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OKD zaﬁídila Shakespeara,
lidé se bavili
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DNES V HORNÍKU
Lehãí a men‰í lampy
OSTRAVA Prakticky bez problémÛ obstály u dÛlních pracovníkÛ
pﬁi zkou‰ení nové „kapesní“ osobní svítilny. Model T 1005.01 je
samozﬁejmû urãen k no‰ení klasicky na opasku, ale rozmûry svého
akumulátoru se podobá spí‰e notesu ãi penûÏence. Zlep‰ovákem
Made in OKD je pak reflexní
kabel, v˘robce dodával totiÏ
pÛvodnû jen tmav˘.
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105 sekcí pro nov˘ porub
Na závodû Lazy má premiéru program POP 2010, slibují si od toho hodnû

UkáÏí, co se nauãili!
OSTRAVA Mají velkou ‰anci
uplatnit své vûdomosti a dovednosti v perspektivní firmû, v˘raznû
se prosadit v praxi a postupovat ve
své profesní kariéﬁe. O kom je ﬁeã?
O sedmi zku‰en˘ch havíﬁích ze
‰achet spoleãnosti OKD, leto‰ních
absolventech pûtiletého kombinovaného studia oborÛ hornické
inÏen˘rství a dÛlní mûﬁiãství HGF
V·B-TU v Ostravû.
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Barborka na Krétû
OSTRAVA Jedna velká rodina pﬁicestovala z Ostravy do hotelu Lisa
Mari v letovisku Bari na slunném
ostrovû Kréta. Tﬁiadvacet dûtí
v doprovodu jedenadvaceti dospûl˘ch patﬁilo k jedenáctidennímu
zájezdu vypravenému Obãansk˘m
sdruÏením svatá Barbora. I za
peníze ﬁadov˘ch havíﬁÛ si tak
mohly rodiny obûtí dÛlních ne‰tûstí uÏívat moﬁe a exotiky.
str. 6

MFK zbrojí na II. ligu
KARVINÁ Fotbalisté Karviné
vstoupí do nadcházející druholigové sezony s nov˘m názvem – MFK
Karviná OKD, a. s. Do oficiálního
názvu klubu vstoupil název spoleãnosti OKD, která se na dal‰í tﬁi
roky stala hlavním sponzorem
klubu. MFK se v prÛbûhu pûti let
dostal z krajského pﬁeboru aÏ do
druhé fotbalové ligy.
str. 12

LAZY S montáÏí 105 sekcí DBT
2800/6000 s dosahem ‰esti metrÛ
fini‰ují na Dole Karviná, závodû
Lazy. Tento vysok˘ komplex bude
mít premiéru nejen pro zdej‰í ‰achtu, ale také pro cel˘ revír spoleãnosti OKD v programu POP 2010.
V porubu 139704-1 bude zahájena
tûÏba zaãátkem záﬁí kolektivem

hlavního pﬁedáka Lumíra Moslera
vedoucího úseku Petra Weisse.
„Dostali jsme se na úroveÀ, kdy
jsme schopni dennû poskládat tﬁi
sekce a stejn˘ poãet upnout v porubu,“ oznámil mechanik provozu
dopravy a koordinátor vybavování
Milan Stupárek. Ve 39. sloji 7. kﬁe
mezi VIII. a IX. patrem na tom

pracují chlapi z úseku vybavování a
v˘klizu od vedoucího Ladislava
Balona spolu s úsekem hydrauliky
vedoucího Milana Pûtvalského,
elektrikáﬁi pod vedením Jiﬁího Fiurá‰ka a servismany dodavatelské
firmy (Bucyrus DBT Europe
GmbH).
Pokraãování na stranû 3

Sekcí DBT 2800/6000 pouÏili
k vybavování porubu 139 704-1
na závodû Lazy celkem 105.
FOTO: Radek Luk‰a
a DÛl Karviná, závod Lazy

Náborová kampaÀ u lidí zabrala!
Personalista srovnává, jak se zmûnilo lákání na ‰achtu oproti minulosti
STA¤Íâ Bûhem více neÏ tﬁí desítek
let pÛsobení na ‰achtû coby expert
na nábor a pﬁíjímání nov˘ch pracovníkÛ se toho dá pochytit i srovnávat
hodnû. V souvislosti s novou „parÈáckou“ kampaní OKD jsme proto
vyzpovídali Jana Polláka z Dolu
Paskov. Konzultant pro lidské zdroje má slovo.
Co nabízela ‰achta kdysi a teì?

Konzultant pro lidské zdroje Jan Pollák u brány Dolu Paskov.

V prvé ﬁadû náborov˘ pﬁíspûvek. V krajském náboru to kdysi
bylo osm tisíc korun ve ãtyﬁech
splátkách pro ãlovûka, jenÏ se
zavázal na tﬁi roky. V celostátním
za stejn˘ch podmínek deset tisíc.
Vojáci mohli z armády do dolu po
roce, to se museli upsat na osmnáct mûsícÛ. Pak byly velk˘m
lákadlem byty, pro bezdûtné 1+1,
pro rodiny i 3+1. Náborov˘ pﬁíspûvek je obnoven˘ a také bydlení se
dá ﬁe‰it pﬁes referentku.

Byly rozdíly ve formû náboru?
V 70. a 80. letech minulého století, které zde pamatuji, se to dûlalo organizovanû pﬁes národní
v˘bory. PrÛmûrnû k nám pﬁi‰el
jeden nov˘ pracovník dennû,
s v˘jimkami voln˘ch dnÛ. V 90.
letech nábor skoro ustal, pﬁíspûvky se nevyplácely. ZájemcÛ bylo
míÀ i díky tomu, Ïe skonãilo hornické ‰kolství. Aktuálnû poptáváme pﬁes úﬁady práce, internet,
inzerci, pﬁípadnû za pomoci stávajících zamûstnancÛ.
Jací lidé se hlásili dﬁíve a nyní?
V podstatû stejní. Kdysi chtûli
byt a vûdûli, Ïe ho dostanou. ¤ada
klukÛ podepsala ‰achtu, aby
nemusela na vojnu – to se zavazovali dûlat tady do sv˘ch tﬁiceti let,
samozﬁejmû bez pﬁíspûvku. Dal‰í
‰li do dolu s vûdomím, Ïe jsou u

firmy, kde se v porovnání s ostatními vydûlává hodnû. A mûli pravdu. Dnes se sice v˘dûlky s jin˘mi
resorty srovnaly, dá se ale ﬁíci, Ïe
lidé chtûjí do OKD coby do stabilní spoleãnosti, kde získají po
zapracování slu‰né peníze.
Jsou odezvy na novou kampaÀ?
Zájem se po publikování inzerátÛ „Hledáme chlapy, co drÏí
partu“ zv˘‰il enormnû. V evidenci
máme 44 uchazeãÛ jen o místo
horníka. Za prvních sedm mûsícÛ
nastoupili 103 pracovníci. O
zamûstnání se jich informovalo od
zaãátku roku 194, za cel˘ loÀsk˘
rok to bylo pﬁitom jen 154. Pﬁedpokládáme, Ïe letos budeme mít
na 200 nov˘ch lidí. Hlásí se
z Ostravy, Hluãína, ale i Znojma,
Bﬁeclavi, Hodonína…
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a
Více na str. 9
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Z dolÛ OKD

ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
ráda bych
se s vámi
podûlila
o
dojmy z ãerv e n c o v é
dovolené na
Krétû, kterou
jsem
mûla
moÏnost proÏít v pûtaãtyﬁicetiãlenné skupinû dûtí a maminek, o které se stará Obãanské
sdruÏení svatá Barbora. Cel˘ pobyt
byl jedním slovem úÏasn˘. UÏ pﬁi
setkání v Ostravû pﬁed odjezdem
na praÏské leti‰tû jsme se v‰ichni
zúãastnûní velice vﬁele vítali. Moc
jsme se tû‰ili na spoleãné chvíle u
moﬁe a hlavnû jsme byli plní oãekávání. Kréta byla pro nás zatím velikou neznámou. Musím ﬁíct, Ïe pﬁedãila na‰e oãekávání. Bydleli jsme
v hotelu Lisa Mari, kter˘ je na pûkném místû kousek od moﬁe. Nûkolik z nás mûlo to ‰tûstí, Ïe se mohli
z terasy svého pokoje kaÏdé ráno
kochat v˘chodem slunce a obdivovat tu krásu. První spoleãn˘ veãer
byl velice mil˘ a srdeãn˘. Dûti i
rodiãe byli úÏasní, stala se z nás
jedna velká rodina. Dal‰í dny jsme
strávili skotaãením u moﬁe nebo v
bazénu. Dûti byly tak spokojené,
Ïe jsme o nich skoro ani nevûdûli.
Zúãastnili jsme se i nûkolika v˘letÛ, ze kter˘ch nás nejvíc uchvátila
plavba lodí k Modré lagunû. Nedá
se slovy popsat ta nádhera! Vzpomínám i na veãerní procházky, kdy
jsme ti‰e a s láskou v srdci vzpomínali na své drahé manÏely, kteﬁí uÏ
s námi nemohou b˘t. Dovolenka
nám utekla jako voda. Na rozlouãenou s Krétou jsme uspoﬁádali
pyÏamov˘ bál, kter˘ byl tak vesel˘
a spontánní, Ïe se k nám pﬁidali i
jiní hosté. Dûti z toho mûly obrovskou radost! Pﬁi odjezdu z letoviska na leti‰tû jsme se ti‰e louãili s
krásn˘m ostrovem a v duchu dûkovali v‰em, kteﬁí se zaslouÏili o to, Ïe
na‰e dûti i my, maminky, jsme
mohly proÏít tak skvûlou a krásnou
dovolenou. Dûkujeme.
Marta Szamaranszká,
maminka z OS svatá Barbora

Tﬁi limity v rubání, jeden na ãelbû
Na závodû Lazy mûli úspû‰n˘ ãerven, tolik ,v˘konÛ’ za jeden mûsíc nepamatují
LAZY âtyﬁi limitní v˘kony za jedin˘ mûsíc na jedné ‰achtû! Tím se
mohou pochlubit na Dole Karviná,
závodû Lazy. Navzdory zaãínajícímu létu a dovolenkové sezonû si
tady mákly tﬁi rubáÀové a jeden
pﬁípraváﬁsk˘ kolektiv. Odmûny za
splnûní „limitÛ“ si pﬁitom chlapi
nenechají jen pro sebe – rozhodli se
pﬁispût celkem padesátitisícovou
ãástkou na hornické sirotky.
V uplynulém mûsíci byly v dob˘vacím prostoru LazÛ provozovány
ãtyﬁi poruby. Pouze v jednom, jenÏ
dostala tato ‰achta „do vínku“ pﬁi
spojení s âSA, o limitní v˘kon neusilovali. DÛvodem byly nepﬁíznivé
podmínky. Ostatní hlásili: Splnûno!
V porubu 140 912 to byli havíﬁi od
Lumíra Moslera, v porubu 140 202
od Martina DzierÏi a v porubu
163 102 od Milana âecha.

Hlavní pﬁedáci
sv˘mi slovy
Lumír Mosler:
„Hlavnû, aby se limitÛ daﬁilo co
nejvíce. Semkne to kolektiv. KdyÏ
mají lidi víc penûz, více je baví chodit do práce. Dáme pûtadvacet tisíc
na Barborku.“
Martin DzierÏa:
„Lehké to nebylo, mûli jsme
‰patné dÛlnû geologické podmínky.
Vydﬁela to celá parta. I proto jsme
rádi, Ïe mÛÏeme pﬁispût 25 tisíci
korunami Barborce.“
Milan âech:
„Za tu dﬁinu si to zaslouÏíme.
V na‰ich podmínkách pﬁi práci
vleÏe je takov˘ v˘kon vynikající.
Mûli jsme tam v prÛmûru osmdesát
devadesát centimetrÛ.“
Marek Gallik:
„Ná‰ limitní v˘kon byl v kameni
a raÏba v kameni je vÏdycky tûÏká.
Ale díky úsilí v‰ech pracovníkÛ
na‰eho kolektivu mÛÏeme hlásit, Ïe
jsme to zvládli.“

âtveﬁice hlavních pﬁedákÛ z Dolu Karviná, závodu Lazy, jejichÏ kolektivy se mohou za ãerven pochlubit limitními v˘kony – tolik najednou jich na jedné ‰achtû bûhem mûsíce nepamatují. FOTO: Radek Luk‰a
Tﬁi limity z rubání naráz, to na
navíc na této ‰achtû nepamatují.

„Beru to jako ‰piãkov˘ v˘kon.
Jsem rád, Ïe kluci fedrovali i pﬁe-

Kdo, kde a kolik si mákli:
Kolektiv hlavního pﬁedáka Lumíra Moslera, vedoucího úseku
Petra Weisse
• porub ã. 140 912
• vytûÏeno celkem 77 861 t
• stanoven˘ limitní v˘kon 75 153 t
• plnûní 103,6 %
Kolektiv hlavního pﬁedáka Martina DzierÏi, vedoucího úseku Vladimíra Domese
• porub ã. 140 202
• vytûÏeno celkem 79 798 t
• stanoven˘ limitní v˘kon 78 m
• skuteãnost 79,75 m
• plnûní 102,2 %

Kolektiv hlavního pﬁedáka Milana âecha, vedoucího úseku Martina Pamánka
• porub ã. 163 102
• vytûÏeno celkem 6040 t
• stanoven˘ limitní v˘kon 31,4 m
• skuteãnost 33,20 m
• plnûní 105,7 %
Kolektiv hlavního pﬁedáka Marka
Gallika, vedoucího úseku Jiﬁího
Bohu‰e
• raÏená tﬁída 402 03 -3
• stanoven˘ limitní v˘kon 65 m
• skuteãná metráÏ 68 m
• plnûní 104,6 %

sto, Ïe zaãíná letní období a ãas
dovolen˘ch,“ nechal se sly‰et
Antonín Pohludka, vedoucí provozu rubání. Pro lazeck˘ závod jako
celek to podle nûj znamená velk˘
krok ke splnûní celoroãního plánu.
„Chlapi dokázali nahradit kamarády, kteﬁí si uÏívají zaslouÏeného
odpoãinku na dovolen˘ch,“ konstatoval Pohludka.
Na mûsíc ãerven 2008 mûli technick˘m reÏimem na závodû Lazy
Dolu Karviná stanovenu tûÏbu
z rubání ve v˘‰i 146 880 tun. Bylo splnûno! VytûÏili celkem 163 699 tun, to
znamená plus 16 819 tun nad „plán“.
A aby toho nebylo málo, limitní
v˘kon zvládl i pﬁípraváﬁsk˘ kolektiv Marka Gallika na díle 402 03 -3.
Ani pro nû to neznamenalo procházku rÛÏov˘m sadem, razili celou
dobu v kameni.
Radek Luk‰a

Tragická nehoda Trika testují v podzemí
na Dole Paskov
OSTRAVA, STA¤Íâ (vs) Na Dole
Paskov – závod Staﬁíã do‰lo ve ãtvrtek 17. ãervence k mimoﬁádné události. Z dosud nezji‰tûn˘ch pﬁíãin se
v jednom z porubÛ uvolnila z nadloÏí hornina, která pracovníkovi (39
let) dodavatelské spoleãnosti Carbokov zpÛsobila zranûní, jejichÏ
následkÛm bohuÏel podlehl. K události do‰lo asi 900 metrÛ pod zemí.

Na ‰achtách byla
den poté na hodinu
pﬁeru‰ena v˘roba.
K pracovníkovi byl ihned povolán dÛlní a lékaﬁsk˘ v˘jezd Hlavní
báÀské záchranné stanice, lékaﬁ
v‰ak po oÏivovacích pokusech musel
konstatovat smrt. Pﬁíãiny nyní ‰etﬁí
komise odborníkÛ sloÏená ze
zástupcÛ Obvodního báÀského
úﬁadu v Ostravû, vedení Dolu Paskov, spoleãnosti OKD a odboráﬁÛ.
Vzhledem k váÏn˘m úrazÛm
posledních dní rozhodlo nejvy‰‰í
vedení OKD o hodinovém pﬁeru‰e-

ní v˘roby na kaÏdé páteãní smûnû,
aby mohli v‰ichni zamûstnanci uctít
památku nedávno zesnul˘ch horníkÛ. Cílem hodinového moratoria
bylo také zajistit, aby byl kaÏd˘
kolektiv dobﬁe informován o závaÏnosti a nutnosti opatﬁeni v oblasti
bezpeãnosti práce.
Napﬁíklad na Dole âSM se
konalo ‰est hodinov˘ch mítinkÛ,
první ráno v pÛl ‰esté a poslední o
pÛlnoci na sobotu. Pﬁístup vedení
ohodnotili odboráﬁi. „Je vidût, Ïe
OKD bere situaci opravdu váÏnû.
Je to vidût i na tom, Ïe vedení obûtovalo ãást produkce tomu, Ïe udûlalo hodinové mítinky. A to je co
ﬁíct,“ uvedl v tisku ‰éf odborÛ Dolu
âSM Jaroslav Vlach.
„Letos jsme zavedli nov˘ program zv˘‰ení bezpeãnosti práce,
kter˘ pﬁinesl podstatné sníÏení úrazovosti aÏ o 23 procent. I kdyÏ
nedávné události dosaÏen˘ pokrok
zpomalily, vynasnaÏíme se o to více
pracovat na zlep‰ení bezpeãnosti,
protoÏe pro nás není nic dÛleÏitûj‰ího neÏ zdraví a Ïivoty na‰ich
zamûstnancÛ,“ ﬁekl generální ﬁeditel OKD Klaus-Dieter Beck.

OSTRAVA (uzi) Po tﬁímûsíãních testech v podzemí chlapy z
Hlavní báÀské záchranné sluÏby
(HBZS) bylo na ‰achty v na‰em
revíru odesláno na osm stovek
nov˘ch pracovních trik k odzkou‰ení dal‰ím dÛlním zamûstnancÛm.
UvaÏuje se, Ïe „nová móda“
má v budoucnosti nahradit staré
hornické ko‰ile. Hlavní pﬁedností zelen˘ch triãek s ‰irok˘m
pásem a logem spoleãnosti OKD
v reflexním provedení je jejich
schopnost odráÏet svûtlo, zviditelÀovat pracovníky v dole. Tedy
pﬁesnû podle stávajícího trendu
v tûÏaﬁské firmû – bezpeãnost na
prvním místû!
„Trika jsou z kvalitního materiálu – bavlny – kter˘ saje pot.
Jsou odolná, mají vydrÏet aÏ dvanáct vyprání,“ ﬁekl Václav Po‰ta,
ﬁeditel HBZS v Ostravû-Radvanicích. Pokud se toto obleãení
v nároãn˘ch podmínkách osvûdãí,
o ãemÏ se bude rozhodovat po letních prázdninách, bude pro havíﬁe
následovat dodávka v ﬁádech
desítek tisícÛ kusÛ.
Záchranáﬁ v novém triku na
Dole Paskov. FOTO: Radek Luk‰a
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105 sekcí pro nov˘ porub
Pokraãování ze strany 1
Samotné instalaci sekcí
v‰ak pﬁedcházela celá
ﬁada dílãích opatﬁení – od nivelizace kolejové
trati
na
povrchu
k
jámû,
pﬁes vytvoﬁení nového
místa
pro
nakládku
v dole, v˘mûnu
obvyklé
ZD 24A za
únosnûj‰í ZD
24C/100 aÏ po
pﬁibírky a roz‰íﬁení
profilu díla na
úvodní i v˘du‰né tﬁídû. „Ve
vlastní proráÏce jsme poloÏili
dopravní traÈ – typu SCHARF, na
úvodní tﬁídû zﬁídili komoru pro
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montáÏ i pﬁedkomoru ke skládání
boãních pﬁekrytí zadních lemniskat,“
ﬁekl
Stupárek.
Podle technického námûstka Dolu Karviná
Ivana ·rámka je
komplex specifick˘ také tím,
Ï
e
modul
sekcí
a
porubového dopravníku
je 175 centimetrÛ místo bûÏn˘ch
150. Novinkou je i zesílen˘ pojez-

dov˘ systém dob˘vacího kombajnu „jumbotrack“.
Kromû sekcí od
firmy DBT 2800/6000 (Bucyrus)
bude porub dob˘ván kombajnem
Eickhoff SL 500, dopravníkem
PF6/1042 nebo podporubov˘m
dopravníkem PZF11-PF4/1132 s
drtiãem DU 3P5.
„Práce spojené s vybavováním
porubu se dosud daﬁí realizovat
podle stanoveného harmonogramu bez závaÏnûj‰ích potíÏí,“ konstatoval technick˘ námûstek.
První pracovi‰tû na závodû Lazy
vybavené v rámci programu POP
2010 bude nejvût‰ím zdej‰ím
rubáním. TûÏba je pﬁedpokládaná
na tﬁi aÏ ãtyﬁi tisíce tun uhlí dennû,
fungovat má nejménû tﬁi ãtvrtû
roku. Na ‰achtû si slibují, Ïe komplex zvládne nároãné geologické
podmínky ve sloji. Radek Luk‰a

Fialové ﬁetûzy na ‰achtû MontáÏ naru‰ily roje vãel

INFORMOVALI

O NÁS

Hornická muzea lákadly pro turisty
MORAVSKOSLEZSK¯ DENÍK (10. 7.) Poznejte moravskoslezskou
metropoli z ptaãí perspektivy. Nakouknûte pod pokliãku industriální
minulosti Ostravy. Tak by se dala pojmenovat nabídka na náv‰tûvu nûkter˘ch zdej‰ích turistick˘ch lákadel. Krajské mûsto ale nabízí i zajímav˘
v˘hled z radniãní vûÏe, kter˘ pﬁekvapí tím, jak je Ostrava z ptaãí perspektivy zelená. Zavzpomínat na to, jak byla je‰tû Ostrava ãerná, pak mÛÏete
v Hornickém muzeu OKD v Ostravû-Petﬁkovicích. Zde je k vidûní stálá
expozice o pravûkém osídlení Landeku a v˘voji ostravsko-karvinského
hornictví od roku 1782 aÏ do souãasnosti. Zpﬁístupnûna je také jedna ze
‰tol. Neménû poutavá pak jistû bude také náv‰tûva dal‰í národní kulturní
památky – Dolu Michal v Ostravû-Michálkovicích. Po ukonãení provozu
bylo zámûrem památkové péãe zachovat cel˘ areál v jeho pÛvodní podobû tak, jako by lidé, kteﬁí zde pracovali, právû ode‰li a zanechali v‰e na
svém místû vãetnû ‰pinav˘ch stûn, o‰lapan˘ch schodÛ a opr˘skan˘ch nátûrÛ. Prohlídka je vedená po stopách horníka nastupujícího do práce.

OKD znovu vyplatí ãtvrtletní prémie
MORAVSKOSLEZSK¯ DENÍK (15. 7.) UÏ podruhé v tomto roce vyplatí Ostravskokarvinské doly (OKD) sv˘m zamûstnancÛm mimoﬁádné ãtvrtletní prémie. Informoval o tom mluvãí firmy Vladislav Sobol. Horníci a
dal‰í dÛlní pracovníci si polep‰ili o 5,2 tisíce korun, povrchoví zamûstnanci na‰li ve sv˘ch v˘platách za ãerven ãtyﬁi tisícovky navíc. „Nejde o novou
tradici ãtvrtletních odmûn. Lidé si je ale i tentokrát za svou dobrou práci
zaslouÏí, stejnû jako v prvním ãtvrtletí. O odmûnû jsem rozhodl na základû dobr˘ch v˘sledkÛ v tûÏbû za první pololetí,“ vysvûtlil generální ﬁeditel
a pﬁedseda pﬁedstavenstva OKD Klaus-Dieter Beck. Nárok na odmûnu
mají zamûstnanci, kteﬁí byli v pracovním pomûru od 1. dubna do 30. ãervna 2008 a zároveÀ nemají neomluvenou absenci. „Jde o to, aby odmûnu
dostali lidé, kteﬁí se na v˘sledcích OKD svou prací skuteãnû podíleli,“
upﬁesnila finanãní a personální ﬁeditelka OKD Miloslava TrgiÀová.

Dûti soutûÏily s lesníky na Landeku
MORAVSKOSLEZSK¯ DENÍK (21.7.) Do areálu Hornického muzea
v Ostravû-Petﬁkovicích zavítala uplynulou sobotu ﬁada náv‰tûvníkÛ. Nûkteﬁí se vûnovali tenisu nebo zdolávali pﬁekáÏky v lanovém centru dûti zase
soutûÏily na nauãné stezce Landek ve znalostech o lese. SoutûÏ pro nû pﬁipravily Lesy âeské republiky, Lesní správa Ostrava.
(Redakãnû kráceno)

Kolektiv Vladislava Horáka
má letos tﬁetí limitní v˘kon
Fialové „ﬁeÈazy“? A na ‰achtû? Havíﬁi, nelekejte se!
To, co mÛÏe na první pohled vypadat jako zÏen‰tilost
nebo parádiãka, je ve skuteãnosti uÏiteãná vûc. ¤etûzy
uÏívané na ve‰keré technice slouÏící k transportu sekcí
DBT 2800/6000 pro vybavování porubu na závodû
Lazy jsou takto nabarveny uÏ z v˘roby. Znaãí to
zvlá‰tní vázací prostﬁedek pro speciální dopravu bﬁemen váÏících nad ãtyﬁi tuny.
(uzi)

Vykládka a montáÏ vysokého komplexu sekcí na
„placu“ u dílen na povrchu lazecké ‰achty se náramnû
líbila vãelám. Jak jinak vysvûtlit, Ïe na jeden z jeﬁábÛ se
dvakrát usadil cel˘ roj. Mûl ãtyﬁicet centimetrÛ v prÛmûru, bzuãel hned vedle jeﬁábníkovy kabiny. Bezpeãáci
museli volat odbornou firmu, která vãelky bez jakékoliv újmy dala pryã. Hasiãi ze ‰achty na to pÛjãili vysokozdviÏnou plo‰inu.
(uzi)

DÒL PASKOV (syl) UÏ potﬁetí
v leto‰ním roce se radovali z dosaÏení standardního limitního v˘konu
ãlenové rubáÀového kolektivu
hlavního pﬁedáka Vladislava Horáka a technici z tûÏního úseku ãíslo 5
vedoucího Jiﬁího Drábka na Dole
Paskov. V období od 12. kvûtna do
19. ãervna, tj. za 31 provozních dnÛ,

odrubali Horákovi havíﬁi v porubu
059 604 celkem 18 360 metrÛ ãtvereãních plochy, co pﬁedstavuje
592,25 m ãtvereãního za den. Tohoto v˘borného v˘sledku bylo dosaÏeno s technologií PL – 730 a IHV.
V ãervnu kolektiv Vladislava Horáka vytûÏil ve zmínûném porubu celkem 22 790 tun ROTP.

Minilampy záchranáﬁi vylep‰ili reflexními kabely
OSTRAVA (uzi) Proã jich není
více? To je zatím jedin˘ nedostatek
shledan˘ dÛlními pracovníky pﬁi
zkou‰ení nov˘ch „kapesních“
osobních svítilen. Model T 1005.01
je samozﬁejmû urãen k no‰ení klasicky na opasku, ale rozmûry akumulátoru se podobá spí‰e notesu ãi
penûÏence. Zlep‰ovákem Made in
OKD je pak reflexní kabel, v˘robce dodával pÛvodnû jen tmav˘.

„Na Lazích a Paskovû jich testujeme dohromady stovku. S naprostou spokojeností,“ ﬁekl Jaroslav
Provázek, hlavní mechanik radvanické HBZS. Pracovníci HBZS se
na ‰achtách „starají“ také o ostatní
lampy. Tﬁetím rokem se v revíru
pouÏívá na ãtrnáct tisíc svítilen T
1002.09 s diodami a ãlánkem na
dolévání NKDU 11. ZároveÀ
dosluhuje i pÛldruhé tisícovky typÛ

Vlevo nejstar‰í pouÏívan˘ typ je‰tû se Ïárovkou, vpravo nejroz‰íﬁenûj‰í svítilna uÏ s diodou, uprostﬁed novinka.

Osobní svítilna
T 1005.01
• hmotnost 800 g
• vyuÏívá dvû v˘konné LED
diody a jednu kontrolní
• doba svícení maximálnû 14
hodin
• svítivost po 14 hodinách –
2680 lx
• akumulátor NiMh, pûtiãlánkov˘, 6 V
• krytí nádoby a hlavového dílu
IP 67

16 623G je‰tû s obyãejn˘mi Ïárovkami.
Novinka ãeského pÛvodu je pﬁitom oproti tûm star˘m minimálnû o
70 procent men‰í a lehãí. Jen na
hmotnosti to dûlá o kilogram ménû!
„Zásadní vûcí je bezúdrÏbov˘ akumulátor,“ upﬁesnil hlavní mechanik. Dal‰ím rozdílem je, Ïe lampy T
1005.01 se nabíjejí pﬁes „hlaviãku“
– ãili reflektor, nikoliv pﬁes baterku.
Do konce roku jich bude v revíru tisícovka, bûhem dvou let pak
dal‰ích sedmnáct tisíc. Jeden kus
vyjde pﬁibliÏnû na 4000 korun.

Záchranáﬁ pﬁedvádí lampu T 1005.01 se skuteãnû kapesními rozFOTO: Radek Luk‰a
mûry akumulátoru.
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Teì ukáÏí, co se nauãili! Svûtová spotﬁeba
Generální ﬁeditel OKD se setkal s nov˘mi hornick˘mi inÏen˘ry

uhlí prudce roste

Nejvíce ho prodává Austrálie,
av‰ak v tûÏbû vedou âíÀané

Pﬁi setkání nov˘ch inÏen˘rÛ s generálním ﬁeditelem OKD Beckem zaznûla ﬁada zajímav˘ch my‰lenek.
OSTRAVA Mají velkou ‰anci
uplatnit své vûdomosti a dovednosti v perspektivní firmû, v˘raznû
se prosadit v praxi a postupovat ve
své profesní kariéﬁe. O kom je ﬁeã?
O sedmi zku‰en˘ch havíﬁích dolÛ
OKD, leto‰ních absolventech pûtiletého kombinovaného studia
oborÛ hornické inÏen˘rství a dÛlní
mûﬁiãství HGF V·B-TU v Ostravû.
âerstvé inÏen˘ry do ostravského sídla tûÏební spoleãnosti 22. ãervence pozval generální ﬁeditel
OKD Klaus-Dieter Beck. Spoleãnû s finanãní a personální ﬁeditelkou Miloslavou TrgiÀovou a provozním ﬁeditelem Leem Bayerem
s nimi hovoﬁil o jejich moÏnostech
a postavením v tûÏební firmû. Gratuloval jim k dosaÏenému vzdûlání

a ocenil jejich úsilí po nároãné
práci zv˘‰it si svou odbornou kvalifikaci.
„Udûlali jste ve správn˘ ãas
správné rozhodnutí,“ uvedl generální ﬁeditel a dokumentoval to faktem, Ïe spoleãnost OKD se v˘raznû
zmûnila, stala se z ní jedna z nejúspû‰nûj‰ích organizací v Evropû i ve
svûtû. Její prosperitu a perspektivu
stvrzují nejen mimoﬁádnû vysoké
investice do moderních razicích a
dob˘vacích technologií, ale také
rozsáhlá loÏiska uhlí v na‰em regionu. Pﬁi souãasné roãní tûÏbû 13 mil.
tun je zde více neÏ tﬁicetiletá perspektiva. Spoleãnost New World
Resources N. V. (zkrácenû NWR),
mateﬁská firma OKD, pﬁitom vlastní jiné loÏisko v Polsku a o dal‰í usiluje.

V prÛbûhu besedy pak zaznûlo
pﬁesvûdãení, Ïe noví inÏen˘ﬁi se stanou v˘znamnou posilou spoleãnosti pﬁi prosazování úsilí firmy dále
zvy‰ovat bezpeãnost práce v podzemí, která je pro doly prioritou, a
zároveÀ pÛjdou pﬁíkladem pﬁi realizaci programu POP 2010, pﬁi prosazování forem a metod práce
vedoucí k vût‰í hospodárnosti,
k vy‰‰í produktivitû. Pﬁedstavitelé
OKD rovnûÏ pﬁipomnûli, Ïe v‰e
dÛleÏité se ve svûtû komunikuje
v angliãtinû. Proto se od nov˘ch
inÏen˘rÛ oãekává, Ïe zdokonalí své
dovednosti i v této disciplínû.
Ti pak v závûru podûkovali za
podmínky a podporu, která jim
byla po celou dobu studia pﬁi
zamûstnání ze strany vedení OKD
poskytována.
Josef Lys

OSTRAVA Svûtová spotﬁeba ãerného uhlí v posledních letech rychle narÛstá. Zatímco v roce 1986
ãinila 3,232 miliardy tun a v roce
1996 celkem 3,773 miliardy tun,
v roce 2006 se ho spotﬁebovalo uÏ
5,339 miliardy tun.
Absolutní vût‰inu tohoto mnoÏství – pﬁes 5100 milionÛ tun – produkuje deset státÛ, které patﬁí
v oblasti tûÏby ãerného uhlí ke svûtov˘m velmocem. Jednoznaãnû
mezi nimi kraluje âínská lidová
republika, která vloni vytûÏila 2
miliardy 482 milionÛ tun uhlí.
Následují Spojené státy americké
(990 mil. tun), Indie (427 mil. tun),
Austrálie (309 mil. tun), Jihoafrická republika (244 mil. tun), Ruská
federace (233 mil. tun) a Indonésie
(169 mil. tun). Na osmé místo se
zaﬁadil nejvût‰í evropsk˘ v˘robce

ãerného uhlí Polsko (95 mil. tun) a
ﬁebﬁíãek uzavírají Kazachstán (92
mil. tun) a Kolumbie (64 mil. tun).
Zcela jiné je poﬁadí v˘vozcÛ této
suroviny. Svûtov˘ primát patﬁí
v tomto ohledu Austrálii, která
v roce 2007 vyexpedovala do zahraniãí 231 mil. tun ãerného uhlí.
Následují Indonésie (129 mil. tun),
Rusko (92 mil. tun), JAR (69 mil.
tun), âína (63 mil. tun), Kolumbie
(60 mil. tun) a koneãnû USA (45
mil. tun).
A kdo uhlí dováÏí? Jak dokládají statistiky za loÀsk˘ rok, hlad po
uhlí pociÈují zejména prudce se rozvíjející asijské ekonomiky. Nejvût‰ím importérem ãerného uhlí byly
Japonsko (1789 mil. tun), JiÏní
Korea (80 mil. tun) a Tchaj-wan (64
mil. tun).
Pﬁipravil: Lubomír Hájek

·elmy si hrají s koulemi
z na‰eho turnaje v bowlingu

Levhart Manny dostal koule, jimiÏ se odehrálo bowlingové finále.

Noví inÏen˘ﬁi (zleva): Josef Moravec, Josef Sobel, Kamil Kaufman, v‰ichni DÛl âSM.

Noví inÏen˘ﬁi (zleva): Petr Lichnovsk˘, DÛl Paskov, Radim Gleitz, David Zuba, Libor Paciorek, v‰ichFOTO: Josef Lys
ni DÛl âSM.

OSTRAVA (uzi) Levharti a medvûdi. To jsou „hráãi“ mající k dispozici bowlingové koule, se kter˘mi BabincÛv raziãsk˘ t˘m ze závodu âSA Dolu Karviná postoupil
do finále v leto‰ním turnaji o Pohár
t˘deníku Horník. Ostravské zoologické zahradû je totiÏ vûnovala
herna Zuzana z Poruby, kde se
hrála ostravská ãást soutûÏe.
„Do otvorÛ pro prsty dáváme
hovûzí maso. To se ‰elmy snaÏí
vydob˘t a vlastnû si tak i hrají.
Ukr˘vání potravy patﬁí k moÏnostem, jak zvíﬁatÛm v lidské péãi
zpestﬁovat Ïivot a zabavit je. ProtoÏe zvíﬁata tráví v pﬁírodû pomûrnû
hodnû ãasu shánûním jídla, je
smyslem programu naz˘vaného
enrichment vyplnit jejich ãas v zoo
podobnou ãinností,“ vysvûtlili
o‰etﬁovatelé. Zatímco medvûdy
u‰até baví bowlingové koule tak
den ãi dva, mlad˘ samec levharta
cejlonského Manny je má ve vût‰í
oblibû. Sledovat ho pﬁi „hﬁe“ lze ve
dnech s komentovan˘m krmením
ve 14.15 hodin.

O‰etﬁovatel dal do dír pro prsty
hovûzí maso. FOTO: Radek Luk‰a

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

Miroslav Makov˘ z Dolu Paskov nejen rybaﬁí, ale také kuchtí
STA¤Íâ O muÏích se ﬁíká, Ïe
kdyÏ je to baví, vedou si v kuchyni
lépe neÏ Ïeny. A ani havíﬁ nemusí
b˘t v˘jimkou! Stﬁelmistr ze staﬁíãské ‰achty Miroslav Makov˘ (55)
vzal nejednou na ‰ichtu pro kolegy zavaﬁovaãku s rybími karbanátky. Ty vyrábí z vlastních úlovkÛ,
patﬁí totiÏ k vá‰niv˘m rybáﬁÛm.
„Na staré roky jsem se dal na
rybaﬁení, bylo to asi pﬁed tﬁinácti
lety. Mám povolenku pro ná‰ kraj,
a kdyÏ mám volno, vyrazím. Strávím u vody klidnû celou noc, je to
mÛj aktivní odpoãinek.“ popisoval
Makov˘ pracující na Dole Paskov
ãtyﬁiadvacát˘m rokem. Nejprve
na ãelbû, pak u trhacích prací.

Nebojte se. To jen pacient nechtûl platit, a tak si místo zubÛ nechal
radûji vrtat koleno.
Kresba: L. ZdraÏil
„Po tûch letech na ‰achtû mám
problém se hﬁbetem. KvÛli tomu
nemÛÏu na pstruhy. Záda to nedovolí,“ pokraãoval stﬁelmistr s tím,
Ïe jinak „bere“ na udici v‰e. Jeho
zatím nejvût‰ím úlovkem byl
sumec mûﬁící bez pûti centimetrÛ
cel˘ metr. Na dravé ryby se chystá
i na plánované dovolené, konkrétnû na Slezskou Hartu.

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Fotka pohodové „dvojky“
s hudebním nástrojem australsk˘ch
domorodcÛ byla pro vás vskutku
inspirující a napsali jste nám ﬁadu
vtipn˘ch textu – viz níÏe.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 29
jsou Radomír Kloda z Albrechtic,
AneÏka Jano‰ová z Markvartovic a
Alois Polá‰ek z Ostravy-HrabÛvky.

Recept na pikantní specialitu:
Ve velkém hrnci asi 10 minut
vaﬁíme 4 kilogramy rybího masa
(kapr, cejn, plotice) s nûkolika
kuliãkami ãerného pepﬁe, 2
mal˘mi lÏiãkami soli a 2 bobkov˘mi listy. Po uvaﬁení a vychladnutí maso obereme od hrub‰ích
kostí ãi kÛÏe a v míse nebo lavoru smícháme s vepﬁovou konzervou ãi lunchmeatem kvÛli spojení. Pﬁidáme cel˘ pytlík rybího
koﬁení, 3 aÏ 5 strouÏkÛ ãesneku,
4 nakrájené cibule, 5 vajec, 5 lÏic
strouhanky, pﬁimûﬁenû pepﬁe a
soli, trochu majoránky, malou

SoutûÏní foto
ã. 29

„Tím mû neoblbne‰, já tu jsem proto, abych sly‰el i ostatní hudebníky!
Tebe sly‰ím dennû!“
(rk)
„Jen co mi táta tu trubku pÛjãí, tak vám ukáÏu, jak foukají profíci!“

(aj)

„AÏ si fouknu já, to budete koukat!“

(ap)

Teì na vás ãeká nová pﬁíleÏitost. K soutûÏní fotografii ã. 30
napi‰te krátk˘ textík, kter˘ sv˘m
obsahem zaujme porotu k udûlení
jednoho ze tﬁí oceÀovan˘ch míst
ãeskou stokorunou. Skulptura na
snímku je jistû netradiãní, zajímavá...
Uzávûrka je v úter˘ 29. 7. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
SoutûÏní
fotografie

ã. 30

MoÏná pak zase budou na na
‰achtû jeho rybí speciality. Dûlá
napﬁíklad rybí salát a nakládané
karbanátky. Recept vymyslela
jeho rybáﬁská parta z Fren‰tátu
pod Radho‰tûm, do níÏ patﬁí i
Lubo‰ ·kulavík z rubání. „S karbanátky je makaãka, ale stojí to za
to,“ vzkázal Makov˘ a prozradil
postup.

nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 30 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Staﬁíãsk˘ stﬁelmistr Miroslav
FOTO: Radek Luk‰a
Makov˘.

JAK

TO VIDÍ STRYK

lÏíci grilovacího koﬁení. Smûs
pomeleme nebo rozmaãkáme,
vytvoﬁíme kuliãky o málo vût‰í
neÏ pingpongové míãky. Ty obalujeme ve strouhance, smaÏíme
5 aÏ 6 minut ve fritovacím hrnci.
OsmaÏené a vychladlé karbanátky dáme do zavaﬁovací sklenice s koleãky cibule a kapie,
zalijeme vlaÏn˘m nálevem na
okurky, uzavﬁeme a necháme
odleÏet aÏ t˘den v chladu a
temnu. Pak podáváme. Dobrou
chuÈ!
Radek Luk‰a

LOJZEK

Dovolena? Ni! Ostuda na Ostravici
Po pûknym zaÏitku na Coloursach a po zhodnoceni pﬁipravy
Baniãka na ligu zme v patek sbalili
s Poldkem svojich pût ‰vestek. Pﬁi
ich nakladaÀu do jeho ‰kodulki
zme ale furt museli odhaÀaÈ Jiﬁika,
kery se nam snaÏil do ni vecpaÈ, aby
moch snami! Byli zme ale nûuprosni! „Jiﬁik, letos bez tebe! Dobﬁe se
pamatujeme problemy, kere si nam
narobil pﬁedloni, jak ses ztratil s tu
vypiãuﬁenu blondynu. O take nervy
vãil nûstojime. Bo navic jedûme
kvuliva Lojzkovym kolorsum enem
na tydiÀ a chceme se fakt spoãnuÈ,“
tlaãil ho do propadleho hrudnika a
hlavnû co nejdali od auta Poldek.
Mi bylo Jiﬁika sice lito, ale na druhe
stranû slibiÈ Poldkovi, Ïe ho budu
cely tydiÀ hlidaÈ, sem teÏ nechtûl.
KdyÏ Poldek odtlaãil Jiﬁika na pût
metru od ‰kodule, zasprintoval,
skoãil za volant a vyrazili zme. Jiﬁik
za nami e‰ãe dluhu chvilu utikal,
maval pûstiãkami a bylo vidûÈ, Ïe
pyskuje. V ﬁevu stare a pﬁetiÏene
‰kodule, kera z nulove rychlosti
vystupala na dvacitku za pût minut,
v‰ak nûbylo sly‰eÈ, co mamﬁe. KdyÏ
tachometer ukazoval 25, Jiﬁik to
vzdal. Opﬁel se rukami o kolena,
tûÏko dychal, paru razy e‰ãe zahro-

zil pûsÈu, ale potym zmizel za zataãku. Oddechnul sem se ale aÏ na
Ostravici pﬁed Poldkovu chatu,
kdyÏ bylo jasne, Ïe to ‰kodula vydrÏela.
Moc zme se s vybalovanim nûparali a rychle smûtali do hospody na
orosene. Îe nûzustalo enem u jedneho, je jasne. Asi po sedmym
dostal Poldek hlad. Nûchal se pﬁinesÈ jidelni listek, hrabal se v nim
tajak po‰Èak v kabeli, a potym
kivnul na takeho mladeho pikolika:
„Dam se to zeleninove rizoto, bo ho
matû nejlacnûj‰i. Ale ﬁekni kuchaﬁovi, Ïe zeleninu moc nejim, tak aÏ
tam da vepﬁove, Ïe ani ryÏu nûmusim, tuÏ aÏ ku temu vepﬁovemu da
misto ni kobzole a misto syra aÏ
tam kydnû kapku kyseleho zeli! A
val, val to vyﬁidiÈ!“ Zaklapnul listek

a spokojenû se odfrknul. Pikolik
bez ﬁeãi ode‰el do kuchynû, odkuì
ale za chvilu vyletûl kuchaﬁ, kery
postavu pﬁipominal boxera tûÏke
vahy. V pysku byl brunatny tak, Ïe
sem mûl obavu, Ïe s nim kantnû. Ale
nûkantlo! Naopak! Z vyvalenymi
oãami se vrhnul na Poldka, jednu
ruku ho lapnul pod krkem, druhu
za galaty na ﬁiti, vynûs ho z hospody jak hadroveho panaka, a tam z
nim ‰astnul o chodnik. Mûl sem o
Poldu opravnûny strach. Na‰ãesti se
ale potvrdilo, Ïe oÏralemu se nikdy
nic nûstanû... Tak sem ho pozbiral
z chodnika, a ‰li zme dom. „Mam
sice dali hlad, ale aspoÀ zme u‰etﬁili za piva, ni?!“ smjal se potym na
chatû a cpal do sebe rohlik s pa‰tiku. A nic se nûrobil z te na‰i hospodske ostudy! Nûﬁek sem mu, Ïe
kdyÏ ho kuchaﬁ vyna‰al z hospody,
staãil mû vrchni za oba skasirovaÈ...
A nûﬁek sem to ani za tydiÀ Na
Upadnici, kaj se kamo‰um chlubil,
jak s tymi vesnickimi gnypami
vybabral. KdyÏ se chlapi kapku zti‰ili, zaãal Erìa: „Vitû, kdy je chlop
totalnû pod pantoflem? KdyÏ se
boji ﬁecÈ svoji tûhotne manÏelce, Ïe
je nûplodny. Fajne, ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Jedna rodina – Barborka na Krétû
Maminky organizátorky vytvoﬁily rodiãovsk˘ v˘bor pro lep‰í chod sdruÏení
OSTRAVA Jedna velká rodina pﬁicestovala z Ostravy do hotelu Lisa
Mari v letovisku Bari na slunném
ostrovû Kréta. Tﬁiadvacet dûtí
v doprovodu jedenadvaceti dospûl˘ch patﬁilo k jedenáctidennímu
zájezdu vypravenému Obãansk˘m
sdruÏením svatá Barbora. I za peníze ﬁadov˘ch havíﬁÛ si tak mohly
rodiny obûtí dÛlních ne‰tûstí uÏívat
moﬁe a exotiky.

„Bavili jsme se. Fajn parta,“
nechala se sly‰et ZdeÀka Bínová
z Havíﬁova. Ta si pochvalovala
nejen svou první cestu letadlem, ale
pﬁedev‰ím krásné moﬁe. Mûli tam
podle ní v‰ude modrou vlajku – coÏ
znamená perfektní pﬁíleÏitost ke
koupání. K zahození nebyla ani
náv‰tûva „Modré laguny“, místa,
kde trávil líbánky i britsk˘ korunní
princ Charles a lady Diana.

V˘prava tﬁiadvaceti dûtí s doprovodem na Krétu se moc vydaﬁila.

Maminky s havíﬁem z Dolu âSA,
kter˘ také na Barborku pﬁispûl.

„Mockrát jsme pﬁem˘‰leli o
tom, proã tam jsme a taky ãí zásluhou,“ pokraãovala Marta Szamarkanská z Karviné. I ona byla tak
daleko poprvé, a jak podotkla, na
krásném místû. Netrvalo pr˘ dlouho, a v‰ichni úãastníci zájezdu si
tykali. Do „rodiny“ se zapojil také
horník z Dolu âSA, jehoÏ na Krétû
náhodou potkali, a jenÏ osobnû
taky na Barborku pﬁispíval.
„KdyÏ nûkdo vymyslel nûjakou
ptákovinu, ostatní se nad‰enû
zapojili,“ popsala Alena Kunãíková z Orlové s tím, Ïe nuda rozhodnû nebyla. AÈ uÏ na ﬁeckém veãeru
s typickou muzikou a tancem,
anebo na pyÏamovém ma‰karním
bále, kter˘ vymysleli a zprodukovaly samy mámy z Barborky. Bylo
to velké haló a fotoaparáty místních i cizincÛ cvakaly osto‰est.
Není divu, Ïe po návratu z Kréty
skupina maminek organizátorek,
mezi nûÏ Bínová, Szamarkanská i
Kunãíková patﬁí, vytvoﬁily rodiãov-

Velk˘ pyÏamovo ma‰karní bál dûtí a maminek z Barborky v hotelu Lisa Mari.
sk˘ v˘bor. „Je to pomoc novému
v˘boru na‰eho obãanského sdruÏení. Vylep‰í to komunikaci a spolupráci, budou radit a doporuãovat,

FOTO: archiv OS sv. Barbora

co potﬁebují a chtûjí. Prostû zpûtná
vazba,“ ﬁekl Vladislav Sobol, pﬁedseda Barborky.
Radek Luk‰a

Kdo získá granty Nadace OKD?
OSTRAVA (vs) Jak pﬁedstavitelé Nadace OKD slíbili, projekty
k podpoﬁe doporuãují odborníci
na slovo vzatí. Právû v tûchto
dnech vrcholí proãítání a hodnocení projektÛ, které do‰ly Nadaci
OKD v prÛbûhu jarního kola
v˘zev pro Ïadatele.
Pﬁes 840 projektÛ prochází
dÛkladn˘m hodnocením partnerÛ Nadace OKD – tedy brnûnské
Nadace Partnerství i ostravsk˘m
Institutem komunitního rozvoje.
Následovat bude zasedání komisí sloÏen˘ch jak se zástupcÛ
nadace a jejích partnerÛ, tak ze
zástupcÛ spoleãnost OKD a
nezávisl˘ch odborníkÛ.

„Hodnû dobr˘ch nápadÛ
budeme muset tentokrát zamítnout, ale urãitû budou mít ‰anci
v dal‰ích grantov˘ch kolech,“
ﬁekla ﬁeditelka Nadace OKD
Blanka T˘ﬁová. Definitivní slovo
pﬁi schvalování jednotliv˘ch projektÛ bude mít správní rada.

S „Letní hﬁíãkou OKD“ se vám nabízí zajímavá v˘hra – let balonem nad Ostravou

Robte komixy!
OSTRAVA (uzi) Fajne? Tak si zrobte je‰tû lep‰í! „Letní hﬁíãka OKD,
aneb soutûÏ Vytvoﬁ si svÛj komix“
pokraãuje. Na internetové stránce
www.hornickykomix.cz se to uÏ vtipn˘mi pﬁíbûhy jen hemÏí. Zapojit se
mÛÏe kaÏd˘ – staãí si vybrat prostﬁedí, postaviãky a doplnit vhodn˘ text.
KaÏd˘ (i anonymnû) vytvoﬁen˘
komix se automaticky ﬁadí do galerie. V té je uÏ nûkolik desítek „stripÛ“ neboli krátk˘ch pﬁíbûhÛ,
jejichÏ autoﬁi se vût‰inou inspiro-

vali havíﬁinou ãi havíﬁsk˘m prostﬁedím. Konkrétní místa a postavy
zakázány nejsou. Ten nejlep‰í zvolí
náv‰tûvníci webu.
Pro tvÛrce „nej“ komixu je pﬁipravena hlavní cena v podobû
balonového letu nad Ostravou.
V prvním kole na festivalu Colours
of Ostrava se to po‰tûstilo Radku
Mik‰íãkovi z Opavy. Internetov˘
vítûz bude znám po 22. záﬁí, právû
s posledním letním dnem „Letní
hﬁíãka OKD“ konãí.

Více na internetov˘ch stránkách www.hornickykomix.cz

24. ãervence 2008
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Panoráma

Nadace OKD zve dûti na Shakespeara
Pﬁedstavení se zúãastní klienti nûkolika domovÛ a center z regionu
OSTRAVA Nev‰ední prázdninov˘
záÏitek pﬁipravila pro dûti z moravskoslezsk˘ch dûtsk˘ch domovÛ a
dal‰ích zaﬁízení ústavní v˘chovy
Nadace OKD ve spolupráci s agenturou PaS de Théatre, organizátorem Shakespearovsk˘ch slavností
na Slezskoostravském hradû. Spoleãnû pozvali na kaÏdé pﬁedstavení
skupinku dûtí, které se zaﬁadí mezi
bûÏné diváky.
Na jednotlivá pﬁedstavení se
vypraví napﬁíklad kluci a holky
z dûtsk˘ch domovÛ z ¤epi‰tû,
Budi‰ova nad Budi‰ovkou, Lichnova, Ostravy i dal‰ích domovÛ a také
klienti ostravského centra pro
osoby se zdravotním postiÏením
âtyﬁlístek. Pﬁedstavení Richard III.
v podání krakovského Teatru ludowego zase nav‰tíví polská mládeÏ, o
kterou peãuje Slezská diakonie.
„V prÛbûhu roku obãas vyuÏijeme nabídky Slezského divadla v
Opavû, takÏe na‰e dûti divadlo nav‰tûvují. Ale zhlédnout pﬁedstavení
venku na hradû a s takov˘m hereck˘m obsazením se jim je‰tû nepodaﬁilo. Dûti se velmi tû‰í na pﬁedstavení pod ‰ir˘m nebem a hlavnû
na to, Ïe uvidí nûkteré z na‰ich
celebrit. Bude to pro nû vzru‰ující
ˇ

Logo u pódia dalo vûdût, kdo Shakespeara „zaﬁídil“.
kulturní záÏitek,“ ﬁekla vedoucí
vychovatelka Dûtského domova
Lichnov Jana Maderová.
„Pro na‰e klienty je moÏnost
zúãastnit se pﬁedstavení Komedie
omylÛ na Slezskoostravském hradû
vítanou zmûnou. V divadle uÏ byli
samozﬁejmû vícekrát, ale tentokrát
se velmi tû‰í, protoÏe pﬁedstavení
se hraje v jiném prostﬁedí, pod
‰ir˘m nebem, coÏ je pro nû velmi

FOTO: R. Luk‰a

zajímavé a jsou nad‰ení. Moc se
tû‰í,“ ﬁekla pracovnice âtyﬁlístku
Marta Krejãiﬁíková.
Nadace OKD se pﬁi pﬁípravû
pozvánek pro znev˘hodnûné dûti
inspirovala od Nadaãního fondu
manÏelÛ Livie a Václava Klausov˘ch, kter˘ zve dûti z dûtsk˘ch
domovÛ na praÏskou ãást shakespearovského festivalu jiÏ nûkolik
let.
Vladislav Sobol

Komedie omylÛ? Skvûl˘ zaãátek!

„Diváci byli spokojeni i pﬁesto,
Ïe nûkter˘m byla zima. Zapomnûli
na teplej‰í obleãení. Pravda, pÛjãovali jsme deky, ale na v‰echny se
nedostalo,“ oznámil projektov˘
manaÏer divadelní pﬁehlídky Andrej Harmeãko. Zpoãátku bylo
podle nûj publikum línûj‰í, ale
pozdûji „roztálo“ a velmi dobﬁe na
hru reagovalo. Otﬁásalo se smíchy.

Komedii omylÛ, jeÏ bavila první
náv‰tûvníky festivalu, pﬁipravil
ostravsk˘ soubor PaS de Théatre.
Jsou v ní herci napﬁíã v‰emi zdej‰ími divadly. ReÏie se ujal Peter
Gábor a v hlavních rolích se pﬁedstavili Jiﬁí Sedláãek, Petr S˘kora,
Vladimír Polák, Marek Hol˘, Tereza Doãkalová, Pavlína Kafková...
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a
ˇ

OSTRAVA Skvûl˘ start! Zahajovací inscenace Shakespearovsk˘ch
slavností byla vyprodána do
posledního místa. Smích a ovace
pﬁi premiéﬁe Komedie omylÛ (na
snímku) se pr˘ v úter˘ 22. ãervence
veãer nesly ze Slezskoostravského
hradu aÏ k sídlu hlavního partnera
akce, spoleãnosti OKD na Proke‰ovo námûstí u Nové radnice.
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TIPY HORNÍKA
Ostrava
NA POUË UÎ POâTRNÁCTÉ

Prostory pﬁed základní ‰kolou a
hasiãskou zbrojnicí v Ostravû-Bartovicích budou v sobotu 26. ãervence patﬁit XIV. bartovické pouti ke
svaté Annû. Slavnost bude zahájena
v 15.00 hodin. Pﬁipraveny budou
pouÈové atrakce, zábavné programy,
travesti show i hlavní host programu, sexuolog Radim Uzel. Milovníci star˘ch lokálek se budou moci
svézt historickou tramvají (na snímku). Pﬁed 22. hodinou se nad poutí
rozzáﬁí ohÀostroj. Následující den se
bude od 15 hodin konat u kapliãky
svaté Anny v Bartovicích bohosluÏba.

Havíﬁov
HASIâANKA NA PROMENÁDù

Fr˘dek-Místek
DO LHOTKY NA JARMARK
V 10 hodin dopoledne startuje v
sobotu 26. ãervence podbeskydské
obci Komorní Lhotka tradiãní celodenní akce s bohat˘m programem –
Ligotsk˘ jarmark. Na jeho IX. roãníku vystoupí folklorní a taneãní soubory od nás i z Polska, veãer zahrají
k poslechu i tanci místní kapely a DJ
Jacho M∏ynek. Jako doprovodná
akce zaãíná uÏ v 8.30 hodin IV. roãník cyklozávodu pro dûti od 8 do 15
let Podgodulsk˘ okruh.
POD LÍPOU HRAJÍ DOBRÁCI

Dobráci od kosti – pﬁesnû takov˘
název si zvolilo ostravsko-fr˘decko-místecké seskupení, hrající
vlastní tvorbu ve stylu blues a
rocku (na snímku) Ve ãtvrtek 24.
ãervence si ho mÛÏete poslechnout
od 19 hodin na Fr˘deckém zámku
v rámci akce Zpívání pod lípou. V
pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí je
koncert v Nové scénû Vlast.

Karviná
¤ízná dechovka dovede pozvednout náladu a pﬁispût k dobré
pohodû. I proto se také letos konají v parku za Kulturním domem
Radost v Havíﬁovû oblíbené promenádní koncerty. V nedûli 27.
ãervence tam od 16 do 18 hodin
zahraje dechová kapela Hasiãanka
z Horní Suché (na snímku s maÏoretkami Dixi pﬁi Vítání léta 2006).
DùTI BUDOU TVO¤IT V‰echny
havíﬁovské tvoﬁivé dûti jsou zvány
na pokraãování 10. roãníku Tvoﬁivého léta 2008, které finanãnû podpoﬁilo i Ministerstvo kultury âR.
NejbliÏ‰í setkání se koná ve ãtvrtek
24. ãervence v dûtském oddûlení
Mûstské knihovny na ·rámkovû
ulici od 9 do 12 hodin dopoledne a
od 13 do 16 hodin odpoledne. Tvoﬁit se budou dózy na poklady.
VZPOMÍNÁNÍ NA ÎIVOT UÏ
jen do 1. srpna je v Kulturním
domû Radost v Havíﬁovû pﬁístupná
v˘stava abstraktních obrazÛ havíﬁovského v˘tvarníka Ivana Balcara
Vzpomínky na Ïivot. Otevﬁeno je
dennû od 11.00 do 19.00 hodin.

POUËOVÁ NABÍDKA PZKO
Milovníci pouÈov˘ch atrakcí nepﬁijdou zkrátka ani v Karviné. Tradiãní Anenská pouÈ se bude konat v
nedûli 27. ãervence v prostorách
domu a zahrady Místní skupiny
PZKO v Karviné-Ráji. Program
zaãíná v 8.00 hodin.
TENTOKRÁT SE BUDE ZPÍVAT!

Letní dny a hudba k sobû patﬁí.
DÛkazem je i Karvinské hudební
léto, v jehoÏ rámci se t˘den co
t˘den pﬁedstaví zajímav˘ soubor.
Akce pokraãuje v nedûli 27. ãervence a tentokrát zmûní Ïánr.
Ostravské jazzové vokálnû-instrumentální seskupení (na snímku v
prÛbûhu bﬁeznového vystoupení v
ostravském klubu Parník) totiÏ
nabídne v rámci programu Tam v
Karviné nejen hudbu, ale pﬁedev‰ím zpûv. Zaãíná se v 16 hodin na
Masarykovû námûstí ve Fry‰tátû.

Pﬁíklad profesionálního pﬁístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (1)

Revitalizace pohornické krajiny
Procházíme sv˘mi Ïivoty a
v kaÏdodenním spûchu si mnohdy
ani neuvûdomujeme, jak se kolem
nás mûní struktura v˘robních
odvûtví, sluÏeb i dal‰ích oborÛ lidské ãinnosti. Poznáváme to, mnohdy s nepﬁíjemn˘m pﬁekvapením,
v cenách v˘robkÛ rÛzného druhu,
energie, v cenách pohonn˘ch
hmot apod. Jsme totiÏ souãástí
globálního, vzájemnû propojeného svûta, kter˘ nás informaãnû
sbliÏuje, ale kter˘ také pﬁedurãuje
chování podnikÛ mal˘ch i velk˘ch,
aby se pﬁizpÛsobily trhu a byly na
nûm úspû‰né. Zmûny, které jsou
charakteristické v souãasném
svûtû, se dot˘kají i na‰eho regionu,
kter˘ se vyvíjel za rozhodujícího
vlivu tûÏkého prÛmyslu, pﬁedev‰ím tûÏby ãerného uhlí.

Autoﬁi Vítûzslav Zámarsk˘...

V námi pﬁedloÏeném pﬁíspûvku,
jenÏ by mûl vycházet na pokraãování, chceme pﬁipomenout úlohu
tohoto sektoru nikoliv jako nostalgii na dobu minulou, ale naopak
pﬁispût k uvûdomûní, Ïe poznání
historie a zku‰eností z ní získan˘ch
je vkladem do budoucna.
Na poãátku 21. století jsme
svûdky negativního pﬁístupu ãásti
veﬁejnosti k hlubinnému dob˘vání
uhlí. Jsou spí‰e zdÛrazÀovány
vlivy a úãinky relativnû krátkodobû ovlivÀující Ïivotní prostﬁedí a
rovnûÏ ty, které jsou patrné na
zmûnách krajiny nebo staveb.
Ménû ãasto se v‰ak pﬁipomíná, jak
v˘znamnû objev uhlí a moÏnosti
jeho vyuÏívání pﬁispûly k technickému a kulturnímu rozvoji ãlovûka za posledních 200 let. Proble-

matice hornické práce byly vûnovány znaãné kapacity v oblasti
vûdy a v˘zkumu, a to jak technick˘ch oborÛ samotn˘ch, tak
v oblasti bezpeãnosti práce
v obtíÏn˘ch dÛlních podmínkách.

...a Tomislav Stﬁelec.

FOTO: R. Luk‰a

Byly tak získány poznatky, z nichÏ
mnohé mají univerzální uplatnûní.
Pﬁínos tûÏby uhlí v ekonomické
oblasti je nejen pro region, ale i
pro cel˘ stát nevyãísliteln˘.
Souãasná lidská spoleãnost si
uvûdomuje ve zv˘‰ené míﬁe sepûtí
ãlovûka se svou rodnou planetou a
hledá zpÛsoby jejího racionálního
vyuÏívání ve vazbû na environmentální aspekty. Tento v‰eobecnû pﬁijíman˘ pﬁístup koexistence ãlovûka
s pﬁírodou vede k tomu, Ïe pouze
lidé pouãení a vzdûlaní mohou
zaujímat kvalifikované postoje.
V tomto seriálu bychom rádi poukázali na konkrétním pﬁíkladu, jak
lze profesionálním zpÛsobem ﬁe‰it
revitalizaci pohornické krajiny a
seznámit vás, ãtenáﬁe, jak a
z jak˘ch zdrojÛ jsou ﬁe‰eny projekty, zab˘vající se ekologickou a hospodáﬁskou revitalizací pohornické
krajiny v Moravskoslezském kraji.
Vítûzslav Zamarsk˘,
Tomislav Stﬁelec
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Tajenka: V posteli: „Vûrko, dej mi pusu!“ „Nedám, jsem ‰Èastnû vdaná a správnû bych...
Îula

Míﬁidlo
u zbranû

Jas

MuÏ

Staré
vztaÏné
zájmeno

Oceán
(slovensky)

Svírat

Jednotka
prostor. úhlu

Iniciály
trenéra
Hadamczyka

24. ãervence 2008

Zábava

Jméno
spisovatele
Pavla

1. DÍL
TAJENKY

ZASMÁNÍ

(dokonãení v tajence)
MPZ aut
Islandu

SPZ okresu
Veºk˘ Krtí‰

Seversk˘
bÛh ohnû

Rozsáhlé
epické dílo

Podnût

2. DÍL
TAJENKY

Stopa
Sportovní
odvûtví

Agentura pro
domácí péãi
(zkratka)
Jméno hereãky Bernhardtové

Rusk˘
revolucionáﬁ

Mravovûdec
Jméno plochodráÏníka
Olsena

Nûmecky
„konec“
LyÏaﬁské
zaﬁízení

Ptaãí
citoslovce

Kresba: V. Novák

Svazek
slámy

Vrch nad
Tﬁebechovicemi

NáplÀ

...chtûla jsi, BoÏenko, na Kanáry? Já nevûdûl, Ïe jsou tak daleko...

BaÏina

Anekdota

Papou‰ek

Hornina
z ooidÛ

Rachmaninova opera

Pﬁístﬁe‰ek
pro náﬁadí

Horská skupina v Himálaji
DumasÛv
mu‰ket˘r

Zelenina

Slovenská
ãíslovka
Nápadnû

Domácky
Borislav

Ostravská
taneãní
skupina

Závazek

Ozvûna

Zámoﬁská
velmoc

Ruská
ﬁeka

Znaãka
hliníku

Znaãka
antimonu

âást
protoplasmy

Zesílen˘
zápor

Synova
nevûsta

Citoslovce
silného
pﬁekvapení

Místo,
kde se tûÏí
kámen

Lidové
pﬁitakání

Mys

Primát

Tajenka z minulého ãísla: „Pán Dvoﬁáãek, poÏiãajte mi dve stovky...“ A vráti‰ mi je Ferko?“ „Staãí vám slovo
ãestného muÏa?“ „Staãí, kdy mi ho pﬁivede‰?“
PomÛcky: idit, Loki
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Irena Vlãková z Vratimova. Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 24. do 31. ãervence 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Pﬁi zdlouhav˘ch jednáních budete spoléhat pﬁedev‰ím na
intuici. K peãlivému
zvaÏování v‰ech pro a
proti vám budou chybût síly i vÛle.
S ponûkud ‰ílen˘m návrhem se na
vás obrátí osoba nevalné povûsti a
slab‰ího ducha. Laskavû ji vyslechnete a ráznû odmítnete. Jste-li
volní, choìte do spoleãnosti, dlouho sami nezÛstanete.

Na nervy vám pÛjdou
pﬁíbuzní
neustále
mûnící své plány.
Kdybyste v nich
nemûli urãitou roli,
mohlo by vám to b˘t jedno, ale takhle vás budou pûknû natahovat. Na
rozdíl od dûtí partnera ke spoleãn˘m nákupÛm donutíte jen velmi
tûÏko. Hádat se v‰ak kvÛli tomu
nemá smysl, uÏ jste si bez nûj poradili nejednou.

Pokud jde o jednání
na úﬁadech, nejste bez
‰ance. I tam jsou
dobﬁe naladûni a urãitû nûkdo rád udûlá
dobr˘ skutek. Soustﬁeìte se na
odstranûní restÛ v zamûstnání i
doma.V dal‰ích dnech uÏ budete
mít zase jiné starosti. Na kobereãku
u ‰éfa mlãte, bude-li vám nûco vyt˘kat, snaÏte se doutnající spor rychle
uhasit.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

Odpovûdnost je hezká
vûc, ale nemusíte ji
pociÈovat za v‰echny
ze svého okolí. Nechte je, aÈ se také starají
sami. Potû‰í vás pomoc star‰ích
dûtí, vytáhne se i partner. KonfliktÛm se nevyhnete v obchodních
domech. V nepﬁehledném davu lidí
nebude o strkanice nouze. V˘hodná
koupû vám spraví náladu.

K tomu, abyste dosáhli toho, na co máte nárok, si budete muset
poﬁádnû dupnout. Zejména v pﬁípadû neukáznûn˘ch dluÏníkÛ. S tûmi po dobrém nepoﬁídíte. Zaãnete s partnerem zvaÏovat, co s voln˘m víkendem. Strávit ho cel˘ u pﬁíbuzn˘ch asi
chtít nebudete. Splní se vám staré
pﬁání. Cizí rady berte s rezervou.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

DÛleÏité je zachovat
si optimismus, s ostatním vám pomohou
Luna a Saturn. Potû‰í
vás neãekan˘ pﬁíjem,
moÏná dar. S domácími pracemi je
vám ochotná pomoci osoba z blízkého pﬁíbuzenstva. Toho, Ïe se u
vás hodlá usadit na del‰í dobu, se
bát nemusíte. Dusno bude v práci,
ale nadﬁízen˘ prokáÏe smysl pro
spravedlnost.

Neodmítejte pozvání
do spoleãnosti, zahodili byste nadûjnou
‰anci. Poznáte nûkoho, komu se zalíbíte a
hodnû vám pomÛÏe. S pﬁíbuzn˘mi
mluvte na rovinu, neskr˘vejte potíÏe, se kter˘mi se pot˘káte. KdyÏ uÏ
vám nepomohou, alespoÀ nebudou
nic chtít. Kouzlu jisté osoby propadnete témûﬁ okamÏitû, ale odvahu ji oslovit neztratíte.

Za pomoci vynalézavosti se ubráníte
snaze kolegÛ nahrnout na vás úkoly, do
kter˘ch se jim nechce.
Nedejte se vmanipulovat do pozice,
Ïe své povinnosti nezvládnete.
Mohlo by se to negativnû odrazit na
v˘‰i va‰ich odmûn. Máte pﬁed
sebou cestu, na které poznáte pár
zajímav˘ch lidí. Partner vám naznaãí, o co mu vlastnû jde.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Hrozí vám, Ïe podlehnete
narÛstajícímu
stresu a zaãnete hledat úlevu v náruãi
náhodn˘ch známostí.
Venu‰e jasnû naznaãuje, Ïe to
k niãemu nepovede. Jste-li zadaní,
existuje znaãné riziko, Ïe se o tom
dozví vá‰ partner. Nepohrdnete pﬁíleÏitostí vydûlat si nûjakou korunu
navíc. PomÛÏe vám pﬁítel, kter˘
vám dá dobr˘ tip.

21. 1. – 19. 2.

Díky pﬁíznivé shodû
událostí se pﬁiblíÏíte
k dosaÏení svého cíle.
Samo jako po másle
to v‰ak nepÛjde, trochu snahy projevit musíte. Jak
naznaãují Merkur s Jupiterem,
konec nepﬁíjemn˘ch povinností je
na spadnutí. Do jisté míry lze usuzovat i na to, Ïe se vám podaﬁí
ukonãit nepovedenou známost a
rozejít se s partnerem.

Bavili se chlapi a jeden se ptá
Pepy, jestli doma myje nádobí. „Já?
Já jsem doma NùKDO!“ – „Jak to?“
No, manÏelka vÏdycky pﬁijde
domÛ a ﬁíká: „Nûkdo by mûl um˘t
nádobí! Nûkdo by mûl vynést ko‰...
nûkdo by mûl dojít nakoupit...“
✿
Byla to jejich první schÛzka.
Sedûli v kavárnû a on vyprávûl. O
sobû, o svém dûtství, o sv˘ch zálibách, o svém autû i o takov˘ch
drobnostech, jako jak si vybírá holiãe. Nakonec se nadechl a povídá:
„Ale dost o mnû. Teì nûco o
tobû...“ Ona úlevnû vydechla, ale on
pokraãoval: „Co si myslí‰ o mnû?“
✿
StûÏuje si pán v domovû dÛchodcÛ na svoji manÏelku: „Nevadí
mi, Ïe kouﬁí moje cigarety, pije moji
slivovici a sebere mi dÛchod, ale
kdyÏ si sedne k obûdu a smûje se na
mû m˘ma vlastníma zubama, tak to
uÏ je moc!“

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

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

K váÏnému rozhovoru vás pozve nadﬁízen˘. Zdá se, Ïe s vámi
poãítá na v˘znamnûj‰í
místo. Dávejte pozor,
abyste neplácli nûjakou hloupost.
Klidnû mu v‰e odk˘vejte, ale poãítejte s tím, Ïe mÛÏe b˘t v‰echno
jinak. Vy na tom urãitû neprodûláte. NezneuÏívejte vstﬁícnosti kolegÛ
a znám˘ch k milostn˘m pletkám.

24. 9. – 23. 10.

Blond˘nka prosí u benzínové
pumpy o pomoc, zabouchla si klíãe
v autû. Pumpaﬁ jí dá ohnut˘ drát a
vysvûtlí jí, jak ohnut˘m koncem
vytáhne zaji‰tûn˘ kolíãek. Blond˘na
podûkuje, vezme drát a odejde. Za
chvíli pﬁijde na pumpu chlápek a
stra‰nû se smûje. Pumpaﬁ se ptá, co
je k smíchu a on mu ﬁekne, Ïe venku
otvírá blond˘na drátem auto. „To je
v poﬁádku, to jsem jí poradil já.“
Chlápek mu odpoví: „To je fajn, ale
na sedadle spolujezdce sedí druhá
blond˘na a radí jí – je‰tû kousek
doleva, ne, doprava…“
✿
Motto na kaÏd˘ den: „KaÏdé
ráno, kdyÏ vstanu, prohlédnu si
seznam 50 nejbohat‰ích lidí na
svûtû. KdyÏ na nûm nejsem, jdu do
práce.“
✿
Víte jak dobrá hospodyÀka nejlépe zaﬁízne kaãenu? KdyÏ si
vytáhne tepláky co nejv˘‰!

NÁ·

RECEPT

BretaÀské fazole
Ingredience: 200 g bíl˘ch fazolí,
25 g sádla, 1 cibule, 15 g hladké
mouky, 1/4 kostky masoxu, 1 strouÏek ãesneku, pepﬁ, sÛl, 1,5 lÏíce rajãatového protlaku (nebo 2,5 lÏíce
keãupu), zelená petrÏelka
Postup pﬁípravy: Pﬁebrané,
omyté a namoãené fazole uvaﬁíme
domûkka. Na sádle zpûníme drobnû nakrájenou cibuli, zasypeme

moukou a za stálého míchání
osmaÏíme dozlatova. Podlijeme
v˘varem z fazolí, ve kterém jsme
rozmíchali masox, pﬁidáme rajsk˘
protlak nebo keãup, utﬁen˘ ãesnek,
pepﬁ, sÛl a spoleãnû povaﬁíme.
Vzniklou, ne pﬁíli‰ hustou omáãku
podle chuti okyselíme nebo pﬁisladíme, vmícháme uvaﬁené a scezené
fazole a necháme pﬁejít varem.
Jednotlivé porce sypeme najemno
nasekanou petrÏelkou. Podáváme
s bíl˘m chlebem.

20. 2. – 20. 3.

Nezveliãujte spory
s partnerem. To, Ïe se
na nûkter˘ch vûcech
neshodnete,
je‰tû
neznamená, Ïe to
nebude za pár dní lep‰í. Jste oba
ponûkud nervózní, potﬁebovali
byste si odpoãinout. Nevymlouvejte
se na nedostatek ãasu a vydejte se
alespoÀ na pár hodin do pﬁírody.
Nadﬁízení ocení va‰i ochotu zaskoãit za nepﬁítomné kolegy.

105/30

Cukr
obsaÏen˘ v
jeﬁabinách
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Servis

Náborov˘ pﬁíspûvek je zpût
Po dvaceti letech se budou v OKD vyplácet peníze lidem, kteﬁí se upí‰í ‰achtû
OSTRAVA Dvacet tisíc budoucímu havíﬁi, polovina této sumy
v korunách pro nového dÛlního
zámeãníka ãi elektrikáﬁe. Tak
vypadá aktuální náborová „politika“ spoleãnosti OKD, která mÛÏe
letos nabídnout stovky míst. Pro
stávající pracovníky je slíbena
pûtitisícová suma, kdyÏ pﬁivedou
na ‰achtu dal‰ího ãlovûka.
„Spoléháme na spolupráci souãasn˘ch na‰ich zamûstnancÛ. Tûm
za pomoc pﬁi získání nového
zamûstnance náleÏí taky odmûna,“
uvedl mluvãí OKD Vladislav
Sobol ke kampani „Hledáme chlapy, co drÏí partu“. Nábor touto formou zaãal v minul˘ch dnech a
potrvá podle potﬁeb jednotliv˘ch
dolÛ. Vypadá to v‰ak na dlouhodobûj‰í záleÏitost. A to i vzhledem
k tomu, Ïe pﬁí‰tí léta pﬁinesou ve
skupinû NWR – mateﬁské firmû
OKD – poptávku po kvalifikovan˘ch lidech kvÛli zámûru tûÏit
v polském D´bieƒsku.
„âást veﬁejnosti stále vnímá horníky jako dﬁíãe s lopatou a sbíjeãkou, my v‰ak potﬁebujeme hlavnû
perspektivní pracovníky, kteﬁí
budou pod zemí ovládat moderní
stroje,“ konstatoval Libor Dırrer
z personálního odboru OKD. Pro
zájemce o práci v tûÏaﬁské spoleãnosti se chystají rekvalifikaãní kurzy
– samozﬁejmû státem akreditované.
Existuje i „za‰kolení“ prostﬁednictvím individuálních programÛ.
Co se náborového pﬁíspûvku
t˘ãe, je to znovuoÏivená záleÏitost.
„Dával se naposledy asi pﬁed dvaceti lety. Od té doby poãet zamûst-

nancÛ klesal a firma dal‰í nepotﬁebovala. AÏ NWR coby nov˘ vlastník OKD rozhodla o ukonãení
útlumov˘ch programÛ a o nov˘ch
investicích, které zajistí rozvoj spoleãnosti nejménû na pﬁí‰tích dvacet

let,“ vysvûtloval Sobol. Z OKD,
která se v minul˘ch letech pomalu
pﬁipravovala na útlum, se nyní díky
strategii souãasn˘ch majitelÛ stává
moderní firma svûtov˘ch parametrÛ. DÛkazem je mimo jiné POP

2010, investiãní program na vylep‰ení dÛlních technologií i bezpeãnostních pomÛcek, kter˘ nemá
v historii na‰eho revíru obdoby.
Spoleãnost OKD mûla na konci
prvního pololetí roku 2008 pﬁes 15

tisíc zamûstnancÛ. Dal‰ích více neÏ
1400 lidí dûlá v dceﬁin˘ch firmách.
Prostﬁednictvím dodavatelsk˘ch
subjektÛ zaji‰Èuje pro OKD tûÏbu
uhlí dal‰ích více neÏ 3600 pracovníkÛ.
Radek Luk‰a

A jak to vypadalo kdysi?
OSTRAVA (uzi) Náborová kampaÀ na doly ostravskokarvinského revíru byla kdysi velká a velkolepá. Podívejte se na koláÏ inzerátÛ ze 70. a 80. let minulého století vypovídající o moÏnostech a nabídce tûÏaﬁské firmy.
Ti star‰í mohou zavzpomínat, vÏdyÈ je v tom i kus havíﬁské historie…

·ACHTA S PùTI „P“
PROSPERITA
PERSPEKTIVA
PRÁCE
PENÍZE
POHODA
P¤IJëTE MEZI NÁS
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LETNÍ ÚVùROVÁ AKCE!

OKD, a. s.
vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná
v obchodním rejstﬁíku

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

20 000,- aÏ 400 000,-

DÛl Darkov

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

se sídlem Karviná-Doly, ã. p. 2179, PSâ 735 06

R2/30

JSTE V BANKOVNÍM REGISTRU?
NEVADÍ!
Va‰ím ﬁe‰ením je nebankovní pÛjãka.
MÛÏete Ïádat i bez partnera.

SL ãíslo ﬁádku 249

R 157/30

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na

âi‰tûní a revize
AKNAGLOB-PZ
Kontaktní osoby:
R 17/30

Vítûzslav Duda, mistr stacionárních strojÛ
závod 2 + PZ, DÛl Darkov,
tel.: 596 465 520
Vítûzslav Nelhybel, technik péãe o ZF
– stavební, DÛl Darkov, tel.: 596 465 005

• Dne 27. 6. 2008 uplynuly 3 roky
od úmrtí mého manÏela Augustína Ondru‰a, dlouholetého
pracovníka Dolu AZ v Orlové.
Vzpomíná manÏelka a dcera
B263/30
s rodinou.

✧ PRODEJ
• Rekreaãní chatu v Beskydech
(Staré Hamry), velmi pûkné
prostﬁedí, pozemek 850 m2,
dobr˘ dojezd. Prohlídka dle
domluvy. Cena dohodou. Ihned
volná. Inf. na tel.: 606 444 428.
B264/30

• Plynov˘ sporák MORA Gasspo, málo pouÏívan˘, hezk˘.
Cena 1 500 Kã. Za odvoz daruji
star‰í nábytek, Karviná. Inf. na
B265/30
tel.: 608 472 656.
• Prodám (turistické) trekingové boty - pevn˘ kotník zn.
TREZETA vel. ã. 45. Materiál
kÛÏe + GORETEX. PÛvodní
cena 2990 Kã, prodám za 1500
Kã. Zakoupeno 04/2008. Informace na tel.: 732 503 234.
B266/30

• BoloÀsk˘ psík - ‰tûÀátka s p. p.
Malé, nenároãné, spoleãenské
plemeno ze skupiny bi‰onÛ,
vhodné k dûtem i do malého
bytu, antidepresívní mazlíãek.
Bílá, vlnitá srst, nelíná, nemusí
se stﬁíhat. Odbûr od 8. 8. 2008.
Inf. na tel.: 774 365 031,
B267/30
737 365 031.
• âivava – prodám ‰tûÀátka bez
p. p. po rodiãích s p. p., dlouhosrstá i krátkosrstá, psy i fenky,
krásné jablíãkové hlavy, krátké
ãumáãky. Cena od 5 000 Kã dle
pohlaví a kvality. Inf. na tel.:
Orlová 602 419 538.
B268/30
• Smaltovan˘ kotel BRUTAR
100 l na ohﬁev vody pevn˘mi

palivy za 300 Kã. Dále ruãní
strojek na vyloupání kukuﬁice,
za 100 Kã. Inf. na tel.: 737
363 382.
B269/30
• Pozemek 1700 m2 v Mankovicích u Oder – polosamota.
Oplocen˘, elektﬁina a malá
studna. Cena dohodou. Inf. na
B270/30
tel.: 728 323 276.
• Dﬁevûné hranoly 200x 7x 6,5
cm 6 kusÛ, 240x 6x 6 cm 10
kusÛ, 350x 8x 7,5 cm 1 kus. V‰e
nové, hoblované. Zbytek stavby. Cena celkem 1500 Kã. Inf.
B271/30
na tel.: 605 125 370.
• Kompresor na koleãkách,
nádrÏ 2x 50 l, motor 380 V,
hadice, redukãní ventil a odkalovaã. Po dohodû moÏnost
dopravy. Cena 2400 Kã. Inf. na
B272/30
tel.: 739 972 043.

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové
stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu. Inf. na tel.: 603 775 296.
B273/30

• Ma‰inku nebo pﬁístroj na foukání nebo nakuﬁování tabáku.
Inf. na tel.: 731 904 194. B274/30

✧ BYTY
• Koupím byt 0+1 nebo1+1
v Havíﬁovû. Platím hotovû. Inf.
B275/30
na tel.: 604 317 181.
• Pronajmu byt 1+1, v˘borná
lokalita – u Prioru v Karviné,
po rekonstrukci. Cena 8 000 Kã
+ inkaso, 20 000 Kã vratná
kauce. Inf. na tel.: 608 472 656.
B276/30

• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B277/30
tel.: 775 370 371.

Potﬁebujete: potvrzen˘ pﬁíjem,
popﬁ. dÛchodov˘ v˘mûr
V·E VY¤ÍDÍME U VÁS DOMA.

ZAVOLEJTE 774 828 496

AKCE

Úvûr jen na OP,
nyní v‰em!
Tel.: 773 551 578, 603 317 378

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

R122/30

✧ VZPOMÍNÁME

ZDARMA

Nebankovní pÛjãka

R147/30

ZAMùSTNANCÒM OKD

Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

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

✧ AUTO-MOTO

✧ RÒZNÉ

• Prodám âZ – 125 T 150 C po
renovaci a Jawu Pérák 250, je
tﬁeba zapojit elektﬁinu. Inf. na
B278/30
tel.: 596 361 776.

• Darujeme do dobr˘ch rukou 3
koÈátka. Inf. na tel.: 596 352 790
B284/30
nebo 604 343 553.

• Koupím pﬁívûsn˘ vozík za
osobní auto tovární v˘roby,
velká kola, bez papírÛ. Inf. na
B279/30
tel.: 596 361 776.
• Prodám ·koda Octavia 1,9TDi
- r. v. 1998, najeto 141 000 km nafta, zelená metalíza, klimatizace, xenonová svûtla, el. okna
+ zrcátka, v˘‰kovû nastavitelná
pﬁední sedadla + volant, zámek
ﬁadící páky, dálkové ovládání +
alarm, rádio SONY + MP3,
nové rozvody + olej + filtry, litá
kola, garaÏováno, dobr˘ stav.
Cena 149 000 Kã. Informace na
B280/30
tel.: 728 380 165.
• Prodám Ladu Samaru 1300, rok
v˘roby 1990, STK 06/09. Cena
3 000 Kã. Informace na tel.:
732 832 349.
B281/30
• Prodám zimní gumy, málo jeté,
4 ks. Cena 1200 Kã. Inf. na tel.:
B282/30
732 832 349.
• Prodám motocykl Jawa 350/640
Style, rok v˘roby 1996, 19 000
km, zelená metalíza, první majitel. Jedná se o spolehliv˘ motocykl s pancéﬁov˘m zámkem,
motokufrem,
tankvakem,
dvûma cestovními bra‰nami a
dvûma pﬁilbami. Cena dohodou. Inf. na tel.: 603 965 440.
B283/30

• Prodám znaãkové vrtáky rÛzn˘ch prÛmûrÛ. Informace na
B285/30
tel.: 605 41 44 70

Pro inzerci
v t˘deníku Horník

VOLEJTE
596 264 803 nebo 732 829 149
P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA

V âERVENCI 2008
• Investice stavební (ISTAV)
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• Investice strojní (ISTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–
–

• Opravy stavební (OSTAV)

72

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

–
–

• Zahlazování následkÛ
hornické ãinnosti (ZNHâ)

144

R 138/30

Inzerce

R 156/30
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NWR do Polski? Droga wolna!
Koniunktura na w´giel dalej wzroÊnie – sàdzi wojewoda Zygmunt ¸ukaszczyk
OSTRAWA New World Resources,
spó∏ka-matka i jedyny udzia∏owiec
ostrawsko-karwiƒskiej spó∏ki w´glowej OKD, wià˝e swojà przysz∏oÊç
m.in. z uruchomieniem eksploatacji
w Polsce. O tym, jak odbierane sà jej
inicjatywy w kraju nad Wis∏à, a
przede wszystkim na Âlàsku, rozmawialiÊmy z wojewodà Êlàskim Zygmuntem ¸ukaszczykiem, który by∏
goÊciem czerwcowego spotkania
biznesu w ogrodach Konsulatu
Generalnego RP w Ostrawie.
Mo˝e powie pan najpierw kilka
s∏ów o sobie. Czy ma pan jakieÊ
zwiàzki z górnictwem?

Pod ziemià pracujà nie tylko górnicy. Na zdj´ciu od lewej: kierownik
dzia∏u miernictwa górniczego i geologii Kopalni „Pasków“ Petr Welser, kierownik oddzia∏u maszyny wiertniczej SEAL Franti‰ek Fujera,
fotoreporter agencji „Bloomberg News” Vladimír Weiss oraz cz∏onek zespo∏u ds. public relations i komunikacji OKD Vladislav Sobol.

Podziemne nowinki
Latajàcy dywan i maszyna wietnicza
STARZICZ „Przechadzk´“ po
korytarzach do∏owych na g∏´bokoÊci oko∏o 1120 metrów, ale tak˝e
wcale przyjemny „lot” na „latajàcym dywanie“ ma za sobà grupka
dziennikarzy, która odwiedzi∏a w
czwartek 26 czerwca zak∏ad „Starzicz“ Kopalni „Pasków“. „Latajàcy
dywan“ to w rzeczywistoÊci przenoÊnik taÊmowy specjalnie dostosowany do przewozu ludzi. „Pasków“ to
chyba jedyna kopalnia w OKD, w
której funkcjonuje to nietypowe
rozwiàzanie. A szkoda, bo jedzie si´
na nim fajnie, mo˝e nawet wygodniej, ni˝ w kolejce podwieszanej.
Kopalnia „Pasków”, eksploatujàca tzw. pok∏ady ostrawskie, czyli
pok∏ady niskie o mià˝szoÊci od 60
do 140 cm, to w ogóle swego rodzaju poligon nietradycyjnych technologii. Jednà z nich jest wybieranie
filarów resztkowych metodà d∏ugich odwiertów wielkoÊrednicowych. Inspiracj´ paskowscy górnicy
zaczerpn´li na Ukrainie, konkretnie w ukraiƒskiej Kopalni „Dobropolje”, a maszyn´ wietniczà o
skomplikowanej nazwie VS-SEAL-

Maszyna wiertnicza VS-SEAL625 P.2 umo˝liwia wybieranie
resztek w d∏ugoÊci do 80 m i szerokoÊci do 190 cm w pok∏adach
o mià˝szoÊci ponad 62,5 cm
(62,5 cm to Êrednica wiert∏a).

625 P.2 zaprojektowa∏a wed∏ug ich
wskazówek i zbudowa∏a miejscowa
firma „SE-MI service“.
Na razie pracuje w ruchu próbnym, gdy˝ nie uzyska∏a jeszcze
ostatecznej akceptacji organów
nadzoru górniczego. Pierwsze
wyniki jednak podpowiadajà, ˝e
mo˝e to byç dobre rozwiàzanie.
DoÊwiadczenia ju˝ sà. Jak poinformowa∏ kierownik oddzia∏u przygotowania
produkcji
Kopalni
„Pasków“ Zdenûk HrÛzek, decyzja
o zainstalowaniu nowej maszyny w
pok∏adzie nr 080 /22b zapad∏a 17
stycznia br. Od tej pory do terminu
dziennikarskiej wizyty wykonano
nià odwierty o ∏àcznej d∏ugoÊci
879,8 metra i wydobyto oko∏o 1200
ton w´gla.
A co sàdzà o nowej technice szeregowi górnicy? „Maszyna jest
dobra i ∏atwa w obs∏udze, mo˝na z
nià pracowaç” – mówili dziennikarzom ludzie z oddzia∏u maszyny
wiertniczej SEAL, kierowanego
przez Franti‰ka Fujer´.
TEKST I ZDJ¢CIA:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Pracownicy oddzia∏u maszyny
wiertniczej SEAL przygotowujà
mechanizm do odwiertu. Tym
razem asystujà im dziennikarze
zainteresowani Êrodowiskiem
kopalni i nietypowà technikà.

CARBOKOV
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W latach 1999 do 2007 pracowa∏em w Jastrz´bskiej Spó∏ce W´glowej. By∏em cz∏onkiem zarzàdu, a na
koniec prezesem Centralnego
Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, które dokonywa∏o analiz i
m.in. pomiarów w´gla. Przedtem
by∏em przez dwie kadencje prezydentem ˚or.
Jaki jest pana stosunek do pracy
górnika?
Tu nie trzeba s∏ów. Po prostu
nisko si´ k∏aniam!
Spó∏ka NWR opublikowa∏a swe
plany zwiàzane z Polskà. W pierwszym etapie chodzi o budow´
nowej kopalni w D´bieƒsku oraz
eksploatacj´ z∏ó˝ by∏ej KWK
„Morcinek” w Kaczycach. Jaka
jest pana opinia w tej sprawie?
˚yjemy dziÊ we wspólnej Europie, mówimy o swobodnym przep∏ywie ludzi i kapita∏u... Nie ma
przeszkód, aby kapita∏ czeski – czy
te˝ niemiecki lub inny – inwestowa∏ tam, gdzie widzi profity. W tym
konkretnym wypadku mamy do
czynienia z kwestià zasobów naturalnych i dlatego inwestor musia∏
spe∏niç pewne wymogi formalne,
jeÊli chodzi o przyznanie koncesji
na wydobywanie kopalin, oraz dysponowaç gruntem pod przysz∏à
inwestycj´.
Kaczycki w´giel spó∏ka OKD
pragnie eksploatowaç przy wspó∏pracy z Jastrz´bskà Spó∏kà W´glowà, z którà utworzy∏aby wspólne

Wojewoda Êlàski Zygmunt ¸ukaszczyk (od lewej) w rozmowie
z uczestnikami czerwcowego spotkania biznesu w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.
przedsi´biorstwo. Czy popiera pan
ten projekt?

Jakim partnerem jest pana zdaniem spó∏ka w´glowa OKD?

Mamy tutaj do czynienia z sytuacjà, ˝e po stronie czeskiej, praktycznie na samej granicy, stojà kopalnie,
a po stronie polskiej jest w´giel. Z
punktu widzenia ekonomicznego
dojÊcie do tych z∏ó˝ od strony czeskiej jest najbardziej op∏acalne.
Stworzenie wspólnego podmiotu w
celu ich wydobycia jest wed∏ug mnie
jak najbardziej wskazane. Trzeba
tylko opracowaç w∏aÊciwe zasady
tworzenia takiego podmiotu. Z
mojej wiedzy wynika, ˝e list intencyjny w tej sprawie wystosowa∏a ju˝
Jastrz´bska Spó∏ka W´glowa.

Znam kopalnie tej spó∏ki, w jednej z nich by∏em na dole i uwa˝am,
˝e jest to partner dobry. Ponadto
nie ma nic lepszego, ni˝ to, kiedy
kojarzà si´ partnerzy bran˝owi. W
uk∏adzie, kiedy akcje polskich spó∏ek w´glowych zostanà upublicznione, nie b´dzie to jednak mia∏o
wi´kszego znaczenia. Akcje upublicznione ma prawo nabyç ka˝dy.

Spó∏ka NWR deklaruje równie˝
zainteresowanie inwestycjami w
JSW. Czy ma pan informacje na
temat prywatyzacji polskiego sektora w´glowego?
W strategii rzàdu jest prywatyzacja przez gie∏d´, ale chodzi równie˝
o to, ˝eby paƒstwo nie straci∏o kontroli nad strategicznymi dla kraju
firmami. Najlepiej przygotowanà
spó∏kà w´glowà jest Katowicki Holding W´glowy. Zasadnicze prace
nad upublicznieniem jego akcji rozpocznà si´ ju˝ w tym roku. Jastrz´bska Spó∏ka W´glowa przygotowywana jest w drugiej kolejnoÊci, to znaczy w perspektywie roku przysz∏ego.

Przejdêmy na szersze wody.
Jakà przysz∏oÊç ma pana zdaniem
przemys∏ w´glowy na Âlàsku?
Dzisiaj obserwujemy du˝à
koniunktur´ na w´giel, a b´dzie
ona jeszcze wi´ksza. Polska energetyka jest oparta w 96 procentach na
produkcji energii elektrycznej z
w´gla, w tym w 75 procentach z
w´gla kamiennego. Dla bilansu i
bezpieczeƒstwa energetycznego
Polski górnictwo i w´giel majà i
jeszcze par´dziesiàt lat b´dà mia∏y
priorytetowe znacznie. Rosnàcego
zapotrzebowania na energi´ elektrycznà nie jest w stanie uzupe∏niç
energia ze êróde∏ odnawialnych lub
energii atomowej. My musimy
postawiç dalej na w´giel, ale musimy mówiç równolegle o czystych
technolgiach jego spalania.
Rozmawia∏: Bogus∏aw Krzy˝anek

Spó∏ka w´glowa buduje nowy wizerunek
OSTRAWA (bk) Spó∏ka w´glowa
OKD zmienia swojà medialnà
twarz. Nowe loga firmy, poszczególnych kopalƒ, macierzystej spó∏ki
NWR i zwiàzanych z nià firm znajdà si´ na materia∏ach reklamowych
OKD ju˝ w najbli˝szych dniach.
Cel tych zmian jest oczywisty:
Górnicy pragnà wybudowaç tzw.
to˝samoÊç korporacyjnà, czyli jednolity wizerunek wszystkich podmiotów zwiàzanych z OKD, aby
by∏y one lepiej czytelne dla partnerów handlowych, pracowników i
spoleczeƒstwa.
W chwili obecnej przebiega sukcesywna zmiana szaty graficznej
wszystkich tzw. noÊników loga, to
znaczy od wizytówek, papierów firmowych, gad˝etów reklamowych,
po napisy na samochodach s∏u˝bo-

wych, budynkach czy wie˝ach szybowych. Nowe logo b´dzie oficjalnie obiàzywaç jako jedyne god∏o
OKD i zwiàzanych z nim firm od
1 stycznia 2009 roku.
„Z doÊwiadczenia innych firm
wiemy, jak podobne zmiany przyjmujà pracownicy. Wielu pyta, dlaczego to si´ robi, skoro przedstawia
to dodatkowà prac´. Sprawa jest
prosta: Podobnie jak ka˝da rodzina
ma swoje nazwisko i wyró˝niajàce
jà znaki, równie˝ ka˝da spó∏ka
powinna mieç swojà to˝samoÊç kor-

poracyjnà. Nie jest to tylko logo, jak
cz´sto si´ uwa˝a, ale tak˝e unikatowe pismo, znaki, elementy graficzne
lub kolory, wed∏ug których na
pierwszy rzut oka widaç, o którà
spó∏k´ chodzi” – t∏umaczy Jitka
Haladowa z zespo∏u ds. PR i komunikacji OKD.
„Kiedy powie si´ OKD, wszyscy,
od Asza po Hrczaw´, powinni wiedzieç, ˝e to jedna z najwa˝niejszych
czeskich firm, która wydobywa
w´giel kamienny, troszczy si´ o
swych pracowników, prowadzi
rekultywacje w regionie morawskoÊlàskim i posiada jednà z najwi´kszych fundacji w Republice Czeskiej. I równie˝ my powinniÊmy
sobie uÊwiadomiç, ˝e jesteÊmy z
sobà zwiàzani” – dodaje Jitka Haladowa.

Bezpieczeƒstwo to absolutny priorytet
REGION Trzech górników zmar∏o w ostatnich dniach w podziemiach zak∏adów górniczych spó∏ki
w´glowej OKD.
W czwartek 17 lipca po osuni´ciu si´ górotworu z nad∏o˝a chodnika nr 626/1 na g∏´bokoÊci oko∏o
900 metrów w starzyckim zak∏adzie Kopalni „Pasków” zginà∏ 39letni pracownik firmy zewn´trznej „Carbokov”. Tydzieƒ wczeÊniej, 10 lipca, zmarli podczas

likwidacji Êciany nr 40 415 w
zak∏adzie III Kopalni „Darków”
dwaj ratownicy górniczy w wieku
34 i 46 lat.
Decyzjà kierownictwa spó∏ki
w´glowej OKD w piàtek 18 lipca
ka˝dà zmian´ rozpoczà∏ jednogodzinny mityng, podczas którego
uczczono minutà ciszy pami´ç tragicznie zmar∏ych kolegów oraz
omówiono sprawy bezpieczeƒstwa
przy pracy, b´dàcego absolutnym

priorytetem we wszystkich poczynaniach OKD.
„O tym, ˝e kierownictwo OKD
podchodzi do tej kwestii jak najbardziej powa˝nie, Êwiadczy sam
fakt, ˝e poÊwi´ci∏o cz´Êç czasu
pracy, by urzàdziç te spotkania” –
oceniali sytuacj´ w kopalniach
przedstawiciele zwiàzków zawodowych. „Bezpieczeƒstwo jest najwa˝niejsze, dopiero potem liczà
si´ produkcja i tony”.
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MFK Karviná OKD zbrojí na II. ligu
Do názvu klubu vstoupil hlavní sponzor karvinského fotbalu, spoleãnost OKD

Zelenobílé logo spoleãnosti OKD bude od nové sezony k vidûní i ve druhé lize.
KARVINÁ (tam) Fotbalisté Karviné vstoupí do nadcházející druholigové sezony s nov˘m názvem –
MFK Karviná OKD, a. s. Do oficiálního názvu klubu vstoupil název
spoleãnosti OKD, která se na dal‰í
tﬁi roky stala hlavním sponzorem
klubu.
Strmá cesta vzhÛru karvinského
MFK pokraãuje. Tento klub se za
pût let dostal z krajského pﬁeboru
aÏ do druhé ligy a ani to nemusí b˘t
koneãná stanice. Karviná totiÏ
na‰la v OKD stabilního partnera,
kter˘ ji ve druhé nejvy‰‰í soutûÏi
v˘raznû podpoﬁí. „V‰echno do sebe
zapadá, je‰tû abychom to potvrdili

na hﬁi‰ti,“ pﬁeje si nov˘ trenér Karviné Leo‰ Kalvoda. „Nûkter˘m
lidem ve fotbalov˘ch kruzích vadí,
Ïe Karviná získala druhou ligu pﬁevodem a nikoliv v˘sledky na hﬁi‰ti,
ale co je na tom? Nejsme první ani
poslední klub, kter˘ to udûlal. Teì
bude záleÏet na tom, jak se ve
druhé lize zabydlíme,“ doplnil zku‰en˘ kouã z Olomouce.
·éfové Karviné se netají tím, Ïe
by chtûli mít v úvodní druholigové
sezonû pﬁedev‰ím klid od záchranáﬁsk˘ch prací. „Nevyvíjíme na trenéra a t˘m nûjak˘ tlak tím, Ïe
bychom mluvili o postupov˘ch
ambicích. Aklimatizovat se na dru-

Babiãka na padáku ‰okuje
KARVINÁ (tam) Kdo to neuvidí
na vlastní oãi, tûÏko tomu uvûﬁí.
Paní Franti‰ka Zemanová má za
sebou 16 seskokÛ na padáku v tandemu a chystá se je‰tû na ãtyﬁi. Na
tom by nebylo nic zvlá‰tního,
kdyby nemûla v obãance zapsán
rok narození: 1920!
KdyÏ za ní pﬁijedete do jejího
karvinského domku, myslíte si, Ïe
máte tu ãest s obyãejnou babiãkou,
která pûstuje okurky a kaÏdé ráno
je prodává na trhu. Ale chyba
lávky, v tûle paní Zemanové tepe
velké srdce sportovce, kter˘ rád
pﬁekonává v˘zvy. „Poprvé jsem si
s instruktorem skoãila pﬁed rokem
a stra‰nû se mi to zalíbilo. Chtûla
jsem si to brzy zopakovat,“ vzpomíná 88letá paní na vznik bláznivého
nápadu. Tehdy jí kdosi ﬁekl, Ïe
pokud skoãí dvacetkrát bûhem
dvou mûsícÛ, bude zapsána do
âeské knihy rekordÛ jako ãeská
rekordmanka. „Neváhala jsem,
kdyÏ uÏ se do nûãeho pustím, musí
to stát za to.“
A tak se kaÏd˘ víkend paní
Zemanová vydá na vlak, kter˘m
dojede aÏ do jihomoravsk˘ch
Kunovic. Právû na zdej‰ím leti‰ti se

FOTO: Ivo Dudek

hou ligu nebude jednoduché,
z MSFL je to zase velk˘ skok,“ je si
vûdom pﬁedseda klubu Jan Wolf.
Ten vsadil také na jména b˘val˘ch
vynikajících fotbalistÛ. Asistentem
trenéra se stal b˘val˘ reprezentant
Marek Po‰tulka, ‰éftrenérem Sportovního centra mládeÏe zase Milan
Duhan.
Kalvoda se mÛÏe v druholigovém boji spolehnout nejen na
osvûdãené Opice, Souradu ãi Gilla,
ale také na posily Ditricha, R˘dla,
Blahu, Richtera, Bodeãka, Jusku ãi
Macka. Své síly si mÛÏe MFK Karviná OKD ovûﬁit uÏ tuto sobotu
v pohárovém zápase proti Orlové.

Horolezec Libor Uher, kter˘ loni zdolal K2, se tûÏce zranil pﬁi pádu
v Tatrách. Vût‰í materiál o jeho léãení pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle.
FOTO: archiv

SvÛj styl mûnit urãitû nebudu!
Druhá ãást rozhovoru s házenkáﬁsk˘m brankáﬁem Martinem Galiou
ORLOVÁ (tam) Dá se ﬁíct, Ïe Martin Galia je
smolaﬁ. PﬁestoÏe ho odborníci povaÏují za jednoho z nejlep‰ích házenkáﬁsk˘ch gólmanÛ
svûta, samotn˘ odchovanec karvinské házené
má momentálnû kvÛli zranûním do optimální
formy daleko. A právû o zdravotních potíÏích
hráãe nûmeckého Lemga je druhá ãást rozhovoru Horníka.
Zaãnûme prstem: jak jste pﬁi‰el k tﬁí‰tivé
zlomeninû?
„Spojka soupeﬁe vystﬁelila míã, kter˘ mi pﬁimáãkl prst na tyã. Tím se mi ukazováãek levé
ruky rozdrtil.“
Podaﬁilo se ho dokonale vyléãit?
„Ani zdaleka ne. Léãení sice bylo intenzivní, ale asi pﬁíli‰ rychlé. Prostû nedopadlo nejlíp.
Ohebnost prstu je hodnû omezena, coÏ je
památka na cel˘ Ïivot. Ale uÏ jsem si zvykl.“
Kdo za to nese vinu?
„Byl jsem na konzultacích u dvou lékaﬁÛ a
oba mi potvrdili, Ïe jsem uspûchal návrat na hﬁi‰tû. Mûsíc po operaci jsem se postavil do branky
a v prstu se tûmi otﬁesy ‰rouby posunuly a teì uÏ
to nikdo spravit nedokáÏe. Moje blbost.“
Omezuje vás to pﬁi házené nebo v bûÏném
Ïivotû?

skoky z pûti tisíc metrÛ poﬁádají.
„Nejlep‰í je voln˘ pád, kter˘ trvá
skoro minutu. To si adrenalinu uÏívám nejvíce. Ale krásn˘ je i let na
padáku. Kdo si to nezkusil, nemÛÏe
mi rozumût.“
Karvinská veteránka uÏ tento
opojn˘ pocit vyzkou‰ela ‰estnáctkrát, pﬁestoÏe ji od toho i mnohem
mlad‰í kamarádky a sousedky odrazovaly. „Ale já nemám co ztratit.
VÏdyÈ uÏ mám Ïivot za sebou, a tak
si ho chci je‰tû trochu udûlat zajímav˘m. Doufám, Ïe v‰echno dobﬁe
dopadne a rekord vytvoﬁím.“
Na zápis do Guinnessovy knihy
rekordÛ je paní Franti‰ka Zemanová je‰tû pﬁíli‰ „mladá“. Musela by
mít pﬁes sto let. Ale v jejím pﬁípadû
není ani to vylouãeno. Poãkejme si
do roku 2020.

„Na hﬁi‰ti to ﬁe‰ím tejpem – prst pﬁilepím ke
zdravému prostﬁedníãku. A v normálním Ïivotû to neﬁe‰ím, na‰tûstí je to levá ruka a já jsem
pravák.“

Dal‰ím velk˘m úrazem byly pﬁetrÏené vazy
v kolenû. Jak k tomu do‰lo?
„Stﬁetl jsem se s hráãem, kter˘ stﬁílel z pivotu. Já jsem vyskoãil a dopadl a on se mi o tu
nohu trochu opﬁel. Vyvrátil mi koleno a kﬁíÏov˘ vaz to nevydrÏel.“
Pomyslel jste si v tom okamÏiku, Ïe jste
smolaﬁ?
„Mû to tak bolelo, Ïe jsem nemyslel vÛbec
na nic, jen se svíjel bolestí. Vûdûl jsem, Ïe se
nûco stalo a jen se modlil, aÈ to není moc
váÏné.“
Ale bylo, v takov˘ch pﬁípadech jsou sportovci vût‰inou pÛl roku mimo hru…
„Já jsem teì necelé tﬁi mûsíce po zranûní a
díky kvalitní rehabilitaci uÏ pomalu zaãínám
bûhat a zapojuji se do tréninku. Nechtûl bych
to ale v Ïádném pﬁípadû uspûchat jako s tím
prstem. PÛlroãní dobu urãitû dodrÏím.“
Nezmûníte trochu styl hry? Ménû riskovat a
ménû chodit po doktorech?
„Je to ãasto otázka ‰tûstí, mÛÏete hrát opatrnû a zranit se stejnû. Ale já nic mûnit nebudu.
Vûﬁím, Ïe se vrátím na hﬁi‰tû úplnû zdrav˘ a
budu zase star˘ Galia.“
Smolaﬁ Martin Galia.
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Hastík podepsal
KARVINÁ (tam) Je to stejné jako
kaÏd˘ rok: kádr házenkáﬁÛ Baníku
OKD Karviná se v˘raznû mûní. Na
rozdíl od minul˘ch let je ale letos
více odchodÛ neÏ posil. Nejvíce si
v Baníku slibují od Viktora Hastíka z Fr˘dku-Místku.
S karvinsk˘m t˘mem se po zisku
titulu rozlouãilo ‰est hráãÛ: Marjanoviã, Indjiã, Kuzo, Farka‰ovsk˘,
Bednaﬁík a Pl‰ek. Doplnûní pﬁi‰lo
zejména z juniorky karvinského
klubu. Do áãka se zaﬁadili Sliwka,
Lefan, Kavka, Vanão, KruÏík, Floksa a Vala. Nov˘ trenér Martin Kostelník by chtûl z SCM získat i
BroÏe, kter˘ je hráãem Hranic. Nejvût‰í posilou by se ale mûl stát Viktor Hastík, kter˘ pﬁi‰el do Karviné
z Fr˘dku-Místku. „Viktora sledujeme uÏ del‰í dobu, ale nejvíc nás
zaujal ve ãtvrtfinálové sérii na‰eho
t˘mu proti Fr˘dku-Místku. Pﬁedvádûl vynikající v˘kony, proto jsme si
ho vybrali. S na‰ím klubem podepsal smlouvu na dva roky,“ upﬁesnil
manaÏer klubu Miroslav Pelech.

Z

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
Pﬁíprava: Baník–RAD Bûlehrad
2:2, Karviná OKD–Wodzislaw 0:1.

CO

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – pﬁíprava: Baník–Púchov (18).
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