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Spolky v Orlové
se představovaly

Tradiční dodavatel je upravoval
podle rad narážečů i údržby

Autorita se buduje, musíte znát
lidi i práci, a být i srozumitelný

Dvacátý ročník, opět úspěšný –
na sedmdesát klubů a spolků v DKMO

Bezpečnostní heslo měsíce: Špatným pohybem stroje ohrožuješ zdraví svých kolegů i svoje!!!

provozní ředitel OKD

Vážení spolupracovníci,
čas neúprosně běží a do konce roku nám zbývá necelý měsíc a půl.Před psaním tohoto
článku jsem dlouze uvažoval
nad jeho hlavním motivem
a myšlenkou.
Především bych rád
vám všem poděkoval.
Zaměstnancům OKD i zaměstnancům dodavatelských
firem za dosavadní výsledky
v bezpečnosti a provozních
ukazatelích. Máme nakročeno
na splnění plánované těžby
v tomto roce a jsem velice rád,
že v této oblasti platí mezi závody heslo: „Jeden za všechny
a všichni za jednoho.”
V současné době proudí
z médií a z jiných zdrojů „zaručené zprávy“, jak to s naší firmou vlastně bude. Zda máme
peníze, nemáme peníze, jak
dlouho přežijeme a podobně.
Stejným způsobem byla tato
situace prezentována i na počátku letošního roku a přesto
stále fungujeme. Je pravda,
že ceny uhlí dále klesají a rok
2016 bude podstatně složitější než ten letošní. Bohužel,
výsledek je obtížné předvídat
a také bude záležet na mnoha
faktorech, které dnes dopředu
neumíme identifikovat.
O některých situacích jak
v osobním, tak v pracovním
životě si řada lidi myslí, že je
nemůže nebo neumí řídit s pozitivním výsledkem. Příkladem
toho je privatizace OKD. Jsou
to důlní otřesy, tržní ceny uhlí,
rozhodnutí akcionářů, atd.
Skutečnost je jiná. Neumíme
je řídit, ale svým počínáním
umíme výsledek alespoň
ovlivnit. Jak? No přece tím,
jak se nám to daří v letošním roce. Rok 2015 je toho
příkladem. Okolní subjekty už
nám několikrát předpovídaly
konec a my přesto jedeme
dál. A na tom mají obrovskou
zásluhu všichni zaměstnanci
OKD, vlastní i z dodavatelských
firem. Pomohli jsme si sami
dosavadními dobrými výsledky
v bezpečnosti, těžbě, prodeji
uhlí, metráži a v ostatních provozech. Někomu to může připadat jako fráze, ale je to tak.
Pokud bychom měli tak špatné
výsledky v těžbě jako v roce
2014 a neřešili bychom kvalitu
dobývaného uhlí v jednotlivých
závodech ve druhém pololetí
letošního roku, troufám si říct,
že OKD by se již nyní potýkalo
s obrovskými existenčními
a finančními problémy.
Pokračování na straně 2

Práce šla chlapům
od ruky, srdce
dobývacího komplexu
smontovali takřka
současně s výklizem
opotřebené mašiny.
Poradili si také
s modernizací
dopravníku ve stěně
063 608/1 ve Staříči
STAŘÍČ – Výkony vysoce překračující plánované úkoly podávali v závěru desátého měsíce v rubání 063 608/1 staříčské lokality Důlního závodu 3. Nikoliv však
v těžbě, nýbrž přípravě na fedrování. U havířů Alpexu s hlavním
předákem Januszem Siwkem měnili jak samotné srdce, tak další stěžejní součásti paskovského
kombajnového dobývacího komplexu.
Polský kolektiv s vedoucím
provozu Dariuszem Hetmanem
a vedoucím úseku Bogusławem
Wypychem kope s kombajnem
KGE 710 FM. „Kombajnový porub je jediný mezi pluhovými kolegy a vzhledem k paskovským,
často těžkým geologickým pod-
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Pavel Hadrava

O výluce měnili kombajn,
dvě další rubání fedrovala

Na pracovišti polských horníků měnili srdce dobývacího komplexu, kombajn KGE 710 FM.

2500 tun výluka nevýluka
Těžba během výluky závisela
na osádkách hlavních předáků
Martina Majse a Petra Zemana
v porubech 112 407, respektive
121 761/1. Fedrovaly do všech

zásobníků, skipového na Staříči
a SM 22 na Chlebovicích.
I do veškerých dostupných
vozových jednotek a výsledkem je 2500 tun uhlí! Provoz

obou rubání pokračoval, výluka
nevýluka, kvůli plnění plánu.
Produkce z těchto stěn totiž přímo
neovlivňovala práce probíhající
na skipu.

OKD zkvalitňuje bezpečnost,
ochranu a ostrahu majetku
Objekty je zapotřebí
ještě důkladněji
zabezpečit technicky
i elektronicky.
V tomto směru se
hodlá naše těžební
společnost posunout
na evropskou úroveň
DARKOV – Ve světle řady
znepokojivých
událostí doma i ve světě začala
těžební společnost OKD
uplatňovat novou strategii postupného zvyšování bezpečnosti a ochrany majetku v OKD. O některých opatřeních jsme
psali v minulém Horníku.
Tak například důkladnější kontrola, evidence a poučování návštěvníků těžební společnosti, jakož
i připravovaná důslednější evidence vozidel i řidičů
pohybujících se v areálech

č. 42/2013 generálního ředitele OKD. Jde o budovy
zařazené do kategorie 1,
tedy ty, které mají bezprostřední vztah k důlně-výrobní činnosti a také
prostory užívané vedením jednotlivých závodů
OKD,” upřesňuje Jurásek.

Přibydou další
bezpečnostní prvky
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Editorial

V rámci nové strategie zvyšování bezpečnosti a ochrany majetku v OKD
budou důsledněji zajištěny šachetní objekty proti neoprávněnému vstupu.
závodů OKD mají za cíl dosáhnout obdobného stupně ochrany, která je uplatňována ve významných
průmyslových podnicích
v naší zemi.

Lépe zajistit
šachetní objekty
V další fázi jde o ochranu
životů a zdraví fárajících,
zajištění šachetních budov proti neoprávněnému

vstupu. „S vedením OKD
jsme dohodli novou strategii postupného zvyšování bezpečnosti, ochrany
majetku a zdraví lidí,” říká
vedoucí odboru ochrany a kontroly společnosti OKD Jan Jurásek a pokračuje. „Provedli jsme
fyzické kontroly všech objektů zařazených do bezpečnostní třídy I. dle
Přílohy č. 1 ke Směrnici

Kontroly prověřily současný stav zabezpečení objektů 1. kategorie, upozornily
na možná rizika a navrhly opatření k jejich odstranění. Jde především o zamezení neoprávněnému
vstupu do šachetních budov, prostor obsluhy důlních strojů, hlavních důlních ventilátorů, degazačních stanic, kompresoroven a rozvoden. „V těchto
objektech budou zavedeny
další bezpečnostní prvky,
především pak technické
i elektronické. Obdobný

mínkám vyžaduje zvýšenou odbornou údržbu. Proto jsme řádně naplánovali výměnu kombajnu
s číslem 227/14, který nám sloužil od počátku března do konce
října. Nahradili jsme ho dobývacím strojem stejného typu renovovaným opět ve ﬁrmě Famur a dodaným pod číslem 195/13,“ sdělil technický náměstek Marcin
Pisula.
Všemu podle něj předcházela
pečlivá příprava po stránce elektro i strojní, založená na zkušenostech z předchozího provozu a dobývání první kombajnové stěny 063 608. Důkazem je
množství a kvalita práce, kterou odvedli důlní elektrikáři
v čele s Jiřím Uhrem, Lubomírem
Folvarčným
a
Marianem
Michaliskem. „Instalace nového
kombajnu pod taktovkou specialistů centrální údržby Zdeňka
Vogela a Pavla Staňka proběhla
téměř současně s demontáží a výklizem starého. Vyžádalo si to vysokou koordinaci spousty profesí,“ uvedl Pisula. Zvláště se činili provozní elektrikáři Kamil
Macek, Rostislav Pohanka, Petr
Horňáček, Zdeněk Břečka, Aleš
Harašta, Petr Holub, Lukáš
Vašek, Ondřej Kunčický a technik Vlastimil Konečný.
Pokračování na straně 2

Ze světa...

Austrálie bude mít
nový uhelný důl
postup byl zvolen pro zajištění prostor užívaných
vedením jednotlivých závodů,” upřesňuje vedoucí
odboru ochrany a kontroly společnosti OKD.

Jde o běžný standard
korporátních ﬁrem
Zároveň
zaměstnance ubezpečuje, že nejde
o nějakou izolaci vedení OKD či důlních závodů
vůči návštěvám, respektive ostatním zaměstnancům. „Vedle zavedení některých dalších bezpečnostních prvků půjde mj.
o to, aby se návštěvy hlásily předem. Chceme bezpečnost vedení ﬁrmy dostat na běžný standard velkých korporátních ﬁrem,
ve kterých jsou tato bezpečnostní pravidla zcela
běžná. My se jen přizpůsobujeme tomu, co je běžné u nás a ve světě,” uzavírá Jurásek.
Josef Lys

CANBERRA – Na australském
kontinentě vznikne jeden z největších dolů na těžbu černého
uhlí na světě. Důl bude postaven
na ploše sedmkrát větší, než
jakou má Port Jackson. Tedy
zátoka a současně největší
přírodní přístav na světě, okolo
kterého vzniklo město Sydney.
Port Jackson má rozlohu 55 km2.
Investiční výdaje se odhadují na 12 miliard amerických
dolarů. Tamní vláda už vydala
souhlasné rozhodnutí, že
stavba dolu v Queenslandu
může začít, přestože v srpnu
australský soud dočasně
zablokoval realizaci projektu kvůli obavám z možného
negativního dopadu na životní
prostředí. Realizací queenslandského dolu byla pověřena indická společnost ADANI
MINING. V novém komplexu
se ročně bude těžit okolo 60
milionů tun uhlí. Větší část
z této produkce bude určena
na export, především do Indie.
red
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A proto chci znovu zdůraznit,
že svou budoucnost umíme
ovlivnit my sami. Svými výsledky,
aktivním a striktním dodržováním
bezpečnosti a ekonomických
pravidel a v neposledním případě
i svým poctivým osobním přístupem při zajišťování provozních
úkolů. Důlní otřesy také neumíme
řídit a předvídat, ale zásadně
umíme ovlivnit jejich následky.
Aktivním přístupem k protiotřesové prevenci a striktním dodržováním protiotřesových opatření
lidmi pracujícími na těchto
pracovištích.
Jak jste jistě zaregistrovali,
v obou výše uvedených příkladech
jsem použil slova aktivní, poctivý,
striktní. Udělal jsem to záměrně.

V roce 2016 budeme tyto přívlastky používat ve všech oblastech
naší činnosti.
Všichni víme, že příští rok bude
velice náročný. My jsme však tým,
který nechce prohrát.
Převedením do spor tovní
terminologie je možno konstatovat, že zápas bude velice
těžký, soupeř je lepší, má v týmu
hodně špičkových hráčů, ale
na naší straně je bojovnost,
urputnost a hlavně týmové
pojetí hry. Proto si stále myslím,
že výsledek (roku 2016) je stále
otevřený a náš tým, zahrnující
všechny zaměstnance OKD, je
rozhodnutý jít do zápasu s plným nasazením a opět vyhrát.
Hornické štěstí přece přeje
připraveným!!!

Zástupců úseku P1 Martina Dobrovolného (druhý zprava) bylo na vyhlašování LV nejvíce.
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Technický režim těžby DZ 1
v říjnu překročen, plán nikoliv
KARVINÁ – V Důlním závodě 1 se
v říjnu vytěžilo 493 000 tun, čímž byl
překročen technický režim o 53 000
tun. Nicméně plnění úkolu plánu
zaostalo o rovných 100 000 tun.
Od začátku roku je však plán překračován o 77 000 tun.
Jak informoval Petr Škorpík,
vedoucí výroby závodu 1, v lokalitě
Karviná bylo vytěženo 344 000
tun a v lokalitě Darkov 149 000
tun. Splnit limitní výkon se podařilo
čtyřem kolektivům. Jde o kolektivy hlavních předáků Tadeusze
Szweda, Zbyňka Rzidkého, Miroslava
Pokorného a Marka Fala. Posledně
jmenovaný, z dodavatelské ﬁrmy
Alpex, působí v lokalitě Karviná.
Tam v porubu 22 3950 dosáhl
nejvyšší měsíční těžby – 115 000

lu SPN 14G těžní třídu 112 4352,
průměrný denní postup zde měl
3,95 metru. „Cyprovci mají sedmý
zápis na skuru, čímž dotáhli Libora
Tománka,“ dodal Dorovolný.
Tománek z úseku P2 Romana
Gajzdici při vyhlašování „limiťáků“ za desátý měsíc nechyběl. Jeho parta má za sebou 47
metrů na těžní třídě 059 5353.
Premiérově se zde nicméně objevili zástupci dodavatelů SDP
s vedoucím Otmarem Smolanem.
Kolektiv hlavního předáka Jozefa
Janíka se pochlubil stoprocentním splněním parametrů ražbou
63 metrů na budoucím větrním
spojení 147 7435.
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O výluce měnili kombajn,
dvě další rubání fedrovala

Limitní plichta razičů
z úseku P1 ve 112. sloji

Radek Lukša

Chlapi z osádek Jiřího
Hantschela drží pozici
přípravářských lídrů
Důlního závodu 3.
V desátém měsíci totiž
přidali osmý letošní
zápis na skuru, Tománek
a Cypra mají po sedmi

a nakladačem Hausherr v proﬁlu SPN 10D výduch 112 4350, si
vysloužily v desátém měsíci už
osmý zápis na skuru. „Více nikdo
na naší šachtě letos nemá. Přejí
jim podmínky, jsou ve sloji s cca
75 centimetry uhlí, což je jejich
parketa,“ řekl Dobrovolný.
Průměrný postup – 4,11 metru za den – měli u Hantschela totožný jako na čelbě u Szewczyka.
Jeho chlapi chystají s vrtacím vozem DH-DT 1 a nakladačem DHL
1200 těžní třídu 112 5451, kde je
STAŘÍČ – Hornické štěstí tomu
proﬁl SPN 14G. „Hlavní předák
chtělo, aby tři ze čtyř kolektivů
je ve funkci od počátku roku.
v momentálně nejlepším
Střídal Ondreje Škoríka.
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razičKolektivu se začalo daském úseku P1 veřit po dlouhodobých
deném Martinem
útrapách. Snad půl
Dobrovolným
roku se trápil s tekzaznamenaly
u
jn
tonikou, pak ztrápři plnění říjří
v
rů
et
m
Tolik
tou sloje. Teď jedou
nových limitči
zi
ra
za
o
zůstal
ve 170 centimetrech
ních výkonů nay
uhlí,“ sdělil vedoucí
prosto stejnou
Hantschela, Cypr
úseku. Limitní výkon
metráž. A zároi Szewczyka.
je to pro Szewczykovy
veň v Důlním záraziče se směnovými převodě 3 za dané období
dáky Patrikem Adamovem,
nejvyšší.
Romanem Světlíkem, Pavlem
„Fakt v tom není žádný úmyPaprskářem a Pavlem Alinou už
sl. Prostě to tak vyšlo,“ nechal
čtvrtý. O chod technologie se jim
se slyšet vedoucí úseku s tím, že
starají zámečníci Vilém Farkaš
party Jiřího Hantschela, Martina
a Zdeněk Štica. I díky nim zaznaCypry i Zdeňka Szewczyka povamenali na pracovišti během říjžuje jednoduše za sehrané, špična letošní zatím největší metráž.
kové. „Za úsek si je nemohu vyZadání překročili o 8 metrů.
nachválit. Ti chlapi vědí, co mají
Cyprův kolektiv – ostatně stejdělat, nikdo je nemusí k ničemu
ně jako Hantschelův – splnil panutit,“ uvedl.
rametry na 100 %. S VVH 1-R
Hantschelovy osádky, razía Hausherrem připravuje v proﬁcí s vrtacím vozem VVH 1-R
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tun. V lokalitě Darkov nejvíce vytěžil
kolektiv Zbyňka Rzidkého – 81 000
tun.
V listopadu se zpět na lokalitu
Darkov stěhuje Alpexový kolektiv
Tadeusze Czaji, který na Lazích
ukončil porub 140 706. V lokalitě
Darkov najíždějí dva kapacitní
poruby, které by měly pomoci splnit
plánovaný objem těžby tohoto roku.
Jedná se o porub 40 903, kde bude
dobývat kolektiv Tadeusze Czaji
a porub 240 503 s kolektivem
Józefa Zubrzyckého z dodavatelské
ﬁrmy Polcarbo.
V říjnu byl dosažen největší počet
limitních výkonů od počátku roku,
a to 16. Přípraváři zaznamenali 12
limitních výkonů a rubáňoví 4.
syl

Martin Majs a Libor Nevařil, revírník a zástupce vedoucího úseku.

Majsova první kladívka
Odrubaná plocha 10 588 m2 a těžba ve výši 15 769 tun uhlí vynesla
za říjen letošní první zápis na rubáňovou čestnou skuru pro havíře
Martina Majse z úseku vedeného Michalem Hyklem. S pluhem RHH 800
a sekcemi Hemscheidt kopou v porubu 112 407. Limitní výkon podtrhli
nulou v kolonce registrovaných úrazů. Kromě nich už nikdo z rubáňových
DZ 3 v plnění LV neuspěl.

V těžkých časech šetří ﬁrmě nemalé peníze

DARKOV – Mechanik úseku centrální údržby lokality Darkov DZ
1 pracuje ve společnosti OKD už
37 let. Pracovní smlouvu podepsal ještě jako student VŠB v roce
1978 a po zdárném ukončení studia nastoupil do pracovního procesu. „Prošel jsem si funkcemi
mechanika úseku i provozu rubání či vybavování,“ říká. Nejdéle
působil, a to hned čtrnáct let, jako
vedoucí mechanik závodu 2. Poté
přišla současná funkce. „Do roku
1997 jsem pracoval v Dole 9. květen a dále pak v lokalitě Darkov,“
doplňuje muž, který společnosti
OKD svými inovacemi ušetřil jen
za poslední dva roky přes 11 milionů korun.
Patříte mezi pravidelné inovátory programu trvalého zlepšo-

vání Continuous Improvement.
Máte spočítáno, kolik jste podal
návrhů?
Za ty odpracované roky jich
byly desítky, dříve zlepšovacích návrhů, nyní inovací v rámci
Continuous Improvement. Za poslední období od podzimu 2013 až
doposud to je celkem devatenáct
inovací, z toho osm v tomto roce.
Kolik inovací bylo celkem vyhodnoceno jako smysluplných?
Naprostá většina. Už dokážu velmi dobře odhadnout, které nápady jsou smysluplné, má cenu je podat a následně realizovat. Celková

už také poukazu na dovolenou
či elektroniku?
Zatím jsem v losování neměl štěstí. Uvidíme, jestli se mi zadaří
letos.

bem 40 900, kde na rozdíl od dříve provozovaného porubu 40 901
již nebyl žádný problém s odčer-

cházelo tak k jejímu zatápění odpadní vodou.

páváním odpadní vody z nejnižšího místa za vratnou stanicí pásového dopravníku č. 10E a nedo-

Jak by se podle vás dali pobídnout další spolupracovníci k podávání inovací?
Možná by nebylo špatné, aby se
v Horníku objevil formulář inovace s jednoduchým návodem a vysvětlením, jak dále postupovat.
Sám jsem již několika jiným zaměstnancům vypsal inovační listy
s jejich nápady nebo pomohl s vyhodnocením. Myslím si, že hodně
zaměstnanců s dobrými nápady
neví, jak postupovat, a nedovedou
vypsat potřebný protokol.

Z jaké inovace nebo nápadu
máte největší radost?
Nejvíce si cením nápadů, které
pomohly vyřešit velký problém
s vyčištěním pomocné čerpací stanice 239 570 v pomocném závodě
lokality Darkov. Ať už to byl návrh
kontejneru s odklopným dnem
pro čištění nánosu z odkalovacích
chodeb na TH500 a dále na pásový dopravník, úprava a nasazení

„Už dokážu velmi dobře odhadnout, které nápady
jsou smysluplné, má cenu je podat a následně
realizovat," říká Petr Sklenář.
úspora vyhodnocených inovací
dosahuje za toto dvouleté období přes 11 milionů korun s tím, že
dosud ještě nebyla vyhodnocena
úspora pěti již realizovaných nápadů, která však bude odhadem
určitě přes další milion korun.
Na konci každého kalendářního
roku probíhá tradiční, zaměstnanci tolik oblíbené losování
o hodnotné ceny. Dočkal jste se

kalového čerpadla KTX125 pro
čištění prostoru sacích košů čerpadel, návrh na uzavření chodby
237 560 hrází a čerpání kalů již
zmíněným čerpadlem KTX125
do této uzavřené chodby, nebo
instalace klimatizační jednotky
CP200, která snížila tepelné zatížení zde pracujících zaměstnanců. Další podařený nápad byl návrh způsobu čerpání odpadní
vody z chodby 40 920 pod poru-

FOTO: Adam Januszek

Schopných, pracovitých
a vynalézavých lidí není
nikdy dost. Mezi takové
patří i Petr Sklenář, autor
desítek přínosných
nápadů v původním
zlepšovatelském
hnutí, nyní v programu
Continuous Improvement

Petr Sklenář v kanceláři v lokalitě Darkov DZ 1.

Zbývá vám vůbec nějaký volný
čas? Jak nejradši relaxujete?
Každý člověk se musí nějakým
způsobem odreagovat, uvolnit se
a odpočinout si duševně nebo tělesně. Já si nejvíce odpočinu při
hře nebo procházce se svým psem
– zlatým retrívrem. Na rozdíl
od mnoha lidí není nikdy naštvaný, je pozitivně naladěný a vždy
páníčka vítá, ať je v jakémkoliv
stavu. Rád také sportuji přiměřeně mému věku a zdravotnímu stavu. Lyžování a jízdu na kole mám
rád. A také při práci na zahrádce
člověk na chvíli zapomene na provozní problémy.
Adam Januszek

Z OKD
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Složitá cesta nadměrného nákladu
Výdušná jáma DZ 2 –
Jih slouží k popouštění
velkých a těžkých
částí technologií pro
vybavovaná pracoviště
obou zdejších lokalit

Slovo ředitele

Zbigniew
Janowski

z pátého na sedmé náraží, které je
o 170 metrů níže. Jen pro upřesnění. Strojovna tohoto těžního zařízení se nachází přímo v dole, což
je další svého druhu unikát,“ líčil
vedoucí dopravy. Za chod zodpovídají chlapi z údržby těžních
strojů a zařízení, vedeni předákem Vencou Dobešem.
Složitost celého procesu dokládá i skutečnost, že tímto způsobem nedopravují BNHR pouze pro potřeby rubání či čeleb
na Jihu, ale i na Severu. Pokud
se vybavuje vzdálenější rubání
na severní lokalitě, jako například
v minulém měsíci 332 207, mají se
narážeči a lokomotiváři doslova
co ohánět. „Ať už hovoříme
o svislé či kolejové dopravě stropnic a ostatních jednotlivých
dílů pro mechanizované výztuže,
součásti dobýá
m
í
zařízen
vacích a razicích
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délky
do
a
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ho
zařízení,“ poem
bř
o
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uhé
dotkl Polášek.
4,3 metrů, na dr
emena
Neobejdou se
to nejvíce
kontejner pro bř
při
tom, jak zdůi na pracoy
lk
dé
do
raznil, bez velmi úzké
vištích obslu7 metrů.
spolupráce s logistikou
hovaných z toho
dopravy. „Díky ní nám mezi
nejspodnějšího,“ vyseverní a jižní lokalitou běhasvětloval Polášek.
jí mašinky jako v jednom kole
V praxi to vypadá tak, že požaa podle objednávek ve správný
dované jednotky pro sedmé náčas, abychom neohrozili harmoraží popustí TZ 6 na páté náranogramy náklizu a nájezdů vyží, odtud je převeze důlní lokobavovaných pracovišť. Zatím se
motiva po kolejích přes dvoje izoto za nepřetržité vzájemné kolační dveře po překopech 4601
munikace mezi úseky dopravy,
a 4601/1 na TZ 7 vzdálené asi
vybavování a dispečinkem vždy
300 metrů. Dále míří materiál
dařilo zvládat. Věřím, že to doopět svislou dopravou z pátého
kážeme i v budoucnu,“ dodal
na konečné sedmé náraží.
Polášek.
„Část jižní vtažné jámy pro
TZ 7 totiž máme vystrojenou jen
Radek Lukša

ředitel Důlního
závodu 2

Vážení spolupracovníci,
s blížícím se koncem roku 2015
nás čekají nejen zbývající úkoly
letošního roku, ale i kvalitní
příprava plánu na rok následující. Ne vše se nám letos podařilo,
ale obecně se nemáme za co
stydět. Cílem zbývajících týdnů
roku 2015 je udržet vysokou
úroveň bezpečnosti práce,
využít připravené kapacity
v porubech a vytěžit plánovanou
výši ROTP, která činí 2310 kt,
se současným splněním
upraveného cíle v nákladovosti
na tunu produkce. Není reálné
eliminovat manko provozní metráže, ale je reálné, zavedením
přijatých opatření, nastartovat
ražby do roku 2016. Znamená
to změnit, respektive zavést
systémy, které budou proces
ražení podporovat – zásobování
příprav, překlizy a montáže
technologií, komplexní servis
a údržbu, změnu kalendářů
práce, přizpůsobení technologií
ražeb geologickým podmínkám
atd.
Výrobní cíle roku 2016 jsou
jasné: 2400 kt ROTP a 14 100 m
ražeb. Cíle v oblasti ekonomické
budou beze sporu náročné
a bude pouze na nás, jak dokážeme hospodařit s přidělenými prostředky, jak dokážeme
redukovat zbytečné výdaje
na energii, materiál a podstatně snížit poruchovost strojů
a zařízení. Takto ušetřené peníze
umíme využít hospodárněji pro
potřeby dolu.
A že vytyčené cíle nejsou jen
přáním, dokazuje fakt, že jsme
vytvořili šest týmů pro řízení
nákladů a dva procesní týmy
k podpoře příprav. Základem
těchto týmů jsou zkušení
a obětaví zaměstnanci, vybraní
na základě výsledků dosavadní
práce v inovačních týmech.
Využití schopností zaměstnanců
pokládám za velice důležitý
faktor úspěchu DZ 2 v roce 2016
a skrytý potenciál pro naplnění
cílů.

TZ 6

FOTO: Důlní závod 2

STONAVA – Po vybavení porubů
401 202 a 364 200 plánovaná výměna dopravních nádob dvojčinného těžního zařízení TZ 6 znamená pro stonavskou šachtu klíčovou záležitost. Výdušnou jámou
na Jihu totiž popouštějí břemena
nadměrné hmotnosti a rozměrů
(BNHR) pro obě lokality Důlního
závodu 2. Speciﬁka přiblížil vedoucí provozu dopravy Vladimír
Polášek.
„Běžný krátký materiál, jako
malé důlní vozy a klánice s délkou
do 3,2 metru, popouštíme a vydáváme ve čtyřetážových klecích,
na Severu i Jihu pro každou lokalitu samostatně. Jedná se o TZ 1

Břemena nadměrné hmotnosti a rozměrů cestují do DZ 2 zvláštním způsobem.

Spolupráce dopravářů s vybavovači, dispečery a logistiky funguje na jedničku.

a 2 na severní a TZ 5 na jižní lokalitě. Odlišná situace ovšem nastává při dopravě BNHR, čímž
mám na mysli jednotky s délkou
od 3,2 do 7 metrů a nepřesahující celkovou hmotnost 10 tun, což
jsme schopni uskutečňovat jen
na Jihu,“ popisoval.
Na tom podle něj není v zásadě nic neobvyklého. Pokud by
BNHR transportovali jámou jen
na úroveň pátého náraží, po které
je výdušná jáma Jihu vystrojena.
„A tím se dostáváme ke zvlášnosti čéesémácké dopravy. Jenomže
naše šachta má sedm náraží, přičemž materiál chtějí logicky
a v současném období mimo-

Dopraváři stonavské šachty přebrali nové klece

Pan Horníček dole v dole

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Opět u ostravské ﬁrmy
SE-MI Technology dali dopraváři
z Důlního závodu 2 zhotovit klece pro těžní zařízení TZ 6 na lokalitě Jih. Kromě vedoucího provozu Vladimíra Poláška dorazil druhý listopadový týden na přejímku
do areálu výrobce v Radvanicích
také koordinační technik jižní vertikální dopravy Jan Pejsar a nákupčí OKD Roman Zelina.
„Stávající dopravní nádoby
na TZ6 pocházejí od téže společnosti
a slouží nám od roku 2007. Výměnu
předpokládáme v první polovině
příštího roku, po splnění všech úkolů souvisejících s náročnou vybavo-

vací akcí plánovanou v nejbližších
měsících,“ informoval Pejsar s tím,
že požadovali i tentokrát dvouetážovou klec a do „protivky“ klec jednoetážovou s kontejnerem.
Vyslyšeli přitom hlasy chlapů
denně TZ 6 na stonavské šachtě
obsluhujících. „Užitečným se uká-

Jednoetážová klec s kontejnerem
ve výrobní hale SE-MI Technology.

zalo doporučení předáka údržby
těžních strojů Vaška Dobeše, který navrhl o 180° obrátit převodovku s motorem na zdvihání kontejnerů v hlavě jednoetážové klece.
Zlepší se tím její těžiště, nebude
docházet jako teď k jednostrannému opotřebení kolových vedení,“
líčil Pejsar.
Projektoví manažeři divize Doly
– vertikální doprava Martin Hula
a Tomáš Chodura podotkli, že
klienti z DZ 2 požadovali u SE-MI
Technology i jiná vylepšení.
„U dvouetážové klece mají protaženou horní etáž, upravené poklopy, celkovou přípravu pro elektroinstalaci včetně konzolí a vodicích
trubek či spodní podlahu umožňující transport JDV vozů i břemen,“ vysvětlovali.
V jednoetážové kleci s kontejnerem zesílili její konstrukci
i podlahu pro zkvalitnění dopra-

Jednoetážová klec
s kontejnerem
 celková hmotnost 10 800 kg
 doprava dlouhého materiálu
 výška 9674 mm
 délka 4670 mm
 šířka 1674 mm

Dopraváři z DZ 2 během přejímky dvouetážové klece v Radvanicích.
vy dlouhého materiálu, modiﬁkovali kontejner pro použití různých
podvozků, upravili poklopy, instalovali rozvody vzduchu, zesílili zábradlí se stříškou. „A provedli
na přání klienta nové ustavení polohy zdvihacího zařízení, převodovky, motoru a brzdy,“ popsali
Hula s Chodurou.
SE-MI Technology se po dodávce dopravních nádob pro TZ 6
na DZ 2 Jih zúčastní výběrového řízení na výrobu dalších čtyř
pro dopraváře stonavské šachty.
„V roce 2016 chystáme výměnu

nádob u skipového TZ 3 na Severu
a nahrazení dosluhujících klecí
na TZ 5 ve vtažné jámě na Jihu,“
doplnil Polášek.
Radek Lukša

Dvouetážová klec
 celková hmotnost 7556 kg
 doprava osob v 1. a 2. etáži,
dohromady až 66 fárajících
 těžba uhlí (kamene) 2x 2 vozy
 doprava sekcí na podvozku
 výška 7925 mm
 délka 4670 mm

FOTO: Josef Lys

Výrobce SE-MI
Technology opět
zapracoval doporučení
narážečů i údržbářů
těžních strojů a jámy.
Nejdůležitější se týká
otočení celého pohonu
kladkostroje, aby zlepšil
těžiště jednoetážové
nádoby na materiál

3

Letošním hlavním úkolem Důlního
závodu 2 je vytěžit 2 310 000 tun
a zároveň splnit požadavky ve výši
nákladů na tunu produkce.
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Autoritu si nelze vybudovat křikem
Když některý z havířů
tvrdí, že něco nejde,
předák musí dokázat, že
tomu tak není. Ještě se
mi v dole nestalo, že by
něco nešlo, říká hlavní
předák Zbyněk Rzidký

kluků mi utkvěla v paměti po jedné nešťastné události. Došlo k ní
v roce 2004. Při zajišťování vypadlého stropu ze stěny vypadl z pětimetrové výšky (komínu)
obrovský balvan. Jednomu z horníků utrhl ruku u ramena, druhý
přišel o nohu pod kolenem. A v té
době za mnou přišel jeden z mých
kluků a řekl mi: „Šéfe, kdyby se
něco podobného stalo mně, přál
bych si, abys byl u toho.” Jeho slova považuji za velký projev důvěry. A ještě něco bych rád dodal.
Pokud bych neměl autoritu, asi by
za mnou kluci pro radu či pomoc
nechodili.

Jakou úlohu musí v kolektivu sehrávat hlavní předák? Jaké by
měl mít vlastnosti?
Především musí dokonale umět
a ovládat svou profesi. Musí znát
své lidi v kolektivu a mít detailní
přehled o stěně, kterou kope. Měl
by o ní vědět všechno do puntíku.
Vědět, jak ji efektivně a bezpečně vydobýt, a umět své znalosti
a požadavky srozumitelně předávat ostatním. Když to nedokáže,
nemůže dělat hlavního předáka.
Ten by měl mít přirozenou autoritu, nebo si ji vytvořit. Je třeba, aby
lidé hlavního předáka respektovali a důvěřovali mu.
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DARKOV – Zbyněk Rzidký je jedním z nejzkušenějších havířů
v OKD. Působí v Důlním závodě 1, v lokalitě Darkov. Hlavním
předákem rubáňového kolektivu
je nepřetržitě 18 let. S ním dlouhodobě plní špičkové těžební výkony a zároveň si výborně vede
v oblasti bezpečnosti práce. V loňském roce ve čtvrtletní soutěži
Bezpečné pracoviště třikrát zvítězil a také letos získal ve své kategorii prvenství za výsledky dosažené
v prvním pololetí.

Řekněte nám, jak jste si autoritu
vybudoval vy?
Havíř potřebuje vedení. Předák
mu musí říct, co a jak má dělat.
A když některý z havířů tvrdí, že
něco nejde, předák musí dokázat,
že to jde. Ještě se mi nestalo, že
jsem něco, co „nešlo”, nevyřešil,
nezprovoznil či nezvládl. Ať už to
bylo u plenění, zámečnických prací, či u kombajnu. Jde o hornickou
zkušenost, zručnost a také o přemýšlení a logickou úvahu. Také si
neumím představit, že by hlavní
předák chodil do práce oddělat si
svých 7,5 hodiny a šel domů. To by
u mě nebyl hlavní předák. Já jsem
na šachtě od 4.30 a odcházím
obyčejně okolo patnácté hodiny.
Výjimečně jdu domů dříve. Vždy
píšu předání služby, co mají kluci dělat na dalších směnách. Také
mi telefonují domů, když potřebu-

Zbyněk Rzidký, hlavní předák rubáňového kolektivu Důlního závodu 1.
jí v dole něco vyřešit. Považuji to
za normální. Cítím se totiž zodpovědný nejen za kolektiv, ale i za tu
stěnu. Čím dříve ji vykopeme, tím
více si vyděláme. Proto do práce
chodíme. Chlapi to tak také vnímají a nemám s nimi vážnější problémy. Myslím, že i takto se dá budovat autorita.
Takže zvýšeným hlasem, direktivními příkazy či nějakým tím
ostřejším slovem se k autoritě
nedá dopracovat?
Jsem přesvědčen, že pouze tímto
způsobem rozhodně ne. Netvrdím
však, že člověk s autoritou tyto

metody v dole nepoužívá. Někdy
to prostě bez zvýšeného hlasu, respektive důrazně formulovaného
příkazu nejde. Na některé dobré
slovo neplatí. A nějaký ten hrubší výraz k havířině prostě patří.
Jestliže je důvod, nikdy se pro něj
daleko nechodí. Pokud v tom není
osobní invektiva, nepovažuji to
za problém.
Dal vám někdy někdo najevo, že
jste pro něj autoritou? Můžete
uvést alespoň jeden příklad?
Je těžké o tom mluvit. Nepřipadá
mi to příliš vhodné. Nicméně budiž. Silná slova jednoho z mých

Co o Zbyňku Rzidkém řekl jeho vedoucí úseku Janusz Sztula
„Zbyněk je chlap na svém místě.
Přímý, tvrdý, nekompromisní, cílevědomý, stojící si za svým rozhodnutím.
Hlavním předákem je už osmnáctým

rokem a hornictví, včetně strojního
zařízení, rozumí jako málokdo. Jeho
přirozená autorita a zkušenosti
umocňují sílu celého kolektivu.”

Bezpečnost, to je oblast, ve které si váš kolektiv počíná velmi
dobře. Čím to je?
Jde o téma, o kterém se sdělovacími prostředky nerad hovořím.
Mám totiž zkušenost, že pokud
něco pochvalného na toto téma
o mém kolektivu vyjde, obyčejně
se nám přestane dařit. Nerad bych
však působil jako pověrčivý člověk, proto vám k tomu něco řeknu.
Moji chlapi ovládají všechny profese, které jsou v rubání. Nicméně je
logické, že někomu jde více to, někomu ono. Takže v mém kolektivu pozice příliš nestřídáme. Každý
dělá tam, kde mu to jde nejlépe.
Když někdo něco dělá stabilně,
přesně ví, jak na to. Pak mu jde práce hezky od ruky. Proto jsme také
zavedli stálou ranní směnu. Chlapi
na ní připravují rubání především
po bezpečnostní stránce. Funguje
to bezvadně. Tuto naši praxi zavádějí i v jiných kolektivech.
Přes veškerá bezpečnostní opatření však přece jenom k úrazům
dochází. Dá se jejich počet výrazněji snížit?
Všechno se dá zlepšit. Ale úrazy
v dolech se zcela vymýtit nepodaří. Existuje totiž tzv. hornické riziko. Přestože je člověk opatrný,
pracuje podle předpisů a stanovených technologických postupů, občas se něco nepříjemného
přihodí. Nicméně osobně jsem
přesvědčen, že v hornictví se dá
předvídat 99 procent mimořádných událostí. Těm se dá předejít.
Člověk se však musí kolem sebe
pozorně dívat, než začne něco
dělat. Například, když vypadne
strop, já pak deset, patnáct minut
nedělám nic, jen se na něj dívám.
Teprve pak rozhodnu, co budeme
dělat dál, jak a čím. V jednom případě jsme týden řešili, jak budeme

postupovat v závalu. V takových
případech se vyplatí nespěchat.
Nejdříve je třeba dobře promyslet
postup prací a především zajistit
bezpečnost lidí.
Jak by podle vás mělo vypadat pracoviště rubáňového
kolektivu?
Pořádek na našem pracovišti je
samozřejmostí. Nic nesmí překážet, všechno potřebné musí být
hezky po ruce. Chlapy by nemělo nic rozptylovat. Tak by to mělo
vypadat všude. Jenže všechno je
o lidech, o jejich přístupu k práci
i k nářadí, které používají. Pokud
ho vlastní nedbalostí poškodí či
svou lajdáckostí někam zašantročí, pak ohrožují těžbu, vlastní
zdraví i životy druhých. Navíc jim
říkám, že tím okrádají sebe, mě
i moji rodinu.
Můžete nám svá slova vysvětlit?
Řeknu vám to stejnými slovy jako
svým chlapům. Když nemáš dobrou gracu (nářadí) nemůžeš vykopat pořádné hnízdo, abys pořádně postavil stojku a zabudoval
kapli. Když to odﬂákneš a postavíš stojku na forotu, a navíc ledabyle upneš, tak tu kapli zavalíš.
Když zavalíš kapli, tak stojí porub.
Šachta i my přicházíme o peníze
– já i moje rodina. Takže nakonec
je to o té graci a o oné stojce, která byla ledabyle postavena vinou
špatného nářadí.
Takže chcete říct, že těžba stojí
a padá i s obyčejnou motykou?
Šachta je složitý mechanismus,
skládá se z obrovského množství
nejrůznějších součástí. Mnohdy
stačí, aby se jedna porouchala,
a vzniká velký problém. V předchozí odpovědi jsem uvedl jeden
z příkladů. Prostě nářadí každého
havíře musí být v pořádku. Jinak
dochází k improvizaci a rodí se
rizika. Rád bych apeloval na své
kolegy, aby o nářadí více pečovali. Vždyť doma či ve své garáži se
o to své určitě starají dobře. V práci by se k němu měli chovat stejně. Třebaže není jejich, ale společné. Vždyť každý den ho ke své práci potřebují, na něm závisí jejich
bezpečnost i výkony.
Co dalšího v oblasti bezpečnosti považujete za velmi důležité?
Čeho se v dole nejvíce obáváte?
V dole se obávám takových věcí,
jakými jsou lidská hloupost, lehkovážnost, nezodpovědnost a lho-

stejnost. Také benevolence a falešné kamarádství jsou nebezpečné.
Musíme si připustit, že s uvedenými vlastnostmi se u některých jedinců stále setkáváme. Jako by neměli přirozený ostych z nebezpečného prostředí či pud sebezáchovy.
Nepochopitelně riskují. Například
jsou schopni uvázat stojku vážící 220–230 kg kozinkou (řetízkem
o průměru 6 milimetrů) a zvednout
ji na sekci. Takovým lidem je třeba
se hodně věnovat. Hlídat jeden druhého je jedno ze základních pravidel bezpečnosti. Zrcadla na chodbách šachetních budov s nápisem:
„Tento člověk odpovídá za tvou
bezpečnost“ připomínají, že musíte dávat pozor především sám
na sebe. To však nestačí. Každý by
měl dávat pozor i na svého kolegu,
se kterým pracuje. Ten totiž mnohdy při své činnosti nemůže sledovat své okolí. Proto na nebezpečí,
která se mohou nečekaně objevit,
musí upozornit jeho parťák. Je důležité, aby každý horník měl oči otevřené, byl ve střehu a myslel na bezpečí svých kamarádů.
Můžete nám prozradit, co
na svém pracovišti, ve svém kolektivu netolerujete?
Nulovou toleranci uplatňuji u alkoholu, drog a dalších návykových
látek. Lidi, kteří by přišli do práce pod vlivem těchto látek, považuji za potenciální vrahy. Stejně
tak jako opilé řidiče za volantem.
Takové případy nelze tolerovat.
Svým stavem ohrožují zdraví nejen své, ale také mohou způsobit
úraz nebo ještě něco vážnějšího
i svým spolupracovníkům. Takoví
lidé u mě nemohou pracovat.
Nemohou být zaměstnanci OKD.
To platí také o zlodějích.
Co byste doporučil pro zvýšení
bezpečnosti v dole?
OKD na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci vynakládá nemalé prostředky. Ať už do strojního zařízení, tak do pracovních
ochranných pomůcek. Také v oblasti propagace se v tomto směru dělá mnoho. Nicméně si myslím, že daleko účinnější než plakáty s bezpečnostními hesly jsou
školení typu šoková terapie. Vím,
jak hodně a účinně tato drsnější
forma informovanosti o nehodách
a pracovních úrazech, doprovázená mluveným komentářem, na mě
zapůsobila. Tyto případy se vryjí
do paměti na hodně dlouho.
Josef Lys

Výdej zaměstnaneckých poukázek

Poukázka Flexi Pass – volný čas na přání

V úterý a ve středu, 24. a 25.
listopadu, obdrží zaměstnanci
OKD a HBZS zaměstnanecké
poukázky na příští rok

KARVINÁ – Blíží se
konec roku a s ním
i výdej zaměstnaneckých poukázek Flexi
Pass, se kterými si
můžete užít volný čas
přesně podle svých
představ. Roční nároky na poukázky,
které vyplácí OKD svým zaměstnancům již šestým rokem, se pohybují
od 2400 do 5600 Kč dle odpracovaných let v OKD. V letošním roce budou
poukázky vydávány ve dnech 24.–25.
listopadu ve všech závodech OKD
podle přesného harmonogramu, který
je rozepsán ve vedlejším článku.

DARKOV – Zaměstnanci OKD a HZBS
si poukázky vyzvednou ve „své“
lokalitě, ve které pracují. Například
zaměstnanci z dílny Závodu SC
pracující v lokalitě ČSM Sever, si
poukázky vyzvednou v lokalitě
ČSM Sever, zaměstnanci Závodu
úpraven v lokalitě Lazy si poukázky
vyzvednou v lokalitě Lazy, zaměstnanci Podniku v lokalitě ČSA si
poukázky vyzvednou v lokalitě ČSA
atd. V tabulce níže jsou uvedena
místa a časy výdeje dle jednotlivých
lokalit.
Zaměstnanci z lokality 9. květen
si své poukázky vyzvednou v první
výdejní den, to je v úterý 24. 11.

2015. Ve středu si je budou moci
vyzvednout v lokalitě Darkov.
Zaměstnanci v lokalitě Pomocného
závodu si poukázky budou moci
vyzvednout v lokalitě Darkov. Je
možné využít i formulář „Plné moci“,
který je k dispozici v personálních,
sociálních a mzdových odděleních.
V dalších týdnech si poukázky bude
možné vyzvednout pouze v pokladně v lokalitě Darkov, úřední den středa. Využijte proto formuláře „Plná
moc“, abyste nemuseli vyzvednutí
v Darkově řešit.
Podmínky, které musíte splnit,
abyste dostali poukázky za rok
2015 (rozhodné období je od 1. 1.
do 31. 10.), jsou následující:
 pracovní poměr jste uzavřeli min.
1 rok před začátkem rozhodného
období, to znamená uzavření pracovního poměru v OKD, resp. HBZS,

VÝDEJNÍ MÍSTO
lokalita ČSA
lokalita Lazy

kanceláře mzdové účtárny
kanceláře mzdové účtárny

lokalita 9.květen

kanceláře mzdové účtárny
a personalistů
kancelář směnmistra

lokalita ČSM Sever

zasedací místnost závodu Sever

lokalita ČSM Jih

kancelář odborové organizace

lokalita Staříč

– velký sál v 1.patře

lokalita Chlebovice

bývalá kancelář směnmistra
v přízemí

úpravna Paskov

kancelář odborové organizace

Podnik – Frenštát
SC Pila Salma, Golf Resort Lipiny

zasedací místnost
kancelář vedoucího, recepce

lokalita Darkov

VÝDEJNÍ DEN
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
25. 11. 2015
24. 11. 2015
24. 11. 2015

nejpozději 1. ledna 2014, jedná se
o nepřetržitý pracovní poměr v OKD,
a.s., nezapočítává se případné
období před přerušením,
 v rozhodném období musíte mít
odpracováno min. 140 směn,
 v rozhodném období nesmíte mít
neomluvenou absenci. Při dodatečně omluvené „Z“ po 31. říjnu 2015
nárok na poukázky nevzniká!
 při sjednaném životním pojištění
a převedení částky na penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele
nárok na zaměstnanecké poukázky
nevzniká.
V případě dotazů, na které jste
zde nenašli odpověď, se obracejte
na administrátorky sociálních
služeb vašeho závodu nebo na specialistu sociálních služeb: telefon
852–3415.
Centrum personálních služeb

VÝDEJNÍ ČAS
5.30 – 9.00, 10.45 – 15.00, 17.00 – 22.30
5.30 – 9.00, 10.45 – 15.00
5.30 – 9.00, 10.45 – 15.00, 17.00 – 22.30
5.30 – 9.00, 10.45 – 15.00
5.30 – 9.00, 10.45 – 15.00, 16.00 – 18.00
5.30 – 9.00, 10.45 – 14.30
5.30 – 9.00, 10.45 – 15.00, 16.00 – 18.00
5.30 – 8.30, 11.00 – 14.30, 17.00 – 18.00, 19.30 – 22.15
5.30 – 8.30, 11.00 – 14.30
5.30 – 8.30, 11.00 – 14.30, 17.00 – 18.00, 19.30 – 22.15
5.30 – 8.30, 11.00 – 14.30
5.30 – 11.30, 12.30 – 15.00, 16.00 – 18.00
5.30 – 11.30, 12.30 – 14.30
5.30 – 11.30, 12.30 – 15.00, 16.00 – 18.00
5.30 – 11.30, 12.30 – 14.30
5.30 – 11.30, 12.30 – 14.00
5.30 – 11.30, 12.30 – 14.00
8.00 – 9.00
10.00 – 11.30

Podmínky získání
zaměstnaneckých poukázek
Poukázky se v roce 2015 vydávají
za rozhodné období 1. 1. – 31. 10. Pro
získání nároku na ně musíte mít v tomto období odpracováno min. 140 směn
(netýká se nemocenské z důvodu pracovního úrazu) a nesmíte mít žádnou
neomluvenou absenci. Výše poukázek
se odvíjí od počtu odpracovaných let.
První nárok vzniká po odpracování
1 roku před rozhodným obdobím, tj.
před 1. lednem 2015, tzn. nástupy
nejpozději 1. 1. 2014.

Pokud již nyní víte,
že v době výdeje
poukázek nebudete
přítomni v práci,
požádejte svého kolegu o jejich převzetí.
Jednoduše ho vybavte plnou mocí,
kterou si vyzvednete u administrátorů sociálních služeb, personalistů,
mzdových účetních nebo u kiosků
a vrátnic.

Kde uplatnit poukázky
Poukázky Flexi Pass v nominální hodnotě 50 a 200 Kč můžete využít na nákup služeb v oblasti kultury a sportu,
relaxace, cestování, vzdělávání, nákupu léků a zdravotnických pomůcek či
očkování na mnoha místech po celé
České republice. Firma Sodexo Pass
ČR rozšířila síť provozovatelů, u kterých můžete poukázkami platit. Nejen
ve velkých městech, ale i v menších
obcích našeho kraje jimi můžete hradit
cvičení ve ﬁtness centrech, relaxační
procedury ve wellness centrech,
zdravotní pomůcky v lékárnách nebo
zájezdy v cestovních kancelářích.
Zamiřte za kulturou a s poukázkou
Flexi Pass projděte výstavní síně a galerie, navštivte divadelní představení

Hodnota poukázek je podle kolektivní smlouvy následující:
Počet odpracovaných let
0–1
2–4
5–9
10 – 14
15 – 19

Nárok na poukázky
0 Kč
2400 Kč
2800 Kč
3200 Kč
3600 Kč

Počet odpracovaných let
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 a více

Nárok na poukázky
4000 Kč
4400 Kč
4800 Kč
5200 Kč
5600 Kč

nebo se pobavte na ﬁlmech v kině,
zajděte na přednášky nebo koncerty
do klubů a kulturních domů.
Poukázkami lze uhradit jazykové
i jiné vzdělávací kurzy nebo např. autoškolu, pro mladší pak plavání nebo
cvičení s dětmi. A nezapomínejte také
na své zdraví, za poukázky můžete
nakoupit vitamíny, léky, očkování
a zdravotní pomůcky v lékárnách či
optikách.
Díky široké síti provozoven, které
přijímají poukázky Flexi Pass, najde
každý z vás pro své poukázky využití,
což je velkou výhodou, protože jejich
další prodej není v souladu s platnou
legislativou.
Seznam společností
z Moravskoslezského kraje, které
přijímají poukázky Flexi Pass, naleznete na internetových stránkách ﬁrmy
Sodexo, konkrétně www.mujPass.cz.
Provozovny, u kterých je možno platit
poukázkami, jsou označeny samolepkou, na které je vždy vypsán typ
přijímaných poukázek.
Připomínáme, že poukázky,
které jste obdrželi loni, mají platnost
do konce roku 2015. Máte-li tedy
nějaké stále v peněženkách, neváhejte
a utrácejte!
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výdeje zaměstnaneckých poukázek
kontaktujte administrátorky sociálních
služeb v jednotlivých závodech nebo
kl. 852-3415. S dotazy k uplatnění
poukázek se můžete obracet také
na infolinku ﬁrmy Sodexo Pass ČR
233 113 435.
Centrum personálních služeb

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Zimní sezonu zahájili údržbou

FOTO: Radek Lukša a Landek Park

OSTRAVA – Výměnou řetězu pluhové soupravy PL 82 a údržbami
dalších exponátů zahájila šachta Anselm v hornickém skanzenu
Landek Park zimní sezonu. Ta se
projevuje zejména úpravou provozní doby. Každé pondělí mají
podobně jako většina muzeí zavřeno a prohlídky v ostatních
dnech nejsou co šedesát minut,
nýbrž jen v 10, 12, 14 a 16 hodin.
„Pluh, mimochodem stejný
typ, s jakým stále kopou paskovští horníci, patří v našich expozicích k těm plně funkčním technologiím. Oka řetězu i spojky toho
měly už hodně za sebou, začínaly
se zasekávat, proto jsme přistoupili k výměně. Dali jsme se i do jiných prací, které nemůžeme, stejně jako na činném dole, provádět
za běžného provozu. Opravovaly
se výztuže, upevňovala kabelová vedení,“ upřesnil Lumír Plac,
ředitel Landek Parku, s tím, že
všechno zvládali ve vlastní režii.
Vždyť k zaměstnancům i průvodcům patří vysloužilci ze šachet,
jako zámečníci František Plašťák
a Miloš Schaffelhofer s léty praxe v závodě 1 Dolu Vítězný únor
(Odra) či elektrikář Vlastimil
Černín fárající svého času tamtéž.
Zimní provoz znamená i pohov pro horizontální dopravu
Anselmu, mašinku se soupravou
projíždějící nádvořím a jámovou
budovou s ohlubní dočasně od-

FOTO: Adam Januszek

Landek Park s Dolem
Anselm už podle ředitele
Lumíra Place plní funkci
příměstské rekreační
zóny. Lidé sem chodívají
nejen kvůli hornictví
a jeho historii či technice

Hra na housle patřila k ozdobám podvečera v doubravském Národním domě.

Doubrava opět kulturně žila –
představily se TALENTY 2015

Miloš Schaffelhofer při údržbě technologie v pluhovém rubání.
stavili. „Není ale problém vyhovět větší skupině návštěvníků, pokud si bude jízdu důlním vláčkem
přát. Nebude-li sníh. Pro skupin-

kud poznamenalo. Náš areál ovšem vyhledává stále více lidí.
Dokazuje to sčítací akce z jednoho pěkného říjnového podzimní-

Rekonstrukce a nátěr těžní věže, propojení slepého
ramene Odry a dokončovací práce na nejstarší
budově areálu – bývalé stolárně vyhořelé v roce
2011, nyní lidové hospodě – to byly letošní hlavní
projekty v hornickém skanzenu.
ky od dvaceti lidí výše jsme schopni zajistit pondělní provoz celého
areálu. Stačí se předem domluvit,“
podotkl Plac. Během návštěvnicky méně aktivních měsíců také
v Landek Parku chtějí vylepšovat
expozice. Uvažují o doplnění čelbové části, například o simulovaný odstřel horniny.
Letošní sezona se nicméně nesla v hornickém skanzenu ve znamení takřka generální opravy těžní věže. „Probíhala v nejfrekventovanějších měsících, od května
do srpna, což návštěvnost poně-

ho víkendu. Jen cyklistů tudy projelo více než pět stovek. Nejvíce
lidí dorazilo v neděli mezi 13. a 15.
hodinou,“ řekl Plac s konstatováním, že Landek Park plní funkci
příměstské rekreační zóny.
A k jejímu zatraktivnění podle ředitele přispělo taktéž nedávno dokončené propojení slepého ramene řeky Odry. „Tam, kde
se snad padesát let nacházela obrovská skládka odpadu z obcí okolo, vzniklo přesunem několika tisíc kubíků zeminy krásné přírodní prostředí,“ vysvětloval Plac.

Ještě do konce letošního roku pak
plánují na Landeku otevření další
nové cyklostezky v klidové oblasti na říčním břehu. Je součástí zamýšlené mezinárodní cyklistické
trasy Dunaj – Morava – Odra.
Radek Lukša

DOUBRAVA – Zpěv, hra na klavír, ﬂétnu či housle, představení mažoretek
či aerobik. Národní dům v hornické
obci lákal první listopadovou sobotu
na kulturní akci, která se uskutečnila vůbec poprvé. Vystoupili
na ní současní i bývalí žáci místní
základní školy a orlovské Základní
umělecké školy.
„Vydařená akce, na kterou
dorazilo kolem sedmdesáti hostů.
V rámci sobotního podvečera
viděli perfektní představení
nadaných děvčat a chlapců,“
těšilo předsedkyni pořádajícího
spolku NAŠE DOUBRAVA, Jiřinu
Ferenčíkovou.
Posluchači a návštěvníci si
mohli užít melodie mj. světoznámých kapel The Beatles nebo
ABBA, nechyběly ani filmové
melodie.

Třešničkou na pomyslném dortu
byly tři klavírní vsuvky studenta
Janáčkovy konzervatoře Ostrava
a laureáta řady významných cen
Jakuba Šotkovského. „Bydlím tady
v Doubravě a po oslovení od paní
Ferenčíkové jsem nabídku na obohacení programu rád přijal,“ řekl
během přestávky Šotkovský. Tomu
zbývá na konzervatoři absolvovat
ještě rok, pak by rád zkusil studium
na vysoké škole – nejlépe v zahraničí. „To se ale teprve uvidí. Nejprve
budu muset udělat přijímací zkoušky,“ usmál se.
Hře na klavír se Jakub Šotkovský
věnuje už od šesti let. „Byl jsem
k tomu vedený odmalička. Doma
jsme měli klavír a chytlo mě to,“
doplnil dvacetiletý mladík.
Jiřina Ferenčíková na závěr připustila, že další akce jsou v plánu.
„Konkrétně této se rozhodně nebráníme, ale zatím to není na pořadu
dne. Projekty na příští rok se budou
zpracovávat v průběhu prosince,“
dodala Ferenčíková.
aja

Těžní věž Dolu Anselm prošla opravou
po 100 letech od výstavby.

Propojení slepého ramene řeky Odry pod Landekem se povedlo.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Závěrečný standing ovation
všem účastníkům (ovace nebo
potlesk ve stoje) podtrhl
další z vydařených akcí

Nadaný klavírista Jakub Šotkovský zahrál celkem tři skladby.

Stara paměť fakt funguje
Seděli zme v utery Na Upadnici a enem
tak trochu slavili tyn sedumnasty
listopad. Musim přiznať, že ni všeci, bo
u stola komunisty Koldera bylo spíše
smutno a všeci ostatní čekali, kdy se
tamni osazenstvo poruči, tajak Švejk
ve štrnastym roku minuleho storoča,
když vypukla první světova, u vyčepniho
Palivca v hospodě U Kalicha černe pivo
ze slovami: „V Moskvě mají taky smutek.“
Ale bolševici se drželi mužně, bo nam
všeckim bylo smutno z teho masakra,
co porobili z patka na sobotu islamisti
v Pařižu! A připadne žertiky na adresu
smutku tam či indi by vyzněly jako něludske. Tuš jak zme tak potichučki rozjimali,
co s tym muslimskim marasem, co se
na nas z teho Blizkeho vychoda už dluhe
měsice řiti, je třa zrobiť, až naraz pravi

Poldek: „Ty, Lojzek, minule, než ti zebral
slovo ze svojim frkem Erďa, si slibil, že
nam dokažeš, jak maš dluhu tu svoju
poměť. Tuš, cos chtěl řecť? Vykladej!“
Bo sem už měl tež dosť teho smutku, dal
sem se do vypravjaňa. „Všeci dobře vitě,
že Ostrava jako město ma v cele Evropě
spřatelene města. V Rusku Volgograd,
ve Velke Britanii Coventry, v Polsku
Katovice, no a v Německu – vtedy
vychodnim – Dražďany. A jak už se občas
staně, naša zakladni škola vtedy vyhrala
jakusik socialisticku sutěž v ramci cele
Ostravy. A bo naša osma třida se na tej
vyhře podilala nejvic, jeli zme za odměnu
do Dražďan. Radosti bylo! Ale znatě to,
vtedy zme se učili enem česki a ruski
a kurzy zapadnich jazykuv navštěvovali
enem někeři. No a v naši třidě byl taki

enem jeden – Jiřik se menoval, obratil sem se na našeho kamoša Jiřika
s usměvem. Tuš zme na ňho spolihali.
Až do chvile, kdy nas paru vyhlašenych
třidnich lumpuv v Dražďanach zabludilo. Naščesti byl s nami i Jiřik. Co včil?!
Sami uprostředka skoro milionoveho
města! – Ja vim, že musime jeť autobusem na naměsti, a v nim je buď
napisane nebo to nahlasa, jak se ta
zastavka menuje! Musime do autobusa
či aspoň na zastavku, kaj su jizdni řady
a kaj budě to naměsti jako zastavka tež
napisane, – snažil sem se panikařujicu
partyju uklidniť. – No, ja, ale kaj je tudyk
zastavka? Jiřik, umiš německi, tuš se
kehosik zeptej! přikazal spolužak Laďa
a Jiřik zastavil taku pohlednu mladu
vymalovanu děvušku v kratkich šortkach,

a podle něho plynnu němčinu se ji zeptal:
Šuldigenzi, frojlajn, kaj je tu buzenhalter? – nědořek, bo
mu frojlajn vrazila

taku facku, že se malem svalil. Zustal jak
opařeny: Dyť sem se zeptal spravně! Bus
– to je přece jasne, halter je tež jasne –
zastavka! Tuš čemu ta baňa?! pobekaval.
– Asi ju urazilo to tvoji německe: kaj je!
smjal sem se. A jak to dopadlo? Naščesti
šel okolo chlop, co uměl česki a ten nam
ukazal ni enem kaj je zastavka autobusa,
ale řeknul nam aji, že buzenhalter znamena podprsenka! Takže Jiřik se ji vlastně ptal, kaj ma podprdu! Temu ta
baňa!“ skončil sem spominku
za smichu cele hospody. Až
na Erďu! Ten enem lakonicky
řeknul: „No, pamatujtě, že
v připadě, že to ma štyry kola
nebo kozy, tak su s tym dycky problemy! Fajne, ni?!!"
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
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Spolková a klubová činnost v
ORLOVÁ − Takřka sedm desítek volnočasových klubů a spolků nejrůznějšího zaměření (sportovní,
chovatelské, pěstitelské, zdravotní, hasičské, ale třeba i historické, kulturní, rukodělné a mnohé
jiné) působících na území Orlové se
představilo první listopadový čtvrtek a pátek v přízemí a prvním patře Domu kultury města Orlové.
Každoročně je průběh dvoudenního maratónu vystavování obdobný
a tradiční. Nejinak tomu bylo i během tohoto jubilejního XX. ročníku.
Podle předsedy Komise pro kulturní a spolkovou činnost Miroslava
Chlubny se našla řada zajímavostí.
„Návštěvníky určitě oslovil řezbář
motorovou pilou Pavel Herák, který na místě předváděl své umění
a kulturnímu domu věnoval betlém
se svatým Josefem, Pannou Marií
a malým Ježíškem. Zajímavá také
byla bitevní loď, kterou vystavovali členové Českého svazu bojovníků za svobodu,“ prozradil Chlubna.

Také vedení Důlního závodu 1 uctilo památku obětí důlního neštěstí. Zahynuli při
něm tři zaměstnanci společnosti THK-ČECHPOL.

Pocta obětem důlního otřesu
KARVINÁ – Před rokem, 14. listopadu
2014, přesně v 11.44, došlo v lokalitě
ČSA Důlního závodu 1 k tragické události. Při důlním otřesu zahynuli v ohradníku doubravských jam tři zaměstnanci
společnosti THK-ČECHPOL a dalších
devět horníků bylo zraněno. Oběťmi této
tragické události se stali jedni z předních zaměstnanců ﬁrmy – Radek Žídek,
Ján Kovácz a Tomasz Płaciński.
Vzdát čest obětem této důlní
tragédie a položit věnce k památníku
tragických důlních neštěstí v lokalitě

ČSA přišlo v sobotu 14. listopadu
společně s vedením a zaměstnanci
Čechpolu rovněž vedení Důlního závodu 1 v čele s ředitelem Boleslavem
Kowalczykem. Ředitel THK-ČECHPOL
Karel Rašík i ředitel Boleslav
Kowalczyk připomněli, že důlní otřesy
jsou těžko předvídatelnými riziky
hornické práce. Oba rovněž zdůraznili,
že všichni tři zahynulí horníci byli špičkovými zaměstnanci THK-ČECHPOL
a navždy zůstanou v myslích a srdcích
spolupracovníků.
jk

Nový divadelní festival
s nádechem industriálu
OSTRAVA – Pátek 13. a pak i sobota 14. listopadu se ukázaly jako
šťastné dny pro pořadatele prvního
ročníku mezinárodního divadelního
festivalu Norma. Výběrem inscenací
i umístěním akce do industriálního
prostředí památkového Dolu Hlubina
a Dolní oblasti Vítkovic si totiž zajistili
úspěch. Představení měla naplněnou
kapacitu, na koho nevyšla místa
k sezení, stál.
„Na ostravské kulturní mapě tím
zdárně přibyl nový festival. Dějiště
jsme nezvolili náhodně. Už dříve
jsme v průmyslovém areálu hráli
na pozvání Galerie Plato, velmi se
nám tady líbilo. Divadlo v atypickém
prostoru šachty a vysokých pecí
ukazuje kontrast umění a překrásného industriálu,“ řekla Sarah Huikari
z pražského Studia Hrdinů patřícího
ke spoluorganizátorům.

FOTO: Adam Januszek

FOTO: Jan Kurial

Součástí každoroční akce
pro širokou veřejnost
byl i prodej výrobků
a produktů. Nechyběla
ani expozice partnerských
měst z Polska a Chorvatska

Řezbář Pavel Herák v plném pracovním nasazení.

Z toho, že proběhl už
XX. ročník Spolkové
a klubové činnosti, je
patrné, že lidé v Orlové
mají o tuto akci zájem
a jsou schopni se
jí věnovat i ve svém
volném čase,“ uvedl
starosta města
Tomáš Kuča.

Normu rozdělili na polský (páteční)
a český (sobotní) den. „Propojili
jsme autorské divadlo a současné
umění se zaměřením na přední tvůrce
české a polské scény. Polský program
se těšil větším ohlasům. Nejlepší
inscenací se podle očekávání stala
Msza od Artura Żmijewského a Igora
Stokﬁszewského. Publikum? Vnímavé
a skvěle! Recenze? Pochvalné!“
sdělila Huikari.
Povzbuzeni pilotním ročníkem
pořadatelé z Galerie Plato a Studia
Hrdinů hodlají ten příští ještě
rozšířit. Měli by zprostředkovat dění
na slovenské, maďarské, rakouské
nebo německé scéně. „Ostrava je
skvělé místo nejen díky Národní
kulturní památce, kde se Norma
konala. Má rovněž příhodnou pozici
na trajektorii mezi Českem, Polskem
a Slovenskem,“ zakončila Huikari. uzi

„Snažíme se o to, aby zůstala zachována paměť národa. Jsme rádi
za každého sympatizanta,“ nechala se slyšet Marie Ulčáková z ČSBS.
Přišli i nováčci – Taneční klub
KMIT, Jezdecký klub Nanka Orlová
či Judo club Orlová „A po delší době
se vrátili místní rybáři z Českého
rybářského svazu,“ lovila v paměti Alena Fricová z Odboru školství,
kultury a sportu Městského úřadu
v Orlové.

Nechyběl ČČK podporovaný
těžařskou nadací

FOTO: Studio Hrdinů

Jako každý rok, tak i letos dorazily děti z mateřských a základních škol.

KARVINÁ – Dobrých zpráv není
nikdy dost! Po srpnovém ukončení komplexní rekonstrukce rehabilitačního a lůžkového oddělení a přilehlých tělocvičen má

To „nej“ z českého designu

Karvinská hornická nemocnice pro své pacienty, mezi které
se řadí také zaměstnanci společnosti OKD, další dobrou zprávu. V celkové hodnotě 336 tisíc

svítidla, interiér, architektura i příběhy lidí za nimi stojících – to vše
bude na šachtě k vidění. Ve starých koupelnách, kompresorovně
a dalších prostorách proběhne
doprovodný program zahrnující
přednášky, workshopy i hlídání
potomků v dětském koutku.

Tipy Horníka

Recitál
Zpívající právník zamí ří do karvinských lázní! Ivo Jahelka
koncertuje v pátek 20. listopadu
v 15.30 nejprve ve společenském
domě v Darkově a poté od 18.30
v rehabilitačním sanatoriu
v Hranicích.

Koncert
Stará škola amerického versus stará
škola evropského death metalu
– tak to bude vypadat v úterý 24.
listopadu v klubu Barrák (dřívější
Tančírna) na Havlíčkově nábřeží.
Vystoupí zde Malevolent Creation
z USA a Grave ze Švédska. Exkurze
do 90. let minulého století začíná
ve 20 hodin.
uzi
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OSTRAVA
KARVINÁ

a Czechowice-Dziedzice z Polska
i chorvatská Crikvenica. Na své si
přišli i žáci místních mateřských
a základních škol, kteří mohli obdivovat mnoho dalších zajímavostí.
Konkrétně holuby, drobné domácí
zvířectvo, kaktusy, dvoukolové veterány, ukázku práce Českého červeného kříže a další.
„Účastníme se pravidelně, prezentujeme svou činnost za uplynulý rok a letos vůbec poprvé jsme
nabízeli možnost změřit si krevní
tlak. Toho využívali především dospělí návštěvníci. Pro děti bylo velmi atraktivní maskování na umělá zranění. To zabere pokaždé, protože to působí velmi realisticky,“

Nové přístroje pro Karvinskou hornickou nemocnici

Prostory historické šachty Hlubina opět svědčily umělcům i jejich publiku.

Areál památkového Dolu Hlubina
hostí od pátku 20. do neděle 22.
listopadu první prodejní přehlídku
designu v ostravské historii. Meat
Design chce představit výrobky,
které mnohdy zůstávají opomenuty
na úkor masově produkovaných věcí
z nadnárodních řetězců. Nábytek,

Do hornického města, na jehož
území se nachází lokalita Lazy patřící pod Důlní závod 1, zavítala také trojice partnerských měst.
Své expozice rozbalily Rydultowy

Své místo a zastoupení měl také orlovský

Karvinská hornická nemocnice v městské části Nové Město.

karvinských zastupitelů. Město
z rozpočtu uvolnilo přes 700 tikorun. Zbytek částky půsíc koru
jde veřejné nemocnici
v Karviné-Ráji. „Je to
pro nás dobrá zpráva
p
a velká pomoc, ze které máme všichni radost,“ nechal se slyšet
pli “
le
k
ři
p
„
c
N
Tolik tisí
ředitel KHN Tomáš
H
K
lé
e
it
astup
Canibal s tím, že peníC
jů
měst ští z
ro
st
ří
p
í
n
e
k z ak o up
zze jsou určeny k zakouléč bu.
pro lepší
pení přístrojů EKG či topen
mografu.
mogr
Další zpráva, která dorazila z KHN, už však tak přívětivá
není. S účinností od 16. listopadu
až do konce letošního roku totiž
nemocnice ruší všechny plánované operační zákroky pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Může za to omezená úhrada
zdravotní péče v letošním roce.
„Výše omezené zdravotní péče
byla vyčerpána po deseti měsících
poskytování péče pro klienty VZP.
Jedná se konkrétně o plánované
operační léčby, například endoprotetické a stabilizační operace páteře,“ vysvětlil Canibal.

korun bude moci KHN zakoupit
diagnostické přístroje pro
oddělení chorob z po
povolání a internu
nu
díky schválení
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Hornická slavnost Barborka ve Stonavě

v Orlové už podvacáté

STONAVA – Velký sál místního Domu
PZKO přivítá řadu hostů a zvána je
nejen hornická, ale celá široká veřejnost. Začátek je naplánován dvě
hodiny po poledni předposlední listopadovou sobotu (21. 11.).
„Akci tradičně zahájí hornická hymna, nebude chybět vystoupení mažoretek, dobré jídlo a pití
nebo tombola. Smyslem akce je
se potkat, popovídat si a zavzpomínat,“ podotkl předseda SKH
při obci Stonava Ladislav Kajzar
s tím, že k tanci a poslechu zahrají Milan Kupka s Evženem
Drobkem z karvinské Malé černé
hudby.

Orlovský řezbář se činil
Mezi hlavní hvězdy se jednoznačně pasoval sympatický Pavel Herák
se svou motorovou pilou. Ne že by
prováděl nějaký masakr jako z amerického ﬁlmu, ale naopak ukazoval
své umění. „Miluji práci se dřevem
a zvířaty. Dokonce jsem od ostravské ZOO dostal lamu. Když tam
končil chov, tak si pro ni nikdo nepřijel a já si ji tedy vzal,“ pověděl.

Předsedu Kajzara těší, že mezi
vzácnými hosty nebude chybět místopředseda Senátu PČR Přemysl
Sobotka či jeho tajemník Petr
Kostka. „Účast od nich máme při-

Slavnostní koncert
k životnímu jubileu
hudebního skladatele,
bubeníka, dirigenta aj.
Josefa Vejvody si vyslechl
zaplněný sál MěDK
KARVINÁ – Od roku 2001 je pojí přátelství a o čtrnáct let později dochází k narozeninovému koncertu k významnému životnímu jubileu jednoho ze tří synů slavného skladatele
Jaromíra Vejvody, autora světoznámé polky Škoda lásky – Josefa.
„Koncert byl Pepíkův nápad,“
říká hned na úvod kapelník Malé
černé hudby Milan Kupka. Minulý
rok v srpnu poslal mail s přáním,
zda by jeden z koncertů na oslavu
jeho významných narozenin mohl
proběhnout v Karviné. „Během tří

Adam Januszek

týdnů se pak všechno domluvilo.
Koncert byl skvělý. Pro nás všechny to byl ohromný zážitek. I slzička ukápla. A to nejen mně,“ přiznal
Kupka při vzpomínce na sobotu
14. listopadu.
První část koncertu patřila klasickým skladbám karvinské Malé čer-

Josef Vejvoda (vlevo) obdržel jako dar
skleněný džbán na pivo s věnováním
a portrétem. Vedle něj kapelník Malé
černé hudby Milan Kupka.

www.rpgbyty.cz

usmál se Michal Tkáč z místní skupiny Českého červeného kříže, který spadá pod Oblastní spolek ČČK
v Karviné. Ten aktivně podporuje
Nadace OKD.
Dodal také, že lidé se ptali na různé zajímavosti, chtěli vidět vybavení anebo si zkusili resuscitaci.
„Celoročně se účastníme či personálně zajišťujeme mnoho akcí,
na kterých zpravidla vždy máme
nějakou práci a s tím související
zranění,“ řekl Tkáč.

840 114 115

Kaktusáři vystavovali,
prodávali a radili
Už poosmnácté dorazili zástupci orlovského Klubu kaktusářů

Místní skupina ČČK Orlová slavila úspěch s ukázkou falešných zranění.

Koncert podpoří schodiště v kostele

Pavel „Žalman“ Lohonka v čele hudební skupiny Žalman a spol.

17/40-VII/15

k evangelickému kostelu. Po skončení akce odveze autobus všechny
zájemce po stejné trase zpět,“ doplnil Zielina.
aja

FOTO: archiv

návštěvníky je připraven bezplatný autobus, který vyjíždí v 16.20 ze
zastávky u nemocnice a pokračuje po dalších zastávkách MHD až

slíbenou, měli by určitě dorazit,“
doplnil.
Poslední akcí roku 2015 bude pro
krojované horníky druhou prosincovou sobotu Skok přes kůži.
aja

Oslava sedmdesátin pod taktovkou Malé černé hudby

ý Dům dětí a mládeže.

ORLOVÁ – Jedna z nejvýraznějších osob českého folku – Pavel
Lohonka zvaný též Žalman – se
představí se svou hudební skupinou
Žalman a spol. v rámci Adventního
koncertu v evangelickém kostele v Orlové. Stane se tak v sobotu
28. listopadu od 17 hodin.
„Koncert pořádá Nadační fond
Přátel kulturní památky Kostel
SCEAV v Orlové a výtěžek ze vstupného půjde na opravu schodišť v kostele. Zejména pak na opravu zábradlí kolem schodiště ve věži
a také přístupového schodiště
k místnosti určené pro rodiče s dětmi kojeneckého věku,“ říká člen
správní rady Milan Zielina.
Tvorba Pavla Lohonky je charakteristická svojí výrazně posmutnělou a někdy až teskně zachmuřenou
náladou. Vedle jihočeských lidových písniček jsou patrné inspirační zdroje z tvorby různých osobností světového folku a lidové hudby jiných národů.
Vstupné na koncert činí 180 Kč
a předprodej probíhá v orlovském Městském informačním centru nebo v kanceláři farního úřadu SCEAV ve staré Orlové. „Pro

V čele průvodu s praporem SKH při obci Stonava vykračuje Josef Gmuzdek ml.

FOTO: Milan Haluška
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Během dvou dnů vyrobil před
DKMO a následně i daroval už zmíněný betlém. Počátky jeho práce se
dřevem jsou úsměvné. Během jednoho z vánočních jarmarků, kam
dorazil jako chovatel zvířat, si začal
čas krátit řezáním do mrkve.
„Do opravdu průměrově velkých
mrkví jsem začal nožíkem vyřezávat
různé věci. Všiml si mě tam jeden
tradiční řezbář vyrábějící nádobí.
Dal mi kus špalku a řekl mi, ať zkusím vyrobit něco ze dřeva," vzpomíná Herák, jehož zahrada se doma
rychle plní. Cílem Pavla Heráka je
stále se zdokonalovat, hlavně v obličejových částech svých výtvorů.
Snem pro příští rok je pak návštěva
řezbářů za oceánem v Kanadě.
„Mám radost, že proběhl už dvacátý ročník. Z toho je patrné, že
lidé v Orlové mají o tuto akci zájem
a jsou schopni se jí věnovat i ve svém
volném čase,“ uvedl starosta města Tomáš Kuča. Výstavu spolkové
a klubové činnosti zhlédlo za dva
dny na tři tisícovky návštěvníků,
kteří se už těší na příští ročník.
„Pokud se nestane nic mimořádného, za rok se opět všichni potkáme. Podle reakcí byli lidé s letošním
ročníkem opět spokojení,“ dodala
závěrem Alena Fricová.

FOTO: Adam Januszek

Předposlední kulturně-společenská akce
v tomto kalendářním roce
čeká Spolek krojovaných
horníků při obci Stonava

Tradičními účastníky jsou členové Klubu kaktusářů Orlová.
v čele se svým předsedou Pavlem
Karkoškou. „Hlavně díky školám
a školkám je návštěvnost velmi
dobrá. Zájem o jakoukoliv informaci nebo radu mají především menší
děti, tedy z prvního stupně základních škol,“ přibližuje Karkoška.
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né hudby včetně průřezu tvorbou
králů české dechovky, trojice Vacek
– Vejvoda – Poncar. „Před poslední skladbou první části jsme pozvali samotného Josefa Vejvodu na scénu. Po převzetí darů si závěrečnou skladbu vzal pod svá dirigentská křídla,“ popsal Milan Kupka.
Po přestávce už jeviště patřilo pouze oslavenci a jeho skladbám, které
prokládal vyprávěním o tom, jak například jednotlivé skladby vznikly.
Jeho největším přáním do dalších let je, samozřejmě kromě zdraví, aby si autoři u něj hudbu stále objednávali. „To znamená, že se
jim líbí a chtějí ji hrát. Toho si moc
vážím,“ svěřil se známý hudební
skladatel. Josefa Vejvodu společně
s Malou černou hudbou na konci
vyprovodil potlesk ve stoje a uznalé
pokyvování všech návštěvníků tohoto výjimečného kulturního zážitku.
aja

Po šichtě

číslo 40 | ročník 45

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.

Žena si objedná do bytu montovanou
skříň. Montéři přijedou, skříň smontují
a odjedou. Najednou projede pod
okny tramvaj a skříň spadne. Co
teď? Manžel není doma, tak skočí
pro souseda, ať jí pomůže. Soused
znovu smontuje skříň, postaví ji ke zdi
a odejde. Když projede znovu tramvaj
a skříň zase spadne, žena dojde opět
pro souseda a soused říká: „Víte co, já
to smontuji, vlezu do skříně a kouknu,
který vrut povoluje první, a místo
něho pak dám větší.” Žena souhlasí,
a že půjde zatím postavit na kávu.
V tom se vrátí manžel, vidí na stole
prostřeno pro kávu a novou skříň.
Otevře ji, tam soused. Zařve: „Co tu
děláte, sousede?!” Soused se zamyslí
a pak povídá: „Víte co, dejte mi rovnou
přes hubu, protože když vám řeknu,

Iniciály herce
Kohouta

Slovensky
jestliže

Mořská vydra

Západočeské
město

Světadíl

Velká kovová
nádoba
Název značky
dusíku
Trupy
Dámský
klobouček

Dveřní závěs
Bulharská
měna

Suchý kosmetický prášek

Honitba
Citoslovce
smíchu

Užitková
rostlina
Karetní odpor

Setiny hektaru

Odpad

Ocasy
Číslovka

Pohanský duchovní, kněz
Kolor

Starší karetní hra
Peněžní částka

Značka
žvýkaček

Jméno
prozaika Pavla
/ Značka
molybdenu

Odhalení

Sídlo v Mali
Zkratka
souhvězdí
Mečoun
Osobní
zájmeno
Značka
kosmetiky

Krok koně

Rostlinné
vajíčko

Nosál červený

Závar
do polévky
Dřevěná chata

Výhra na dvě
čísla
Strop
(nářečně)

Německý
určitý člen
(střední rod)

Had z Knih
džunglí

Francouzský Pevně semknuherec
té společnosti
MPZ aut
Dánska
2. DÍL
TAJENKY

Hle (nářeč.)
Kamna
(nářečně)

Hostinská
místnost

Krátký televizní
snímek

Netříděný jíl.
pískovec
Inic. režiséra
Vadima
Zhotovit
roubení

Sibiřský
veletok

Svěděti

Tajenka křížovky č. 39: „... že je na vás spolehnutí.” Výherce křížovky č. 39. Michal Miarka z Kozlovic
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

Sudoku
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Hodně naivně byste působili, kdybyste si mysleli, že jistou osobu
si omotáte kolem prstu jen sliby
a lichotkami. Málokdo je dnes
tak hloupý, aby uvěřil pohádkám.
Doba si vyžaduje mluvit jasně,
konkrétně a hlavně mít co nabídnout. Nesnažte se utajit schůzku
s někým, koho váš partner
nesnáší. Následky by byly
velice nepříjemné.
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Jak luštit sudoku:
Každý řádek,
sloupec a každý
čtverec (3 x 3
políčka) musí
obsahovat čísla
od 1 do 9. Řešení
dnešního sudoku:
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„Pane doktore, večer nemůžu
usnout. Musím pořád myslet na tisíc
věcí.” „Tak tedy vypijte před spaním
sklenku kyselého mléka.” „Pak
budu klidně spát?” „To sice ne, ale
budete myslet jen na jednu věc.”

Usazenina

Jmění

Vtipy
Lísteček za stěračem zaparkovaného
auta hlásá: „Zpráva pro zloděje: Nádrž
je prázdná, rádio nemám a motor je
vylágrovaný.” Druhý den přibude další
lísteček: „Pro majitele auta: Takže
kola jsou ti vlastně taky na...”

Státní
pokladna

6
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Přiznejte i jiným právo učit
se na vlastních chybách.
Přehnaná kritika není na místě
a můžete ztratit sympatie lidí
kolem sebe. Rozhodně nezapomínejte na to, že záležitosti
spojené s penězi mohou narušit i dlouholeté dobré vztahy
a úplně zničit i nejlepší
přátelství. S ﬁnancemi
zacházejte opatrně.

V úspěšném projednání důležitých záležitostí vám bude bránit
nesmělost a špatný odhad charakteru některých lidí. Náročnou
schůzku je lépe odložit. Náporem
na nervy budou rozbroje mezi
spolupracovníky. Vaše snaha
zůstat stranou vzbudí nelibost
na obou stranách. Koncem
týdne si pročistěte hlavu
milou společností.

1. DÍL
TAJENKY
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V práci dojde k malým zmatkům s velkými důsledky. Vy
můžete zůstat v klidu, všechny
útoky odrazíte a obhájíte
svoji pravdu. Dostane se vám
pochvaly od partnera za vstřícnost při řešení problému příbuzného. Rozběhnete se také
v nákupech a věřte, že
to vyvolá nadšený ohlas
u vašich nejmilejších.

Hodně získáte komunikací s lidmi,
kteří mají odpovědné postavení
a samostatně rozhodují o důležitých věcech. S emocemi budete
tentokrát na štíru. Sami nejste
ochotní udělat ústupky partnerovi, ale pro sebe je vyžadujete.
Týden se vám bude nesnesitelně
táhnout a jen s velkým
úsilím dostojíte základním
povinnostem.

Francouzsky
láska
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Pomůžete někomu, kdo
to opravdu potřebuje, ale
nerad o svých potížích hovoří.
Výdaje si naplánujte tak, aby
zůstala i malá rezerva na nečekané události. Několik jich
vypadá na spadnutí. Koncem
týdne neodoláte pokušení
zaﬂirtovat si s přitažlivou osobou ve vašem
blízkém okolí.

Rozhodně nejste ti, kteří by stáli
jen v pozadí. Půjde-li o něco
důležitého, řeknete si své, bez
ohledu na reakci okolí. Možná
tím u někoho vzbudíte nelibost,
ale na druhé straně si upevníte
autoritu a získáte respekt. Více
si všímejte trhu s nemovitostmi a pozemky
ve svém okolí, mohli byste šikovně investovat.

POMŮCKA:
jihoameDOR, DROBA, Malá
rická opice
SÉRO
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Postavení planet slibuje,
že nejhorší máte za sebou.
Rozhodně však neberte
příští dny jako dny odpočinku.
Některé záležitosti nesnesou
odklad. Nevyhnete se ani
problémům s ﬁnancemi, bude
na vás, abyste otevřeně
hovořili se svým partnerem a případně požádali o pomoc přátele.

Vábení k přechodu do jiné
ﬁrmy bude zatím jistější nechat
bez povšimnutí. Měli byste se
koncentrovat na lepší plnění
svých úkolů a závazků. Vyřiďte
vše, co před sebou sunete už
řadu měsíců. Nejenže se pak
dokážete zhluboka nadechnout, ale také si následně vychutnáte blížící se
adventní atmosféru.

Český stát byl pro svou výhodnou polohu v samém srdci Evropy vždy
středem mocenských zájmů a stal se dějištěm mnoha významných
světových událostí. Chronologický přehled nejdůležitějších bitev
našich dějin nabízí v přehledných kapitolách nejnovější informace
o účastnících bojů a jejich taktikách, o historicko-politickém pozadí
a výsledcích válečných střetů na našem území.

Jaký je rozdíl mezi stresem, napětím a panikou?
Stres je, když je manželka těhotná, napětí je,
když je milenka těhotná. A panika… (VIZ
TAJENKA).
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Hrozí vám pár krátkých nocí.
Citelně dá o sobě znát nával
práce v zaměstnání i doma.
Ochota druhých nezištně vám
pomoci nebude příliš velká.
Zvolte pomalejší a důkladnější
postup, ale hlavně nedávejte
najevo své slabiny. Ne všichni
vám fandí a jejich
zneužití proti vám by
vás velmi bolelo.

Násilím měnit vžitá pravidla vám
přivodí zbytečný stres. Nejistota
vás může vést k chybnému
jednání. Nenuťte se za každou
cenu do změn. Zdrženlivostí
ještě nikdo nic neztratil.
Odpověď na otázky, které vás
trápí, přinese setkání s osobou
ve znamení štíra. Při hovoru s partnerem držte
své emoce na uzdě.
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Plány realizace nějakých
zásadních změn nechte uležet
v posledním šuplíku. Nyní
není vhodná doba je dovést
k úspěšnému konci. Návštěvu
u příbuzných zvládnete na jedničku, vyhnete se ožehavým
problémům a hrozící konﬂikt
tím zažehnáte. Snažte
se povznést nad chybičky svého partnera!

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu
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Horoskop na období od 19. 11. do 25. 11.

Recept
že tu čekám na tramvaj, tak mi stejně
neuvěříte.”
„Venku je tak krásně, ” povídá muž
manželce, „a ty se dřeš s parketami!
Měla bys jít raději na vzduch a umýt
mi auto.”
Studentka medicíny předvádí na maketě porod kleštěmi. Profesor ji chvíli
pozoruje a povídá:
„Výborně! Teď ještě třískněte otce
po hlavě a vyvraždila jste komplet
celou rodinu.”
Pane doktore, co mi je?
To ukáže až pitva.
Ve tři v noci zazvoní profesorovi
telefon, ozve se tichý hlas:
„Probudil jsem vás?”
„Hmm, ano...”
„Tak to je dobře, protože já se ještě
učím, ty hajzle!”
Dlouho jsme se té anekdotě pana
šéfa smáli, než jsme pochopili, že
jde o pracovní úkol.
„Slečno, vy vypadáte čím dál tím
líp.”
„Opravdu?”
„Ano, a čím blíž, tím hůř!”

Dva právníci šli na večeři. Poručili
si každý kávu a vytáhli své sendviče. Servírka přiběhla a povídá:
„Pánové, tady nesmíte konzumovat
vlastní potraviny!”
Právníci se na sebe podívali, pokrčili rameny a vyměnili si sendviče.
„Miláčku, dneska jsem projela tři
křižovatky na červenou, ale nikdo
mě nezastavil a nepokutoval. Proto
jsem si za ušetřené peníze koupila
klobouček...”
Jde takhle chlap po ulici a vidí,
jak jinej chlápek strašně zvrací.
Tak k němu přijde, poplácá ho
po zádech a povídá: „Máte pravdu,
co byste se s tím sral.”
„Omyl,” řekl ježek a slezl z kartáče.
Student neumí a tváří se zoufale.
Kantor ho osloví s otázkou: „Jak vy
si vlastně představujete zkoušku
na vysoké škole?”
Student: „Jako rozhovor dvou
inteligentů.”
Kantor: „No jo, ale co když jeden
z těch dvou není inteligent, ale
naprostej vůl?”
Student: „No, v tom případě inteligent bere index a odchází.”

Zelné závitky
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
8 listů z hlávky zelí, 8 plátků šunky,
500 g mletého masa, 1 žemle,
1 vejce, 80 g špeku, 2 stroužky
česneku, sůl, mletý pepř dle chuti,
2 lžíce oleje, 1 cibule, 50 ml kečupu,
1 kostka zeleninového bujonu,
1 lžíce hladké mouky, 1 lžíce cukru.
POSTUP PŘÍPRAVY
Žemli nakrájíme na malé kostičky
a zalijeme trochou vody. Necháme
nabobtnat. Přidáme mleté maso,
vejce, nadrobno nasekaný špek,
rozetřené stroužky česneku, mletý
pepř a sůl. Vše důkladně promícháme a nakonec z masové směsi
vytvoříme 8 stejně velkých válečků.
Zelné listy spaříme v horké vodě
a vyřízneme prostřední žebro.
Na každý list položíme plátek šunky
a váleček masa, zabalíme a převážeme nití. V kastrolu rozehřejeme
olej, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli a necháme ji zesklovatět.
Pak přilijeme kečup, 250 ml vody,
přidáme zeleninový bujon a vše
promícháme. Do omáčky vložíme
připravené závitky. Dusíme asi

20 minut. Závitky vyndáme
a omáčku zahustíme moukou.
Krátce povaříme, podle chuti

osladíme a přisolíme. Závitky vrátíme do omáčky. Podáváme s rýží
nebo vařenými brambory.

1
8
6
9
7
3
4
5
2

8

Górnik
19 listopada 2015 numer 40 rocznik 12

Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
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Hasło bhp miesiąca: „Przez nieodpowiednią eksploatację maszyn zagrażasz swojemu zdrowiu lub zdrowiu kolegów!!!“

STONAWA – Z nadwyżką dziesięciu tysięcy ton najwyższej jakości
węgla koksującego wydobytych w
obszarze górniczym Stonawa zamknęli październik górnicy podlegający pod głównych przodowych Krzysztofa Krażewskiego
i kierownika odcinka Krzysztof
Szewczyka z ﬁrmy Alpex. Należy
dodać, że wyrobisko 332 207 w
ruchu Północ otwarli dopiero
w ostatniej dekadzie miesiąca!
Ostry start z przecinki umożliwiły
im warunki geologiczne i świetne
współdziałanie z sekcjami pomocniczymi, przede wszystkim z brygadą zbrojenia i likwidacji Jána
Mračny.
"Jeszcze w sierpniu kończyliśmy eksploatację sąsiedniej
kostki 332 205, a już we wrześniu przenosiliśmy technologię o około 900 metrów dalej. Rozmontowane sekcje BUC
1300/3100 transportowano do
komory montażowej, gdzie poświęcali im swoją uwagę również hydraulicy dowodzeni przez
Miroslava Toufara. Naprawione
sekcje następnie wykorzystaliśmy w nowej ścianie. W sumie było ich 106, "mówi kierownik odcinka dodając, że do
tej pory używany kombajn 300
SL ewakuowali na powierzchnię. Identyczna maszyna wróciła do nich z naprawy w Eickofﬁe
w Katowicach; w warsztatach
wzbogacono ją w przenośnik
urobku PF 6 oraz kruszarkę węgla DU 1.

FOTO: Radek Lukša

Wysoka jakość pracy
ekip zbrojenia i likwidacji
wspomogła szybkie
wyjście przodka 332 207
z przecinki, górnicy
aktualnie w dobrych
warunkach pokonują
normy techniczne

tynuują również w listopadzie front eksploatacyjny przesuwa
sią dziennie średnio o 4,05 metra,
dzienny urobek w ciągu pierwszych pięciu dni wyniósł 7.916
ton. "Kiedy porównamy przecinkę w 207 i 205, to zupełnie coś innego. Dlatego ruszyliśmy z miejsca tak szybko. Warunki mamy
super, na przykład strop kleimy
tylko w górnej kaplicy," mówią
trzej Krzysztofowie z ﬁrmy Alpex.
Wyrobisko 332 207, gdzie
poza Krażewskim dowodzą zzmianami przodowi Andrzej Lem,
dow
Dariusz Kabut,
D
Wojciech Saluk,
W
natomiast ślusaKrzysztof Miedziński (z prawej), zastępca kierownika
rzami dowodzi
Artur Hildebrand i Krzysztof Szewczyk w trakcie narady
Jarosław Fierer,
To śre
d
jest w chwili
p o s t ę p ni dzie nny
w y pra
obecnej
jednym
Dzień D naLicząca 136 ludzi polska ekio
c ow an
w w yr
stąpił 20 paźpa, w tym również techników,
z pięciu (wliczao bi sk u y
dziernika,
do
współpracowała z firmą zejąc w to Room &
332 2
07.
Pillar) eksploatowakońca miesiąca górwnętrzną CZ Bastav w czerPilla
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4,05m

Parametry wyrobiska
 długość 184 metrów
 średnia miąższość 2 metry
 nachylenie 9 – 10°
 różnica między górnym i dolnym martwym punktem to 28
metrów

Brygada ﬁrmy zewnętrznej Alpex eksploatuje w północnym ruchu górniczym DZ
Nr 2 nowe wyrobisko 332 207.

Jedynka polega na zdolnościach dwóch brygad spółki Alpex

KARWINA –
tego, że Zakład
Górniczy nr 1 przekroczył w
październiku tryb techniczny wydobycia o 53.000 ton, w stosunku
do planów jest do tyłu o 100 tysięcy ton. Jednak od początku roku
przekracza go o 77 tysięcy ton.
Jak donosi Peter Škorpík, szef
produkcji „Jedynki”, z wydobytych w październiku całkowitych 493.000 ton przypada na ruch górniczy Karwina
344.000 ton, natomiast 149.000
ton na ruch Darków. Wyniki limitowe wypracowały cztery brygady, a mianowicie te dowod-

Pracownicy Čechpolu oddali hołd pamięci swoich kolegów.

Hołd oﬁarom katastrofy górniczej
KARWINA – Przed rokiem, 14
listopada 2014 roku, dokładnie
o 11.44, na terenie ruchu ČSA
Zakładu Górniczego Nr 1 doszło do
tragicznego w skutkach wydarzenia. W wyniku tąpnięcia w obrębie
ﬁlaru szybów dąbrowskich śmierć
poniosło trzech pracowników spółki
THK-ČECHPOL i dziewięciu innych
górników zostało rannych. Oﬁarami
tego tragicznego zdarzenia byli jedni
z czołowych pracowników ﬁrmy Radek Žídek, Ján Kovácz i Tomasz
Płaciński.
Uczcić pamięć oﬁar tragedii w kopalni i złożyć kwiaty pod pomnikiem
tragicznych wypadków górniczych

w ruchu ČSA przybyli w sobotę 14
listopada wspólnie z kierownictwem
i pracownikami Čechpolu również
przedstawiciele władz Zakładu
Górniczego Nr 1 na czele z dyrektorem Boleslavem Kowalczykiem.
Dyrektor THK-ČECHPOL Karel Rašík i
dyrektor Boleslav Kowalczyk przypomnieli, że tąpnięcia są trudnymi
do przewidzenia zagrożeniami
łączącymi się z pracą górniczą. Obaj
podkreślili także, że wszyscy trzej
tragicznie zmarli górnicy należeli do
najlepszych pracowników THKČECHPOL i na zawsze pozostaną w
sercach i myślach współpracowników.
jk

Jubilaci
W miesiącu listopadzie
obchodzą życiowe jubileusze
podani poniżej pracownicy
ﬁrm zewnętrznych:

POLCARBO, s.r.o.
Bodzak Tadeusz, Irek Sylwester,
Karmański Rudolf, Krótki Piotr,
Małyska Robert, Misztal Ryszard,
Prudło Janusz

ALPEX, s.r.o.
Dudek Marek, Kardynalski
Zbigniew, Strojny Sławomir,
Sztandur Adam, Szymański
Kazimierz, Wilk Zbigniew, Kańtoch
Krzysztof, Kopyciński Zbigniew,
Krawczyk Czesław, Osik Mirosław,
Rokowski Wiesław, Skutela
Janusz, Wilk Leszek,

Władze spółek sk ładają
wszystkim Zacnym Jubilatom
życzenia przede wszystkim
zdrowia, szczęścia, pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
Do życzeń dołącza także redakcja
naszego tygodnika.
jk

Ze świata

W Australii powstanie nowa kopalnia węgla

FOTO: Zakład Górniczy Nr 1

W ruchu górniczym
Darków otwierają dwa
wydajne wyrobiska,
które powinny pomóc w
realizacji tegorocznych
planów dotyczących
wielkości produkcji.
Działają w nich zespoły
Tadeusza Czai i Józefa
Zubrzyckiego

FOTO: Jan Kurial

Trio Krzysztofów z ﬁrmy Alpex fedruje

Wyniki produkcyjne wypracowane w ramach Zakładu Górniczego Nr 1 podsumowano 11 listopada na spotkaniu dyrektorów z głównymi przodowymi oraz i kierownikami odcinka.
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pomóc wypracować zaplanowany
na rok bieżący wolumen produkcji. To wyrobisko 40 903, które ma
eksploatować brygada Tadeusz
Czai, oraz wyrobisko 240 503 brygady Józefa Zubrzyckiego z ﬁrmy
zewnętrznej Polcarbo.
W październiku udało się
osiągnąć najwyższą liczbę wyników limitowych od początku roku, konkretnie 16. Brygady
robót przygotowawczych wypracowały 12 wyników limitowych,
natomiast brygady ścianowe
cztery.

CANBERRA – Na kontynencie australijskim zostanie otwarta jedna
z największych kopalni węgla
kamiennego na świecie. Kopalnia
zostanie wybudowana na obszarze
siedem razy większym do tego,
które zajmuje Port Jackson. Czyli
zatoka i jednocześnie największy
naturalny port na świecie, wokół
którego powstało miasto Sydney.
Port Jackson ma powierzchnię 55
km2.
Nakłady inwestycyjne szacowane są na 12 milionów dolarów ame-

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys  E-mail: josef.lys@okd.cz  Tel.: +420 596 262 801  Komórka: +420 605 279 864

rykańskich. Rząd wydał już zgodę
na rozpoczęcie budowy kopalni w
Queensland, choć w sierpniu australijski sąd tymczasowo zablokowany realizację projektu z powodu
obaw o możliwy negatywny wpływ
na środowisko naturalne. Realizacja kopalni w Queensland została
powierzona indyjskiej spółce ADANI MINING. W ramach nowego kompleksu dojdzie do wydobycia około
60 mln ton węgla rocznie. Większa część tej produkcji przeznaczona
jest na eksport, głównie do Indii. red
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Uhlí ve světě: Známé zásoby mohou vydržet přibližně 300 let
KARVINÁ – V globálním měřítku je uhlí hned
po ropě druhou nejvyužívanější energetickou surovinou na světě. Celková světová
roční spotřeba se odhaduje na přibližně 7,8
miliardy tun. Asi tři čtvrtiny tohoto množství
se spotřebovávají jako palivo v elektrárnách, i když různé prameny se v tomto údaji
velmi liší. Při současné spotřebě by známé
zásoby všech druhů uhlí vydržely přibližně
300 let.
Problémem současného využití uhlí
v elektrárnách je nízká účinnost přeměny
na elektrický proud (u moderních jednotek
se udává okolo 40 procent) a produkce

znečištění. Vyspělé země proto vynakládají
velké úsilí při vývoji nových metod přeměny
uhlí na elektřinu.

Velcí světoví producenti a spotřebitelé
Čína
Největší vliv na vývoj situace má Čína,
která je díky dynamickému rozvoji
ekonomiky jeho největším spotřebitelem.
Industrializace země s miliardou a půl
obyvatel klade velké nároky na výrobu
oceli, která není možná bez uhlí a koksu jako klíčových činitelů při těchto
procesech.

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 40
Investice stavební (ISTAV)

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

Starý nábytek z přelomu 50.
a 60. let za symbolickou cenu.
Funkční skříňový šicí stroj.
Inf. na tel.: 737 728 389,
604 438 508

Bezpečnostní služba DOSON s.r.o., pobočka Ostrava,

nabízí pracovní uplatnění v pozici strážný,

Bližší informace na telefonu 739 683 758 Karviná a 730 167 060 Ostrava

48/37-X/15

v Ostravě a Karviné, na objektech hlídaných naší bezpečnostní
agenturou. Nabízíme také možnost získání profesní kvaliﬁkace
strážný. Zvýhodnění pro zájemce ČID, PID, OZZ.
Po odpracování zkušební doby náborový příspěvek 3000 Kč.

BYTY
Postoupím byt RPG, 3+1, 2.
patro, s balkonem, velkou kuchyní, orientovaný na slunečnou
stranu, s úplným nebo částečným zařízením. ZŠ Mendelova je
v bezprostřední blízkosti.
Možné nastěhování v lednu
2016. Byt se nachází v KarvinéHranicích, Čsl. Armády
2952/21a. Tel.: 725 359 957,
596 451 522.

Zdroj: Intranet OKD

Zájemci o inzerci, kontaktujte
prosím Renatu Pavlíkovou:
tel.: 737 043 230
e-mail: renata.pavlikova@okd.cz

Výdej vitamínů pojištěncům RBP
OSTRAVA – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,
každoročně vydává svým pojištěncům, kteří jsou zaměstnanci OKD a kteří pracují na důlním nebo povrchovém rizikovém

Lokalita

3/40-X/10
50/40-X/10

Nabídka zaměstnání

USA
Velkým hráčem na poli uhlí je tradičně USA.
Má největší ověřené zásoby na světě, je
druhým největším producentem po Číně.

Ročně se zde spotřebovává přibližně miliarda tun převážně domácího původu. Výrobu
elektřiny země pokrývá ze 45 procent právě
uhlím.
ověřené zásoby: 245 mld. t
roční spotřeba: přibližně 0,82 mld. t
roční produkce: přibližně 0,93 mld. t
USA jsou také tradičním vývozcem uhlí,
objem exportu začal růst po zahájení těžby
zemního plynu z břidlic, která vedla ke snížení jeho ceny a nahrazování uhlí v elektrárnách levnějším plynem.

OSTRAVA – Vrchol sezony pro taneční
soubor Bílá holubice, kde společně
účinkují zdraví a hendikepovaní,
nastane o mikulášské neděli 6. prosince v Domě kultury města Ostravy
na koncertě Advent na trůnech.
Těžařskou nadací podpořený
ansámbl, kde účinkuje i zrakově
postižená dcera horníka, zde
doprovodí ostravský bard Jaromír
Nohavica se svým dlouholetým spoluhráčem na akordeon Robertem
Kusmierskim. Holubica a Nohavica,
jak organizátoři večer pojmenovali,
začíná v 19 hodin. Vstupenky jsou
v prodeji na místě či v ostravských
infocentrech.
uzi

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

Rusko
Rusko představuje významného světového
producenta i spotřebitele uhlí, především
však má druhé největší ověřené zásoby
na světě. Je také významným exportérem.
ověřené zásoby: 157 mld. t
roční spotřeba:
přibližně 0,22 mld. t
roční produkce: přibližně 0,36 mld. t

HOLUBICA
A NOHAVICA
SPOLU

PRODEJ
Čistokrevná štěňátka čivavy
krátkosrsté po malých, typových
rodičích. Matka 1,60 kg,
otec 1,40 kg. Odběr možný
po domluvě i na Štědrý den, nezávazná návštěva vítána. Cena
5500 Kč. Více informací na tel.:
734 744 106.

Samostatná výběrová řízení

111 mld. t
4 triliony t
přibližně 3,8 mld. t
přibližně 3,5 mld. t

Indie
Podobně překotný rozvoj prodělává v této
oblasti také Indie, která je významným
světovým dovozcem uhlí.
ověřené zásoby: 92 mld. t
roční spotřeba:
přibližně 0,7 mld. t
roční produkce:
přibližně 0,595 mld. t

Inzerce zdrama
pro zaměstnance OKD

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice
strojní (ISTR)

ověřené zásoby:
pravděpodobné zásoby:
roční spotřeba:
roční produkce:

pracovišti, vitamínové přípravky.
Výdej vitamínů probíhá od
16. 11. 2015 ve všech závodech
podle níže přiloženého rozpisu,
ve kterém jsou uvedena i jména

Administrátorka sociálních služeb

a telefonní čísla na administrátorky pro případ dotazů. Při výdeji je potřeba prokázat se ASEP
kartou nebo převzít vitamíny proti podpisu.

Telefon

Výdejní místo

Centrum personálních služeb

Darkov, Úpravny Darkov,
Podnik, OŘKJ Darkov

p. Jolana Mrózková

596 262 162

Výdejna prádla Darkov pro zaměstnance
lokality Darkov a pomocného Závodu,
výdejna prádla 9. květen pro zaměstnance lokality 9. květen

Lazy, Úpravny Lazy,
Podnik, OŘKJ Lazy

p. Helena Karkošková

596 352 440

Výdejna prádla

ČSA, Úpravny ČSA,
Podnik, OŘKJ ČSA

p. Helena Karkošková

596 352 440

Výdejna ochranných pomůcek

Paskov, Podnik Paskov,
Úpravny

Ing. Dana Hudečková

558 492 791

Výdejna ochranných pomůcek v lokalitách Staříč a Chlebovice

ČSM, Úpravny ČSM,
Podnik, OŘKJ ČSM

Mgr. Iveta Muchová

596 451 634

Výdejna ochranných pomůcek v lokalitách Sever a Jih

SC

p. Beáta Pučková

596 353 586

Výdej u vedoucích mistrů

Nadace

OKD

19. listopadu 2015 číslo 40 ročník 45

www.nadaceokd.cz

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

Srdcovková mistryně Evropy

ONKOLOGICKÉ PACIENTKY
SI VAŘILY SPOLEČNÝ OBĚD
KARVINÁ – Kuchyně s jídelnou mizerovské ZŠ Majakovského posloužily
druhou neděli v listopadu členkám
onkologických klubů z Karviné,
polského Cieszyna i slovenské Žiliny.
Za účasti regionálního gastronomického experta Tomáše Smočka,
známého z televizního pořadu Jak
šmakuje Moravskoslezsko?, si
připravily oběd.

FOTO: Klub vodního lyžování Havířov

„Při jídle se nejlépe
hodnotí a také
plánuje do budoucna.
Takže jsme napevno
dohodly velké setkání
příhraničních onko
klubů na příští červen,“
nechala se slyšet
Božena Monczková.

Studentka s hornickými
kořeny vybojovala
juniorský titul díky
spolupráci domovského
oddílu s těžařskou
nadací. Minigrant
umožnil lepší a pestřejší
tréninkovou přípravu
na na závodní sezonu

vali v Dole Prezident Gottwald,
poté František v Horní Suché,“ líčil Petr Skyva, patron srdcovkového projektu a člen výkonného výboru klubu.
I jeho historie je ostatně svázána s horníky. Klub vodního lyžování vznikl v roce 1971 pod hlavičkou šachty v Lazích a nesl,
stejně jako ona pojmenování AZ
(Antonín Zápotocký). Členská základna byli převážně pracovníci
OKR či jejich příbuzní, jezdit se
začalo na přehradě v Těrlicku, což
trvá dodnes. Před dvaceti lety se
klub osamostatnil od mateřské TJ
AZ Havířov.

HAVÍŘOV – Izraelští soupeři těží
z celoročního příznivého klimatu, ukrajinští a běloruští ze sponzorů umožňujících zimní tréninky u teplých moří. Klub vodního
lyžování Havířov nemá ani zdaleka tak příznivé podmínky, zato
se však může chlubit čerstvou
mistryní Evropy 2015. Andrea
Šplíchalová se jí stala i díky partnerství s těžařskou nadací!
„Osmnáctiletá studentka havířovského gymnázia získala titul v juniorské kategorii v polském Augustowě, který leží
na severovýchodě skoro u moře.
Udělala jistě radost svým prarodičům z obou stran, kteří praco-

Děti ze srdcovkového Klubu vodního lyžování Havířov s trenérem a rozhodčími.

„Tréninky míváme
od května do září, letos
jsme ale museli skončit
v srpnu, jelikož bylo
sucho,“ řekl patron
projektu Petr Skyva.
„V historii máme závodníky
startující a dosahující úspěchů
na evropské i mezinárodní úrovni. K nejlepším patří sourozenci Petra a Martin Kocurovi, trenérem je Lukáš Chládek, který až
do loňska reprezentoval Česko,“

Třicet let na stonavské šachtě
Petr Skyva přišel na Důl ČSM
po strojní průmyslovce v roce
1985 jako požárník. Pokračoval
na postu pomocníka havíře
v rubání a po absolvování
Hornicko-geologické fakulty
na VŠB jako zámečník a revírník
příprav i rubání. Jako vedoucí
řídil čelbový i těžební úsek – ten
s jedním z nejlepších kolektivů

v historii Dolu ČSM, s předákem
Boleslavem Byrtusem. Působil
dále jako vedoucí provozu rubání
i příprav a vedoucí výroby podniku. Stál u zrodu projektu trvalého
zlepšování stonavské šachty, kromě funkce VPCI šéfoval projektu
logistiky. Po krátkém intermezzu
v přípravách se letos opět vrátil
do CI jako specialista.

líčil Skyva, který patří k rekreačním lyžařům. Jeho jedenáctiletý syn Petr a o rok starší dcera Marcela ovšem jezdí závodně, v kategorii dofén patří mezi
špičku v republice. Na mezinárodní medaile sice ještě nedosáhli, ale každoročně se zlepšují. Soupeří spolu s ostatními havířovskými svěřenci v seriálu závodů Evropského poháru jak
doma, tak v Německu, Rakousku,
Polsku, Bělorusku, na Slovensku
či Ukrajině. „Jen Izrael vynecháváme, cestování by bylo příliš nákladné. S tamními vodními lyžaři ale jinde síly měříme,“ vysvětlil.
Už druhý minigrant z Nadace
OKD zařízený Skyvou je pro Klub
vodního lyžování Havířov obrovskou pomocí. „Znamená to zkvalitnění přípravy, protože jsme si
mohli dovolit zaplatit pohonné
hmoty pro motorový člun i hodiny tréninku. Srdcovka nám umožnila pronajmout si elektrický vlek
na štěrkovně v Hlučíně, který má
zase jiná speciﬁka než v Těrlicku,“
doplnil patron projektu. Více informací je na http://kvlhavirov.
webnode.cz.
Radek Lukša

Mezigenerační soužití ve školce v Doubravě

DOUBRAVA – O statečném krejčíkovi se jmenovala pohádka, kterou
dětem v Mateřské škole Doubrava
předčítala před spaním v pátek 13. listopadu babička Jiřinka.
Pokračoval tak projekt s názvem
Mámo, táto, babi, dědo, pojď si se
mnou hrát probíhající v hornické
obci za podpory těžařské nadace.

Pravidelné páteční čtení
před spaním
„Pohádkové babičky k nám chodívají pravidelně v pátek. Milada,
Květa i Jiřinka, jejíž dcera a zeť
pracují pro společnost OKD. Děti
se na čtení vždy těší, pořád řeší,
jaké to tentokrát bude. Pokud dorazí dospělá osoba zvenku a je
s dětmi v kontaktu, je to pro ně
pokaždé jiné, než když si vezme
knížku paní učitelka,“ upřesnila Radomíra Jasenková, ředitelka
školky, kam chodí dvaatřicet dětí.
U nich se touto cestou snaží vypěstovat jak vztah ke knížkám i čtení – v současné vizuálními komunikačními prostřed-

FOTO: David Bijok, Doubrava

Mámo, táto, babi, dědo,
pojď si se mnou hrát.
Tak se jmenuje projekt
aktivit, které se hodí
dovnitř i ven a zapojují
malé i velké

Pohádková babička Jiřinka dorazila číst před spaním v pátek 13. listopadu.
ky přesycené době potřebný – tak
ke starším lidem. „Senioři naopak získávají pocit potřebnosti
a sounáležitosti. Rozvíjíme spolupráci všech věkových struktur v naší obci, od nejmladších
po nejstarší. Do cílové skupiny
spadá rovněž produktivní generace, tedy rodiče,“ řekla.

Lesík s domečkem
a lanovým žebříkem

hradě školky proto z části grantu
Nadace OKD pořídili domeček
a lanový žebřík. „Lesík tomu říkáme. A je to místo pro kouzelné
stezky s plněním úkolů a zapojením opět všech generací,“ přiblížila ředitelka.
Rodiče a prarodiče ostatně brzy
pozvou do školky na Vánoční tvoření. S dětmi budou dělat vánoční ozdoby. I pomůcky pro tuto dílničku mají díky nadační pomoci.
Děti by měly zahrát pro obyvatele
Doubravy v prosinci také vánoční pohádku. Projekt počítá i s jarní soutěžní stezkou na zahradě
školky a ukončen bude v květnu.
Minimálně do té doby chtějí zachovat i pohádkové babičky.
Radek Lukša

Aktivity pro společné trávení času
seniorů a dospělých s předškoláky či školáky (v projektu je zapojena i místní základní škola s družinou) naplánovali nejen pod střechu, ale i do přírody. Venku na za-

Dlabání a loupání dýní na krémovou polévku.

Dýňový krém Tomáše Smočka
Suroviny:
• dýně (nejlépe Hokaido)
• cibule
• vývar nebo voda
• smetana
• sůl, pepř
• máslo
• citronová šťáva
• olivový olej
• zakysaná smetana
Postup:
Dýni rozpůlíme, očistíme dužinu
od semínek (Hokaido se nemusí
loupat, ostatní druhy ano), nakrájíme na kousky, vložíme na plech,
pokapeme olivovým olejem,

osolíme, opepříme a na
35 až 40 minut dáme do trouby
vyhřáté na 180 °C. Mezitím si
na másle orestujeme dozlatova
cibulku, pak přidáme upečenou
dýni, vývar či vodu, přivedeme
k varu. Vše rozmixujeme do hladka, případně propasírujeme přes
síto. Přidáme smetanu a zvolna
zahřejeme k bodu varu. Dochutíme
citronovou šťávou, solí a pepřem.
Servírujeme v hlubokých talířích,
doprostřed dáme oříšek zakysané
smetany a okolo pokapeme extra
panenským olivovým olejem. Dá
se také dozdobit praženými dýňovými či slunečnicovými semínky.

ADAM V SOUTĚŽI ANDĚLSKÝ ADVENT
HAVÍŘOV – Jarda je autista, ale taky
vědec. Pod tímto mottem se přihlásil spolek ADAM – Autistické děti
a my z Havířova, fungující za podpory Nadace OKD, do 10. ročníku
regionální soutěže Advent plný
andělů. V té se počítá každý hlas
veřejnosti. „Složité chemické
rovnice a fyzikální vzorce jsou

Jardovi bližší než hry vrstevníků. Aby
však mohl rozvíjet talent, potřebuje
citlivý přístup a bezpečné prostředí. A to mu nabídnou kroužky pro
děti s autismem,“ uvedli zástupci
neziskovky. Proměnit sny mladých
vědců ve skutečnost mohou pomoci
hlasující na www.adventplnyandelu.
cz/hlasovani.
uzi

ZNOVUOTEVŘENÍ KATEDRÁLY V OSTRAVĚ

Nadační papíroví kamarádi
Deset papírových panáčků
vyrobili hendikepovaní v sociálním družstvu Krabičky, což je
nástupce Kaštanového krámku
podpořeného těžařskou nadací.
Panáčci se stali novými kamarády
dětí z MŠ Doubrava. „Posloužili
nám jako kulisy v kompresorovně

„S tím nápadem přišla naše
děvčata. Holdují zdravé stravě,
která má vliv na rekonvalescenci

FOTO: Radek Lukša

Evropská šampionka letošního roku v juniorské kategorii Andrea Šplíchalová.

a díky níž se daří snižovat riziko
recidivy rakoviny,“ vysvětlila Božena
Monczková z ONKO Pomoci Karviná.
Ta se stala pořadatelem akce
pojmenované Vaříme zdravě, ale
chutně, na níž dorazilo více než
třicet onkologických pacientek.
„Chlapi mezi nás nechodí, ti se
sdružují někde jinde. Byla to až
na pana kuchaře Smočka čistě
dámská záležitost,“ pokračovala
Monczková s tím, že při přípravě jídla se vystřídaly ženy jak
z klubů z Karviné, tak Amazonek
z Cieszyna či Žilinských Venuší
ze Žiliny. Slovenek přijelo třináct,
jejich delegace byla zdaleka
nejpočetnější.
S recepty přišel Smoček:
dýňový krém jako polévka, hovězí
na víně s bramborovou kaší druhé,
tvarohový koláč jako dezert. „Učit
vařit ženské v našem věku ani
moc nemusel. Jen nám navrhl své
jídlo. Bylo to dobré a dal si s námi,“
dodala Monczková. Vaření se tak
stalo letošní třetí mezinárodní akcí
karvinských onko pacientek.
uzi

na Landeku při udělování našich
cen neziskovému sektoru. Jelikož
nám bylo líto je vyhodit, rozhodli
jsme se věnovat je této školce,“
řekla ředitelka NOKD Karolína
Preisingerová. Panáčky mají
u vstupu do školky, čekají tam
na děti.

Děti z doubravské školky dostaly od Nadace OKD také papírové panáčky.

OSTRAVA – Katedrála Božského spasitele, na jejíž rekonstrukci získala
farnost Moravská Ostrava evropské
peníze díky projektu vypracovanému za podpory těžařské nadace, se
opět otevírá veřejnosti. A to v neděli
22. listopadu. Děkovnou bohoslužbu povede za účasti církevních hodnostářů z Česka, Polska i Slovenska

biskup František V. Lobkowicz
od 10 hodin. Počínaje polednem
mají návštěvníci možnost volné
prohlídky katedrály s prezentací
sakrálních památek a expozicí,
která dokumentuje její výstavbu
i renovaci. Na 15 hodin je plánován
slavnostní koncert Moravského
komorního sboru.
uzi
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V Doubravě jsou spokojeni
s umístěním, nikoliv s body
Nejlepším podzimním
střelcem Baníku OKD
je tradičně Antonín
Chumchal, který dal
soupeřům dvacet gólů

Podzim 2015
Baníku OKD Doubrava
Umístění: 2.
Body: 34
Bilance a skóre: 10-4-2 64:25
Nejlepší střelec: Antonín
Chumchal 20 gólů
Nejvyšší výhra: 9:0 na hřišti
Baníku Rychvald
Nejvyšší porážka: 0:5 na hřišti
Sokola Věřňovice

FOTO: MFK OKD Karviná

Vítězná jarní předehrávka

FOTO: Adam Januszek

DOUBRAVA – Druhá pozice v okresním přeboru po šestnácti odehraných zápasech a jen tříbodová ztráta na vedoucí Petřvald.
Přáním fotbalistů Baníku OKD
Doubrava a zároveň cílem pro jarní část je v její polovině dohnat
právě aktuálního lídra.
„Je to v našich silách, ale přes
zimu musíme na pár věcech zapracovat. Jen mě mrzí, že jsme
během právě skončeného podzimu ztratili v některých zápasech
úplně zbytečně několik bodů,“
přiznal trenér Doubravy Petr
Kuzník. Narážel hlavně na předposlední zápas, ve kterém jeho
svěřenci ztratili poločasový tříbrankový náskok a utkání nakonec skončilo remízou 3:3. „Byl to
zápas s bohumínským Záblatím.
Měli jsme i štěstí, že se nám podařilo třikrát skórovat, protože předváděná hra tomu absolutně neodpovídala. Po změně stran
Záblatí využilo našeho špatného výkonu a třemi brankami vy-

ci jeli. Minulý rok se to vyplatilo,
jaro jsme měli výborné a o postup
jsme hráli až do posledního kola,“
usmál se.

Na toho je spoleh! Antonín Chumchal na podzim nasázel celkem dvacet gólů,
v jednom zápase nejvíc pět.
rovnalo,“ uznal objektivně kouč
Baníku OKD.

há, posílí kondička. Zatím to není
úplně jisté, ale chceme, aby klu-

Na otázku, který ze šestnácti zápasů považuje s krátkým odstupem za nejpovedenější, odpovídá trenér Kuzník bez většího váhání. „Ten úplně poslední s Věřňovicemi, kdy se už
jednalo o předehrávku jarního
kola. Narazili jsme na opravdu
kvalitního soupeře. O to víc nás
vítězství těší. Možná bych ještě
zmínil úplně první zápas sezony
a výhru 4:3 nad Bohumínem B,“
lovil v paměti.
O předehrání prvního jarního kola rozhodl OFS jen týden
předem a pro některé hráče nebylo úplně jednoduché tak narychlo skloubit pracovní povinnosti s fotbalem. „Upřímně řečeno nás to moc nepotěšilo. Ale
zvládli jsme to a je to fajn,“ podotkl Petr Kuzník a na závěr poděkoval celému týmu bez výjimky za podzimní část okresního
přeboru.

Třetí proti prvnímu. Zajímavý zápas se očekává na hřišti Sportovního centra
Kovona v sobotu 21. listopadu od 13.30 hodin.

Rozlučka s podzimem proti Znojmu
Fotbalisté MFK OKD jsou
po polovině soutěže na třetí
příčce s jednobodovým
mankem na postup do
nejvyšší soutěže
KARVINÁ – Ostudný výkon podal tým
Jozefa Webera na půdě Pardubic,
odkud si dovezl porážku 0:1. Tři
body Východočechům doslova
daroval nejlepší gólman soutěže
Branislav Pindroch, který si bohužel
vybral slabší chvilku – navíc už
v nastaveném čase.
„Vinu bych nesvaloval jen
na našeho brankáře. Gólu předcházela domácí akce, kterou jsme měli
zastavit už na začátku ve středu hřiště,“ podotkl asistent trenéra Josef
Mucha. Oba týmy se prezentovaly
mdlým výkonem, Karvinští ve druhé
půli akorát nastřelili břevno, jinak se
hrálo po pokutová území obou celků.

Adam Januszek

V zimě snad opět
na soustředění
S hodnocením mladého doubravského trenéra souhlasí také sekretář klubu Jiří Lincer. „Petr Kuzník
to řekl a vystihl úplně přesně. Opravdu je velká škoda promarněného zápasu se Záblatím.
Na druhou stranu není tříbodové
manko nikterak hrozné a na jaře
zabojujeme o sesazení Petřvaldu,“
řekl Lincer, který zároveň přiznal,
že by tým měl v zimě ladit formu
také na soustředění.
„Kluci by měli být delší dobu
spolu hlavně kvůli utužování kolektivu. Navíc se tam i něco nabě-

Hokej – Fanoušci hokeje a piva
se sejdou ve čtvrtek 19. listopadu v restauraci Šatlava. Proč?
Pětice hokejistů AZ Havířov
(Martin Lenďák, Karol Korím,
Daniel Graca, Petr Matoušek
Také netradiční bílou variantu dresů oblékají fotbalisté Baníku OKD Doubrava.

SILVESTR 2015 V BESKYDECH

Wellness silvestrovský pobyt
na Hotelu Odra v Ostravici
Přijeďte si odpočinout
do krásného prostředí
Beskyd a odpočinout
si od každodenních
starostí, kde na Vás v obci
Ostravice čeká Hotel Odra
s novým bazénem, saunou
a rehabilitační linkou
jako v lázních (podvodní
masáže, vířivky na horní
a dolní í končetiny, perličkové a hydromasážní vany,
lymfodrenáže, parafínové
obklady,klasické masáže).
A k tomu Vám nabízíme
níže uvedený balíček

FOTO: HCB OKD Karviná

Oba brankáři si v Kopřivnici vybrali slabší den. Bude to proti Hranicím lepší?

Po reprezentační
pauze se zase rozběhla
opět extraliga a také
osmiﬁnále domácího
poháru s dobrým koncem

Velmi těžký soupeř zavítá
V den státního svátku 17. listodo karvinské házenkářské
padu zajížděli Karvinští
haly předposlední lisdo Bystřice pod
topadovou neděli –
Hostýnem.
Cement Hranice,
Favorit byl jasný
letošní aspirant
a nakonec pona nejvyšší příčstoupil po přei
em
ic
n
ky. „Mají velsvědčivé výhře
ra
H
s
as
Záp
mi dobrý a zku38:25 do čtvrtím
n
ič
ad
tr
začne v
šený tým. Bude
finále. O dalším
děl- soupeři HCB
to enormně těžkar vinském ne
ké utkání, ale hrajeOKD rozhodne
ním termínu. svazový los, každome doma a povinnost
nám velí zvítězit,“ má
pádně až do finále se
jasno jeden z šéfů lavičky.
hraje pouze jeden zápas.
„Až finále pak na dva zápasy
Pohárový postup
systémem doma-venku. Máme
ambice se dostat co nejdál a ur„Vzpomeňme na nedávný zápas
čitě dáme šanci i našim mlads mistrovskou Plzní, který jsme vyším klukům, kteří pomalu nakuhráli, přestože se nám před samotkují do A-týmu,“ uzavřel Roman
ným duelem moc nevěřilo. Kluky
Farář.
musíme pořádně připravit a nahecovat. Pak to půjde,“ usmál se.
Adam Januszek

Ostrý zápas v Lovosicích od toho
posledního v Kopřivnici dělilo
dlouhých osmnáct dnů. Celý tým
tak měl dost času dát se zdravotně
do pořádku, „dobít baterky“ a připravit se na poslední porci zápasů
před blížícími se vánočními svátky.
„Zaměřili jsme se na fyzičku
a herní věci. Bohužel se nám zranil klíčový hráč Honza Užek. Má
kotník v sádře a zřejmě vynechá
zápas s Hranicemi,“ řekl Farář
s tím, že týmu citelně chyběl právě v Kopřivnici.

CENA SILVESTROVSKÝCH POBYTŮ

22. 11., 10.30

Dospělá os. děti 4-12 let

Cena na osobu /28.12.2015-1.1.2016/ 5.160,-

4.220,-

Cena na osobu /29.12.2015-1.1.2016/ 4.120,-

3.340,-

Cena na osobu/30.12.2015-1.1.2016/ 3.500,-

2.460,-

Cena na osobu/31.12.2015-2.1.2016/ 3.500,-

2.460,-

Výše uvedené pobyty jsou vč. polopenze a silvestrovské večeře.
Silvestrovký Balíček 28. 12. 2015–2. 1. 2016
– pouze u pobytů na 5 nocí
Cena balíčku na osobu: dospělí 6.200,- děti 5.100,V ceně balíčku je zahrnuto:
1 x bylinná perličková koupel Laguna
2 x vířivá koupel horních nebo dolních končetin
1 x parafínový zábal
1 x hod.denně hotelový bazén 33°C
5 x ubytování s polopenzí
50% sleva do hotelového wellness HOTEL ODRA PARADISE
50/HBC14/15

KARVINÁ – Hráči HCB OKD mají
první remízu v právě probíhající sezoně. Vydolovali ji u soupeře,
u kterého chtěli získat oba body,
v Kopřivnici. Náladu si svěřenci
trenérského triumvirátu Bartošic,
Farář a Veřmiřovský spravili
na půdě Bystřice pod Hostýnem
v rámci osmiﬁnálového pohárového utkání.
„Po reprezentační pauze jsme
chtěli v Kopřivnici samozřejmě
vyhrát. Ale nakonec i ten bod bereme jako úspěch, protože deset
minut před koncem jsme prohrá-

a Daniel Štumpf) tam totiž všem
fandům od 18 hodin načepuje limitovanou várku ležáku
s extra dávkou chmele a jemnou
pepřovou příchutí – Radegast
Peprně Hořký. Samozřejmostí
budou společná fota či soutěže
o hokejové ceny.
aja

HAVÍŘOV

Euforie! V domácím prostředí pod novými trenéry jsou Karvinští zatím stoprocentní.

V pauze ladili formu
na zbývající zápasy

aja

SPORTOVNÍ TIP

Házenkáře čekají letos silné Hranice

vali o čtyři góly. Po dlouhé době
nám bohužel nezachytali gólmani, což se určitě na konečném výsledku také projevilo,“ pokrčil rameny Roman Farář, který je zároveň také prezidentem klubu.

Diametrálně odlišný výkon budou
muset předvést karvinští fotbalisté
předposlední listopadovou sobotu,
doma totiž od 13.30 hodin vyzvou
lídra soutěže ze Znojma. „Takový výkon by jistě nestačil. V Pardubicích
to nebylo dobré. Chyba jde samozřejmě na můj vrub, pokazil jsem
to,“ kál se gólman Pindroch. Utkání
se Znojmem už spadá do
16. kola a jde o tradiční jarní předehrávku. V létě v rámci druhého kola
Karvinští na jihu Moravy remizovali
1:1. Od té doby Znojmo na svém
stadionu jen vyhrávalo – i to svědčí
o momentálně vůbec nejtěžším
protivníkovi, který může do Karviné
dorazit.
Dva dny před vydáním příštího
Horníka pak Karviná zajíždí k odvetě pohárového utkání do Mladé
Boleslavi.

Silvestrovská večere, silvestrovský program, občerstvení.
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