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Nadace OKD
má partnery
OSTRAVA (vs) Nadace OKD si
vybrala partnery, kteﬁí jí budou
pomáhat pﬁi zpracování Ïádostí a
sledování podpoﬁen˘ch projektÛ.
Programy Pro zdraví a Pro radost
bude mít na starost ostravsk˘ Institut komunitního rozvoje, projekty
zaﬁazené do témat Pro budoucnost
a Pro Evropu bude obhospodaﬁovat brnûnská Nadace Partnerství.
Do v˘bûrového ﬁízení na partnery nadace se pﬁihlásilo 16 organizací. „Vût‰ina nabídek byla velmi
kvalitních. Myslím, Ïe jsme nakonec vybrali organizace, které se tû‰í
v‰eobecnému respektu a mají
dokonal˘ pﬁehled o neziskovém
sektoru,“ ﬁekla ﬁeditelka Nadace
OKD Blanka T˘ﬁová.
Institut komunitního rozvoje
(IKR) kromû sv˘ch dal‰ích aktivit
napomáhá vzájemné komunikaci a
spolupráci mezi neziskov˘mi organizacemi navzájem i mezi neziskov˘m sektorem a veﬁejnou správou.
„Filozofická v˘chodiska Nadace
OKD jsou totoÏná s na‰imi. Partnerství postavené na profesionalitû
a snaze pomoci regionu je i pro na‰i
organizaci velmi dÛleÏité,“ zhodnotila oãekávan˘ pﬁínos spolupráce
ﬁeditelka IKR Dana Diváková.
Nadace Partnerství je nejv˘znamnûj‰í ãeskou nadací podporující projekty udrÏitelného rozvoje ve
v‰ech regionech âeské republiky.

www.tydenik-hornik.cz
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Dcera OKD dodá elektﬁinu Ostravû
CZECH-KARBON vyhrál v˘bûrové ﬁízení na dodávky pro magistrát
Spoleãnosti CZECH-KARBON
se pﬁitom mimoﬁádnû daﬁilo i
v posledních letech. V roce 2006
prodala elektﬁinu témûﬁ za dvû miliardy korun, loni se její trÏby zv˘‰ily
více neÏ o sedmdesát procent.

Odbûrateli se stanou
kulturní instituce,
základní ‰koly
ãi sluÏebny stráÏníkÛ.

·tûdﬁí elektrikáﬁi
DÒL DARKOV (syl) DÛlní
elektrikáﬁi z Dolu Darkov –
vãetnû ãlenÛ technického dozoru
se rozhodli vnést trochu slunce
do osudÛ dûtí z hornick˘ch
rodin bez otce, o nûÏ peãuje
Obãanské sdruÏení svatá Barbora. Ve stﬁedu 4. ãervna pﬁedali do
rukou pﬁedsedy „Barborky“
ZdeÀka Starého penûÏní dar v
hodnotû 20 tisíc korun.
Podrobnosti pﬁineseme v pﬁí‰tím vydání Horníka.

festivaly

Pracovníci úseku prodeje a obsluhy koneãn˘ch zákazníkÛ spoleãnosti Czech-Karbon ukazují na mapû,
kam v‰ude spoleãnost dodává elektrickou energii sv˘m zákazníkÛm v âeské republice, (zleva) Ivo FlaFOTO: Vladislav Sobol
‰ar, Jacek Cienciala a Jiﬁí Zahrádka.
OSTRAVA Spoleãnost OKD a její
dceﬁiná firma CZECH-KARBON,
s. r. o., bude zaji‰Èovat dodávky elektﬁiny pro celou Ostravu, díky níÏ
mûsto Ostrava u‰etﬁí nemalé finanãní prostﬁedky. Tak by se daly shrnout
v˘sledky elektronického v˘bûrového ﬁízení na dodavatele elektﬁiny
v roce 2009 pro ostravsk˘ magistrát

a jeho organizace. S nejlep‰í nabídkou, která mûstu u‰etﬁí oproti leto‰nímu roku pﬁibliÏnû 4 miliony
korun, uspûla právû dcera OKD.
„Vzhledem k celkovému objemu na‰ich obchodÛ to pro nás
nebude znamenat velké zv˘‰ení
trÏeb, nicménû dodávky pro mûsto
Ostravu jsou pro nás prestiÏní zále-

Ïitostí, které si velmi ceníme,“
vysvûtlil jednatel spoleãnosti Petr
Havlíãek.
CZECH-KARBON
bude pﬁí‰tí rok zásobovat elektﬁinou napﬁíklad zoologickou zahradu, mûstskou knihovnu, Národní
divadlo Moravskoslezské, Ostravské muzeum, sluÏebny mûstské
policie a základní ‰koly.

„Na tomto v˘sledku se podepsaly zejména velmi úspû‰né obchody
v zahraniãí i v tuzemsku, efektivní
zaji‰Èování kurzov˘ch rizik a vyuÏití
pﬁíznivého v˘voje cen elektrické
energie na evropsk˘ch trzích,“
zhodnotila loÀské v˘sledky Alice
Moháãová, která vede firmu v tandemu s Havlíãkem. Spoleãnû pﬁitom ﬁídí jen 11 zamûstnancÛ, takÏe
produktivita práce na jednoho
zamûstnance je mimoﬁádná.
Firma vznikla v roce 2001 a
postupnû se z ní stal jeden z nejv˘znamnûj‰ích nezávisl˘ch hráãÛ na
ãeském trhu s elektﬁinou. V roce
2007 spoleãnost prodala koneãn˘m
zákazníkÛm 1,8 TWh elektrické
energie, coÏ ji ﬁadí hned za nejvût‰í
dodavatele elektﬁiny jako je âEZ,
E.ON a PraÏská energetika.
Elektﬁinu pro své zákazníky
zaji‰Èuje CZECH-KARBON od
v˘znamn˘ch energetick˘ch spoleãností pÛsobících v âeské republice,
Nûmecku, Polsku a Slovensku.
Pokraãování na stranû 2

Byly to nervy, ‰lo o miliony!
TûÏce vydﬁená zku‰enost vybavovaãÛ dÛlnû technick˘ch sluÏeb úseku SLD 2 Dolu Darkov
DÒL DARKOV Zcela novou
zku‰enost mají tûÏaﬁi Dolu Darkov. Rozhodli se totiÏ nejen pﬁemístit
ve‰kerou
technologii
z vydobytého porubu do nového,
ale v prÛbûhu tohoto procesu
v pevnû stanoveném ãasovém harmonogramu nechat repasovat
mechanizovanou sekci MEOS
z roku 1996. A právû tato fáze celé
operace byla nejchoulostivûj‰ím
bodem. Nemûli ji totiÏ v rukou
opraváﬁi ze ‰achty, ale samotn˘
v˘robce – opavsk˘ Ostroj.
·lo o hodnû. VÏdyÈ investice do
generální opravy v˘ztuÏe ãinila 80
Jedna z 67 mechanizovan˘ch
v˘ztuÏí „Ostroj 22/46/0,7-580“
smontovaná na povrchu Dolu
FOTO: DÛl Darkov
Darkov.

milionÛ korun a kaÏd˘ den zdrÏení by znamenal v˘padek tûÏby ve
v˘‰i nûkolika tisíc tun. Pﬁi pﬁeklizu
a vybavování muselo v‰e klapat
jako ‰v˘carské hodinky. Hlavními
aktéry pﬁitom byl stohlav˘ úsek
dÛlnû technick˘ch sluÏeb vedoucího úseku SLD 2 Ondﬁeje Trzaskalika a hlavního pﬁedáka Marka
Szelonga.
Aby se mohl zaãít nov˘ porub
vybavovat, ten vydobyt˘ s ãíslem
340 502 se musel vyklidit. Dob˘vací kombajn, porubov˘ i sbûrn˘
dopravník – to v‰e ‰lo nahoru do
dílen k bûÏné opravû. Více neÏ
kilometr pásového odtûÏení bylo
pﬁeloÏeno. Nejvût‰ím oﬁí‰kem se
stalo 67 kusÛ mechanizované
v˘ztuÏe umoÏÀující tûÏbu v mocnosti aÏ 5,3 metru. KdyÏ si uvûdo-

míme, Ïe jde o 24tunové kolosy,
které je tﬁeba rozebrat, vyvézt na
povrch a po jejich generálce
v Ostroji je znovu dopravit do
podzemí a smontovat, pak klobouk dolÛ. Nicménû modernizace
její silové a ovládací hydrauliky si
Ïádala více ãasu, neÏ se pﬁedpokládalo. A tak zpoÏdûní strojaﬁÛ
museli ﬁe‰it vybavovaãi sv˘m
mimoﬁádn˘m nasazením v dole.
V závûreãné fázi vybavování porubu 340 203 jim vydatnû pomáhal
rubáÀov˘ kolektiv dodavatelské
firmy PolAlpex vedoucího provozu Jozefa Tomczyka. Také díky
nûmu se nakonec podaﬁilo porub
najet v pﬁedpokládaném termínu
12. kvûtna, tedy hned po plánované v˘luce na ‰achtû.
Pokraãování na stranû 2
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
rozhodnutí
vytvoﬁit
v
rámci
OKD samos t a t n o u
firmu zab˘vající
se
obchodem
s elektﬁinou
vzniklo na
pﬁelomu tisíciletí. OKD tehdy byla mezi velk˘mi spoleãnostmi prÛkopníkem, kter˘ si vytvoﬁil s ohledem
na poãínající liberalizaci energetického trhu vlastní platformu
pro obchodování s elektﬁinou. Po
nûkolika letech je jasné, Ïe to byl
dobr˘ krok, kter˘ se firmû vyplatil. Dceﬁiná spoleãnost CZECHKARBON, s. r. o., dnes pro
OKD zaji‰Èuje kvalitní a stabilní
dodávky energie a zároveÀ
obchoduje s dal‰ími odbûrateli a
vytváﬁí nezanedbateln˘ zisk.
Dodávky odbûratelÛm mimo
skupinu OKD nyní dosahují
témûﬁ polovinu na‰ich celkov˘ch
dodávek koneãn˘m zákazníkÛm.
Kromû toho spoleãnost aktivnû
obchoduje na evropsk˘ch velkoobchodních energetick˘ch trzích
a rovnûÏ i novû vzniklé energetické burze v Praze, kde patﬁí mezi
v˘znamné obchodníky. Na‰ím
cílem je dlouhodobû jim garantovat vysokou kvalitu nabízen˘ch
sluÏeb a zejména v˘hodné cenové podmínky. Proto jsme velice
potû‰eni, Ïe na‰e velmi korektní
a spolehlivé vystupování ocenila
v roce 2007 ﬁada koneãn˘ch
zákazníkÛ, jejichÏ poãet se dále
roz‰íﬁil o nûkolik desítek.
Naprostá vût‰ina zákazníkÛ
pokraãuje ve spolupráci s na‰í firmou i letos, coÏ v dne‰ní dobû
liberalizovaného trhu hovoﬁí
témûﬁ za v‰e.
KdyÏ mám tu pﬁíleÏitost oslovit vás prostﬁednictvím Horníka,
chtûl bych velmi podûkovat pracovníkÛm VOJ Informaãní technologie. Jejich sluÏby, které jsou
opravdu na ‰piãkové úrovni, pro
nás mají cenu zlata. Díky tomu je
systém obsluhy zákazníkÛ plnû
automatizovan˘ a obchody za
nûkolik miliard korun zvládneme
zajistit v jedenácti lidech.
Petr Havlíãek,
jednatel spoleãnosti CZECHKARBON s.r.o.

12. ãervna 2008
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Pár metrÛ ze Staﬁíãe do Chlebovic
Paliãkovi raziãi z Dolu Paskov zvládli standardní v˘kon a jsou pﬁed probíjením
STA¤Íâ Pﬁes rok dﬁiny má za
sebou na V. patﬁe Dolu Paskov na
více neÏ kilometrové „‰trece“
063 7254 parta raziãÛ Rostislava
Paliãky z úseku P 3. Do probíjení
staﬁíãského a chlebovického pole
jim sice chybí je‰tû pár smûn, ale uÏ
teì slavili leto‰ní dal‰í standardní
v˘kon. V pﬁekopní raÏbû v kameni
postoupili o 117 metrÛ.
První standard dûlalo 94 metrÛ
pﬁi prÛmûrném denním postupu
3,03 metru. „K druhému standardu
jsme pak mûli koeficient 3,34 metru
za provozní den a stanovenou metráÏ 103,5. Obojí jsme pﬁekonali!“
pochlubil se hlavní pﬁedák Paliãka.

V období od 23. dubna do 6.
ãervna tak dennû v prÛmûru zvládli 3,77 metru. „Sranda to rozhodnû
nebyla. Trpûly stroje i lidi,“ pokraãoval Radim ·tebel, zástupce
vedoucího úseku P 3. Paliãkovi
raziãi pracovali skoro celou dobu
v pískovci, coÏ odná‰ely hlavnû
souãástky hﬁeblového dopravníku.
Tvrd˘ kámen na nûj pÛsobil jako
brousek.
„Poslední t˘den to bylo v prachovci, a mûli jsme to je‰tû hor‰í.
Rozpraskané v˘vrty se tûÏko ládovaly stﬁelivem,“ nechal se sly‰et
hlavní pﬁedák. Chlapi se podle nûj
nezastavili, mnoÏství odno‰ené

Hlavní pﬁedák Rostislav Paliãka z úseku P 3 z paskovské ‰achty.
trhaviny ãi Ïeleza se pr˘ dalo poãítat na stovky kilo na hlavu a ‰ichtu.
Lidí má Paliãka v kolektivu ãtyﬁiadvacet a pûl na nû slova chvály.
Smûnoví pﬁedáci Miroslav
Hanák, Josef Janík, Peter Deters a
Radek Mûcháãek se s „hlavním“
shodovali, Ïe standardní v˘kon
byla dobrá pobídka. „VyuÏili jsme
nabídky vydûlat si. Nejsme tu pﬁece
placeni za docházení, ale za robotu,“ vzkazovali jin˘m kolektivÛm
ze ‰achty.
Dílo ãíslo 063 7254 totiÏ fini‰uje.
V pondûlí 9. ãervna zb˘valo raziãÛm kolem 19 metrÛ. „Pak se bude
probíjet. Má to tam slouÏit pro
centrální odtûÏení a rovnûÏ jako
dopravní trasa pro ZD 24,“ doplnil
zástupce vedoucího úseku.
Zástupce vedoucího úseku Radim ·tebel nad mapou dÛlního díla.

Radek Luk‰a

Standardní v˘kon byl 117 m
FOTO Radek Luk‰a
v kameni.

Dcera OKD dodá elektﬁinu Ostravû
Pokraãování ze strany 1
„Souãasnû vykupujeme elektﬁinu i z obnoviteln˘ch zdrojÛ, napﬁíklad z kogeneraãních jednotek spoleãnosti Green GAS DPB nebo
z mal˘ch vodních elektráren Povodí Odry,“ ﬁekla Moháãová.
Zatímco dﬁíve firma zaji‰Èovala
elektﬁinu hlavnû pro skupinu
OKD, postupnû se okruh zákazníkÛ roz‰iﬁoval a dnes jiÏ dodávky
mimo OKD dosahují témûﬁ poloviny celkov˘ch trÏeb. Mezi nejv˘znamnûj‰í zákazníky patﬁí skupina
Siemens, spoleãnost AL INVEST
Bﬁidliãná, Vítkovice, Rodinn˘
pivovar BERNARD nebo spoleãnost BOHEMIA SEKT a mnoho

dal‰ích firem napﬁíklad z automobilového nebo strojírenského prÛmyslu. CZECH-KARBON má
dobré reference také ve zdravotnictví, zaji‰Èuje dodávky elektﬁiny
do Karvinské hornické nemocnice,
Fakultní nemocnice v Olomouci i
do ãtyﬁ velk˘ch zdravotnick˘ch
zaﬁízení ve Zlínském kraji.
CZECH-KARBON chce i pﬁes
velkou konkurenci ve svém rozvoji
pokraãovat. „S rostoucí cenou
elektﬁiny je na‰ím hlavním cílem
zaji‰Èovat pro na‰e odbûratele co
nejv˘hodnûj‰í podmínky, tedy
dodávky bez poruch, v˘borné sluÏby a kvalitní informaãní servis,“
dodal Havlíãek.

V˘voj obchodu firmy v letech 2004 – 2008

Byly to nervy, ‰lo o miliony!
Pokraãování ze strany 1
„Byly to nervy. Bojovali jsme o
kaÏd˘ den. VÏdyÈ ‰lo o miliony,“
vzpomíná na nepﬁíjemné chvíle
ãekání na repasované v˘ztuÏe
Vlastimil Mitrenga, smûnov˘ technik vedoucího v˘roby podniku.
„Museli jsme ve vybavování mûnit
pracovní reÏim, dûlalo se i v dobû
v˘luky... O to více si váÏím toho, Ïe
se v‰e obe‰lo bez úrazu,“ oddechl
si a pﬁipomnûl, Ïe vybavovací
kolektiv hlavního pﬁedáka Schelonga loni i letos získal Darkovského permoníka právû za v˘sledky

v bezpeãnosti práce. V zápûtí si
pochvaluje, Ïe teì, s repasovan˘mi
v˘ztuÏemi jede porub 340 203
prakticky bez prostojÛ. Investiãní
náklady se tak rychle vracejí
v podobû úspor za náhradní díly,
údrÏbu, vy‰‰í denní tûÏbu. Pﬁedpokládáme, Ïe nov˘ porub 340 203 s
produkcí pÛl milionu tun uhlí bude
vydobyt uÏ koncem roku. S pÛvodními, nemodernizovan˘mi sekcemi
by to trvalo podstatnû déle. Za tu
dobu se v porubu s takovou mocností nakope poﬁádná hromada
uhlí!

„Na tom, Ïe se v‰echno stihlo a
na následn˘ch ekonomick˘ch
efektech mají hlavní zásluhu lidé
z úseku vybavování SLD 2, dále

také z provozu povrchov˘ch sluÏeb a úseku dÛlní dopravy,“ zdÛrazÀuje Karel Majetn˘, vedoucí
provozu DTS. „Byli to oni, kteﬁí

Technologie porubu 340 203
Mechanizovaná v˘ztuÏ ................OSTROJ 22/46/0,7-580 (nov˘ název
repasované v˘ztuÏe MEOS)
Porubov˘ dopravník ....................PF 4/932
Dob˘vací kombajn.......................KGS 445
Sbûrn˘ dopravník.........................PZF 02
Pásové odtûÏení............................TP 1201 a TP 630

dﬁeli na ‰achtû i v dobû její v˘luky.
Za to v‰echno si zaslouÏí ná‰ velk˘
dík.“
Kolektiv SLD 2 hlavního pﬁedáka Marka Szelonga teì uÏ zaji‰Èuje dal‰í unikátní akci – pﬁím˘
pﬁekliz sekcí bez jejich demontáÏe.
Ty totiÏ nemusejí na povrch do
dílen, a tak putují vcelku z dokopaného porubu 236 510v pﬁímo do
nového porubu 236 511. Na ten uÏ
se chystá rubáÀov˘ kolektiv hlavního pﬁedáka ZbyÀka Rzidkého.
Na zaãátku léta to rozjede.
Josef Lys

12. ãervna 2008
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Mûﬁicí technika je pomocník, nikoliv nezvan˘ host
OSTRAVA V podzemí dolÛ OKD
se jiÏ ﬁadu let pouÏívají ãidla pro
mûﬁení koncentrací dÛlních plynÛ
v místech, kde mohou signalizovat
vznik pﬁípadného nepﬁíznivého
stavu. Jak se tato technika vyvíjela,
zlep‰ovala se její spolehlivost a roz‰iﬁovaly se moÏnosti jejího vyuÏití
pﬁi zvy‰ování bezpeãnosti práce a
provozu. Dnes bûÏnû dokáÏe pﬁi
dosaÏení nastavené meze vypnout
v poÏadovaném rozsahu jakoukoliv
technologii na elektrick˘ pohon,
bez ohledu na to, zda jde o dob˘vací ãi razicí kombajn, dopravní zaﬁízení nebo ventilátor.

Investice do bezpeãnosti
Tím v˘znamnou mûrou pomáhá
zabránit vzniku mimoﬁádn˘ch událostí, které jsou právem povaÏovány za nejnebezpeãnûj‰í, a to v˘buch
a zapálení metanu. Pﬁi správném
vyuÏívání moderní mûﬁicí techniky,
do které OKD vkládá nemalé
finanãní prostﬁedky, by mûly b˘t
tyto nebezpeãné stavy zcela vylouãeny.

Za techniku odpovídají lidé

ní“ pracovníci totiÏ ãidla pﬁevû‰ují do
míst, kde není moÏné pﬁedmûtn˘ plyn
mûﬁit ve skuteãn˘ch koncentracích,
pﬁípadnû je ofukují stlaãen˘m vzduchem ãi jinak vyﬁazují z provozu.

Ve v‰ech oborech lidské ãinnosti
v‰ak mÛÏe b˘t i ta nejmodernûj‰í
technika znehodnocena selháním
lidského ãinitele. V poslední dobû
bylo na dÛlních pracovi‰tích zji‰tûno, Ïe kvalitní detekãní a mûﬁicí
technika je mnohdy povaÏována
spí‰e za nezvaného hosta. MÛÏe
totiÏ nezodpovûdn˘m zamûstnancÛm, nedbajícím o ﬁádné vûtrání
sv˘ch pracovi‰È, ãinit potíÏe v podobû vypnutí elektrické energie
v oblasti a signalizaci na centrální
ﬁídící stanovi‰tû. To pak znamená
nesplnûní zadan˘ch úkolÛ a neÏádoucí popularitu u nadﬁízen˘ch.

Hrozí tvrdé postihy

Pozor na hazardéry
Ve snaze neb˘t takto populární se
najdou i nezodpovûdní a bezohlední
hazardéﬁi, kteﬁí pro omluvu své
nedbalosti, maskování nekvalitní
práce a pro krátkozraké plnûní úkolÛ
za kaÏdou cenu dokáÏí ohrozit zdraví
své i spolupracovníkÛ. Dokonce bez
rozmyslu riskují Ïivoty lidí fárajících
s nimi do dolu. Tito rádoby „v˘kon-

Budování stropu pﬁípravného dÛlního díla se zábûrem na metanoFOTO: Radka Grimmová
vé ãidlo.

Zajímáte se o situaci ve spoleãnosti NWR?
Horník pﬁiná‰í v˘bûr z online rozhovoru se ZdeÀkem Bakalou
OSTRAVA Zdenûk Bakala, místopﬁedseda pﬁedstavenstva NWR a
spolumajitel OKD, 29. kvûtna odpovídal na dotazy tûch, kteﬁí vyuÏili
nabídky redakce Patria Online na
webov˘ch stránkách www.patria.cz.

vû. Ptali se také na dal‰í plány spoleãnost, na moÏná rizika i na nejvût‰í v˘zvy pro NWR. Struãn˘ v˘bûr z
rozhovoru pﬁiná‰íme i my.
Chystáte dal‰í investice respektive akvizice aÈ uÏ ve stejném
oboru jako NWR nebo i v jin˘ch?
Ano, jak RPG, tak NWR aktivnû pracují na identifikování akviziãních pﬁíleÏitostí – z povahy vûci
v‰ak vypl˘vá, Ïe o takov˘ch pﬁíleÏitostech nelze informovat dﬁíve, neÏ
jsou naplnûny.
V jaké rovinû je odkup dolÛ
v Polsku spoleãností NWR? Jsou
jiÏ nûjaké termíny?

Zdenûk Bakala.

FOTO: archiv

Lidé se pﬁedev‰ím zajímali o situaci související s akciemi spoleãnosti
New World Resources (NWR),
které mají za sebou úspû‰n˘ start na
burze v Lond˘nû, Praze a ve Var‰a-

Na‰ím prioritním projektem v
Polsku je otevﬁení nového dolu v
D´mbiensku, kde jsme podstoupili
uÏ v‰echny pﬁípravné fáze povolovacího ﬁízení a v tomto okamÏiku
ãekáme na vydání povolení k

tûÏební ãinnosti od polského ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
Chystáte po uzavﬁení Dolu Dukla
a slouãení dolÛ Lazy a âSA na DÛl
Karviná zavﬁení dal‰ích ‰achet?
NWR neuvaÏuje o uzavﬁení dal‰ích ‰achet OKD a já sám jsem jiÏ
nûkolikrát vyjádﬁil svÛj soukrom˘
názor, Ïe uzavﬁení Dolu Dukla bylo
chybou. Dnes bychom takovéto
rozhodnutí znovu neuãinili.
NeuvaÏujete více se zapojit do
podnikání v ekologické oblasti?
Pﬁece jenom tûÏba surovin není
moc ekologická.
JiÏ dnes máme v˘znamnou ekologickou investici, jíÏ je ná‰ majoritní podíl ve spoleãnosti Green
Gas International. Ta vyuÏívá málo
vydatné zdroje, jako napﬁíklad
skládky ãi doly, k v˘robû zelené
elektrické energie.

Jaká je souãasná situace ohlednû avizovaného prodeje b˘val˘ch
bytÛ OKD (dnes RPG Byty) jejich
nájemníkÛm? Vût‰ina tûchto lidí
jsou b˘valí havíﬁi, tak si myslím, Ïe
si nárok na byt tûÏce odpracovali,
nûkteﬁí je‰tû dodnes pro OKD pracují.
Tato otázka se net˘ká pﬁímo
NWR, ale skupiny RPG, která je
majitelem bytového fondu. RPG
pﬁipravuje na pﬁí‰tí t˘den tiskovou
konferenci v Ostravû, na níÏ pﬁedstaví svou strategii ve vztahu k
bytovému portfoliu. Tam také zazní
odpovûdi na otázky, které kladete.
Snad jen drobné upﬁesnûní – dnes
jiÏ v bytech vlastnûn˘ch RPG dávno
nebydlí jen horníci a jejich rodiny.
Ve skuteãnosti podíl bytÛ ob˘van˘ch zamûstnanci OKD tvoﬁí ménû
neÏ tﬁetinu z celého portfolia.
Zpracoval Josef Lys

Takovému jednání ﬁíká OKD
rozhodné ne! OhroÏování zdraví a
ÏivotÛ zamûstnancÛ nemíní v Ïádném pﬁípadû trpût. Kontroly na pracovi‰tích, a to na v‰ech úrovních, se
na zmínûn˘ ne‰var zamûﬁí a nesprávné umístûní ãidel mûﬁicí a detekãní
techniky bude tvrdû postihováno.
Pﬁi zji‰tûné nedbalosti v této oblasti
bude takové jednání povaÏováno za
hrubé poru‰ení pracovní káznû se
v‰emi dÛsledky vypl˘vajícími ze
zákoníku práce. V pﬁípadû úmyslného jednání se ten, kdo úmyslnû vydá
lidi v nebezpeãí smrti nebo tûÏké
újmy na zdraví nebo cizí majetek v
nebezpeãí ‰kody velkého rozsahu,
dopou‰tí obecného ohroÏení. Nesmíme pﬁipustit ohroÏování bezpeãnosti práce, která je prvoﬁad˘m
zájmem nás v‰ech.
Ladislav RoÏnai, útvar BOZP

OKD zaplatí
opravu ‰koly
STONAVA (vs) Dûti ve Stonavû se
mohou tû‰it na novou ‰kolu! Polská
Z· se „nepropadla“, jak informovala nûkterá média, ale dÛlní vlivy
na ní vidût jsou. Oprava bude stát
pﬁes osm milionÛ. „·kody zpÛsobené dÛlní ãinností se snaÏíme dát do
poﬁádku. Není v˘jimkou, Ïe domy
ãi území jsou po rekultivaci v lep‰ím stavu,“ ﬁekla ﬁeditelka pro PR a
komunikaci Petra Ma‰ínová.

V˘sledek voleb
do dozorãí rady
OSTRAVA (r) Ve volbách dvou
ãlenÛ Dozorãí rady OKD, a. s.,
které se konaly 5. ãervna 2008 v
Ostravû, zvolili zástupci zamûstnancÛ, kteﬁí dostali dÛvûru od 80,3
procenta oprávnûn˘ch voliãÛ –
zamûstnancÛ OKD, do tohoto
orgánu Miroslava Syrového, pﬁedsedu SdruÏení hornick˘ch odborÛ,
a Jaroslava Vlacha, pﬁedsedu ZV
OS PHGN Dolu âSM.

OstraÏitosti není v dole nikdy dost!
Za bezpeãnou hornickou práci odmûna v soutûÏi Darkovsk˘ permoník
DÒL DARKOV V˘roba, bezpeãnost, ekonomika. To byla hlavní
témata kvûtnové porady vedení
s hlavními pﬁedáky Dolu Darkov.
JenÏe za tûmito pojmy je tﬁeba
vidût lidi. Jejich havíﬁsk˘ fortel a
chlapskou sílu, ale také osobní
vlastnosti, jako jsou ctiÏádost, houÏevnatost, touhu b˘t mezi nejlep‰ími. I na tyto struny hraje ‰iroká
paleta ‰achetních soutûÏí. Pﬁedev‰ím v oblasti tûÏeb a raÏeb. Od
loÀského roku pak darkováci mezi
nû zaﬁadili dal‰í, stejnû v˘znamnou
soutûÏ v oblasti bezpeãnosti práce
„Darkovsk˘ permoník“. Jejím
cílem bylo zkvalitnûní práce u nejrizikovûj‰ích kolektivÛ v dole.
Tato motivaãní soutûÏ v oblasti
bezpeãnosti práce byla vyhlá‰ena
v závûru roku 2007. Vítûzem se
tenkrát stal kolektiv pﬁedáka
Petra ·pernogy, následován

kolektivy pﬁedákÛ Franti‰ka Kuriaka a Rastislava Valenãíka. SoutûÏ
se osvûdãila, a proto bylo rozhodnuto o jejím pokraãování v období
únor – duben 2008. Stala se o to
zajímavûj‰í, Ïe do veﬁejného hodnocení byly v jednotliv˘ch kategoriích zapojeny také kolektivy
dodavatelsk˘ch firem.
A protoÏe se letos kolektivu
hlavního pﬁedáka Franti‰ka Kuriaka daﬁí, umístil se v leto‰ní soutûÏi Darkovsk˘ permoník na 1.
Franti‰ek Kuriak pochází
z obce Radola, nedaleko Kysuckého Nového Mûsta. Vyuãil se
dÛlním elektrikáﬁem pro dÛl 9.
kvûten, kde nastoupil 1. 1. 1984.
Hlavním pﬁedákem raziãského
kolektivu je devût let. Je Ïenat˘,
bydlí v Orlové.

místû. Tímto raziãská osádka
Franti‰ka Kuriaka získala finanãní
odmûnu ve v˘‰i 50 tisíc korun. Na
druhém a tﬁetím místû skonãily
kolektivy pﬁedáka Valenãíka a
dodavatelské firmy PolAlpex ã. 10.
Kuriakovi a Valenãíkovi horníci dosahují v oblasti bezpeãnosti
práce dlouhodobû vynikající
v˘sledky. VÏdyÈ spolu s raziãi pﬁedáka Jana PrÛchy rovnûÏ figurovali mezi tﬁemi vyhodnocen˘mi
kolektivy v soutûÏi o bezúrazov˘
provoz v roce 2007.
„Je to opravdu v˘jimeãná
parta,“ hodnotí kuriakovce vedoucí
bezpeãnosti a hygieny práce Dolu
Darkov Milan Macura. „V tomto
kolektivu mûli totiÏ naposledy
registrovan˘ úraz v ãervnu 2005. A
to je dÛvod k tomu, Ïe je ãasto nasazována na technicky nároãné práce.
Nejenom na klasickou raÏbu, ale

také na zmáhací a pﬁibírkové práce. pﬁedákÛ na Ostravici. Tak by asi
Momentálnû tento kolektiv staví nikdo nechtûl skonãit. Je tﬁeba si
klenbov˘ kﬁíÏ na tﬁídû 40 224.“
dávat v práci dobr˘ pozor.“
Co na ocenûní za bezpeãnost
Josef Lys
ﬁíká pﬁedák raziãÛ Franti‰ek
Kuriak? „Samozﬁejmû nás
v˘sledky v soutûÏích Darkovsk˘ permoník a bezúrazov˘
provoz tû‰í. Navíc finanãní
odmûna je také motivující,
díky za ni. Jsme stabilizovan˘
kolektiv, na mé smûnové pﬁedáky je spolehnutí. Ctíme
zásadu mít na pracovi‰ti
poﬁádek a zbyteãnû neriskovat. Samozﬁejmû, absolvujeme pravidelné porady, na kter˘ch se hovoﬁí o bezpeãnosti.
Získané vûdomosti vyuÏíváme v praxi. Stále mám pﬁed
oãima drastické obrázky
Hlavní pﬁedáci Franti‰ek Kuriak (vpraúrazÛ v OKD, které nám proFOTO: DÛl Darkov
vo) a Jan PrÛcha.
mítali na poradû hlavních
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Za branami OKD

âesko-polská spolupráce je dílem lidí
V zahradách polského konzulátu se uÏ poãtrnácté setkali podnikatelé dvou zemí
OSTRAVA UÏ poãtrnácté se konalo v pátek 6. ãervna v zahradách
Generálního konzulátu Polské
republiky v Ostravû ãesko-polské
Setkání podnikatelÛ, poﬁádané
ostravskou âesko-polskou obchodní komorou. ¤ady ãlenÛ vrcholného managementu firem a podnikÛ z
obou bﬁehÛ hraniãní Olzy doplnili
zástupci samosprávn˘ch a státních
orgánÛ, politici, lidé kultury.
Spoleãnost OKD reprezentovali
technick˘ ﬁeditel Jan Matula a ﬁeditel pro rozvoj a strategii Ján Fabián. Setkání se zúãastnil také ﬁeditel
provozní oblasti stavebnû-mechanizaãní OKD, Doprava Andrzej
Santarius. Obû spoleãnosti patﬁily k
marketingov˘m partnerÛm akce,
OKD uÏ tradiãnû.
„Jsme rádi, Ïe nám OKD zachovala pﬁízeÀ a stala se také letos
partnerem setkání byznysu,“ ﬁekla
pro Horníka nová ﬁeditelka âPOK
Magdalena Holeksová. „Pro mû je
to milé i z osobních dÛvodÛ. Mám
ráda horníky a spojuje mû s nimi
zvlá‰tní pouto. Narodila jsem se
totiÏ právû na Barborku a tak
máme stejnou patronku.“

Ostravské setkání podnikatelÛ na konzulátû nav‰tívil i velvyslanec
Polské republiky v Praze Jan Pastwa.
Oficiálního zahájení 14. setkání
podnikatelÛ v ostravském konzulátu se spolu s generálním konzulem
PR v Ostravû Jerzym Kronholdem
a pﬁedsedou âPOK a generálním
ﬁeditelem Tﬁineck˘ch Ïelezáren
Jiﬁím Ciencialou zhostili velvyslanec Polské republiky v Praze Jan

Pastwa a obchodní rada Velvyslanectví âR ve Var‰avû Rudolf Opatﬁil.
„Stát tady pﬁed vámi je pro mû
milou povinností, ale také velkou
poctou,“ pronesl Jan Pastwa. „Vidím
pﬁed sebou nejenom lidi, kteﬁí se
angaÏují v budování polsko-ãesk˘ch
a ãesko-polsk˘ch vztahÛ svojí oso-

Odborní ﬁeditelé OKD Jan Matula (zprava) a Ján Fabián hovoﬁí s pﬁedsedou âesko-polské obchodní komory v Ostravû Jiﬁím Ciencialou.
bou, sv˘m majetkem a sv˘m podnikáním. Vidím lidi, kteﬁí udûlali
mnoho dobrého pro tento region a
jeho obãany. ProtoÏe abychom
mohli nûco získat, musíme nejdﬁív
investovat, dát nûco ze sebe. A za to
vám jako pﬁedstavitel Polské republiky v âeské republice dûkuji.“

„âtrnáct let je dlouhá doba a
je‰tû del‰í doba je pﬁed námi,“ pﬁidal se Rudolf Opatﬁil. „Myslím si,
Ïe dne‰ní den je opût jedním z
dÛkazÛ, Ïe ãesko-polská spolupráce je prostû v lidech, a to díky vám.
Dûkuji.“
TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

Îivot zasvûcen˘ medicínû a havíﬁÛm
Uctili památku prvního hornického doktora a starosty Karviné Wac∏awa Olszaka
KARVINÁ Zástupci mûsta Karviné a Polského lékaﬁského sdruÏení
v âR (PTM) si pﬁipomnûli 140.
v˘roãí narození MUDr. Wac∏awa
Olszaka, prvního karvinského hornického lékaﬁe a souãasnû prvního
starosty Karviné.

Kytice vûncÛ na jeho hrobû a
pod památeãní deskou na budovû
karvinské polské základní ‰koly
poloÏili k uctûní jeho památky v
pátek 6. ãervna také generální kon-

zul PR v Ostravû Jerzy Kronhold,
zástupci Polského kulturnû-osvûtového svazu a dal‰í. Vzpomínkovou
akci ukonãil semináﬁ Karvinná a dr.
Wac∏aw Olszak, uspoﬁádan˘ v prostorách karvinského zámku.
„Ná‰ doktor“, jak se mu pﬁezdívalo, se narodil 29. kvûtna 1868 v
·enovû. Vystudoval gymnázium v
Tû‰ínû a poté Lékaﬁskou fakultu
Univerzity ve Vídni. Po praxi v
nemocnicích ve Vídni a Krakovû se
v roce 1996 vrátil domÛ a stal se
lékaﬁem Bratrské pokladny uhelného prÛmyslu v Karviné.
Jako první hornick˘ doktor si
získal velkou oblibu a úctu. SnaÏil
se o zlep‰ení zdravotních a hygienick˘ch podmínek v koloniích,
organizoval zdravotní pobyty pro
hornické dûti, havíﬁÛm ordinoval
lázeÀskou léãbu. Prosazoval vy‰‰í

Pod pamûtní desku dr. Wac∏awu Olszakovi (ve v˘ﬁezu) pokládá
kytici pﬁedseda a místopﬁedseda PTM Jan Karczmarczyk a Józef
S∏owik. âestnou stráÏ drÏeli u tabule ãlenové klubu krojovan˘ch
horníkÛ u dolÛ âSA a Gabriela.

nemocenskou pro horníky a vût‰í
byty pro mnohoãetné rodiny. Léãil
v‰echny, bez ohledu na národnost
nebo sociální postavení – od ﬁadov˘ch havíﬁÛ po hrabûte Larische.
Wac∏aw Olszak se vûnoval i spoleãenské a politické ãinnosti. Dne
27. dubna 1929 byl zvolen prvním
starostou Karviné. Dne 6. ãervna
1930 pﬁijímal v této roli i prvního
ãeskoslovenského
prezidenta
Tomá‰e G. Masaryka. Funkci starosty spravoval do ãervna 1936.
Dr. Olszak zemﬁel v prvních
dnech II. svûtové války. Jako pﬁedstavitel polské men‰iny byl zatãen a
vysl˘chán uÏ 2. záﬁí. O pût dní
pozdûji se dostal do rukou gestapa.
Na následky brutálního bití zemﬁel
11. záﬁí 1939 ve vûku 71 let v karvinské hornické nemocnici.
TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

Po show patﬁí Karolina stavebním strojÛm

OSTRAVA Zde staví OKD, Reluktivace. Tento nápis u vystavené tûÏké techniky (snímek
ã. 2) hrdû hlásal, kdoÏe se to bude také podílet na znovuoÏivování lokality zvané Karolina
v centru Ostravy. Tam, kde kdysi stávala ‰achta a koksovna z 19. století pojmenovaná po
manÏelce jednoho z baronÛ RotschildÛ, vyroste na tﬁicetihektarovém území nové supermoderní mûstské centrum (snímek ã. 3).

Je‰tû neÏ v‰ak vyjely bagry a dal‰í stroje, konala se v pátek 6. ãervna na Karolinû velká
show pro ‰irokou veﬁejnost (snímek ã. 1). Proudem teklo pivo, zpívala napﬁíklad Vûra ·pinarová, zahrála skupina Kry‰tof. Nad dvojhalím, jeÏ jako jediné zbylo z pÛvodního areálu,
pﬁedvedli své kousky akrobatiãtí letci. Helikoptéra poté odhalila základní kámen, pﬁiãemÏ
na scénû nechybûl ani dÛlní vozík.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

Po ‰ichtû Vychovává psy záchranáﬁe
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

...musím si odpoãinout, BoÏenko. Dnes mû z toho fotbalového
utkání v televizi bolí v‰echno...
Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Tanec dívek na soutûÏní fotografii ã. 23 bez zvukÛ hudby mÛÏe u
pozorovatele vzbuzovat rÛzné
dojmy. I vtipné! Ze v‰ech doruãen˘ch textÛ jsme vybrali opût tﬁi nejvydaﬁenûj‰í.
Pro odmûnu si mohou pﬁijít
BoÏena Make‰ová z HavíﬁovaPodlesí, Tomá‰ Kudûlka z Havíﬁova-Mûsta a Lenka Rokowská
z Ostravy.

SoutûÏní foto ã. 23

„Plete‰ se, Ivi. Ty holky pﬁed námi netanãí. Ony stojí v mraveni‰ti!“ (bm)
„Zatracení komáﬁi. Já jsem ti ﬁíkala, Káão, Ïe ten repelent máme vzít
s sebou!!!“
(tk)
„Tanãím bosa, tanãím v trávû – rytmus, kroky zvládám hravû!“
Mistrovství Evropy v kopané je
nejsledovanûj‰í událostí souãasnosti. Televizní pﬁenosy sleduje i
kocour Cleo (viz soutûÏní foto ã.
24). Co na to ﬁíkáte?
Uzávûrka je v úter˘ 17. 6. 2008.
Vtipné texty posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavliko-

(lr)

va@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. 24 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Pavla Juchelková touÏí jet do ciziny pátrat po pohﬁe‰ovan˘ch
OSTRAVA „Chtûl bych se mít
jako ná‰ pes,“ ﬁíká muÏ manÏelce
a upﬁesÀuje. „Dej mi najíst a pusÈ
mû ven.“ Na tento vtip jsem si
vzpomnûl na zaãátku zapáleného
vyprávûní Pavly Juchelkové o
sv˘ch dvou miláãcích – kokr‰panûlu Beníkovi (16) a ‰pringr‰panûlu
s tûÏko vysloviteln˘m „papírov˘m“
jménem Lancelot Ruthless (3).
KdyÏ jsem pak poslouchal déle,
uvûdomil jsem si, Ïe osud jejich
„mazlíãkÛ“ by se nemusel „vtipnému manÏelovi“ pﬁíli‰ zamlouvat.
Proã? Oba psi jsou totiÏ záchranáﬁi, pracovit˘mi vyhledávaãi!
Pravda, Beník je uÏ ve sv˘ch
‰estnácti letech na zaslouÏené
penzi. O to s vût‰í láskou vzpomíná 31letá asistentka útvaru lidsk˘ch zdrojÛ OKD na dobrodruÏství a krásné chvíle, které spolu
zaÏili. VÏdyÈ domÛ do ostravského
ãinÏáku si ho sleãna Pavla pﬁivedla
coby ‰tûnû. „Tehdy jsem stra‰nû
nerada jedla a od pejska jsem si slibovala, Ïe mi tajnû pomÛÏe
s maminãin˘mi obûdy a veãeﬁemi,“ smûje se. JenÏe obrat nastal,
kdyÏ s Beníkem pﬁi‰la na cviãák
mezi záchranáﬁe. Ti v mladém
„kokrovi“ rozpoznali jeho pátraãské pﬁedpoklady. Pavlu to nadchlo
a zaãala s tréninkem. Trpûlivost,
píle, nad‰ení, systematiãnost,
spousta ãasu, odﬁíkání... Nakonec
se to vyplatilo! Úspûchy v ﬁadû
soutûÏí a nakonec to nejcennûj‰í –
4. místo z mistrovství âeské

Pavla Juchelková se sv˘m psem pﬁi jedné ze soutûÏních disciplín.

republiky záchranáﬁsk˘ch psÛ. To
uÏ byl Beník v registru Ministerstva vnitra âR a byl se svou pániãkou volán k akcím. „Pátrali jsme
spoleãnû s policejním psem po
pohﬁe‰ovaném klukovi z Opavska.
Nakonec ho na‰li obû‰eného v
seníku, kter˘ byl mimo ná‰ rajon.
Také jsme hledali muÏe, kter˘ se
zatoulal po vánoãním veãírku.
V Dobré ho srazil vlak, zavál sníh
a nalezen byl aÏ na jaﬁe, kdyÏ nad
ním roztál nûkolikametrov˘ pﬁíkrov,“ vzpomíná. Takov˘ch a jin˘ch
akcí zaÏila Pavla více. To je hnacím
motorem jejího velkého koníãka –
se sv˘m ãtyﬁnoh˘m kamarádem
pomáhat lidem v ne‰tûstí.
Teì má necelé tﬁi roky dal‰ího ‰ampiona,
tentokrát s „papíry“, s rodokmenem. Jeho
pravé
jméno
Lancelot Ruthless zná jen
málokdo. V‰ichni na tohoto
‰pringr‰panûla
volají
·peku.
„PÛvodnû mu
nûkdo
zaãal
Na kvûtnovém „Poháru v˘cvikáﬁÛ“ Pavla se ﬁíkat Shrek, ale
·pekem zvítûzili.
nûjak se to zvrt-

JAK

TO VIDÍ STRYK

lo,“ usmívá se sympatická hnûdovláska. Se ·pekem má uÏ první
vavﬁíny. Vedle osmi úspû‰n˘ch
zkou‰ek mají ze závodÛ jedno
zlato, jedno stﬁíbro a 6. místo. To
je v‰ak jenom zaãátek. „Je‰tû letos
bychom chtûli zvládnout atesty
ministerstva vnitra v plo‰ném
vyhledávání, vy‰‰í vodní zkou‰ky
dle národního a mezinárodního
ﬁádu a v zimû pak lavinov˘ v˘cvik
s Horskou sluÏbou na Pradûdu,“
vyjmenovává Pavla své hlavní
leto‰ní plány. A co ty dal‰í?
„Nominovat se na mistrovství
republiky, respektive na mistrovství svûta. Nicménû za nejpodstatnûj‰í povaÏuji na‰i úãast na „ostr˘ch akcích“. Ráda bych ãasem se
·pekem na nûkterou z nich vyjela
i do zahraniãí,“ svûﬁila se se sv˘mi
zámûry.
Není bez zajímavosti, Ïe Pavla
Ïila a pracovala pÛldruhého roku
v Lond˘nû. Po návratu dostala od
Armády âR nabídku vûnovat se
v˘cviku záchranáﬁsk˘ch psÛ profesionálnû. Odmítla. „Práce se psy
je m˘m koníãkem. Sice mi zabírá
témûﬁ ve‰ker˘ voln˘ ãas, ale zatím
na tom nechci nic mûnit. Navíc
mám v OKD zajímavou práci,“
ﬁekla nám uznávaná trenérka
záchranáﬁsk˘ch psÛ.
Josef Lys

LOJZEK

Pﬁi‰el ãas relaxu. Ale kaj a za kolik?

SoutûÏní
fotografie ã. 24

SoutûÏ o vstupenky na Colours: Barvy OKD
OSTRAVA Festival Colours of Ostrava se blíÏí (10. – 13. 7.) a vy máte
‰anci na nûj získat vstupenky. Jak? Zúãastnit se fotografické soutûÏe
nazvané Barvy OKD (podrobná kritéria a seznam cen pﬁinesl Horník
ã. 23 a 22). Jen pﬁipomeÀme, Ïe vyhrát mÛÏe ten, kdo do 30. 6. po‰le
fotky dokumentující, Ïe ná‰ region je „barevn˘“. Kam? Po‰tou: OKD,
útvar pro PR a komunikaci, Proke‰ovo námûstí 6/2020, 728 30 Ostrava, nebo E-mailem: barvy@okd.cz.

„To su hice, co?“ pravil v pondûli Na Upadnici Antek a utﬁel se zpocene ãelo. „Vãil ja, ale o vikendû?
Jak zaãalo v nedûlu na Medrada
chcaÈ, tu‰ sem se myslel, Ïe nûpﬁestanû fakt aÏ za tych ‰tyrycet dni, jak to
pravi ta stara pranostika. Musim
pﬁiznaÈ, Ïe sem se s husi skurku na
hﬁbetû spomûl na devadesaty sedmy,
na ty povodnû. Vtedy to teÏ zaãalo
tak nûvinnû,“ pﬁidal se Poldek.
„Nûmaluj ãertisko na stûnu, vole,“
kﬁiknul na Àho od vedlej‰iho stola
stary Kolder. Poldek to pﬁe‰el mlãenim a tak sem se do di‰puta vrypnul
ja: „Ja, ja. Prazdniny a dovolene
mame za dveﬁami. Nastal ãas relaxu.
Ale kaj isÈ relaxovaÈ? V‰ecko je tak
drahe, aÏ se panenky v oãach protaãaju. Iìtû na kupak, vyplaznûtû za
jedneho stovku. Jak se vydaÈû s robu
a vnuãatami, datû enem u pokladnû
tﬁi stovky a ani nûmrknûtû. A co
potym obãerstveni ãi ty ruzne tobogany a skluzavki. To furt enem sly‰itû: ,Dûdo, dej na skluzavku! Dûdo,
dej na zmrzku.’ A nûdej! Potym zje
u v‰eckich v rodinû za nûludka! To
nima jak za mojich mladych let.

Vtedy zme s rodiãami me‰kali v
Ostravû u Karoliny. NejbliÏ‰i kupak
byl v Hulvakach. Mama mi dala
papirovu tﬁikorunu a mûla od mnû
cely den pokuj. Za tﬁicetnik sem se
lokalku dopravil do Hulvak, kaãku
padesat stal listek. Voda tûkla ve
vodovodû na hajzlu, obãas zme se
nûchtûnû lykli aji z bazena, tuÏ ÏizeÀ
zme nûmûli. A jak byl hlad? Za ‰tyrycetnik se dal poﬁidiÈ krajic chleba
z hoﬁãicu. A kdyÏ byl hlad velki, tuÏ
se tych krajicu zjedlo vic a potym
zme dom ‰lapali po svojich. Pﬁes
Marianki ku Stadionu odboraﬁu,
tam je vãil to Futurum, a potym pﬁes
mûstski hﬁbitov, tam co je vãil sad
Milady Horakove, aÏ dom ku dne‰ni hali Tatran. Vtedy tam ale e‰ãe

nûstala. Mûl tam jakisik Bulhar
poliãko ze zeleninu, keru prodaval
na trhu a keru zme mu samzﬁejmû
chodili krasÈ! Vedle mûl povoznictvi
Adolf ¤ihaãek. Mûl dva konû –
valacha Ivana a kobylku Delu.
Dycki zme se ptali, ãemu maju take
divne mena, tuÏ nam vysvûtlil, Ïe byl
za te prvni valki v zajeti v Rusku, a
Ïe se tam poznal z jednym sedlakem
Ivanem. TuÏ se tyn Valach menuje
na jeho poãest. A jak pﬁi‰el ku menu
Dela, to nam nechtûl nikdy ﬁecÈ. Ale
pﬁi‰li zme na to sami, kdyÏ zme na
Àho pokﬁikovali: ,Pane Adolf, za
vozééém!’ To dycki enem tak naooko ‰vihnul biãem za vuz a kﬁiknul:
,Prrr Dela!’ A mûli zme jasno!“ „Ty
zje ale lidovy vypravûã, Lojzek! Od
drahych kupakuv ses dostal aÏ k
prdeli a ani ti to nûdo‰lo,“ pravil za
huronskeho smichu cele hospody
Erìa a hned pﬁidal aji svuj tradiãni
frk: „KdyÏ uÏ mluvime o tym relaxu, to raz pravi manÏel manÏelce:
,Co si tak dát rychlovku?’ Robka se
naÀho mile usmjala: ,A uÏ jsme
nûkdy mûli nûco jiného?’ Fajne,
ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje

Místo lumpáren radûji na hﬁi‰tû
Sport bez pﬁedsudkÛ za‰títila díky chvályhodn˘m cílÛm i OKD
OSTRAVA Sport je jediná závislost, která nezanechává následky!
To je mottem akce Sport bez pﬁedsudkÛ (SBP) probíhající v Praze,
na Zlínsku, Liberecku ãi Ostravsku. A právû v posledním zmínûném mûstû pod zá‰titou spoleãnosti OKD, která to povaÏuje za dal‰í
chvályhodn˘ projekt. V tuzemsku
se do nûj zapojilo v prÛbûhu pûti let
na 16 616 dûtí a pro tento roãník se
poãítá s úãastí dal‰ích 7 aÏ 8 tisícovek. Více uÏ prozradila na ostravském hﬁi‰ti TJ Sokol Mariánské
Hory jedna z manaÏerek SBP, Jana
Moravcová.

Co a proã je cílem této akce?
Zjednodu‰enû ﬁeãeno ukázat
dûtem, Ïe voln˘ ãas je moÏné trávit
aktivnû. Îe díky sportu poznají
nové kamarády. Pﬁi sportu se
maÏou rozdíly v nadání, pohybov˘ch schopnostech, náboÏenském
vyznání, barvû pleti. Pﬁivede dûti na
správnou cestu a nebudou vyhledávat ‰kodlivé ãi závadové aktivity. Je
to sportovnû sociální projekt prevence kriminality i drog.
Je to ãesk˘, nebo cizí recept?
My‰lenka pochází z Francie.
Karel ·evãík, manaÏer mládeÏe

ãeské ragbyové unie se inspiroval
tamním programem ve ‰kolách.
Jeden den, vût‰inou to b˘vá stﬁeda,
mají francouz‰tí ‰koláci vyhrazen
sportu, tûlesn˘m a pohybov˘m
aktivitám, kter˘ch se musí úãastnit
v rámci vyuãování. V ãesk˘ch
pomûrech funguje projekt Sport
bez pﬁedsudkÛ od roku 2004.
âeho se mohou dûti úãastnit?
Seznamujeme je s nûkolika
sporty. Ragby, atletikou, fotbalem
ãi biketrialem – ten vyuãuje mistr
svûta Martin ·imÛnek, pﬁedvádí ho
na svém kole a také k tomu kola
pÛjãuje. Nejvût‰í zájem je ov‰em o
ragby. Proã? Je to atraktivní, zajímav˘ a hrav˘ sport, ideální na vybití pﬁebyteãné energie. Hraje se jak
klasické kontaktní, tak jemnûj‰í
nekontaktní.
Jak˘ je vlastnû program SBP?

Jana Moravcová z poﬁadatelského t˘mu SBP.

FOTO: Radek Luk‰a

Nejprve se pro jednotlivé
základní ‰koly konají od dubna do
kvûtna takzvané prezentaãní dny.
Máme nûkolik kategorií. Mini pro
tﬁetí a ãtvrté tﬁídy. Benjamin pro
páté aÏ sedmé. Junior pro osmé a
deváté roãníky. Vyvrcholením je
Velk˘ sportovní den, kter˘ bude ve
ãtvrtek 19. ãervna na hﬁi‰ti TJ
Sokol Mariánské Hory a na Mûstském stadionu ve Vítkovicích.

Novozélandsk˘ uãitel pﬁivedl Ïáky z mnoha koutÛ svûta
OSTRAVA Opravdu pestrou „spoleãnost“ pﬁivedl na
ragbyov˘ prezentaãní den Sportu bez pﬁedsudkÛ novozélandsk˘ uãitel Dean Reeves. Dûti z Koreje, Francie,
Venezuely, Austrálie, USA, Vietnamu, ale i âeska totiÏ
patﬁí k jeho ÏákÛm z International School Of Ostrava.
„Na‰e mezinárodní ‰kola má ragbyov˘ program,
nemluvû o tom, Ïe já jsem velk˘m fandou i hráãem
tohoto sportu. Trénujeme jednou dvakrát t˘dnû a o
víkendech hráváme i se zdej‰ími kluby. Tady mají dal‰í
‰anci si zahrát,“ vysvûtloval uãitel, proã se zapojili do
této akce.
Dean Reeves zaskoãil i za jednoho z trenérÛ, aby
kluky prohnal, jak jsou zvyklí. „Ano, z na‰í ‰koly je to
jenom pro chlapce. Dívky mají jiné a vhodnûj‰í aktivity.
A alespoÀ máme díky dûvãatÛm zase nejlep‰í fanou‰kovskou základnu,“ dodal.
Pﬁipravil Radek Luk‰a

Novozélandsk˘ uãitel Dean Reeves zapojil do
akce svou tﬁídu z mezinárodní ‰koly.

Na hﬁi‰ti mariánskohorského Sokola probûhl prezentaãní ragby
den Sportu bez pﬁedsudkÛ.

OKD pﬁiváÏí do Ostravy ,sedmiãkové’ ragby evropské i svûtové úrovnû

Program kvalifikaãního turnaje
SKUPINA A
A1 ·panûlsko
A2 Chorvatsko

A3 Portugalsko
A4 ·v˘carsko
A5 âesko

Sobota, 14. 6. 2008 (areál RC Ostrava)

âesk˘ ragbyov˘ manãaft 7’s má v kvalifikaãním turnaji ambice na
FOTO: archiv
druhé aÏ tﬁetí místo.
OSTRAVA (uzi) Sedmiãlenné t˘my ragbistÛ Andorry, Belgie, âeska,
Chorvatska, Nûmecka, Portugalska, Srbska, Slovenska, ·panûlska a
·v˘carska budou bojovat v Ostravû pod patronátem spoleãnosti OKD.
V sobotu 14. a v nedûli 15. ãervna se uskuteãní kvalifikace na evropské
mistrovství 7’s ãili „sedmiãek“.
„NemÛÏeme se dívat na to, jak je v‰e jen v Praze. Tﬁeba ukázat, Ïe
umíme udûlat nûco poﬁádného. Poﬁádání takové akce dá regionu více,
neÏ kdyby to bylo v hlavním mûstû,“ prohlásil Karel ·evãík z âeské ragbyové unie. Ná‰ t˘m, v nûmÏ je i novozélandsk˘ hráã s ãesk˘mi pﬁedky
Hayden Roch, si brousí zuby na nejhÛﬁe tﬁetí místo. Postoupiv‰í z Ostravy pojedou do nûmeckého Hannoveru na evropsk˘ ‰ampionát 7’s.
„Ragby na evropské ãi svûtové úrovni je pro ná‰ region nûco nového
a netradiãního. Dovolil bych si to srovnat to s novinkami v mechanizaci, jaké teì dostávají horníci do podzemí,“ ﬁekl Vladislav Sobol z útvaru PR a komunikace OKD. Zamûstnanci OKD si mohou vyzvednout
lístky na turnaj na personálních útvarech – jsou zdarma!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00

A5
B5
A2
B2
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A1
B1
A3
B3
A2
B2

âesko
–
Slovensko –
Chorvatsko –
Andorra
–
·panûlsko –
Nûmecko –
Chorvatsko –
Andorra
–
Portugalsko –
Belgie
–
·panûlsko –
Nûmecko –
Portugalsko –
Belgie
–
Chorvatsko –
Andora
–

·panûlsko A1
Nûmecko B1
Portugalsko A3
Belgie
B3
·v˘carsko A4
Srbsko
B4
âesko
A5
Slovensko B5
·v˘carsko A4
Srbsko
B4
Chorvatsko A2
Andorra
B2
âesko
A5
Slovensko B5
·v˘carsko A4
Srbsko
B4

SKUPINA B
B1
B2

Nûmecko
Andorra

B3
B4
B5

Belgie
Sbsko
Slovensko

Semifinále „Plate“
21 13:30 3.A Skupina A – 3. místo – Skupina B – 4. místo 4.B
22 13:50 4.A Skupina A – 4. místo – Skupina B – 3. místo 3.B

Semifinále „CUP“
23 14:10 1.A Skupina A – 1. místo – Skupina B – 2. místo 2.B
24 14:30 2.A Skupina A – 2. místo – Skupina B – 1. místo 1.B

Finále „Bowl“ o 9. místo
25 14:50 5.A Skupina A – 5. místo – Skupina B – 5. místo 5.B

Utkání o umístûní 7. místo
26 15:20 L21 poraÏen˘ z utkání 21 – poraÏen˘ z utkání 22 L22

Utkání o umístûní Finále „Plate“ o 5. místo
27 15:40 W21 vítûz z utkání 21 –

vítûz z utkání 22

W22

Nedûle, 15. 6. 2008 (areál Vítkovice Aréna) Utkání o 3. místo
17
18
19
20

11:00
11:20
11:40
12:00

A1
B1
A4
B4

·panûlsko
Nûmecko
·v˘carsko
Srbsko

–
–
–
–

Portugalsko A3
Belgie
B3
âesko
A5
Slovensko B5

28 16:10 L23 poraÏen˘ z utkání 23 – poraÏen˘ z utkání 24 L24

Finále „CUP“ o 1. místo
29 16:30 W23 vítûz z utkání 23

– vítûz z utkání 24

W24
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Jak to chodí na ‰achÈáku
Pﬁátelé Hornického muzea OKD se bavili podle star˘ch obyãejÛ
OSTRAVA Dlouh˘ch dvacet let
ãekali ãlenové Klubu pﬁátel Hornického muzea OKD na svÛj první
klubov˘ ‰achÈák. Doãkali se v
úter˘ 3. ãervna na závûr slavnostní
v˘roãní ãlenské schÛze, vûnované
20 letÛm ãinnosti KPHM. A pﬁestoÏe celÛvky s mastí mûly podobu
obyãejn˘ch lahváãÛ s ostravskou
desítkou a také zdroje posilujícího
moku nebyly bezedné, nálada v
sále kompresorovny muzea OKD
se brzy vy‰plhala na bod varu a
stavovská hornická akce nabrala
ty správné obrátky.
ZaslouÏilo se o to pﬁedev‰ím
Slavné, Vysoké a Neomylné Prezídium v osobû vedoucího Institutu
hornického inÏen˘rství a bezpeãnosti Hornicko-geologické fakulty
V·B-TU Ostrava Pavla Prokopa,
které zúroãilo své mnohaãetné
zku‰enosti a vedlo zábavu s nadhledem a vtipem. Pomáhali mu
Slavní Adláti Rodan Broskeviã,
místopﬁedseda KPHM, a Jaroslava Koudelková, odborná asistentka hornického inÏen˘rství na
V·B-TUO. A protoÏe pozadu
nezÛstávala ani Hudební smeãka
HGF V·B-TUO se Slavn˘m Cantorem Pavlem Zapletalem a náãel-

Po ‰ichtû

Panoráma

Prezidiální tablice pﬁi zpûvu slavn˘ch hornick˘ch karmín.
ník Pivní policie Josef Stavinoha si
také plnil své povinnosti, po krátkém rozjezdu znûly carmíny jako z
partesu a sál – pardon – Li‰ãí nora!
se utápûla v hlasitém veselí.
Odnesli to samozﬁejmû zejména „smrdutí“ fuxové, kteﬁí museli
pﬁed skokem do hornického cechu
odpovídat na v‰eteãné otázky,
jejichÏ záludnost bránice se dot˘kala. No posuìte sami! Víte napﬁíklad, jak najdete na Ïenském tûle
pupík? To jedete prstem shora

dolÛ po páteﬁi a poãítáte: jedna
dírka, druhá dírka – á, je tu pupík!
Jako na kaÏdém správném
‰achÈáku i tady ale na chvíli Li‰ãí
nora ztichla a mysl se pohrouÏila
do vzpomínek. Pﬁi slavnostním
Salamandru, obﬁadu vûnovanému
tûm, kteﬁí ode‰li, si semestﬁi a
semestriky pﬁipomnûli Stanislava
Vopaska, prvního ﬁeditele Hornického muzea, ale hlavnû ãlovûka,
kterého mûli v‰ichni rádi a jehoÏ si
váÏili. „âest jeho památce! Zdaﬁ
BÛh, Stando!,“ znûlo sálem.
„Jedním z cílÛ klubu je kultivovat a rozvíjet hornické zvyky a
obyãeje a proto bychom rádi, aby
se podobn˘ ‰achÈák stal klubovou
tradicí,“ prozradil místopﬁedseda
KPHM Rodan Broskeviã. Podporu má tato my‰lenka i u pﬁedsedy
ZdeÀka Dombrovského. „Z reakcí ﬁady úãastníkÛ bylo zﬁejmé, Ïe
na ‰achÈáku nikdy nebyli a tyto
zvyky neznají. Jsem rád, Ïe jsme
ho pro nû mohli uspoﬁádat a ukázat jim, jak to na skoku pﬁes kÛÏi
chodí,“ ﬁekl Zdenûk Dombrovsk˘.
O skvûlou náladu se starala i
Contrario Magda Vrbová.

Pivo nepije, leã ‰tamprliãku neodmítne
OSTRAVA Na v˘teãném havíﬁském gulá‰ku si na prvním ‰achÈáku Klubu
pﬁátel Hornického muzea OKD pochutnával i nejstar‰í ãlen organizace
Franti‰ek KáÀa. Narodil se je‰tû za dob Rakousko-Uherska 1. srpna 1910
ve Slezské Ostravû a Ïivot spojil s ostravskou Trojicí.
„Vyuãil jsem se elektrikáﬁem, ale nastoupil jsem jako nádeník,“ vzpomíná. „Pak ale probûhla elektrifikace koksovny Trojice a já získal místo
elektrikáﬁe pro ‰achtu. Dûlal jsem dole i na povrchu, co bylo tﬁeba. Nakonec mi svûﬁili tûÏní stroj a u toho jsem zÛstal aÏ do odchodu do dÛchodu.
To mi bylo ‰edesát. Celkem jsem si tam odslouÏil více neÏ pûtatﬁicet let a
dal‰ích patnáct let jsem pak je‰tû pracoval v autodruÏstvu.“
Dnes bydlí Franti‰ek KáÀa v Pﬁívoze. UÏ sedmnáct let Ïije sám a pﬁestoÏe mu trochu neslouÏí nohy, je stále ãil˘ a pln˘ dobré nálady. „ProtoÏe
já se doÏiji 105 rokÛ, to abych dohnal pradûdeãka, kter˘ mûl zrovna
tolik,“ smûje se Franti‰ek KáÀa. A co dûlá pro to, aby se udrÏel v kondici? Cviãí, nekouﬁí a nepije pivo, jenom to nealko. „Ale kaÏdé ráno si zato
dám inhalaci, tedy ‰tamprliãku dobré slivovice. To ãlovûka drÏí pﬁi Ïivotû. Jo, a ten gulá‰ byl opravdu v˘born˘!“
TEXT A SNÍMKY: Bohuslav KrzyÏanek

TIPY HORNÍKA
Ostrava
NOâNÍ PROHLÍDKY V ZOO
Noãní
procházky s prÛvodcem pﬁipravují na léto
v
ostravské
zoologické zahradû. Je to
pﬁíleÏitost
pozorovat a
poslechnout si
tvory aktivní za soumraku ãi tmy
jako je pu‰tík (na snímku). AÏ
dvouhodinové prohlídky se budou
konat kaÏdou sobotu poãínaje 28.
ãervnem od osmi hodin veãer. Lépe
je zamluvit na telefonu 596 241 269
– kapacita úãastníkÛ je omezená!
JUDAS PRIEST V âEZ ARÉNù
Den po oficiálním vydání
cédéãka s názvem Nostradamus vystoupí v ostravské
âEZ Arénû
angliãtí „metaloví bohové“
Judas Priest.
Bude to v úter˘ 17. ãervna. Legendární kapela chce podle zpûváka
Roba Halforda (na snímku) zahrát
novinku kompletní plus osvûdãené
staré skladby. Jako pﬁedkapela se
má pﬁedstavit ostravská heavymetalová stálice Citron.
DNY KOLEJOVÉ DOPRAVY
Czech Raildays je název mezinárodního veletrhu dráÏní techniky,
v˘robkÛ a sluÏeb pro potﬁeby
Ïelezniãní a mûstské kolejové
dopravy. Jeho 9. roãník se uskuteãní tradiãnû v areálu komerãního
obvodu Ïelezniãní stanice Ostrava
hl. n. (kﬁiÏovatka ulic Mariánskohorská a Cihelní) ve dnech 17. aÏ
19. ãervna. První dva dny je otevﬁeno do 18.00 hodin, ve ãtvrtek 19.
ãervna jen do 16.00 hodin.

dolÛ,“ informoval Vladislav Sobol z útvaru PR a
komunikace. OKD „‰la“
do podpory Shakespearovsk˘ch slavností proto, Ïe
jde o akci velkého formátu. VÏdyÈ svého ãasu na nû
reagoval lond˘nsk˘ Buckinghamsk˘ palác – sám princ Charles odeslal organizátorÛm dopis, aby udrÏeli tuto tradici. Letní festival her
Wiliama Shakespeara (na snímku)
pod ‰ir˘m nebem se koná od roku
1994.

NOâNÍ V¯JEZD NA LYSOU

Franti‰ek KáÀa nad gulá‰kem.

A leto‰ní program? Na hradû ve
Slezské Ostravû budou dávat Komedii omylÛ (fra‰ku o dvou sourozeneck˘ch dvojicích, identick˘ch
dvojãatech), Bouﬁi (nejv˘znamnûj‰í dílo Shakespearova pozdního
období, jednu z postav ztvární také
dcera ostravského primátora Zuzana Kajnarová), dále Richarda III.
(drama o ãlovûku posedlém mocí,
v hlavní roli Jerzy Stuhr ze Sexmise) a komedii Jak se vám líbí (oficiální ãeská premiéra se ‰piãkov˘mi
na‰imi i slovensk˘mi herci).

Orlová
P¤ÁTELÉ DO PET¤VALDU
UÏ tradiãnû se ãlenové a pﬁíznivci
Klubu pﬁátel Hornického muzea
OKD sejdou druh˘ ãervnov˘ ãtvrtek v 15.00 hodin v Kulturním
domû v Petﬁvaldû. Besedovat se
bude o pﬁedná‰ce Karla Budina K
ukonãení ãinnosti nemocnice ve
staré Orlové.
HLASY PTÁKÒ Pﬁíbûh stárnoucího úspû‰ného herce s podlomen˘m zdravím z pera básníka a dramatika Josefa Topola Hlasy ptákÛ
nabídne v pátek 13. ãervna orlovskému publiku ãeská scéna Tû‰ínského divadla. Pﬁedstavení v divadelním sále DKMO zaãíná v 19.00
hodin.

Havíﬁov
TANEâNÍ SHOW

Velkou taneãní show slibuje taneãní skupina Limit D.C. Program
Dance Academy 2008 – Dance
Forever zaãíná v pátek 13. ãervna
od 17.00 hodin v Kulturním domû
Petra Bezruãe.

Karviná
VALÍME

SE

KARVINOU

Fr˘dek-Místek
STA¤ÍâSKÉ SLAVNOSTI Jarmila ·uláková se skupinou Fleret
(16.00), Marie Rottrová (17.30) a
Rock & Roll Band Marcela Woodmana (18.30) by mûli b˘t hlavními
hvûzdami Obecních slavností,
poﬁádan˘ch v sobotu 14. ãervna v
areálu fotbalového hﬁi‰tû pod
Okrouhlou ve Staﬁíci u pﬁíleÏitosti
750. v˘roãí vzniku obce. Program
zaãíná v 10.00 fotbalov˘m utkáním
mezi Staﬁíãi a Arabela t˘mem
Praha. Mezi 14.30 a 16.00 jsou plánována vystoupení taneãní skupiny
No comment, ukázky aerobiku a
poÏárního útoku hasiãÛ. Ve 20.30
startuje taneãní zábava.

Lístky na Shakespeara jako odmûna nejlep‰ím
OSTRAVA (uzi) Divadelní pﬁehlídku neb˘val˘ch
kvalit – Shakespearovské
slavnosti 2008 na Slezskoostravském
hradû
–
mohou absolvovat gratis
„dﬁíãi“ ze ‰achet. Spoleãnost OKD je totiÏ jeden ze zásadních sponzorÛ akce pﬁipravované
na období mezi 22. ãervencem a 6.
srpnem.
„Získáme napﬁíklad volné vstupenky, které nabídneme i nejlep‰ím pracovníkÛm jednotliv˘ch
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V noci z 13. na 14. ãervna se uskuteãní 10. roãník noãního cyklistického v˘jezdu na Lysou horu. Na
zájemce ãeká asi 35 km více ãi
ménû obtíÏného v˘jezdu a za dobrého poãasí i nádhern˘ záÏitek z
pohledu na v˘chod slunce. Prezentace a start: 13. ãervna mezi 23.30 a
24.00 hodin pﬁed nádraÏím ve
Fr˘dku-Místku. Trasa vede pouze
po asfaltov˘ch silnicích pﬁes Dobrou, Vy‰ní Lhoty, Ra‰kovice, Visaláje a Zlatník. âas se nemûﬁí.

Tﬁetí roãník netradiãní soutûÏní hry
pro dvojice Valíme se Karvinou
startuje v sobotu 14. ãervna v 15.00
hodin od ka‰ny na Masarykovû
námûstí ve Fry‰tátû. V doprovodném programu se pﬁedstaví zájmové útvary Krajského stﬁediska volného ãasu Juventus, ãásti sboru
permoník a veãer rocková kapela
Sheba’s Band. Pro dûti bude pﬁipraveno pásmo her a soutûÏí.
DVù V¯STAVY Dvû umûlecké
v˘stavy zaãínají v tûchto dnech v
samém centru Karviné. Od stﬁedy
11. ãervna vystavují v Zámecké
galerii Chagall karvinsk˘ ﬁezbáﬁ
Jindﬁich Wielgus (1910-1998) a
malíﬁ, grafik a ilustrátor Jindﬁich
Wielgus. Expozice bude pﬁístupná
do 6. ãervence. V Galerii Pod vûÏí
si mÛÏete prohlédnout plakety,
sochy a ﬁezby polské umûlkynû
Urszuly Górnické-Herma. V˘stava
bude zahájena ve ãtvrtek 12. ãervna a potrvá do 30. ãervence.
SLOVANÉ V ARCHEOPARKU
Staﬁí Slované budou hostit své souãasné potomky v sobotu 14. ãervna
od 9.00 do 17.00 hodin v Archeoparku v Chotûbuzi. K vidûní budou
souboje s rÛzn˘mi typy zbraní,
ukázky v˘zbroje a v˘stroje, zbrojíﬁská a barvíﬁská dílna, slovansk˘
obchod a dal‰í zajímavosti. V
10.30, 12.30 a 15.30 se uskuteãní
pﬁedstavení ze Ïivota SlovanÛ, jimÏ
budou pﬁedcházet prohlídky hradi‰tû s prÛvodcem, vÏdy kaÏdou
celou hodinu aÏ do 15.00 hodin.

Po ‰ichtû

K¤ÍÎOVKA

PRO

O KNIHU

Tajenka: Blond˘nka ukazuje pﬁíteli svou sbírku fotografií.
„A proã jsou na v‰ech tûch fotkách jenom oãi?“ podiví se kamarádka.
Americk˘
kosmonaut

Mohutn˘
asijsk˘
strom

12. ãervna 2008

Zábava

Název stockholmského
fotbalového
klubu

Citoslovce
klepání

Konãetina

Víko

Slovensky
„jako“

âeská
ﬁeka

¤emen
(zastarale)

Africk˘
kmen
v AlÏírsku

V˘tonidlo

Produkty
neutralizace

Servis
(v tenise)

Destilaãní
zbytek

Strana
úãetní kniha

Îenské
jméno

Vût‰í po‰tovní zásilka

Asijsk˘
koãovník

Kﬁemíkovodíky

Ohrazen˘
les

Mûsto
u Ostravy

...marnû, Pepo! To je jediná ‰ance, jak tû u kopané udrÏet v klidu...

Osten
Zvíﬁecí
vnitﬁnosti

Otrok

Dﬁívûj‰í
domovní
sluha

PﬁedloÏka
V˘kon
fotbalisty

Vlas sukna

Iniciály
spisovatele
Basse

(odpovûì blond˘nky v tajence)
Znaãka
osmia

Primitivní
poãítadlo

Kresba: V. Novák

Nejvy‰‰í
egyptsk˘
bÛh

âásti
trupu

Cvok

TAJENKA

Zima

Silné
provazy

âást
pilíﬁe

Stahovací
závûsy

¤ímsk˘mi
ãísly 45

Pﬁíbuzné

LyÏaﬁské
zaﬁízení

Lidé mající
poruchu
konãetin

Konzervovat
kouﬁem

Zde
¤ímsk˘mi
ãísly 1049

Obj. jednotka Japonska
Vãelí
produkt

Závazek

Anglicky
„láska“

SPZ
Komárna

KingÛv
horror

Dívãí
jméno

Roznûcovati

Darebáci
(slangovû)

Knûz
s niÏ‰ím
svûcením

Tajenka z minulého ãísla: „Pane, vy tvrdíte, Ïe jste toho muÏe vytáhl z vody, ale on se vám vytrhl a bûÏel
k nejbliÏ‰ímu stromu se obûsit?“ „Pﬁesnû tak,“ pﬁisvûdãuje vysl˘chan˘. „A proã jste mu v tom nezabránil?“
ptá se dále policista. „No, já jsem si myslel, Ïe se su‰í.
PomÛcky: AIK, Nail, poil, sai.
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 byl vylosován Jaromír âerch z Ostravy-Poruby. Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

21. 3. – 20. 4.

B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

V podstatû by vás
nemûlo nic pﬁekvapit.
Jste v pohodû, a kdybyste pﬁeci jenom na
nûco nestaãili, obûhnete správné lidi a nebezpeãí zaÏehnáte. Nezadaní a svobodní se koneãnû
rozhoupou a obdivovanému idolu
dají najevo, Ïe jim není lhostejn˘.
Dostanete odpovûì, která vás potû‰í
a po které vám narostou kﬁídla.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

24. 8. – 23. 9.

Podvûdomû se vyhnete situaci hrozící
nepûkn˘mi následky.
Jisté zadostiuãinûní
pocítíte ve chvíli, kdy
si nabûhne nûkdo, koho nemáte pﬁíli‰ v lásce. V zamûstnání se pokusíte dohodnout se ‰éfem na místû
s lep‰ími platov˘mi podmínkami.
Postavení planet je vcelku pﬁíznivé,
takÏe nejste bez ‰ance. Nedejte se
odb˘t sliby, klidnû zvy‰te hlas.

Dosáhnete-li nûjakého úspûchu, bude lep‰í
o nûm pár dní mlãet.
ZávistivcÛ, kteﬁí by ho
mohli
dodateãnû
ohrozit, je kolem vás mnoho. V jisté
naléhavé záleÏitosti vám nezbude nic
jiného, neÏ si najít vlivného zastánce.
Náladu vám zkazí neúspû‰n˘ pokus
uzavﬁít v˘hodnou obchodní smlouvu.
Dvoﬁení osoby, kterou znáte jiÏ del‰í
dobu, vám zlep‰í náladu.

Dostanete pozvání na
akci, která vás sice
nijak neláká, ale
odmítnout nelze. Pﬁijde tam nûkdo, kdo
by vás mohl zaujmout a pﬁíjemnû
rozpt˘lit. S lidmi, které nesná‰íte, se
bavit nemusíte. Podaﬁí se vám splnit
úkol, se kter˘m si star‰í a zku‰enûj‰í kolega dlouho nevûdûl rady. Na
nadﬁízené to udûlá patﬁiãn˘ dojem.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Neotálejte s vyrovnáním sv˘ch finanãních
závazkÛ. Hrozí vám
problémy, ze kter˘ch
se jen tak snadno a
rychle nevyhrabete. Vlastní nedbalostí si pﬁidûláte spoustu zbyteãn˘ch
potíÏí. Nûkter˘m nedorozumûním
by se dalo pﬁedejít spoleãn˘m obûdem s nûk˘m, kdo pro vás má slabost. Ve vztahu s novou známostí se
vám bude daﬁit.

Bezchybnû zvládnete
jistou dramatickou
situaci. Svému okolí
dokáÏete, Ïe je-li to
nutné, umíte jednat
pruÏnû. Osoba, které jiÏ del‰í dobu
vûnujete pozornost, vám ukáÏe
svoji vlídnûj‰í tváﬁ. ·éf vám nenápadnû naznaãí, Ïe se s vámi poãítá
na vy‰‰í funkci. Nejste vãerej‰í,
abyste se nedovtípili, Ïe zatím jde
jen o slova.

Jistou hrozbu pﬁedstavují ﬁeãi, které se
donesou k va‰im
u‰ím. Pozor na to,
kdo vám je bude tlumoãit, kdo s nimi pﬁijde. NemÛÏete
hned v‰emu naivnû vûﬁit. Chybí
vám sebedÛvûra a jste s to, témûﬁ
bez odporu, podlehnout cizímu
tlaku a názorÛm. V zásadû by vás
nemûlo pﬁekvapit obviÀování partnera, Ïe za nûco mÛÏete jen vy.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Neunikne vám, Ïe va‰i
blízcí ztrácejí náladu.
Pﬁestávají se jim líbit
urãité vûci a je na vás,
abyste pro nû rychle
vymysleli zajímav˘ a atraktivní program. Dvakrát zvaÏte, neÏ se budete v práci v nûãem angaÏovat a pro
nûco hlasovat. JestliÏe jste nestihli
dovolenou v zimû, dopﬁejte si ji
právû teì. Jaro je nádherné období!

✿

Víte jak policajt-kriminalista
dûlí lidi?
Na ty, kteﬁí uÏ sedûli a na ty, se
kter˘mi je‰tû nemluvil.
✿

ManÏelka vyãítá manÏelovi:
„Proã pije‰ tolik té slivovice? ¨
„KvÛli zdraví. Doktor mi ﬁíkal,
Ïe ovoce je zdravé v kaÏdé formû!“

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

22. 5. – 21. 6.

Buìte velmi opatrní a
prozíraví, nelze vylouãit jisté nehody a klop˘tnutí. Nespoléhejte
na druhé ani na
moderní techniku. Slibnû bude
pokraãovat vá‰ pokus o románek
s atraktivní a pﬁitaÏlivou osobou.
Souhra náhod vás opût svede dohromady a vy budete mít dost ãasu
pﬁedvést se v tom nejlep‰ím svûtle.

24. 9. – 23. 10.

MuÏ pﬁijde domÛ a ﬁíká své
Ïenû: „Stará, vyhrál jsem první
cenu ve Sportce, bal kufry!“
„Ano, ano, drah˘ a kam pojedeme?
„Já nikam, ale ty se rychle
pakuj!“

od 12. do 18. ãervna 2008

Dostanete se do situace, která dÛkladnû
provûﬁí va‰i trpûlivost. Nebude nouze o
ostﬁej‰í slova a projevy agresivního chování. Nepﬁíjemnû
vás pﬁekvapí postoj znám˘ch, o kter˘ch jste se aÏ doposud domnívali,
Ïe vás v nouzi podrÏí. Zachovejte
opatrnost a uváÏlivost pﬁi obchodních a pracovních jednáních.

22. 6. – 22. 7.

ZeÈ vyhazuje tchyni z okna z
pátého patra a ﬁíká:
„Vidí‰, jinej by tû zabil a já tû
pou‰tím na svobodu.“
✿
Obchodní cestující vypovídal u
rozvodového soudu. Soudce se ho
ptá: „Prosím vás, vysvûtlete nám
povahu incidentu, kter˘ ve vás
vzbudil obavy o Ïeninu vûrnost.“
„Víte, v podstatû cel˘ t˘den
jsem na cestách a domÛ se vracím
na víkend. No a jednou takhle
v sobotu veãer jsme se se Ïenou
vûnovali pûknû vá‰nivému sexu,
kdyÏ stará paní od vedle zabouchala na zeì a kﬁiãí: „To toho nemÛÏete nechat aspoÀ pﬁes víkend?!“

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

HOROSKOP
Beran

ZASMÁNÍ

21. 1. – 19. 2.

Nelze vylouãit obãasné návaly ‰patné nálady. Bylo by proto
rozumné odloÏit tûÏ‰í
úkoly a vyhnout se
nejasn˘m záleÏitostem. Neseìte
v práci déle, neÏ to bude nezbytnû
nutné. Urãitû máte pﬁátele a známé,
kteﬁí by vás dokázali pﬁivést na jiné,
veselej‰í my‰lenky. Nebojte se
hovoﬁit o sv˘ch citech.

NÁ·

RECEPT

Marmeládové ‰áteãky
Potﬁebujeme: 250 g másla, 250 g
polohrubé mouky, 250 g mûkkého
tvarohu, hustou marmeládu, Ïloutek a trochu mléka na potﬁení,
mouãkov˘ cukr na posypání.
Mûkké máslo spolu s moukou a
mûkk˘m tvarohem vloÏíme do mísy
a rukama spojíme v hladké tûsto.

V¯ROKY

Pﬁikryjeme utûrkou a necháme asi
ãtvrt hodinky uleÏet. Po té vyválíme z tûsta plát a z nûj nakrájíme
ãtverce asi 5x 5 cm. KaÏd˘ ãtverec
naplníme marmeládou a spojíme
jeho okraje. Pak ‰áteãky potﬁeme
roz‰lehan˘m Ïloutkem s mlékem.
Peãeme asi ãtvrt hodinu v pﬁedehﬁáté troubû a po vychladnutí
poprá‰íme mouãkov˘m cukrem.

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„Je to bída, kdyÏ nûkdo nemá dosti
ducha, aby mluvil smysluplnû, ani
dosti soudnosti, aby mlãel.“
La Bruy’re


„Tûlesná rozko‰ upl˘vá, jen pﬁijde
– hned odlétá a ãastûji zanechává
po sobû dÛvod k lítosti neÏ ke
Cicero
vzpomínce.“

„Uã se objevovat a chápat ‰tûstí,
Zeyer
neboÈ je pﬁítomno vÏdy.“

„Úcta nezíská se hrdostí, n˘brÏ lásB. Nûmcová
kou.“

„Staﬁí ode‰li – na nás nepoãkali;
mladí pﬁi‰li – nás se nezeptali.“
Kurdské pﬁísloví

20. 2. – 20. 3.

V˘voj nûkter˘ch událostí se mÛÏe zvrtnout
neãekan˘m smûrem.
Zachovejte rozvahu a
záleÏitosti, ve kter˘ch
nemáte stoprocentnû jasno, odloÏte
na klidnûj‰í dny. MÛÏe Vás otrávit
sráÏka s nafoukan˘m mrzoutem.
Dlouho se s ním v‰ak vybavovat ani
párat nebudete. Pﬁi sportu a turistice nepﬁeceÀujte své síly.
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Servis

Festivaly patﬁí k letním
víkendÛm jako sluníãko

ZAMùSTNANCÒM OKD
✧ VZPOMÍNÁME
Dne 11. ãervna
2008 uplynul rok
od úmrtí pana
Ondﬁeje Waliczka
z Karviné. Kdo
jste ho znali, vzpomeÀte,
prosím,
s námi. ManÏelka
134/24
a synové.
Dne 15. 6. 2008 vzpomeneme
nedoÏit˘ch 63 let pana Stanislava
Piksy, kter˘ zemﬁel 13. 5. 2008. Za
v‰echny, které znal a vzpomenou,
dûkují manÏelka a rodinou. B199/24

✧ AUTO-MOTO

OSTRAVA Zamûstnanci OKD mají dobr˘ hudební
vkus. To ﬁíkají poﬁadatelé nûkolika velk˘ch hudebních
festivalÛ, s nimiÏ se v souãasné dobû „roztrhl pytel“.
Tyto akce se totiÏ uÏ staly souãástí jarních a hlavnû let-

Colours Of Ostrava (Ostrava)
• 10. – 13. ãervence
• absolutní festivalová ‰piãka
v âesku, pﬁehlídka world music
svûtové úrovnû
• podporuje spoleãnost OKD,
zamûstnanci mají zv˘hodnûné
vstupné
• vstupné v pﬁedprodeji 1090 Kã,
na místû 1200 Kã
• bûhem ãtyﬁ dnÛ vystoupí na 99
skupin ãi sólistÛ
• bohat˘ doprovodn˘ program
(workshopy, divadlo…)
• hlavními hvûzdami jsou Happy
Mondays, Hawkwind, Sinéad
O’Connor (na snímku)

ních víkendÛ podobnû jako sluníãko a havíﬁi, soudû dle
nabídky lístkÛ ãi zájezdÛ na jednotliv˘ch ‰achtách, si je
nenechávají ujít. Pokusili jsme se proto udûlat men‰ího
festivalového prÛvodce. Své si tam najde snad kaÏd˘!

Léto
s OKD
ning drum show, David Kollár
Ban, Yvonne Sanchez & Latin
Groove Connection, Lubo‰ Andr‰t a Rhythm Desperados, ·tûpán
Markoviã
• vstupné 200 Kã (studenti senioﬁi
polovic, dûti do 15 let zdarma)

Noc plná hvûzd
(Tﬁinec, stadion Borek)
• 27. – 28. ãervna
• XVI. roãník nejvût‰ího rockového festivalu v Moravskoslezském
kraji
• vstupné 400 Kã
• vystoupí Nazareth, Death Angel,
Primal Fear, Doga, Divokej Bill,
Törr, Alkehol, Kreyson …

Masters Of Rock 2008
(Vizovice, areál likérky)
• 10. – 13. ãervence
• vstupné pouze jako ãtyﬁdenní
permanentka za 1050 Kã
• VI. roãník zﬁejmû nejvût‰ího rockového open air festivalu ve
stﬁední Evropû
• vystoupí Def Leppard (na snímku), Annihilator, Avantasia,
Apocalyptica, Sonata Arctica,
Ministry, Korpiklaani, Sabaton,
Moonspell, Within Temptation…

Multisteel open fest 2008
(Vy‰ní Lhoty, areál Kamenité)

ParaInkubátor (Havíﬁov)
• 12. – 15. ãervna
• IX. roãník multiÏánrového festivalu, kde si pr˘ vybere kaÏd˘
• zahájení ve ãtvrtek 12. ãervna
v 18 hodin ve sportovní hale
• na scénû A v letním kinû vystoupí mj. Dan Bárta & Illustratosphere, Salamandra, Hork˘Ïe
SlíÏe, Vypsaná Fixa, Priessnitz,
Chinaski, PraÏsk˘ V˘bûr 2 …
• scéna B pod letním kinem nabídne hip hop ãi DJ produkci
• souãástí je i legální „sprejerská“
pﬁehlídka
• konec v nedûli 15. ãervna v Jazz
Clubu (afterparty, videoprojekce,
divadlo…)

Jazz Open Ostrava
(Slezskoostravsk˘ hrad)
• pátek 13. ãervna od 19 hodin
• III. roãník mezinárodní jazzové
pﬁehlídky poﬁádané Borisem
Urbánkem
• úãinkují Bum bum band - ope-

• sobota 14. ãervna
• III. roãník bigbítu v pﬁírodû
• vystoupí Citron, Salamandra,
Spider X, Traktor, Rygol, Orchidea…

Rockshow XVIII.
(Krmelín u Ostravy, hﬁi‰tû)
• sobota 21. ãervna
• tradiãní zábavov˘ minifestiválek
• úãinkují Peha, ·kwor, Hec, Glayzy, AC/DC Revival, Nagauã, Tanker, Orgasmatron, Jarda Hypochondr + Divná parta, Motorhead
Revival, Hornet, Fontána …

✧ PRODEJ
• Rodinn˘ dÛm v Havíﬁovû-Îivoticích, 4+1, pozemek 2 000 m2.
Inf. na tel.: 603 870 618. B200/24
• Rodinn˘ dÛm v Dolních Marklovicích (Petroviãe u Karviné),
9+3, podsklepen˘, zateplen˘,
plastová okna, dvojgaráÏ, pozemek 8a. Inf. na tel.: 604 129 174.
B201/24

• ·tûÀata rottweilerÛ bez p. p. po
mohutn˘ch rodiãích, kupírovaná, plnû odãervená a plnû oãkovaná. Krásné hlavy a ãisté pálení.
Odbûr ‰tûÀat od 7. 6. 2008. Jen
do dobr˘ch rukou. V pﬁípadû zájmu volejte 737 041 310. B202/24
• Velmi zachoval˘ dvouplot˘nkov˘ vaﬁiã na 2 kg láhev PP. Cena
500 Kã, s lahví 900 Kã. Inf. na
B203/24
tel.: 602 768 860.
• Novinov˘ stánek, ‰iroké moÏnosti vyuÏití (zahradní altánek na
náﬁadí, chatku). Cena 4 750 Kã.
Inf. na tel.: 604 129 174. B204/24
• Rotoped v dobrém stavu, za 500
korun. Inf. na tel.: 723 900 193.
B205/24

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
Inf. na tel.: 603 775 296. B206/24

✧ BYTY
• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B207/24
tel.: 775 370 371.

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

DÒL PASKOV
ã. p. 528, 739 43 Staﬁíã
vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na:

ISTR 272

Dodávka a montáÏ
portálového jeﬁábu
Kontaktní osoba: Zdenûk Havel,
vedoucí povrchov˘ch provozÛ

Za Vodou (Dûhylov, Lodûnice)
• 20. - 22. ãervna
• V. roãník pﬁeváÏnû country a folkové pﬁehlídky
• pátek 250 (pﬁedprodej) / 270 (na
místû) Kã
• sobota 290 / 310 Kã
• nedûle 80 /100 Kã
• permanentka 590 / 680 Kã
• vystoupí Bluesberry, Spirituál
Kvintet, âechomor, Pavel Dobe‰,
Fleret & Jarmila ·uláková, Lenka
Filipová, Ivan Mládek a Banjo
Band, Pepa Streichl, Îalmani…

• Prodám 5dvéﬁov˘ Citroen C-1,
zánovní, rok v˘roby 2006, obsah
998 cm3/55 kW, ujeto 6 400 km,
spotﬁeba 4,1-4,6-5,5 l/100 km,
barva tmavo‰edá metalíza. Cena
179 500 Kã, pÛvodní 246 900 Kã.
Zdravotní dÛvody! Inf. na tel.:
B208/24
605 252 761.
• Prodám motocykl Jawa 350/640,
r. v. 1996, první majitel, najeto 19
tis. km, se dvûma pﬁilbami, plá‰tûnkou, motokufrem a motorkáﬁsk˘mi bra‰nami. Cena 25 000
Kã. Jedná se o spolehliv˘, pûkn˘
motocykl.
Inf.
na
tel.:
B209/24
724 473 713.
• Prodám ·kodu 105 S, r. v. 1981,
zachovalá, v pojízdném stavu,
STK 10/2008. Cena 3 500 Kã
(pﬁepis platí kupující). Pﬁi
rychlém jednání dohoda moÏná.
Inf. na tel.: 737 179 113. B210/24

ZDARMA

·tûrkovna Open Music 2008
(Hluãín, kemp u ‰tûrkovny)
• 1. – 2. srpna
• permanentka na oba dny za 300 Kã
• vstup v pátek za 280 Kã, v sobotu
za 350 Kã
• vystoupí Support Lesbien, Kamil
Stﬁihavka, Ivan Mládek a Banjo
Band, Tata Bojs, MÀága a Îìorp,
Anna K, Prouza, Buﬁinky III…

Beskydy Sound
(Fr˘dek-Místek, u sport. haly)
• sobota 16. srpna
• lístky v pﬁedprodeji za 150 Kã, na
místû za 200 Kã
• tﬁi scény vãetnû taneãního stanu
• úãinkují mj. Prouza, Buty, Akurat, âanki‰ou, Anna K, Peha a
elektronická legenda Alphaville.
Pﬁipravil: Radek Luk‰a

tel. 558 492 225, 608 479 155
Pﬁihlá‰ky do V¤ za‰lete nejpozdûji do 16. 6. 2008

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA
V âERVNU 2008
• Investice stavební (ISTAV)

106

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

125
–

• Opravy stavební (OSTAV)

55

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

370
123, 306, 566, 588

R 133/24

12. ãervna 2008

VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

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

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

Hit roku 2008!!!

SOBOTNÍ PRODEJ

Až 500 tis. na ZAVOLÁNÍ!
!Soukromý INVESTOR!
Zástavy, exekuce,
přeúvěrování dluhů.

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

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

Novinka od 15. 6. 2008

R 131/24

DvoulÛÏkov˘ pokoj pro 2 osoby vãetnû snídanû formou ‰védsk˘ch stolÛ, veãeﬁe, voln˘ vstup do bazénu
s víﬁivkou, kuleãník, fitness.
Cena: 1200 Kã/den
Dûti do 12 let za zv˘hodnûnou cenu 300 Kã/den

Hotel Astra naleznete v tichém a klidném prostﬁedí kladensk˘ch lesÛ, pouze 25 km od Prahy.V bezprostﬁední blízkosti
se nachází TuryÀsk˘ rybník, autem mÛÏete zavítat na hrad
Kﬁivoklát (15 km), Karl‰tejn (25 km) nebo Okoﬁ (12 km) nebo
zámek Lány (8 km). Hotel nabízí také velké sportovnû-relaxaãní centrum (bazén, sauna, kuleãník, tenis, volejbal,...).

Více info na www.astrahotel.cz
NOVÁ ÚVùROVÁ AKCE!

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

• nepoÏaduje Ïádnou akontaci (zálohu)
• úroková sazba je pevná, nemûnná
• schválení do 10 minut v kanceláﬁi
• pro zaãínající podnikatele a podnikatele s nulov˘m daÀov˘m pﬁiznáním

od 20 000 do 400 000 Kã
70.000 Kã – splátka jiÏ od 1.333 Kã
150.000 Kã – splátka jiÏ od 2.777 Kã
300.000 Kã – splátka jiÏ od 5.444 Kã

R22/24

R 131/24

RPSN jiÏ od 9,51%

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

R2/24

Ostatní:

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00

Srby 184
273 02 Tuchlovice
tel: 312 657 031
e-mail: info@astrahotel.cz

Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558, 329 036, 606 790 696

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

INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE
Gregorova 3, 729 41 Ostrava, Moravská Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení
na realizaci zakázky:

PROSTOR
pro va‰i inzerci

Dodávka centrální
UPS pro sál IT
Kontaktní osoba: Ing. Milan Vicherek
tel.: 596 262 776, e-mail: vicherek@okd.cz
Platnost inzerátu: do 16. 6. 2008 do 12.00 hod.

R 17/24

R 11/24

Kontakt:
Renata Pavlíková
tel.: 596 264 803

R 132/24

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

Mimoﬁádná nabídka od 1. 7. do 31. 7. 2008

R129/24

Domovní odpady:

Nový zahraniční investor!
Rychle, všem i bez příjmů.
Řešíme exekuce.
I směnka!
Nabízím spolupráci
+ auto + telefon
Tel.: 731 129 009, 739 320 273

R101/24

100 m vpravo za mostem
Rudná–Fr˘decká smûr Vratimov
• PVC roury a tvarovky hladké pro vnûj‰í kanalizace
• PP a PE ãisticí kanalizaãní ‰achty a vpustû
• Betonové v˘robky pro venkovní kanalizace

Dovolená v hotelu
Astra Srby u Kladna

PŮJČKA NA KLÍČ!

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice
Venkovní kanalizace:

12. ãervna 2008

Inzerce
R124/24

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

10

Górnik
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Od prawej – Ján Fabián, Andrzej Santarius i Jan Matula wÊród
uczestników spotkania przedsi´biorców w ogrodach Konsulatu
Generalnego RP w Ostrawie.

Przedsi´biorcy w ogrodach
XIV spotkanie biznesu w mi∏ej atmosferze
OSTRAWA (bk) Ju˝ po raz czternasty odby∏o si´ w piàtek 6 czerwca
w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie czesko-polskie
Spotkanie Przedsi´biorców, organizowane przez ostrawskà CzeskoPolskà Izb´ Handlowà.
Spó∏k´ w´glowà OKD reprezentowali na nim dyrektor ds. technicznych Jan Matula oraz dyrektor ds.
rozwoju i strategii Ján Fabián.
Obecny by∏ dyrektor ruchu budow-

Kocham górników, utrzymuje dyrektor CPIH Magdalena Holeksa.

lano-mechanizacyjnego
spó∏ki
OKD, Transport Andrzej Santarius.
Obydwie firmy nale˝a∏y do partnerów marketingowych imprezy.
„Cieszy nas, ˝e OKD zachowa∏a
nam przychylnoÊç i ˝e równie˝ w
tym roku sta∏a si´ partnerem spotkania biznesu” – powiedzia∏a dla
„Górnika” nowa dyrektor CPIH
Magdalena Holeksa. „Dla mnie jest
to bardzo mi∏o równie˝ z powodów
osobistych. Kocham górników i
∏àczy mnie z nimi szczególna wi´ê.
Urodzi∏am si´ akurat na Barbórk´,
mamy wi´c wspólnà patronk´”.
Razem z przedsi´biorcami do
konsularnych ogrodów trafili
przedstawiciele samorzàdów terytorialnych, organów paƒstwowych,
Êwiata polityki, kultury. Oficjalnego
zagajenia imprezy dokonali razem
z gospodarzami, konsulem generalnym RP w Ostrawie Jerzym Kronholdem oraz prezesem izby handlowej i dyrektorem Huty Trzynieckiej
Jerzym Ciencia∏à, ambasador RP w
Pradze Jan Pastwa oraz radca handlowy Ambasady RC w Warszawie
Rudolf Opatﬁil.
Tekst i fot. Bogus∏aw Krzy˝anek

Konkurs fotograficzny „Kolory OKD”
Spó∏ka w´glowa OKD z okazji
zbli˝ajàcego si´ festiwalu „Colours
of Ostrava” (10 – 13 lipca) og∏asza
wielki konkurs fotograficzny
„Kolory OKD”. Udzia∏ mogà wziàç
wszyscy czytelnicy „Horníka”, bez
wzgl´du na to, czy sà lub nie sà
zatrudnieni w OKD. Temat konkursu okreÊla sama jego nazwa. W
˝adnym wypadku jednak nie musi
chodziç li tylko o zdj´cia zwiàzane
bezpoÊrednio z kopalniami lub górnikami. Region karwiƒski i ostrawski oferuje wiele Êlicznych miejsc i
pi´knych ludzi. Mo˝na daç na zdj´ciu takie miejsca do kontekstu z
OKD lub z któràÊ z górniczych
gmin. A mo˝na po prostu pokazaç,
˝e równie˝ ten region jest pi´kny i
pe∏ny kolorów.

Uwaga! Do konkursu mo˝na
zg∏osiç maksymalnie 5 fotografii.
Przyjmowane sà wy∏àcznie zdj´cia w
formie elektronicznej. Wymagana
jest wy˝sza rozdzielczoÊç, najlepiej
300 dpi. OKD zastrzega sobie prawo
do wykorzystania konkursowych
zdj´ç. Fotografie nale˝y przesy∏aç
pod adresem e-mail: barvy@okd.cz,
lub pocztà (na CD): OKD, útvar pro
PR a komunikaci, Proke‰ovo námûstí 6/2020, 728 30 Ostrava. Zdj´cia przyjmowane sà do 30 bm.
Wyró˝nionych zostanie 15 prac.
WÊród nagród znajdujà si´ bilety
na festiwal szekspirowski na zamku
Êlàsko-ostrawskim, bilety na „Colours of Ostrava“ oraz ksià˝ki fotografii „Ostravaci v‰em!” ˚yczymy
sukcesów!

Zebranie cz∏onkowskie i karczma piwna
Kulminujà obchody 20-lecia Klubu Przyjació∏ Muzeum Górniczego OKD
OSTRAWA Kulminujà obchody
20-lecia Klubu Przyjació∏ Muzeum
Górniczego OKD. We wtorek 3
czerwca cz∏onkowie klubu zebrali
si´ na uroczystym zebraniu cz∏onkowskim w sali kompresorowni w
Muzeum Górniczym OKD w
Ostrawie-Petrzkowicach. Imprez´
zakoƒczy∏a symboliczna karczma
piwna.
Jak poinformowa∏ prezes klubu
Zdenûk Dombrovsk˘, organizacja
zosta∏a za∏o˝ona formalnie przy
Komitecie Zak∏adowym ZZ na
Kopalni „Zwyci´ski Luty” w Ostrawie w 1988 roku, nied∏ugo po podpisaniu
listy
za∏o˝ycielskiej
muzeum górnictwa. Jego poczàtkowa dzia∏alnoÊç by∏a zwiàzana g∏ównie z przygotowaniami górniczej
placówki muzealnej. Cz∏onkowie
klubu brali udzia∏ w pozyskiwaniu
Êrodków finansowych oraz w gromadzeniu eksponatów z wygaszanych kopalƒ. Zas∏u˝yli si´ o przeniesienie na teren muzeum kapliczki Êw. Barbary, pod którà odprawiane sà regularne nabo˝eƒstwa w
intencji górników. Klub anga˝owa∏
si´ w forsowaniu idei zachowania
na rzecz muzeum ca∏ego obszaru
Kopalni „Eduard Urx”, dawniej
nazywanej „Anselm”. Ostatecznie
Muzeum Górnicze OKD zosta∏o
otwarte dla zwiedzajàcych na Barbórk´ 1993 roku.
„W chwili obecnej orientujemy
si´ przede wszystkim na dzia∏alnoÊç
wydawniczà i oÊwiatowà” – opisuje
dzieƒ dzisiejszy prezes Dombrovsk˘, „Na przestrzeni lat 2004 –
2007 urzàdziliÊmy na przyk∏ad 120
prelekcji dla cz∏onków i sympatyków, w których wzi´∏o udzia∏ oko∏o
3,5 tysiàca s∏uchaczy. Kolejne 52
prelekcje zosta∏y zorganizowane w
klubach emerytów, wys∏ucha∏o ich
oko∏o 1600 osób. WydaliÊmy w tym
czasie dziewi´ç publikacji ksià˝ko-

Weso∏à, a zarazem dostojà kropkà za dorocznym zebraniem cz∏onkowskim z okazji 20-lecia klubu by∏a górnicza karczma piwna.
wych, cztery kalendarze, siedemnaÊcie informatorów górniczych. Zorganizowano cztery wycieczki tematyczne. Przy wspó∏pracy z muzeum
sporzàdzono 104 kopie starych map
górniczych. Nakr´cono 12 dokumentów wideo, zawierajàcych 30
reporta˝y z dzia∏alnoÊci klubu i

Jednym z tych, którzy wskoczyli na karczmie piwnej w szeregi
braci górniczej, by∏a dyrektor
Fundacji OKD Blanka T˘ﬁowa.

muzeum oraz z ˝ycia górniczych
miast i gmin. Klub bra∏ czynny
udzia∏ w organizacji wielu imprez
spo∏ecznych, kulturalnych i fachowych na terenie ostrawsko-karwiƒskiego zag∏´bia w´glowego”.
W sumie w ciàgu 20 lat swego
istnienia klub urzàdzi∏ 310 prelekcji
i pogadanek, wyda∏ 16 publikacji
ksià˝kowych i szereg dalszych
materia∏ów, nakr´ci∏ dokumenty
wideo o ∏àcznej d∏ugoÊci 854 minut.
Równie˝ dziÊ cz∏onklowie klubu
poÊwi´cajà si´ jednak tak˝e ratowaniu eksponatów z zanikajàcych
kopalƒ. Oko∏o 170 przedmiotów
zgromadzili na przyk∏ad w by∏ej
kopalni „Dukla”. „Wystawione
zostanà w dniach od 3 do 28 wrzeÊnia w Domu Kultury »Radost« w
Hawierzowie. Wystawa przypominajàca górnicze korzenie tego miasta b´dzie kolejnym szczytem tegorocznych obchodów” – poinformowa∏ Zdenûk Dombrovsk˘.
Tekst i zdj´cia:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Polak, spo∏ecznik i lekarz górniczy
W ho∏dzie pami´ci Wac∏awa Olszaka, pierwszego burmistrza Karwiny
KARWINA Miasto Karwina i
Polskie Towarzystwo Medyczne w
RC przypomnieli sobie w piàtek 6
czerwca 140. rocznic´ urodzin
pierwszego karwiƒskiego burmistrza i lekarza górniczego Wac∏awa Olszaka. Kwiaty na jego grobie
oraz pod tablicà pamiàtkowà na
budynku polskiej szko∏y podstawowej w Karwinie z∏o˝yli tak˝e
konsul generalny RP w Ostrawie
Jerzy Kronhold, przedstawiciele
Polskiego Zwiàzku KulturalnoOÊwiatowego i inni. Obecny by∏
najstarszy wnuk dr. Olszaka
Wac∏aw Zuberek z ˝onà Barbarà.
UroczystoÊç zakoƒczy∏o seminarium w zamku karwiƒskim nt.
„Karwina i dr. Wac∏aw Olszak”.
„Nasz lekarz”, jak nazywano
doktora Olszaka, urodzi∏ si´ 29
maja 1868 w Szonowie. Ukoƒczy∏
studia medyczne w Wiedniu i w

1896 roku zosta∏ pierwszym lekarzem Kasy Brackiej Przemys∏u
W´glowego w Karwinie. Podejmowa∏ starania o popraw´ warunków
bytowych i sanitarnych w koloniach górniczych, organizowa∏
kolonie dla dzieci, leczenie sanatoryjne górników, zabiega∏ o wi´ksze
zasi∏ki chorobowe i wi´ksze mieszkania dla wielodzietnych rodzin. Z
ogromnà energià udziela∏ si´ w
pracy spo∏ecznej. By∏ cz∏onkiem
zarzàdu Macierzy Szkolnej Ksi´stwa Cieszyƒskiego, po I wojnie
bra∏ czynny udzia∏ w pracach Rady
Narodowej Âlàska Cieszyƒskiego,
wreszcie w 1935 r. zosta∏ prezesem
Rady Naczelnej Polaków w Czechos∏owacji. 27 kwietnia 1929
wybrano go pierwszym burmistrzem Karwiny. Podczas ca∏ej swej
kadencji Wac∏aw Olszak da∏ si´
poznaç jako wzorowy gospodarz i

bezstronny mediator w rozstrzyganiu nie∏atwych spraw wspó∏˝ycia
trzech narodowoÊci - polskiej, czeskiej i niemieckiej.
Zmar∏ tragicznie w pierwszych
dniach II wojny Êwiatowej. Jako
wybitnego przedstawiciela miejscowego polskiego spo∏eczeƒstwa
Niemcy przes∏uchiwali go ju˝ 2
wrzeÊnia. W pi´ç dni póêniej
zosta∏ bestialsko pobity przez
gestapo. Zmar∏ wskutek odniesionych ran 11 wrzeÊnia 1939, w
wieku 71 lat, w karwiƒskim szpitalu górniczym.
Imi´ Wac∏awa Olszaka upami´tniajà dziÊ nazwy ulic w Cieszynie i Karwinie oraz tablice
pamiàtkowe na Domu Lekarza w
Katowicach oraz na polskiej szkole w Karwinie.
Tekst i zdj´cia:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Pod tablicà pamiàtkowà ku czci Wac∏awa Olszaka pok∏oni∏ si´
tak˝e konsul generalny RP w Ostrawie Jerzy Kronhold. Wart´
honorowà zaciàgn´li cz∏onkowie Ko∏a Umundurowanych Górników przy kopalniach „âSA“ i „Gabriela”.

WÊród goÊci seminarium
obecni byli pe∏nomocnicy firmy „Polcarbo” Leszek Ryskalok i Karel SniegoÀ.
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Sport

Rekordman Bolt ozdobí Zlatou tretru
Ostravsk˘ mítink: poprvé s nejrychlej‰ím ãlovûkem planety!
OSTRAVA (tam) Ostrava se zase
po roce stane atletick˘m stﬁedem
svûta. Tradiãní mítink Zlatá tretra
se koná ve ãtvrtek veãer, hlavní
program startuje v 18 hodin.

Zlatá tretra byla v minulosti
nabitá hvûzdami, padaly na ní
národní, evropské i svûtové rekordy. Letos ale bude pﬁece jen
v nûãem zvlá‰tní: poprvé v historii

se v âeské republice pﬁedstaví nejrychlej‰í ãlovûk planety! Na ostravském mítinku totiÏ pobûÏí Jamajãan Usaina Bolt, aktuální svûtov˘
rekordman v bûhu na 100 metrÛ.
„PrestiÏ na‰eho mítinku se jeho
startem podstatnû zv˘‰ila. Tretru
bude pﬁená‰et Eurosport, italská
televizní stanice RAI, ohlásily se
prestiÏní sportovní deníky La
Gazeta dello sport nebo L’Equipe,“ informoval manaÏer Zlaté tretry Alfons Juck.
âe‰tí fanou‰ci se mohou tû‰it
také na hvûzdy domácí atletiky
v ãele s o‰tûpaﬁkou ·potákovou,
ãtyﬁi aktuální svûtové rekordmany
(Bolt, Dibabaová, ·ebrle, Menendezová), dva ohlá‰ené ataky svûtov˘ch rekordÛ (Tuneová v hodinovce a Wariner na 300 metrÛ) a dal‰í
lahÛdky. Zlatá tretra letos urãitû
zase nezklame!

Startovka Zlaté tretry bude
letos opût nabitá hvûzdami svûFOTO: archiv
tové atletiky.

Karvin‰tí mladíci slaví postup
Juniorce HCB OKD SCM se splnil sen, postoupila do první ligy
KARVINÁ (tam) Karvinská házenkáﬁská juniorka slaví. T˘m
s názvem HCB OKD SCM si
v baráÏi proti Malomûﬁicím vybojoval postup do první ligy! A
v‰ichni v Karviné vûﬁí, Ïe ani tam
jejich mladíci nebudou hrát druhé
housle.
Byl to dlouh˘ boj, a to nejen na
hﬁi‰ti. Karvinsk˘ klub dlouhá léta
usiloval o to, aby jeho juniorka
mohla pÛsobit v kvalitní soutûÏi
dospûl˘ch a teì se to koneãnû
povedlo. Do této sezony byl
postup do první ligy pro karvinské
mladíky zapovûzen. „Ty dopisy,
které jsme poslali na svaz, uÏ
nikdo nespoãítá,“ vypráví trenér
juniorky Jaroslav Hudeãek. „Ale
tamní ãinovníci byli dlouho neoblomní. AÏ pﬁed tímto roãníkem
se to povedlo. A jsem moc rád, Ïe
jsme postoupili. Tím jsme dokázali, Ïe na‰e snaÏení mûlo v˘znam.“
Na domácí palubovce karvinská juniorka nad Malomûﬁicemi
vysoko vyhrála, o to vût‰í odpor
domácí t˘m kladl v odvetû. Mladíci z Karviné ji ale zvládli na jedniãku, vyhráli 31:23 a mohli slavit
postup. „V‰em hráãÛm patﬁí
podûkování, protoÏe oba zápasy
zvládli v˘bornû,“ smekl klobouk
Hudeãek. „Dokázali odrazit
úvodní nápor domácích a postupnû budovat náskok. Nakonec to

dotáhli do vítûzného konce a
mÛÏeme se tak zaãít pﬁipravovat
na první ligu,“ pochvaloval si zku‰en˘ kouã.
Které házenkáﬁe bude mít pro
pﬁí‰tí sezonu k dispozici, v‰ak
Hudeãek neví. „Brankáﬁi Mrkva a
Lefan uÏ v áãku pÛsobili letos.
Teì se k nim pravdûpodobnû pﬁidají Sliwka, kter˘ uÏ si extraligu
vyzkou‰el ve Fr˘dku-Místku, a
Vanão, ten se za rok neuvûﬁitelnû
zlep‰il. A dal‰í? Vala, KruÏík, to

HAVÍ¤OV (red) Praha
2008 – tak se jmenovaly plavecké závody v Praze –
Podolí, které byly souãástí
tﬁetího kola âeského poháru. A neztratil se na nich ani
havíﬁovsk˘ plavec Ondﬁej
Broda.
V Podolí se pﬁedstavili
plavci sedmi státÛ – Anglie,
Turecka, Izraele, Gruzie,
Rakouska, Slovenska a
âeské republiky. Mezi nimi
prokázal své kvality i závodník Slávie Havíﬁov Broda.
„Ve druhém kole âeského
poháru v Ostravû jsem bral Ondﬁej Broda (vlevo) vystoupal v Praze
jen dvû pátá místa, coÏ jsem aÏ na druh˘ stupínek. FOTO: Oldﬁich Broda
chtûl v kaÏdém pﬁípadû
napravit,“ ﬁekl nejlep‰í havíﬁovsk˘ stﬁíbrnou medaili. AÏ za Brodou do
plavec. A to se mu skuteãnû podaﬁi- cíle doplavali Schentz z Rakouska a
lo: ve sv˘ch tﬁech startech v Praze slovensk˘ reprezentant Kuchár.
byl druh˘, tﬁetí a jednou obsadil „Stále mám pﬁed sebou velk˘ cíl –
páté místo. Nejvíce si Broda cení uspût poãátkem ãervence na misttoho, Ïe ve srovnání s minul˘m rovství republiky a splnit limit pro
mûsícem se témûﬁ o pÛl sekundy olympijské hry v Pekingu. Tomu
zlep‰il ve své nejsilnûj‰í disciplínû 50 podﬁizuji v‰echno. Îe jsem uspûl
metrÛ kraul. Ve finále nestaãil v Praze z plné pﬁípravy, je jen mé
pouze na vítûze Luká‰e Harnola velké plus,“ hodnotil tento úspûch
z USK Praha a za ãas 24,25 bral Ondﬁej Broda.

·ãerbová: V Pekingu na roztrhání
ORLOVÁ (tam) Lep‰í neÏ fotbalisté Baníku ãi hokejisté Vítkovic.
Takov˘m titulem se mÛÏe py‰nit
atletka z Orlové Denisa ·ãerbová.
Dálkaﬁka a vícebojaﬁka SSK Vítkovice se stala nejlep‰ím sportovcem
Ostravy za rok 2007. O tomto úspûchu, olympiádû i rozhodování,
která disciplína je vlastnû její hlavní, je její následující zpovûì pro
ãtenáﬁe Horníka.
„Vítûzství v anketû Sportovec
Ostravy bylo pro mû dvojnásobn˘m
‰okem. Zaprvé jsem titul vÛbec
neãekala a byla jsem jím velmi mile
pﬁekvapena. Vím, Ïe to je jen anketa, pﬁesto to zahﬁeje u srdce. A druh˘m ‰okem byla finanãní odmûna
250 tisíc korun, z níÏ 150 tisíc musím
pouÏít na pﬁípravu. Spousta lidí se
mû ptá, proã uÏ nejsem dávno
v Praze, a vidíte, toto mÛÏe b˘t dal‰ím pádn˘m argumentem: v Ostravû
si ‰piãkov˘ch sportovcÛ váÏí.
Na mítinku v Götzisu jsem si splnila limit ve víceboji pro olympijské
hry v Pekingu. Ten byl 6000 bodÛ a
já jsem je‰tû dal‰ích 53 pﬁidala.

Z

Toto je t˘m, kter˘ stál u historické události – postupu do první
FOTO: Ivo Dudek
ligy!

11/12 dní 26.6. – 1.11. od 7 990,11/12 dní 27.6. – 25.3. od 6 490,8/15 dní
1.7. – 30.9. od 9 990,11/12 dní 18.7. – 30.9. od 14 890,11/12 dní 25.6. – 28.9. od 17 990,11/12 dní 20.6. – 15.10. od 5 990,11/12 dní
2.7. – 13.9. od 5 990,8/15 dní 25.6. – 17.9. od 10 690,-

* Bulharsko
* ¤ecko, Olympská riviéra
* ostrov Thassos
* ostrov Kos
* ostrov Lesbos
* ostrov Samos
* ostrov Rhodos
* ostrov Kréta
* ostrov Lefkáda

11/12 dní 21.6. – 15.9.
11/12 dní 25.6. – 17.9.
11/12 dní 25.6. – 17.9.
11/12 dní 23.6. – 15.9.
11/12 dní 24.6. – 16.9.
11/12 dní 11.7. – 23.9.
11/12 dní 24.6. – 16.9.
11/12 dní 28.6. – 15.10.
11/12 dní 24.6. – 16.9.

od 9 690,od 8 990,od 9 990,od 10 990,od 8 990,od 13 990,od 10 990,od 10 990,od 10 590,-

Povinné pﬁíplatky – leti‰tní taxy a palivov˘ pﬁíplatek: Egypt 4240,- Turecko 4040,- Bulharsko 3880,- Kypr 4240,- ¤ecko 4040,- ·panûlsko 3980, Tunisko 3980,-

Nebylo to ale vÛbec jednoduché.
První den jsem je‰tû zvládla dobﬁe a
mûla náskok proti osobnímu rekordu, ale druh˘ den se mi moc nevydaﬁil. Vyhoﬁela jsem v dálce a
v o‰tûpu, takÏe závûreãná osmistovka byla pro mû poﬁádnou zabíraãkou. Nakonec to ale dopadlo dobﬁe,
mÛÏu b˘t spokojená.
Zato limit v dálce, která byla mou
hlavní disciplínou, zatím odolává.
Béãkov˘ limit je 6,60, áãkov˘ pak
6,72 metru. Já mám skoãeno 6,59
v hale a 6,58 venku, ale vûﬁím, Ïe se
brzy pﬁes limit pﬁenesu. Osobák
mám 6,68 a je uÏ ãtyﬁi roky star˘,
chtûlo by s ním trochu pohnout.
A co je má hlavní disciplína?
VÏdy to byla dálka, víceboj jsem
dûlala jen pro zpestﬁení. Ale zaãíná
se to srovnávat. Dívali jsme se s trenérem Ale‰em Dudou na atletick˘
program na olympijsk˘ch hrách
v Pekingu a mezi vícebojem a dálkou je pût voln˘ch dní. TakÏe
pokud dálkaﬁsk˘ limit zvládnu,
chtûla bych startovat v obou disciplínách. Tak mi drÏte palce!“

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
MSFL: Jihlava B–Karviná 2:4, KromûﬁíÏ–Fr˘dek-Místek 0:2, po 29.
kole: 1. Olomouc B 60, 2. Znojmo
59, 3. Mutûnice 54, …4. Fr˘dekMístek 48, 5. Karviná 47. Divize E:
Orlová–Havíﬁov 0:1, Velké Losiny–Baník Ostrava B 0:4, po 29.
kole: 1. Baník B 66, 2. Kravaﬁe 50,
3. Slaviãín 48, …10. Havíﬁov 37, 12.
Orlová 36. Krajsk˘ pﬁebor: VOKD
Poruba–âesk˘ Tû‰ín 2:0, Lichnic–B. Albrechtice 1:4, Háj ve Slez-

Letadlem z Ostravy
* Egypt, Sharm El Sheikh
* Egypt, Hurghada
* Turecko
* Turecko
* ostrov Kypr
* Tunisko
* ·panûlsko, C. Brava
* ostrov Mallorca

uÏ jsou také hráãi pro extraligu,
takÏe budeme budovat nov˘ t˘m.
Ale to je v této kategorii normální. Roãníky 1990 a 91 jsou zase
silné, o budoucnost nemám
obavy,“ je pﬁesvûdãen trenér.
Otázkou zÛstává, kam aÏ to
karvinská juniorka mÛÏe dotáhnout. Teoreticky je moÏn˘ postup
aÏ do extraligy. „Vidím reálnû, Ïe
bychom hráli stﬁed první ligy, pak
se uvidí,“ zÛstává pﬁi zemi Jaroslav Hudeãek.

Pﬁes republiku na olympiádu?

CO

sku–L. Petrovice 1:3, po 28. kole: 1.
VOKD Poruba 59, 2. Háj ve Slezsku 55, 3. Petﬁkovice, …6. Albrechtice 46, 14. Petrovice. I.A tﬁída –
sk. B: âeladná–Stonava 3:0, Stará
Bûlá–Dolní Lutynû 3:1, Libho‰È v.
Dûtmarovice 2:2, Ra‰kovice–Vendrynû 2:1.
VZPÍRÁNÍ
Mistrovství republiky v Pﬁíboﬁe –
do 69 kg: Kozel (Mor. Ostrava) 270
kg, do 77 kg: 1. Tich˘ 258 kg, do 85
kg: 1. Gospo‰ (oba Havíﬁov) 308 kg.

NÁS âEKÁ

âTVRTEK
Atletika: Zlatá tretra v Ostravû-

* ostrov Zakynthos 11/12 dní 20.6. – 23.9.
* ostrov Korfu
11/12 dní 19.6. – 11.9.
Autokarem z Ostravy (Karviné, F-M)
* Harkány (term. láznû, Maìarsko) 10 dní 20.6. – 5.10.
* Istrie (Chorvatsko)
10 dní 20.6. – 28.9.
* Makarská riviéra (Chorvatsko) 10 dní 20.6. – 5.10.
* Costa Brava, (·panûlsko) 10 dní 20.6. – 28.9.
* Krajem pûtilisté rÛÏe
3 dny 11.7. – 13.7.
* Praha s v˘letem na Karl‰tejn 3 dny 18.7. – 20.7.
* âesk˘ ráj a Jizerské hory 4 dny 24.7. – 27.7.

od 8 590,od 8 990,-

Vítkovicích (18). Fotbal – divize E:
B. Ostrava B–Havíﬁov (17, Sareza).
R16/24

12

od 3 890,od 5 990,od 5 990,od 7 490,2 160,2 940,2 900,-
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