFK OKD. Bude to platit
i po sobotě?

V Ústí bez dvou
nejlepších střelců

Kazit náladu může druholigovým
fotbalistům pouze vzpomínka
na minulé kolo, ve kterém se představili na severozápadě Čech,
u předposledního týmu soutěže z Ústí nad Labem. Trenér
Weber postrádal tři hráče
základní sestavy. Karetní
hříšníky Václava Cvernu
Tolik bodů mají
s Lukášem Budínským
fotbalisté MFK O
a zraněného Lubomíra
KD
Urgelu. Ve druhém a třepřesně v polovině
tím případě jde o dva nejlepsoutěže.
ší střelce týmu s šesti trefami.
„Nechci se na to vymlouvat.
Takové věci se ve fotbale stávají.
Ale za celý zápas jsme soupeřova brankáře příliš neohrozili, takže možná oba chyběli,“ přiznal
Weber. „Hráli jsme po pokutové území. Vlastně jsme si vytvořili jednu šanci až ve druhé půli, a to
je strašně málo. V minulých utkáních nám to s nimi šlo, takže určité oslabení to bylo. Ale jsme jeden
tým a místo nich dostali šanci jiní
kluci,“ doplnil Eismann.
Když se měl Pavel Eismann
ohlédnout za uplynulými patnácLukáš Budínský patří k nejdůležitějším hráčům týmu Jozefa Webera.

24

ti koly, tak po začátečním sehrávání, kdy se vytvořil takřka nový
tým, to úplně zlé nebylo. „Máme
svou tvář. V půlce podzimní části jsme určitě všem ukázali, že
s námi musí počítat. Ale pochopitelně na zlepšování toho je pořád
dost. Jak už jsem říkal, nejprve to
chce zvládnout zápas s Třincem
a v zimě se důkladně připravit
na jarní odvety, které budou nesmírně náročné. Rádi bychom zaútočili ještě na vyšší příčky,“ dodal bojovným hlasem.

5:0

Adam Januszek

Nejlepší hráč měsíce října

V poháru postoupili,
v extralize úspěšní napůl

Lukáš Budínský nejlepším
hráčem října – dvaadvacetiletý
záložník byl Ligovou fotbalovou asociací (LFA) vyhlášen
nejlepším hráčem měsíce října.
K ocenění mu pomohl jednak
celý tým, kterému se v říjnu
dařilo, ale také jeho čtyři góly,
které vstřelil. Dva FrýdkuMístku, po jednom Sokolovu
a Opavě.

Házenkáři karvinského Baníku
absolvovali v posledních dnech
hned tři venkovní utkání
KARVINÁ − Přesvědčivá výhra
o devět branek ve Zlíně, smolná
porážka o gól v Jičíně a povinné
vítězství ve sváteční pondělí 17.
listopadu v rámci národního poháru
ve Vsetíně. Svěřenci Jaroslava
Hudečka měli nabitý týden.
„Ve Zlíně jsme vyhráli zcela
zaslouženě. Odpovídá tomu i konečný výsledek 33:24. Perfektně
zachytal v bráně gólman Lefan,
projevila se také dobrá předzápasová příprava,“ pochvaloval si
Hudeček. Spokojený byl rovněž
Jakub Lefan, který ze Zlína pochází
a konečně už je po zranění v takovém stavu, že se může postavit
do brány. „Měl jsem motivaci se
předvést. Vždyť Zlín mě vychoval,
v hledišti jsem měl celou rodinu
i kamarády. Především jsme
ale potřebovali napravit nezdar
s Duklou. To se podařilo,“ radovala
se brankářská jednička, která
prodělala zlomeninu kosti nad
kotníkem. Nyní je noha v takovém
stavu, že Jakub chytat může, ale
trénovat na sto procent ještě ne.
„Chybí mi v ní ještě svalová hmota,
aby byla jako před zraněním,“
vysvětlil.
V neděli cestovali házenkáři HCB
OKD do Jičína, kde si museli vystačit s pomocí jen jednoho pivota.
Jan Užek totiž chyběl kvůli zranění.
Bohužel ani první pivot Libor

AZ Havířov trápí zranění a série porážek

Smolná porážka s nováčkem
Po venkovních porážkách v rozmezí jediného dne v Chomutově
a Českých Budějovicích přišel
na řadu v minulém týdnu duel
s nováčkem I. ligy z Prostějova.
Z velkého tlaku v první třetině
však domácí vytěžili pouze jeden gól a hosté zvrátili duel třemi
góly ve druhé periodě. „Za klíčovou považuji první třetinu, ve které jsme excelovali. Bohužel se
nám podařilo vstřelit pouze jeden
gól. Po dvou chybách zkraje druhé části jsme dvakrát inkasovali
a naše hra se úplně rozpadla,“ rekapituloval trenér Potěšil.

U výčepu si to všichni ve čtvrtek 13. listopadu užili.

Poslední zápasy
AZ Havířov:
Chomutov – AZ 4:3 pp
Č. Budějovice – AZ 6:1
AZ – Prostějov 3:4
Litoměřice – AZ 1:0
AZ – Jihlava ?

Už čtyři utkání nepoznali hokejisté AZ vítěznou radost.

a pokračoval. „Do Litoměřic jsme
jeli s obavami, jelikož naše mladá obrana stále dost chybuje, ale
v tomto zápase kluci vzadu obstáli. Bohužel momentálně nemáme k dispozici produktivní hráče. Proto jsme prohráli takovým

výsledkem. A ten pochopitelně
mrzí,“ povzdechl si Daneček.

Dva domácí duely za sebou
Po uzávěrce tohoto čísla Horníka
čekal v K&K PNEU Aréně na domácí tým souboj s Duklou Jihlava.
Havířovští hráči moc toužili
uspět. Oba týmy na tom před zápasem byly stejně, pro Duklu hovořilo jen lepší skóre. Oba týmy
měly 41 bodů, ale Havířov o zápas
víc. A už v sobotu se půjde na hokej zase. Tentokrát dorazí Třebíč.
„Musíme se zase chytnout a začít bodovat. Nebylo by dobré mít
po dobré říjnové sérii nějakou
špatnou,“ doplnil Jan Daneček.
aja

Hlinka a Šedivý do AZ
V prvním listopadovém týdnu
se vedení klubu domluvilo
s Vítkovicemi na hostování
Michala Hlinky a Ondreje
Šedivého. První zápas za AZ absolvovali ve středu 12. listopadu
proti Prostějovu.

FOTO: HCB OKD Karviná

V sobotu 15. listopadu byl
na řadě zápas v severních
Čechách u soutoku Labe a Ohře
v Litoměřicích. Výsledek by se
dal spíše považovat za fotbalový,
jelikož domácí vyhráli 1:0 gólem
z první minuty závěrečné třetiny.
„Tady se projevilo, jak moc chybí
zranění hráči,“ posteskl si druhý
z trenérské dvojice Jan Daneček

FOTO: Karel Vaculík – AZ Havířov

HAVÍŘOV− Po sérii porážek si hokejisté chtěli trochu vyčistit
hlavy před odjezdem k utkání
do Litoměřic, a tak ve spolupráci s pivovarem Radegast vznikla zajímavá akce, kdy se v jedné
z havířovských hospod – Šatlava
2 v místní části Podlesí – čepovala Ryze hořká dvanáctka. A výčepními byli právě vybraní hokejisté AZetu Jan Maruna, Marek
Loskot, Vojtěch Tomi, Tomáš
Fořt a Jakub Šlahař. Nejvíce
to za pípou šlo Marunovi se
Šlahařem. V rámci programu došlo i na soutěž o lístky nebo klubové reklamní předměty.
To trenéři Daneček s Potěšilem
mají jiné starosti. Poslední dobou řeší problémy se sestavou,
konkrétně s marodkou svých svěřenců. Velkým oslabením je absence kapitána Jiřího Krisla, ale

i útočníka Marka Loskota.
Dále jsou na marodce
22. 11.
Ostrčil, Chmielewski,
v 17 hodin
Jiránek,
Matějek
a Šedivý. „V obraně je
AZ přivítá
znát absence Krisla
na svém ledě
s Ostrčilem. Prakticky
Horáckou Slavii
jsme bez zkušenějších obránců. Ale nedá
Třebíč.
se nic dělat. Musíme se
s tím vyrovnat,“ podotkl trenér Tomáš Potěšil. Na neschopence je rovněž Ondrej Šedivý, který
společně s Michalem Hlinkou přišel na hostování z Vítkovic.
KAREL Vaculík – AZ Havířov

Havířovští hokejisté
byli před středečním
domácím duelem
s Jihlavou a čtyřmi
porážkami v řadě
na sedmé příčce

Hanisch si moc dlouho nezahrál.
Rozhodčí jej třikrát velmi přísně
vyloučili a vyplynula z toho už v prvním dějství červená karta. „S tím
nemohu souhlasit,“ zlobil se trenér
na výkon rozhodčích. Hosté měli
špatný vstup do zápasu, ale potom
se chytili a v poločase byl stav
nerozhodný. Přesto nebyl Hudeček
s hrou svých svěřenců vůbec spokojený. Ti totiž kupili technické chyby
a v útoku hráli zbrkle. „Navíc jsme
upustili od kolektivního pojetí. Kluci
se chtěli prosazovat spíš individuálně,“ všiml si. I přesto Karvinští
vedli 23:20, ale potom se opět
projevil jejich nešvar – uspěchaná
střelba a hrubé chyby při bránění.
„Vyhrálo šťastnější mužstvo,“ dodal
k těsné výhře Jičína 26:25 trenér
Jaroslav Hudeček.
Na pohárový duel do Vsetína
odjeli házenkáři ve značně omlazené sestavě a bez tahounů Slávka
Mlotka, Libora Hanische a Radima
Chudoby. Začátek utkání patřil
domácím, kteří se ujali vedení 7:2.
Jenže pak extraligový favorit zabral
a v poločase měl deset gólů náskok.
„Do Vsetína jsme jeli postoupit
a nezranit se. To se povedlo, a navíc
si i většinu druhé půle zahráli mladí
kluci. Tím pádem pak domácí snížili
na pro ně přijatelných 31:37,“ popisoval Jakub Lefan. Už v neděli se
házenkáři představí opět na palubovce soupeře, tentokrát v Plzni.
„Proti mistrovi to nebude vůbec
snadné, ale potřebujeme zvítězit,“
zakončil Lefan.
aja

Karvinští házenkáři nyní cestují po palubovkách soupeřů. Doma se představí až
první prosincovou neděli proti Litovli.
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