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

Pavel Jílek
pověřený
ﬁnanční ředitel OKD

Vážení spolupracovníci,
minulý týden ve čtvrtek
společnost NWR oznámila
svoje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí letošního
roku. Protože byly zveřejněny
těsně poté, kdy vyšel Horník,
podrobněji o nich informujeme v tomto čísle. Lze z nich
vyčíst pozitivní i negativní
informace. Pozitivní je, že
i přes klesající těžbu (která je
v souladu s plánem) se nám
daří držet jednotkové náklady zhruba na úrovni minulého
roku, což není vůbec jednoduché. Vezmeme-li v potaz
velký podíl fixních nákladů,
to znamená nákladů, jejich
výše zůstává stále stejná
bez ohledu na výši těžby.
Toto je dobrým výsledkem
nás všech, protože každý
zaměstnanec může spotřebu
nákladů ovlivnit, někdo
ve větší a někdo v menší
míře.
Negativní je ale skutečnost, že tyto jednotkové náklady se zahrnutím investic
jsou stále vyšší, než je průměrná prodejní cena našeho
uhlí. Proto nám postupně
klesá zůstatek peněžní
hotovosti. Bohužel už nyní
je zřejmé, že ceny sjednané
pro příští rok budou nižší,
než jsou ty letošní. Je to dáno
vývojem cen na globálních
trzích, které se přenášejí
i na lokální trh, na kterém
OKD působí. Jen od počátku letošního roku klesly
světové ceny koksovatelného
uhlí o více než 30 procent,
u energetického uhlí to byl
pokles o 20 procent.
Musíme na to reagovat. Proto se na příští rok
snažíme sestavit takový
těžební a finanční plán,
který by zajistil pokud možno
vyrovnané hospodaření nebo
alespoň co nejmenší pokles
hotovosti. Plánovací proces
začal letos velice brzy, již
v dubnu, a v současné době
je rozpracovávána již desátá
verze plánu, která nemusí být
tou poslední. Velice důležité
bude mimo jiné to, jakým
způsobem se nám podaří
ukončit rok 2015, jakých
výsledků v něm dosáhneme.
Čím lepší bude rok 2015
ať už v oblasti těžby nebo
ekonomiky, tím lépe se nám
bude startovat do roku 2016.
Přeji nám všem, ať se
nám tento záměr podaří co
nejlépe splnit.
Zdař Bůh!

Spolupráce – klíč k naší
společné budoucnosti
„Vím, že se nám všem
společně podaří vybudovat
udržitelnou společnost,
říká Dale Ekmark," výkonný
ředitel OKD

Košice, byla už v září nucena snížit svoji produkci oceli na bezmála
70 procent svojí kapacity a v těchto dnech dokonce pod 50 procent.

Odborníci nepředpokládají
růst cen uhlí
Zpomalující se celosvětová výroba neustále drží ceny koksovatelného uhlí na neekonomické
úrovni. Obtížná je i dynamika regionálního trhu s energetickým
uhlím. S domácí nadprodukcí
na straně jedné a s agresivními cenami našich zahraničních konkurentů na straně druhé, které jsou
navíc pod hranicí svých výrobních nákladů.
Odborníci na hornictví ale navíc neočekávají, že by se současné nepříznivé ceny obou našich
komodit, tedy koksovatelného
a energetického uhlí, měly v následujících měsících výrazně zlepšit.

DARKOV – Naše společnost OKD
byla v poslední době v centru pozornosti médií a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom hned
tak něco změnilo. Spíše naopak.
Proto si myslím, že je více než
vhodné přímo se s vámi podělit
o nejnovější informace.

Hlavním koordinátorem
spolupráce bude management
Na čem pracujeme a čeho chceme
společně se všemi zainteresovanými stranami, tedy s našimi zákazníky, dodavateli, vládou, investory, odbory, a v neposlední řadě
i s vámi, zaměstnanci ﬁrmy, kterých si vážíme, dosáhnout. V této
souvislosti bych rád zdůraznil, že
hlavním koordinátorem této spolupráce bude management.
Společnosti NWR a OKD se
spojily se všemi zainteresovanými
stranami, aby zvážily všechny možné dopady, které nám hrozí v důsledku těžkého tržního prostředí, jemuž naše odvětví čelí. Jen pro
vaši informaci. Právě jsme se dozvěděli, že jeden z našich klíčových
zákazníků, společnost US Steel

Hledáme možnosti zajištění
další existence naší společnosti
V tomto kontextu NWR s OKD
mimo jiné zahájily jednání s vládou o možnostech zajištění budoucí existence naší společnosti, aby mohla v České republice
nadále fungovat. Cílem managementu není nic jiného než sociálně zodpovědný a udržitelný výsledek pro všechny. Proto musíme
usilovat o konkrétní a konstruktivní podporu. Bez společné pod-
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Dale Ekmark.

NWR snížila ztrátu na 438 milionů
korun, tvrdé podmínky pokračují
Produkce uhlí za devět
měsíců klesla o desetinu
a jeho prodej se snížil
o 12 procent. Prodejní
a administrativní náklady
klesly o 14 procent
LONDÝN – Těžební společnost New
World Resources (NWR), majitel
OKD, za tři čtvrtletí letošního roku
snížila ztrátu na 16,2 milionu eur
(437,8 milionu Kč) ze 128 milionů
eur (3,45 miliardy korun) před rokem. Tržby za letošních devět měsíců ﬁrmě klesly o 12 procent na 445,3
milionu eur (12 miliard Kč).
Na provozní úrovni EBITDA
se ﬁrma za tři čtvrtletí dostala
do ztráty čtyři miliony eur, před
rokem vykázala zisk čtyři miliony.

Za výsledkem je podle NWR hlavně pokles tržeb, způsobený nižší
těžbou a prodejem uhlí. Produkce
uhlí za devět měsíců klesla o desetinu a jeho prodej se snížil o 12
procent. Prodejní a administrativní náklady klesly o 14 procent.
Finanční a právní ředitel
Boudewijn Wentink uvedl: „Naše
podnikání je nadále pod tlakem pomalejšího vývoje globální průmyslové výroby. Od počátku tohoto roku
jsme svědky dalšího poklesu na globálním trhu s uhlím. Ceny za koksovatelné uhlí klesly o 33 procent. Trh
pro naše energetické uhlí zůstává
utlumený kvůli jeho nadměrným regionálním zásobám a agresivní cenové politice jistých konkurentů.

Pokračující tvrdé podmínky
na trhu podtrhují význam naší průběžné snahy posílit provozní a ﬁnanční výkonnost NWR včetně
další optimalizace provozů. V posuzovaném období se nám podařilo snížit režijní náklady o 10 procent, jednotkové hotovostní náklady se nám zvedly o dvě procenta
na 69 eur za tunu kvůli nižší těžbě, nicméně to představuje pokles
ze 71 eur na tunu v polovině roku.
Realizované ceny pro letošní
rok zůstávají stabilní. Objemy těžby jsou v souladu s našimi celoročními plány a v bezpečnosti se dále
zlepšujeme. Výnosy za devět měsíců činily kvůli nižšímu objemu
prodejů 445 milionů eur, což představuje dvanáctiprocentní pokles.
Dosáhli jsme dobré kontroly
hotovosti, byť jsme zažili i jednorázový negativní dopad na pro-

Finanční a právní ředitel NWR
Boudewijn Wentink.
vozní kapitál. Hotovost k třicátému září činila 57 milionů eur
– ovšem ke konci října se již odrazila zpátky na 77 milionů eur.
Postupně plníme plán ročního
prodeje osmi milionů tun uhlí,
snižujeme množství zásob, a tudíž si i vylepšujeme čistou hotovostní pozici.”
cel

pory bude sociálně zodpovědný a udržitelný výsledek jen stěží
dosažitelný.

Před sebou máme obtížnou
a náročnou cestu
Nesnažím se předstírat, že před
sebou máme jednoduchou cestu. Naopak, bude velmi obtížná
a náročná. Stejně tak, jako rok
2016 bude naprosto odlišný od jiných výzev, kterým OKD v minulosti čelilo. Stoprocentně ale vím,
že se nám všem společně podaří vybudovat udržitelnou společnost. O průběhu vás budeme, stejně jako doposud, informovat prostřednictvím týdeníku Horník,
na setkáních s výkonným ředitelem a na informačních mítincích
se zaměstnanci.

Bezpečnost považujte
za svoji hlavní prioritu
Nakonec bych rád zdůraznil velmi
důležitou věc. V těchto nejistých
časech se člověk může stát velmi
nepozorným. To může vést ke zraněním, nebo dokonce ještě k něčemu horšímu. Proto vás všechny prosím o produktivní a hlavně
bezpečnou práci, abyste se každý
den domů vraceli zdraví a bez úrazů. Bezpečnost, prosím, stále považujte za svoji hlavní prioritu.
Zdař Bůh
Dale

Ze světa...

JSW představila
své plány na příští rok
JASTRZĘBIE – Jastrzębska
Spółka Węglowa (JSW) chce
v příštím roce vytěžit 16,5 milionů tun černého uhlí a vyrobit
4,1 milionu tun koksu. Na konferenci, která se uskutečnila 13.
listopadu, o tom informovali členové představenstva této ﬁrmy.
Jak v jejím průběhu dále zaznělo,
JSW má tendenci dále snižovat
svoje náklady, v tomto kontextu
i náklady na těžbu černého uhlí.
O situaci na trhu s koksovatelným uhlím detailně informoval
místopředseda představenstva
Michał Kończak. Podle jeho slov
se benchmarkové ceny v roce
2016 budou na světových trzích
pohybovat okolo 85 amerických
dolarů za tunu. Viceprezident
JSW Tomasz Gawlik v reakci
na jednání s majiteli dluhopisů k
problematickému Dolu Krupiński
současně potvrdil, že bude
fungovat až do roku 2021.
cel
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

Nejlepší kolektivy v bezpečnosti

ŘÍJEN 2015

DARKOV – V říjnu pracovalo v OKD celkem 84 kolektivů, z toho 19 rubáňových, 53 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 25 kolektivů, z toho:
 v Důlním závodě 1: 10 kolektivů příprav a dva kolektivy vybavování
a likvidace,
 v Důlním závodě 2: pět kolektivů příprav a dva kolektivy vybavování
a likvidace,
 v Důlním závodě 3: pět kolektivů příprav a jeden kolektiv vybavování a likvidace.
Petr Svrčina

Rubání – kombajny
Pořadí

Uhlí z OKD se v kamnech a kotlích
domkařů spalovat už nebude

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

1.

ALPEX Fal (223950)

Olszewski

Důlní závod 1

115 552

3758

565,8

62,359

4,03

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

2.

POLCARBO Dąbek (401311)

Sedkowski

Důlní závod 2

85 286

2796

463,7

64,387

2,27

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

3.

Rzidký (339401)

Sztula

Důlní závod 1

81 292

2956

686,0

49,944

4,43

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

4.

ALPEX Czaja (140706)

Pielka

Důlní závod 1

64 654

2103

377,2

33,207

1,95

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

5.

Szwed (14098)

Kubanek

Důlní závod 1

52 844

1705

457,1

34,768

2,85

KSW 460 NE K01; FAZOS 15/33 POz-MD

6.

Turaz (11632)

Tomica

Důlní závod 1

36 147

1351

611,0

26,544

3,37

SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75

7.

Badura (467501)

Puffer

Důlní závod 1

32 085

1458

580,0

35,612

2,90

SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD

8.

ALPEX Wozniak (139808)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

31 459

1082

179,1

18,028

1,09

KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5

9.

Koval (401200)

Miarka

Důlní závod 2

29 952

1597

371,7

26,169

1,81

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

10.

ALPEX Kražewski (332207)

Szewczyk

Důlní závod 2

19 375

1890

719,6

45,100

3,89

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

vedoucí úseku

důl

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Rubání – pluhy

ILUSTRAČNÍ FOTO: Josef Lys

Pořadí

Uhlí z OKD si malospotřebitelé v uhelných skladech už nekoupí.

Ukončením provozu prádla
úpravny Lazy skončila
technologická linka na výrobu
tříděného uhlí

navíc používán mobilní třídič uhlí,
který případně přetřídil dodávané
uhlí, a to před konečnou expedicí
spotřebitelům. Důvodem pro tuto
činnost byla snaha o zachování
vysoké kvality tříděného uhlí a tím
KARVINÁ – „Prodáváme brikety,
i dobrého jména společnosti OKD.
koks, uhlí. Nabízíme otopové výJenže zájem o uhlí z OKD ze strany
hřevné uhelné kaly. Dodáváme uhlí
maloodběratelů stále přetrvává.
ostravské produkce či méně kvaZavedená značka zaručující požalitnější černé uhlí z dolu Jankowice.
dovanou kvalitu má mezi domkaři
Černé uhlí vybírejte vždy podle
stále své příznivce. Ale ti se budou
kvality a hlavně podle výhřevnosti.
muset smířit se skutečností, že se
Čím vyšší je kvalita a výhřevnost,
s uhlím z našeho revíru už nesetkají.
tím je větší úspora vašich ﬁnancí.”
Potvrzují to slova ředitele Závodu
Takové inzeráty a rady pro majitele
úpraven OKD Václava Kabourka:
kamen či kotlů na pevná paliva lze
„Ukončením provozu prádla úpravny
najít na internetu. Jenže zájemci
Lazy skončila technologická linka
o tradičně kvalitní černé otopové
na výrobu tříděného uhlí. Ostatní
uhlí z ostravsko-karvinského revíru
úpravny nemají možnost v rámci
si o něm mohou nechat jenom zdát.
své stávající technologie toto uhlí
Proč? Těžební společnost OKD,
vyrábět. Navíc pro tuto výrobu musí
jediný producent černého uhlí v naší
uhlí mít vhodnou kvalitu a pevrepublice, uhlí malosponost a to uhlí z Darkova
třebitelům nenabízí.
a z ČSM nemá. Kromě
„Ukončením
toho loni činila proprovozu prádla
dukce tříděného uhlí
v lokalitě Lazy
pouze 34 kt z celskončila v OKD
kem vyrobených
výroba tříděká
ňs
lo
Tolik činila
8,3 milionu tun
ného uhlí pro
o
éh
ěn
íd
produkce tř
produktů
z OKD,
otop v domácrobecož činí 0,004 %
nostech. Jinou
uhlí z celkem vy
u tun
z celkového množalternativu
ných 8,3 milion .
D
K
ství.
Úpravny OKD dále
naše společnost
O
z
tů
uk
od
pr
vyrábějí energetické uhlí
nenabízí,” inforjiných zrnitostních složení
muje Lumír Václavík
a parametrů, určené pro velké
z útvaru obchodního ředitele
teplárny a elektrárny, ve kterých se
OKD s tím, že z obchodního hlenaše uhlí spaluje s velkým důrazem
diska byla tato aktivita pro těžební
na životní prostředí.”
společnost okrajovou záležitostí.
Takže je to tak: S uhlím z produkNavíc objem prodaného otopového
ce OKD se drobný spotřebitel v uheluhlí dlouhodobě klesal. Letos se ho
ných skladech už nesetká. Pokud
prodalo zhruba 12 tisíc tun. Část
ho někdo nabízí, může jít o dodávky
uhlí byla zákazníkům expedována
z letošního prvního pololetí, případpřímo z úpravny Lazy. Pro „místní“
ně o klamavou reklamu.
zájemce pak bylo uhlí k dispozici
„tradičně“ ve skladu Jan Maria
Josef Lys
v ostravském Hranečníku. Byl zde

0,004 %

kolektiv

těžba

(t)

1.

Majs (112407)

Hykl

Důlní závod 3

15 769

664

445,8

9,705

2,55

RHH 800 P02; KG 291-5/15

2.

Zeman (121761/1)

Balon

Důlní závod 3

10 684

534

561,6

6,283

4,80

PL 82.1 (2) P03; IHV

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční
ražba (m)

čistý výlom/den
(m3/den)

m/d

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Polák (11616)

Wdówka

Důlní závod 1

220,00

7,59

167,66

42,91

MR 340X-Ex SANDVIK K01

2.

ALPEX Skubik (40922/4)

Kiełbasa

Důlní závod 1

206,00

6,65

168,02

36,22

MR 340X-Ex SANDVIK D02

3.

ALPEX Marcol (401341)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

205,00

7,07

142,23

34,88

MR 340X-Ex SANDVIK K04

4.

Špička (40707/1A)

Poloček

Důlní závod 1

154,00

5,92

164,66

32,91

AM-50/132 K02

5.

THK-ČECHPOL Taran (223904)

Durkot

Důlní závod 1

121,00

5,76

140,59

31,99

AM-50 K07

6.

Kubíček (331373/5, 331373/4)

Firla

Důlní závod 2

119,00

5,73

71,43

35,39

AM-50/132 C04
AM-50/132 D06

7.

ALPEX Koszałka (240541/, 240521/2)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

117,00

5,09

123,63

31,74

8.

Gardoň (11478/1, 14090/P, 14090/1)

Wdówka

Důlní závod 1

114,00

7,60

143,85

43,23

AM-50 K06

9.

Gallik (61903)

Wdówka

Důlní závod 1

113,00

5,38

131,30

29,89

MR 340X-Ex SANDVIK K02

10.

ALPEX Drzeniek (400066/, 332229)

Palej

Důlní závod 2

102,00

3,92

108,10

21,89

AM-50 C01

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

WPBK-BIS Kozlowicz (61901)

Ciekot

Důlní závod 1

91,00

4,33

72,37

24,05

VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR,NOELL K05

2.

WPBK-BIS Wadelski (340852/1)

Borowy

Důlní závod 1

82,00

3,15

71,59

15,57

VVH-1U D01, D 1131/6070 HAZEMAG D02

3.

Ticháček (224152/, 340852)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

79,00

4,65

94,63

25,08

VVH-1B D03, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

4.

ALPEX Szkot (240460)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

78,00

2,52

63,85

15,89

DH-DT2 P01, DH-L 1200 (K 312 LS) D02

5.

Szewczyk (1125451)

Dobrovolný

Důlní závod 3

74,00

4,11

92,91

25,08

DH-DT1 (BTRL 1) P03, DH-L 1200 (K 312 LS) P03

LEDEN–ŘÍJEN 2015
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

2,46

1.

ALPEX Wozniak

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

737 887

2977

450,6

51,133

2.

ALPEX Czaja

Pielka

Důlní závod 1

623 977

2560

375,0

51,107

2,46

3.

Koval

Miarka

Důlní závod 2

467 101

1809

504,9

34,134

2,46

4.

POLCARBO Dąbek

Sedkowski

Důlní závod 2

401 429

1932

560,6

45,642

2,81

5.

Szwed

Kubanek

Důlní závod 1

353 766

1612

372,4

33,599

2,47

6.

Badura

Puffer

Důlní závod 1

349 603

1596

521,0

38,029

3,03

7.

ALPEX Kražewski

Szewczyk

Důlní závod 2

335 865

1640

584,3

38,738

2,95

8.

ALPEX Fal

Olszewski

Důlní závod 1

331 762

1612

426,2

32,368

2,64

9.

POLCARBO Zubrzycki

Wowry

Důlní závod 1

282 422

1195

198,5

26,262

1,67

10.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

250 077

1318

241,1

20,937

1,93

důl

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Pokorný

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

2.

Zeman

Balon

Důlní závod 3

těžba
(t)

tuny / den

230 332

1287

842,5

28,145

4,41

157 882

657

399,7

9,904

2,71

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny
Ze světa

měsíční
ražba (m)

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

120,40

33,89

5,87

140,89

33,70

5,25

128,21

29,57

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

Prodloužený termín pro jednání JSW s bankami

1.

Gardoň

Wdówka

Důlní závod 1

smlouva o emisním plánu ze dne
30. července 2014. Lhůta pro
dokončení jednání byla odložena
na 24. listopad.
Chybějící podpis a dohoda
v rámci Term Sheetu (tj. souhrnu
nejdůležitějších zásad a podmínek pro restrukturalizaci ﬁnančního dluhu JSW a společnosti
kapitálové skupiny JSW) do 24.
listopadu 2015 (včetně) budou
základem pro vypovězení smlouvy
o další spolupráci. Pro JSW by to
znamenalo nutnost předčasného
splacení dluhopisů.
Smlouva o vydání dluhopisů
JSW, podepsaná v červenci letošního roku, má celkovou hodnotu
700 milionů PLN a 163,75 milionů
dolarů. Držitelé dluhopisů mají
nárok na jejich předčasné splacení
již od 31. července letošní ho roku
v případě, že JSW nebude plnit své
závazky.
zdroj: nettg.pl

2.

ALPEX Skubik

Kiełbasa

Důlní závod 1

1174,00

3.

ALPEX Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

1149,00

4.

Vereš

Firla

Důlní závod 2

1107,00

4,50

74,86

28,11

5.

Rojíček

Neuwert

Důlní závod 1

1083,00

6,64

161,51

36,06

6.

POL-ALPEX Ślubowski

Kołacz, Ing.

Důlní závod 2

1072,00

4,62

106,99

33,43

7.

ALPEX Figura

Kiełbasa

Důlní závod 1

1040,00

5,75

135,78

35,07

8.

ALPEX Tatarczyk

Kuligowski

Důlní závod 1

994,00

5,29

110,64

33,21

9.

ALPEX Koszałka

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

961,00

4,85

114,17

30,41

10.

Polák

Wdówka

Důlní závod 1

960,00

5,85

131,05

31,85

JASTRZĘBIE – Jastrzębska Spółka
Węglowa s bankami o týden déle
projednávala seznam nejdůležitějších podmínek restrukturalizace ﬁnančního zadlužení JSW
a společností, které jsou součástí
této skupiny. Společnost JSW
a držitelé dluhopisů podepsali 16.
listopadu dodatek k dohodě o další
spolupráci.
Jednání s držiteli dluhopisů, mezi něž patří banky Kasa
Oszczędności Bank Polski
S.A., Bank Gospodarstwa
Krajowego, ING Bank Śląski S.A.
a investiční fond PZU Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych BIS 1, měly skončit
v pondělí 16. listopadu. Stejný den
byl podepsán dodatek k dohodě
o další spolupráci ze dne 24. září
2015 mezi JSW a držiteli dluhopisů
vydaných JSW na základě emisního programu, který umožnila

1302,00

m/d

6,38

typ zařízení

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

1.

Tománek

Gajdzica

Důlní závod 3

775,00

4,27

96,90

2.

Plaček

Gajdzica

Důlní závod 3

716,00

4,10

80,87

26,25
27,37

3.

Cypra

Dobrovolný

Důlní závod 3

698,00

3,68

78,56

25,58

4.

Hantschel

Dobrovolný

Důlní závod 3

687,00

3,68

67,74

24,98

5.

TKBČ, s.r.o. Bukovský

Krebes

Důlní závod 3

668,00

3,15

68,23

18,95

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.

typ zařízení

Z OKD
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Výjimečná výměna rotoru
pohonu staříčského skipu
STAŘÍČ – V revíru společnosti OKD
takřka historickou událost znamenala na přelomu října a listopadu výměna rotoru motoru TM 2
skipového těžního stroje TS II/3
na staříčské lokalitě Důlního závodu 3. Do série náročných precizních operací se zapojila řada
profesí od obsluhy či údržby

v čele se specialistou Jaroslavem
Plouharem přes elektrikáře s předákem Tomášem Joklem až po externí dopraváře, jeřábníky, statika. Pro všechny to znamenalo
premiéru.
„Kdo je připraven, není překvapen! Proto jsme už týden před výlukovými pracemi prováděli přípravu a uskutečnili i čtyři kontrolní dny, na kterých kolegové ze
šachty pilovali se zástupci dodavatelských ﬁrem Hansen Electric
a INCO Engineering harmonogramy a postupy,“ uvedl technický náměstek Marcin
Pisula. Prověřit museli v prvé řadě statickou únosnost podlahy ve strojovně skipu TS II/3,
y vy tastejně jako vhodDo takové výšk

Slovo ředitele

Zdeněk Koval
ředitel
Důlního závodu 3

FOTO: Radek Lukša

Zvláštní opatření
nachystali pro soustružení
komutátoru. Této
operace nakonec nebylo
zapotřebí, protože
tolerance dané výrobcem
vyhovovaly. Testy
potvrdily, že s rezervou

53 metrů

Výměna rotoru těžního motoru TM 2 znamenala výjimečnou
operaci.
i všechna čtyři lana, aby se při přínost a účinnost
ském
padném soustružení komutátoru
zdejších zdvihahovali na stař íč r
cích zařízení.
skipu nový roto
„Protože se očes hmotností
kávalo soustružeVýlukových prací stihli více
asi 16 tun.
ní komutátoru nového
rotoru takzvaně na poziKdo by si myslel, že vertikální doci, odzkoušeli jsme chod těžního
prava Důlního závodu 3 žila během
stroje na pouze jeden motor TM
výluky pouze výměnou rotoru TM 2,
1. A také proškolili elektroúdržnezná Paskováky. Ve spolupráci
báře skipu k vykonávání funkce
s dodavateli z VOKD Stavby v čele
stálého dozoru při výjimečné prás vedoucím střediska Milanem
ci s otevřeným ohněm, kterou je
Říčkou a předákem Romanem
třískové obrábění – soustružení,“
Martínkem se totiž na skipu pustili
líčil Pisula s tím, že náhradní rodo opravy odměrného zásobníku
tor vezli z lokality Sviadnov.
číslo 2 a své úkoly beze zbytku
Po ukončení těžby, než techsplnili. Činili se i ve výsypném
nik Miroslav Palička předal prazásobníku, kde se s hlavním předácoviště mechanikům z Hansen
kem Jiřím Lisníkem střídali ve dvou
Electric, ještě chlapi uvolnili
Předák elektrikářů Tomáš Jokl během kontroly a čištění uhlíků rotoru.

netřela o otáčející se třecí kotouč.
Otáčení soustrojí při demontáži
spojkových šroubů zajišťoval těžní motor TM 1, na který dali celé
staříčské skipové zařízení dočasně přepojit.
Po složité výměně rotoru TM
2 kontrola kvality komutátoru
ukázala, že vyhovuje tolerancím
daným výrobcem. „A bylo jisté, že celou akci urychlíme. Plný
provoz skipu jsme předpokládali ve třetí směně v neděli 1. listopadu, ale první tuny vyjely na povrch už ve třetí směně v sobotu
31. října,“ řekl technický náměstek. A protože podobné akce vypovídají také o lidech, jejich dovednosti a obětavosti, vzkázal
všem zúčastněným, kmenovým
Paskovákům i dodavatelům, obrovské poděkování.
Radek Lukša

dvanáctihodinových směnách
a těšili se aktivní podpoře od kolegů se Závodu servisních služeb
s předákem Petrem Novákem.
Práce ve výsypném zásobníku,
kde nahrazovali opotřebené
vnitřní otěrové plechy, ukončili
s dvanáctihodinovým předstihem.
Fofr měli i na lokalitě Chlebovice.
Probíhala zde roční prohlídka
strojní i elektrické části těžního
stroje III/6B, a to řádně v souladu
s harmonogramem.

Říjen se razičům Důlního závodu 1 vydařil
Dvanáct přípravářských
kolektivů dosáhlo na limitní
výkon. Polovina z nich je
z dodavatelských ﬁrem
KARVINÁ – Skvělého výsledku
dosáhly přípravářské kolektivy
Důlního závodu 1. V říjnu dohromady vyrazily 2010 metrů důlních děl,
čímž překročily byznys plán o 373
metrů. Největší zásluhu na tom má
12 kolektivů, které v uvedeném
měsíci splnily limitní výkon. Z nich
šest působí v lokalitě Karviná
a šest v lokalitě Darkov. V říjnu
vyrazili nejvíce chlapi hlavního
předáka René Poláka z lokality
Karviná – 220 metrů. Z dodavatelských kolektivů to byly v lokalitě
Darkov osádky hlavního předáka
Krzysztofa Skubika z Alpexu –
206 metrů.

Dohnali byznys plán
„Výsledek je o to cennější, že ho
bylo dosaženo v období rozsáhlé
čtrnáctidenní komplexní prověrky
našich pracovišť v lokalitě Karviná
inspektory Obvodního báňského
úřadu v Ostravě,” říká Petr Glas,
vedoucí výroby příprav DZ 1.
„Na druhou stranu je třeba uvést,
že přestože jsme měsíční byznys
plán ražeb překročili o 373 metrů,
po desíti měsících jsme za ním
stále pokulhávali o 190 metrů.
V současné době (k 23. listopadu)
je už uvedený roční plán plněn, ba
dokonce překračován o 67 metrů,”
dodává.

Pan Horníček dole v dole

Šetří více než 33 milionů
Vyražené metry důlních děl jsou
sice hlavním, nikoliv však jediným
parametrem, který přípraváři
sledují. Neméně důležitým ukazatelem kvality jsou materiálové
náklady na jeden vyražený metr.
„Také ten se nám daří plnit,” usmívá
se Glas a svá slova dokládá čísly:
„Jeden metr nás v průměru stojí asi
24 000 korun. To znamená, že jsme
na jednom vyraženém metru ušetřili
bezmála 1800 korun. Když si uvědomíme, že za letošních deset měsíců
jsme v závodě 1 vyrazili 18 610
metrů důlních děl, pak materiálová
úspora činí 33,5 milionu korun. A to
jistě není málo,” zdůrazňuje.
A podívejme se na ještě jednu,
snad nejpodstatnější záležitost,
která se práce v podzemí týče. Tou
je bezpečnost. Pracoviště příprav
patří po této stránce k nejsložitějším.
Činnost je vykonávána v ohrožených
oblastech, geologicky či geomechanicky namáhaných, horníci v podzemí
manipulují holýma rukama s těžkými
břemeny, na každém kroku číhá
nějaké to nebezpečí. „V takovém
prostředí pracuje v našem závodě 24
přípravářských kolektivů. U nich jsme
v průběhu uplynulých deseti měsíců
zaznamenali 19 evidovaných úrazů.
Přitom ve 12 kolektivech nedošlo
k jedinému takovémuto případu.
Myslím si, že na tak exponovaná
pracoviště to není špatný výsledek,” uzavírá hodnocení přípravářů
Důlního závodu 1 Petr Glas.
Josef Lys

Říjnové limitní výkony přípravářských kolektivů DZ1
Lokalita Karviná
Hlavní předák Marek Gallik
čelba 61 903
splněno nad 110 %
technický režim: 100 metrů
skutečný postup: 113 metrů
průměrný postup 5,38 m/ den
výkon: 29,89 cm/hl/sm
Hlavní předák René Polák
čelba 11 616
splněno nad 110 %
technický režim: 180 metrů
skutečný postup: 220 metrů
průměrný postup: 7,59 m/den
výkon: 39,93 cm/hl/sm
Hlavní předák Ondřej Špička
čelba 40 707-1A
splněno nad 110 %
technický režim: 140 metrů
skutečný postup: 154 metrů
průměrný postup: 5,92 m/den
výkon: 32,91 cm/hl/sm
Hlavní předák Adam Doseděl
čelba 11 616/1
splněno nad 110 %
technický režim: 34 metrů
skutečný postup: 42 metrů
průměrný postup: 2,10 m/den
výkon: 11,67 cm/hl/sm

Hlavní předák Bogdan Kozłowicz
(WPBK-BIS CZ)
čelba 61 901
splněno nad 110 %
technický režim: 80 metrů
skutečný postup: 91 metrů
průměrný postup: 4,33 m/den
výkon: 24,07 cm/hl/sm

Hlavní předák Stanislaw Wadelski
(WPBK BIS CZ)
čelba 340 852.1
splněno nad 110 %
technický režim: 57 metrů
skutečný postup: 82 metrů
průměrný postup: 3,15 m/den
výkon: 15,59 cm/hl/sm

Hlavní předák Sergej Taran
(THK Čechpol)
čelba 22 3904
splněno nad 105 %
technický režim: 112 metrů
skutečný postup: 121 metrů
průměrný postup: 5,04 m/den
výkon: 28,01 cm/hl/sm

Hlavní předák Damian Szkot (Alpex)
čelba 240 460
splněno nad 110 %
technický režim: 55 metrů
skutečný postup: 78 metrů
průměrný postup: 2,52 m/den
výkon: 15,89 cm/hl/sm

Lokalita Darkov

Hlavní předák Franciszek Koszałka
(Alpex)
čelba 240 521.2, 240 541
splněno nad 110 %
technický režim: 100 metrů
skutečný postup: 117 metrů
průměrný postup: 5,09 m/den
výkon: 31,79 cm/hl/sm

Hlavní předák Roman Jakubišin
čelba 240 440
splněno nad 110 %
technický režim: 40 metrů
skutečný postup: 54 metrů
průměrný postup: 2,35 m/den
výkon: 13,85 cm/hl/sm
Hlavní předák Vladimír Slíž
čelba 340 852
splněno nad 110 %
technický režim: 50 metrů
skutečný postup: 56 metrů
průměrný postup: 2,67 m/den
výkon: 14,81 cm/hl/sm

3

Hlavní předák Krysztof Skubik
(Alpex)
čelba 40 922.4
splněno nad 105 %
technický režim: 195 metrů
skutečný postup: 206 metrů
průměrný postup: 6,65 m/den
výkon: 36,20 cm/hl/sm

Vážení spolupracovníci,
už jen necelých šest týdnů nám
zbývá do konce letošního roku.
Od následující neděle nastane
adventní čas a předvánoční
shon. Na jedné straně začínáme
přemýšlet o koupi dárků pro své
nejbližší, jak si užijeme Vánoc
i příchodu nového roku se silvestrovskou oslavou. Na druhé
straně ale budeme bilancovat
a hodnotit bezpečnost i výrobní
výsledky roku 2015.
V Důlním závodě 3 se v oblasti bezpečnosti nemáme za co
stydět. Dokonce si troufám říct,
že máme nakročeno k tomu,
abychom dosáhli historicky
nejlepšího výsledku v úrazové
četnosti od roku 2000. Tato
skutečnost je mimořádně potěšující. A nebýt několika zcela
zbytečných úrazů, tak se nám
úrazovou četnost už podařilo
snížit pod hodnotu 5. Na tom
mají největší podíl především
dodavatelé. Ti sice v loňském
roce zhoršovali své bezpečnostní výsledky, letos je ale naopak
výrazným způsobem vylepšují.
Rovněž v přípravách očekáváme závěrečnou bilanci na velmi
dobré úrovní. Stanovený úkol
metráže pro rok 2015 ve výši
7300 metrů naplníme. A to
i přesto, že od poloviny prosince
omezíme ražby dodavatelů.
Jejich kolektivy začnou čerpat
ve zvýšené míře dovolenou.
Cílem tohoto opatření je
nepřekročit plánovanou metráž
a snižovat náklady právě u dodavatelských ražeb.
V těžbě je ale současná
situace doslova kritická. Splnění
cílového úkolu Důlního závodu 3
ve výši 715 tisíc tun je bohužel
téměř nereálné. Kvůli uzavření porubu 074 799 a složité
geologické situaci ve slojích
082 a 084 nám probíhá těžba
jen ve čtyřech rubáních. Z toho
logicky vyplývá, že o to více
musíme plnit stanovené denní
předpoklady v těžbě. Každý
výpadek, ať už je zapříčiněný
geologií, poruchou nebo špatně
odvedenou prací, se jen velmi
těžce nahrazuje. Proto je nutné
provádět všechny činnosti s rozmyslem a napoprvé, vyvarovat
se zbytečných chyb a řídit se
zásadami bezpečné hornické
práce.
Pevně věřím, že kolektivy rubání se za podpory
všech zaměstnanců Důlního
závodu 3 porvou s naplněním
těžby ve výši 700 tisíc tun. Co
nejlepšími výsledky v bezpečnosti, těžbě a metráži si tak
připravíme dobrý základ pro
naplnění důlně-technického
plánu roku 2016, který je
stanoven ve výši ROTP 650
tisíc tun a v provozní metráži
na 7100 metrů.
Vzhledem k situaci na trhu
s uhlím budou ekonomické
a těžební úkoly mnohem náročnější než v roce 2015. Osobně
jsem přesvědčen, že kolektiv
pracovníků Důlního závodu 3
je velmi kvalitní a silný, dokáže
plnit zadané úkoly a překonávat
každou nepříznivou dobu.
Zdař Bůh!

4

Z OKD

číslo 41 | ročník 45

Počty důlních výjezdů HBZS klesly

OSTRAVA – Na prstech rukou se dají
spočítat – a ještě něco zbude – letošní výjezdy Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě (HBZS)
k nejzávažnějším haváriím v revíru společnosti OKD. Což ale neznamená, že by báňští záchranáři v Radvanicích jen cvičili, odpočívali a čekali na signál. Jak upozorňoval hlavní inženýr Zdeněk
Pavelek, jehož jsme požádali
o rozhovor. Poskytnuté údaje jsou
k pondělku 23. listopadu 2015.
Jaká je četnost výjezdů HBZS?
Pokud hovoříme o výjezdech v revíru společnosti OKD, je třeba
zdůraznit, že je rozdělujeme na lékařské výjezdy sanitních vozidel
a důlní, při kterých vyjíždějí všichni členové stálé pohotovostní služby. K plné kardiopulmonární resuscitaci vyjíždí vybavené sanitní
vozidlo s lékařem, dvěma záchranáři-zdravotníky a řidičem-mechanikem báňské záchranné služby. Lékařskému výjezdu v tomto roce houklo – tedy zazněl signál k výjezdu – ve 222 případech.
Kolegové z HBZS při nich ošetřili
224 pracovníků, z toho 132 v dole.
K úrazům jsme měli 125 výjezdů,

zbytek připadá na nevolnosti – kolapsy, bezvědomí, bolest na hrudi, podezření na srdeční příhody či
hypertermické příznaky.
Důlní výjezdy znamenají nástup tří čet báňských záchranářů, řidičů-mechaniků báňské záchranné služby a velících techniků – šestadvaceti lidí – plus opět
lékařský výjezd. A zde mohu s potěšením konstatovat, že v letošním roce jsme uskutečnili jen
sedm důlních výjezdů spojených
s faktickým zásahem výjezdových
čet. V posledních třech letech jejich počty neklesaly pod šestnáct.
Samostatnou kapitolu pak tvoří
takzvané storno důlní výjezdy spojené s ověřováním stavů vzniklých
po vysokoenergetických geomechanických jevech v jednotlivých
dobývacích prostorech OKD. Při
tomto typu důlního výjezdu pohotovostní záchranářské čety do podzemí nefárají, neboť v průběhu jejich dojezdu na příslušný důlní závod byl inspekční službou ověřen
bezpečný stav pracoviště ovlivněného geomechanickým jevem
a vyloučeno zranění zaměstnanců
na těchto pracovištích. Takovýchto
storno důlních výjezdů proběhlo
v letošním roce již třicet čtyři a tento počet nijak nevybočuje ze statistiky posledních tří let.
A proč je méně důlních výjezdů?
Dlouhodobě nejčastějšími typy
důlních výjezdů spojených s fáráním výjezdových čet báňských
záchranářů jsou zásahy spojené
s důlními otřesy – tedy geomechanickými jevy – a důlními či
povrchovými požáry. Co se důlních otřesů a geomechanických
jevů týče, vyráželi a fárali jsme
k nim letos jen dvakrát. Provedli
jsme průzkum třídy po otřesu

Hlavní inženýr HBZS Zdeněk Pavelek v garáži výjezdových automobilů.

Záchranář od dob studií
Ještě na Hornicko-geologické
fakultě VŠB v Ostravě absolvoval
Zdeněk Pavelek v roce 1989 kurz
pro báňské záchranáře. Naplno
k nim však nastoupil až v roce
2003 (mezitím působil na šachtě
Lazy, od revírníka v přípravách prošel různými posty až
po vedoucího ZBZS a hlavního
inženýra závodu). V roce 2005
se stal na HBZS v Radvanicích
zástupcem ředitele, vedoucím
pohotovostních sborů a hlavním inženýrem. Na svou alma
mater se před časem vrátil jako
vysokoškolský pedagog; působí
v Institutu hornictví HGF.
na jižní lokalitě Důlního závodu
2 a ošetřovali horníka v bezvědomí v porubu na darkovské lokalitě Důlního závodu 1. Pokles výjezdů k otřesům je důsledkem striktně prováděného systému prognózy a prevence důlních otřesových
jevů, který máme v OKD na skutečně špičkové světové úrovni.
A je potěšitelné, že tento systém
vychází především z české školy geomechanické a geofyzikální
vědy. Kromě množství aktivních
protiotřesových opatření – odlehčovací vrtání, bezvýlomové trha-

cí práce – se provádí také nemálo opatření pasivních. Mezi nimi
bych za velmi významné označil
zavedení ISI – Informačního systému pro identiﬁkaci v dole, prostřednictvím něhož je automaticky sledován pohyb lidí v porubech
zařazených do vyšších stupňů nebezpečí důlních otřesů. Osoby
pracující na těchto pracovištích
jsou prokazatelně na nejbezpečnějších místech v porubu ve chvílích, kdy lze očekávat projev důlního otřesu nebo geomechanického jevu.
Z pěti letos vzniklých požárů jsme vyjížděli dvakrát na povrch – na skládku dřevní štěpky ve Sviadnově a k vývinu kouře v hlavní rozvodně na Staříči
na Důlním závodě 3, kde jsme byli
nuceni asistovat při zajištění bezpečnosti zaměstnanců přestupujících z klece do lezního oddělení. U důlních požárů jsme zasahovali opět na Staříči a v lokalitách ČSA a Darkov, zde bohužel
se zapálením metanu s tragickými následky. U endogenních požárů – samovznícení uhlí – je snížení jejich četnosti způsobeno
mimo jiné zvyšující se intenzitou
inertizace ohrožených pracovišť.
V roce 2010 činila měrná spotřeba
plynného dusíku v OKD celkem
7,93 kubíku na vydobytou tunu
uhlí, v roce 2014 pak 14,53 m3.

Statistika výjezdů za poslední léta

Fárání chlapů z HBZS k otřesům a požárům člověk zatím spočítá na prstech
vlastních rukou.

taktiky vedení zásahů báňských
záchranářů, zejména ve ztížených
mikroklimatických podmínkách.
Snažíme se o zkvalitnění sledování tepelné zátěže na organismus
zasahujících osob a jejího vyhodnocování. Souvisí s tím například
i záměr využívání technického potenciálu ISI – Informačního systému pro identiﬁkaci v dole, propojení různých monitorovacích
systémů atd. Sledujeme, co se
v této oblasti děje i jinde. Kolegové
v Polsku kromě vývoje nových
prostředků pro transport zraněných v dole pracují na návrhu oděvu snižujícího tepelnou zátěž organismu báňských záchranářů.
Tyto trendy jsou pro HBZS samozřejmě zajímavé.

V letošním roce očekávám, že
měrná spotřeba plynného dusíku přesáhne výrazně hodnotu 15
kubíků na jednu vydobytou tunu
uhlí. U požárů pomáhá k jejich
včasné identiﬁkaci, a tedy rovněž
přijetí adekvátních bezpečnostních opatření, i podrobný a nepřetržitý monitoring důlního ovzduší
či parametrů důlního větrání.

 354 lékařských a 17 fáraných
důlních v roce 2012
 291 lékařských a 16 fáraných
důlních v roce 2013

 384 lékařských a 17 fáraných
důlních v roce 2014
 222 lékařských a 7 fáraných důlních v roce 2015 (do 23. listopadu)

Souvisí s tím
podmínky dobývání?
Ano, vztahuje se to zejména
na důlní otřesy. V současné době
je v OKD uskutečňována hornická činnost ve dvou – z hlediska
důlních otřesů – vyjmenovaných
krách. Tedy v důlních oblastech se
zpřísněným režimem protiotřesových opatření, která plynou z nařízení státní báňské správy. Jedná
se o 7. kru v lokalitě Lazy a ve 22.
kře o dobývací prostor bývalého
Dolu Doubrava, ohradník, který
spadá pod lokalitu ČSA. V podstatné části letošního roku byla
a stále ještě je v obou krách hornická činnost vedena s využitím
ochranného účinku vydobytých
nadložních slojí. Tyto ochranné
účinky, časoprostorová konﬁgurace rozfarávek i jiné faktory znamenají, že momentálně není v lokalitě Karviná dobýván ani jeden
porub ve třetím stupni nebezpečí
důlních otřesů. Taková situace se
v podmínkách činných dobývacích prostorů ostravsko-karvinského revíru zaznamenávala a zaznamenává jen zcela ojediněle.
Jak hodnotíte
bezpečnost v OKD?
Jistě kladně! Vždyť za poslední dobu byl v revíru společnosti OKD odveden v oblasti BOZP
obrovský kus pozitivní práce.
Zvyšuje se inertizace dusíkem,
zkvalitňuje monitoring složení důlního ovzduší a parametrů důlního větrání, zkvalitňují se protiotřesová, protiprašná
a protipožární opatření. Fungují
motivační programy. Povědomí
o zásadách bezpečné práce
i možných rizicích hornické činnosti se u zaměstnanců zvyšuje
různými kampaněmi. Působivé
byly ukázky výbuchů ve štolách
ve Štramberku.
Máte ve výbavě nějaké novinky?
Technicky žádné převratné, stojící za zaznamenání. Spíše bych je
charakterizoval tak, že se v současnosti pracuje na vylepšování

FOTO: Radek Lukša a HBZS, Ostrava

„Intenzivnější inertizace
dusíkem, lepší
opatření v protiprašné,
protipožární
a protiotřesové prevenci
i kampaně zaměřené
na zaměstnance – to vše
vede k vyšší bezpečnosti
v revíru," konstatoval
Zdeněk Pavelek

Vedoucí lékař HBZS Aleš Menšík
po vyfárání při lékařském výjezdu.
Jak časté jsou zásahy
v rámci IZS?
V letošním roce jsme ze strany hasičů, zdravotníků ani bezpečnostních složek neregistrovali požadavky na spolupráci. Paradoxně
nejčastější výjezdy v rámci
Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje se tak odehrávají na šachtách
společnosti OKD. Příkladem je
požár štěpky v lokalitě Sviadnov
či zásah v povrchové rozvodně
na Staříči. Excelentní se však ukázala spolupráce dalších složek
IZS s HBZS před rokem při důlním otřesu v doubravském ohradníku. Ve 22. kře jsme tam ošetřili třináct lidí, deset nám pomáhala transportovat do nemocnic
letecká záchranná služba a sanitky zdravotnické záchranné
služby Moravskoslezského kraje. Dalším příkladem spolupráce složek IZS a HBZS pak byl výbuch v budově celního úřadu pro
Moravskoslezský kraj v Paskově
na podzim loňského roku.
Radek Lukša

Jde o zbytečný humbuk? Spíše o poučný příběh!
Příběh se šťastným koncem. Ale...

Ne každý dokáže
v krizových situacích
zachovat chladnou hlavu,
rozhodnost a odvahu.
Kateřina Blechová
to vše prokázala

Co se vlastně stalo
„Ano, je to tak. V jedné z kanceláří propagace, která sídlí v přízemí budovy, byl použit hasicí přístroj,” potvrdil nám Pavel Zajíček,
vedoucí oddělení řízení bezpečnosti hornické činnosti OKD.
„Začal hořet elektrický přímotop.
Naštěstí poblíž, jen několik metrů
od topidla, pracovala jedna ze zaměstnankyň oddělení. Ta na oheň
upozornila.”
„Stála jsem u pracovního stolu otočená bokem k elektrickým kamínkům, když jsem ucítila štiplavý zápach,” vzpomíná.
„Otočila jsem se a z topidla šlehaly asi třiceticentimetrové plame-

gaci to vypadalo zase jako dříve.
Jenže, příběh se šťastným koncem
mohl dopadnout i jinak! Co kdyby
Kateřina Blechová volání neslyšela? Co kdyby křik včas neslyšel ani
nikdo jiný? Jak by to dopadlo, kdyby pracovnice propagace v době

Co k případu říká Pavel Zajíček
FOTO: Josef Lys

DARKOV – „Děláte z toho zbytečný humbuk. Byla to jen drobnost,
malá nehoda. Vlastně se nic nestalo.” Také tato slova zazněla, když
jsme se začali zajímat, cože se to
ve středu 18. listopadu v prostorách
propagace lokality Darkov Důlního
závodu 1 po jedenácté hodině dopoledne dělo. Prý tam hořelo!

Ano, vše dopadlo dobře. Služební
přímotop šel do šrotu, ale k jiné
škodě či újmě na zdraví nedošlo. Pořádně se vyvětralo, uklidil se prášek z hasicího přístroje, vytřela se podlaha a v propa-

Kateřina Blechová ukazuje na místo, kde stál hořící přímotop.
ny. Zpanikařila jsem. Vždyť docela blízko byly papíry, nábytek,
barvy, prostě hořlavý materiál.
Vyběhla jsem na chodbu pro hasicí přístroj a začala volat o pomoc.
Jenže hasičák jsem v té hrůze přehlédla. Prostě jsem ho neviděla.”

Zaslechla volání hořííí

Nebylo to zas až tak dramatické,”
říká pohotová žena. Té pracovnice
propagace dlouho děkovala a překvapeně vysvětlovala: „Nevím,
proč jsem hasičáky na chodbě neviděla. Přitom kolem nich denně
chodím. Prostě jsem zazmatkovala.
Ještěže mé volání o pomoc bylo přes
dveře slyšet.”

Volání naštěstí zaslechla Kateřina
Blechová, komoditní nákupčí
OKD, která v tu dobu šla přes recepci na oběd. Hoří, hoří! se ozývalo za dveřmi chodby vedoucí k propagaci. Kateřina nezaváhala a spěchala za hlasem. Za dveřmi ještě nevěděla, co přesně vzplálo. Proto ze
stěny raději vzala práškový hasicí
přístroj, vběhla do místnosti a hořící topidlo uhasila. „Stačilo na něj
párkrát stříknout a bylo po požáru.

Důležité je vědět, kde jsou na našem
pracovišti umístěny hasicí přístroje.

Pravděpodobnou
příčinou požáru byla
technická závada
na elektrickém spotřebiči – přímotopu. Podle
vedené knihy revizí byla
provedena poslední
kontrola v prosinci
loňského roku. Její výsledek zněl: bez závad,
v pořádku. Celá tato
událost by měla sloužit k mobilizaci
lidí i v kancelářích, k uvědomění si
základních pravidel bezpečnosti.
V tomto případě k požární prevenci.
Na chodbách jsou vyvěšeny požární směrnice, visí hasicí přístroje
a hadicové skříně. Ruku na srdce,
uvědomujeme si, kam máme běžet
pro hasicí přístroj? Co se může
s tímto přístrojem hasit? Kde jsou
únikové cesty? Máme oštítkované veškeré elektrospotřebiče
na pracovišti a provedené kontroly
a revize? Máme to zaevidováno
v Knize kontrol?

Při školení o požární
ochraně či první pomoci
bývají mnozí nesoustředění, „vypnutí“. Jenže
ve chvíli skutečné události jsou jeho účastníci
ve stresu a mozek jim
pracuje zhruba na 30
procent. V takových případech člověk dělá automaticky pouze věci,
které má dobře naučené, zažité,
natrénované. Jinak situaci často
nezvládne. Zpanikaří a na nic si
nevzpomene.
Proto všem doporučuji:
Namodelujte si situaci, že zrovna
nyní začne něco hořet. Co budete
dělat? Položte si otázku: Mám
splněná veškerá preventivní
opatření – kontroly a revize?
Vím o prostředcích požární
ochrany a zařízeních, která mám
na pracovišti?
V případě vzniku události je
třeba zachovat klid a rozvahu.

vzniku požáru nebyla poblíž?
Stačilo pár minut a...

Duchapřítomná reakce
Co prožívala náhodná dobrovolná hasička Kateřina při zásahu?
„Když jsem u turniketů zaslechla slabý hlásek hoří, hoří, bez zaváhání jsem se rozběhla za ním.
Nevěděla jsem, že hoří elektrický
teplomet, takže jsem ze stěny strhla raději práškový hasicí přístroj,
který je určený pro hašení požárů i pod elektrickým proudem.
Z hasičáku jsem vytáhla pojistku
a oheň rychle uhasila. Přesto jsem
kolegyni řekla, ať topidlo odpojí ze
zásuvky, a doutnající topidlo jsem
pro jistotu dohasila. Otevřely jsme
okna a já šla po svém. Nic mimořádného na tom nebylo,” popisuje
se samozřejmostí v hlase.

Zachovej klidnou hlavu
A co doporučuje lidem, kteří se dostanou do podobné situace? „Zachovat chladnou hlavu
a vzpomenout si na všechno, co
jsme se kdy o hašení požárů učili. V mnohých případech stačí logická úvaha. Vím, všichni nejsme
stejní. Někteří mohou ve vypjatých situacích zazmatkovat či zpanikařit. Myslím si, že v takových
případech pak je nejúčinnější hlasitě volat o pomoc. Snad nejúčinnější je ono slůvko HOŘÍÍÍ!, usmívá se Blechová.
Josef Lys

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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O dobré muzice, sportu
i společnosti OKD jsme
si povídali s kapelníkem
karvinské dechovky Malá
černá hudba. Ta v půlce
listopadu asistovala
u jubilejních narozenin
krále české dechovky
Josefa Vejvody

zonu, ve které se chce klub sportovně poprat o postup mezi českou elitu?
Moc celému klubu postup přeji, a to
nejen proto, že se staví krásný nový
stadion. Náměstek karvinského
primátora Jan Wolf do toho vkládá
mnohaleté úsilí, přestože mu dost
lidí hází klacky pod nohy a neustále zaznívají hlasy o tom, že by získané peníze z EU šly využít lépe. Já říkám, že nešly, neboť jde o účelovou
dotaci, která nejde použít na nic jiného. Jsem toho názoru, že Karviná
si nový stadion zaslouží.

KARVINÁ − Když se v Karviné
a blízkém okolí řekne jméno
Milan Kupka, všichni si jej dokáží zařadit k Malé černé hudbě či
Symfonickému dechovému orchestru Májovák. Málokdo už však
tuší, že kromě muziky je jeho další
velkou vášní fotbal. „Hrával jsem
za tehdejší Baník 1. máj Karviná,“
říká bývalý povrchový zaměstnanec Dolu 1. máj.

Vydali jste celkem čtyři alba.
Chystáte další?
To bychom rádi. Máme připravené skladby, dokonce i název alba,
ale na realizaci nám chybí ﬁnance.
Se vším všudy potřebujeme 160 tisíc korun. Kdybych měl kouzelný
prsten jako v pohádkové Arabele,
tak nové album vydáme takřka okamžitě. Bez něj to je složité.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Máte za sebou Slavnostní koncert
k sedmdesátinám Josefa Vejvody,
syna Jaromíra Vejvody, autora nesmrtelné polky Škoda lásky. Splnil
koncert vaše představy?
Byl krásný. Všichni jsme byli doja-

FOTO: Edmund Kijonka

Letos účinkujete už šestadvacátým rokem. Loni v listopadu jste uspořádali koncert k vašemu čtvrtstoletí. Jak na ta léta
vzpomínáte?
Musím si trochu postěžovat. Tady
na Karvinsku hrajeme málo. Rádi
bychom se předvedli našim posluchačům, ale bohužel organizátoři různých akcí dávají přednost jinému hudebnímu žánru. Všechno
jde s dobou, tomu rozumím. Ale nesmíme zapomínat na to, že Karviná
je hornické a lázeňské město.
Myslím si, že by se mělo dechovce
dávat víc prostoru. Hrajeme hodně
u sousedů v Polsku, kde nás milují a znají naše texty. To je moc fajn.
Jinak si nemáme za ty roky na co
stěžovat. Jen kdybychom mohli víc
hrát u nás v Karviné a okolí.

Má tým po sportovní stránce
na první ligu?
Když sleduji nejvyšší fotbalovou
soutěž v televizi, tak si myslím, že
ano. Samozřejmě by to chtělo kádr
trochu posílit. Ale to se už opět bavíme o penězích.

Milan Kupka po vystoupení na tradičním festivalu Máj nad Olzou v Lázních Darkov.
tí, i slzička ukápla. S Pepíkem, jak
říkám Josefu Vejvodovi, se známe
od roku 2001. Od něj vzešel prvotní impulz uspořádat jeden z koncertů k jeho životnímu jubileu u nás
v Karviné. Jsem rád, že se všechno
vydařilo na výbornou a koncert se
podle vřelých ohlasů líbil.
Čeká vás do konce roku s Malou
černou hudbou ještě nějaké
vystoupení?
Ne, pro letošní rok už máme dohráno. Mě však ještě čeká pár akcí,
především hornické skoky přes

Kapelník Milan Kupka
Celý život pracoval na šachtě
Důl 1. máj. Sice ne přímo
v podzemí, nýbrž vykonával
funkci úředníka – především
v investiční výstavbě. Milan
Kupka pracoval v OKD v letech
1971 až 2000. Účastnil se mnoha jednání tehdejšího vedení
společnosti, a tak ve své době
byl „v obraze“. Po odchodu ze
šachty byl nějaký čas bez práce,
poté nastoupil do Lázní Darkov,
kde pracoval až do roku 2012.

kůži, které mám moc rád. Panuje
tam příjemná atmosféra, pije se
pivo, účastníci zpívají hornické písně a na programu jsou také tradiční havířské soutěže nebo čtení „šleﬂů“. V sobotu 21. listopadu jsem navíc společně s Evženem Drobkem
vystupoval ve Stonavě na hornické
Barborce.
Jaká vystoupení plánujete na příští rok?
Kromě těch tradičních na karvinském knižním jarmarku či Máje
nad Olzou, který se snad uskuteční, bychom chtěli opět po čtyřech letech zamířit, po konzultaci s Josefem Vejvodou, do Prahy
na Mezinárodní festival malých
dechových orchestrů Vejvodova
Zbraslav. Ale samozřejmě to je zase
o penězích, protože to není úplně
levná záležitost. Moc rádi bychom
také zahráli lázeňským hostům
Lázní Darkov.
Odbočme od muziky a pojďme
ke sportu. Lidé vás mohou potkávat na druholigových utkáních
Městského fotbalového klubu
Karviná, jehož generálním partnerem je už řadu let společnost
OKD. Co říkáte na probíhající se-

Sám jste fotbal také hrával?
No samozřejmě. Fotbal miluji, byl
jsem takový hračička. Kopal jsem
za Baník 1. máj a ještě před třemi
lety jsem dokonce hrával za starou
gardu na ZŠ Dělnická, kde jsme se
potkávali s bývalými fotbalisty. Ale
když jsme u toho sportu, tak chci
dodat, že jsem jeho velký fanoušek.
Občas zajdu také na házenou, kdysi
jsem chodíval i na karvinský hokej.
Ve společnosti OKD jste dlouhou
dobu pracoval, takže se vás nemůžu nezeptat. Jak vnímáte současnou těžkou situaci na trhu?
Vím, že ceny uhlí se pohybují hodně nízko a mrzí mě to. Vedení OKD
bojuje ze všech sil a já věřím, že se
ještě nějakou dobu těžit bude a lidé
nepřijdou o práci. Zásob tady je pořád dost.

FOTO: Josef Talaš

Dechovka, fotbal a šachta:
to je život Milana Kupky
Kuřátka se jmenovalo jedno z vystoupení předškoláků.

SHOW HAVÍŘOV V POHYBU
S „NADAČNÍMI“ SPORTOVCI
objevily děti z jedenadvaceti mateřHAVÍŘOV – Městská sportovní
ských škol a žáci deseti základních
hala – známá také jako Slavia – má
škol, soubor Vonička, taneční škola
kapacitu lehce pod šest stovek
Horizonty, taneční skupiny Limit DC,
diváků. Čtvrteční veřejná generálka
mažoretky či Maniak Dance (se
i páteční galavečer Havířov v pohyzávěrečným číslem Valkýry mu patřil
bu ji dokázaly bez problémů zcela
snad největší aplaus). Dále sporzaplnit. A účinkujících, od předškoltovní oddíly včetně havířovských
ních dětí po sportovní veterány, se
gymnastek, ﬂorbalistů a ragbistů,
zde představilo skoro jednou tolik,
kteří rozvíjejí svou činnost i díky
co lidí v publiku!
partnerství s Nadací OKD.
„Chtěli jsme opět předvést, co
Ve čtvrtek 19. listopadu
všechno v Havířově umíme, a myse uskutečnily
dvě
slím, že jsme to dokázali,“
,“
usk
kratší
nechala se slyšet Blankaa
krat dopolední
zkoušky a geneMandáková z odboru
zk
školství a kultury
rrálka. V pátek 20.
přípravy vyvrchoměstského magistrálilly slavnostním
tu. Ten pořádá show
h
kujícíc
galavečerem.
Havířov v pohybu
Tolik účin letošní
v
„Program trval
u příležitosti významse objevilo ské
ného výročí. Poprvé
ddvě a půl hodiny.
havířov
Bez pauzy, jinak
se tak stalo v roce
Be
show.
bychom
2005 při padesátinách,
bych to neukočírovali. PProběhl důstojně
podruhé v roce 2010 při
a lidem se líbil,“ poznamenala
pětapadesátinách a potřetí letos
Mandáková s tím, že na oba večery
na šedesáté narozeniny nejmladšího
měli už předem plně obsazeno. Méně
města v České republice.
spokojeni se nicméně cítili příbuzní
Vystoupení si všichni chystali
dětských účinkujících, protože je
ve vlastní režii. Na choreografce
nepouštěli do zákulisí. To ale kvůli
Ivaně Kožmínkové pak bylo sladit
bezpečnosti.
všechno dohromady. V hale se
uzi
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V prvním listopadovém týdnu vláda schválila dřívější odchod horníků do důchodu. Jaký na to máte
názor?
No zaplaťpánbůh! Ale ještě to musí
schválit parlament. Každopádně je
to jen dobře, protože práce v dole
je nesmírně náročná. Sám to vidím na našem bubeníkovi Pavlu
Dzidovi, který pracuje na šachtě a všechny předpoklady k tomuto předčasnému odchodu do penze
splňuje. Sil nejen jemu ubývá. I proto jsem rád, že se k tomu konečně
vláda takto postavila. Snad všechno dobře dopadne a nová pravidla
začnou od října příštího roku platit.
Adam Januszek

Kominíci v podání ZŠ Karolíny Světlé a TJ Baník Havířov.

Spravil by to místo pokuty bykovec?
Přišel sem v ponděli navečer
Na Upadnicu kapku nasrany. „Co se
robi?“ ptal se Poldek. „Ale, byli zme
včil ze synkem na Valachach u Cyrila
domluviť se na paleni, bo už ma kvas
skoro hotovy, a cestu tam a zpatki nas
štyry razy zastavili policajti!“ odpověděl
sem. „A co se diviš?! Isto hledali jakesik
lumpy! Třeba kerysyk zdrhnul z kriminala,
či dostali hlašku, že se přes našu republiku zas přesuva jakysyk tyn zbuj z ISS
co chce zas kajsyk v Evropě vraždiť…
A když se kukněš do špigla, tuš hned
uvidiš lumpa aji když maš fusy šedive
a ni černe, jak je maju ti džihadisti,“ smjal
se Antek a utikal před pivnim tackem,
co sem po nim šastnul. „Dycki, aji když
tutově vim, že sem nějel rychle a žadny

přestupek nězrobil, když mě zastavuju,
tak se spotim. To je tajak kdysik na hranicach, jak vylez z kukaně celnik... Ale
musim ku temu přidať cosik srandovniho.
Jak vitě, moja Mařa je fakt pedant na čistotu! A podle reklam, kere ukazuju, že
tam, kaj použivaju ty všelijake připravky
v zachodovych misach, možu pry děcka
jesť aji z hajzla! Tak je to pry čisťučke.
Tuš Mařa kupila taki dvubarevny bazmek
– jedna čast je červena a druha modra.
Přesně tak, jak vypadaju majaki na policajtskich autach. Zavěsila to potvorstvo
do misy a čekala pochvalu. V nedělu
k nam přišel synek a zašel aji na zachod.
Hned však z něho vyletěl a smjal se: To
ziram, vy matě na hajzlu policajty! Když
měřiju na cestach rychlost aut, to chapu,

ale že by vam měli měřiť rychlosť guven...? – Něstačil uskočiť a už měl hadru
na pysku!“ dodal sem ešče.
„Ale musiš, Lojzek, uznať, že akce
na kontrolu rychlosti a dodržovani
předpisuv by měli robiť furt! Bo tych
mladych hňupuv za volantem je třa
chytať a trestať každy den!” pravil Antek.
„A jak ich chceš trestať?! Oto sem jel
do Ostravy a na křižovatce kolem mě
profrčel asi osumnactilety hajzlik v bavoraku na červenu a ešče při tym telefonoval. Když sem ho u obchoda dostihnul
a zeptal se esli vi, jake přestupki porobil,
klidně mi řeknul: Kdybys na to měl,
dědku, tak je budeš dělat taky! – Myslel
sem, že mu rozbiju pysk. Ale neměl
sem na to...!” pravil Jiřik. „A co s takimi

gaunerami možu robiť policajti!? Z pokuty se ti spratci nic
něrobja, bo do nich

rodiče valu prachy vrchem spodkem.
Tuž se po cestach hoňa tajak v akčnich
ﬁlmach,” přidal se Poldek. „Ja bysem
navrhnul tělesne tresty. Jeděš o dvacet
kilometru rychlejši než je povolene?
Dostaněš dvacet ran bykovcem přes
hřebet. A to bystě viděli, kdyby takeho
frajera zastavili na štrece z Ostravy
do Prahy tři razy, tak by před Prahu
to svoji auto už enem tlačil, aby
zas něvyfasnul,” řeknul sem.
Erďa enem přikivoval a hned
přidal tyn svuj: „Stoji chlop
na nadraži a onanuje. Přidě
ku němu vypravči a pravi:
Pane, nehoňte se! Už vám to
stejně ujelo! – Fajne, ni?”
Tuž zdař bůh, vaš Lojzek
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Adventní čas bude v hornických měs

Opravená budova Domu PZKO v Karviné-Fryštátě blízko ZŠ Dr. Olszaka.

Dům PZKO září novotou
Velké úsilí dobrovolníků obléklo
dům do krásy. Poláci žijící
v Karviné mohou být na výsledek
své práce pyšní

pořádali ples, Zahradní slavnost nebo
výroční schůzi, a když bylo nutné
přiložit během rekonstrukce ruku
k dílu, nebylo co řešit. Lidé by si měli
pomáhat,“ říká Jan Vlášek s tím, že
podle potřeby pomáhalo vždy několik
KARVINÁ – Čtvrtek 19. listopadu je
chlapů. „Teď je to tady opravdu velmi
datum, kdy se za účasti představitelů
pěkné,“ říkají oba svorně.
samosprávy a institucí z ČR i Polska
Už nějaký čas řeší KKH Důl
uskutečnilo slavnostní znovuotevření
Gabriela problémy se zázemím.
Domu PZKO v Karviné-Fryštátě. Ten
„Kdysi dávno jsme měli svůj prostor
prošel několikaletou rozsáhlou rekonv Karviné-Dolech, jenže tam nás
strukcí díky dotacím a příspěvkům
několikrát vyrabovali místní nepřizpůveřejných institucí i soukromých ﬁrem
sobiví spoluobčané.
Následně
a osob.
p
jsme se
„Všichni máme velkou
ou
s přestěhovali
radost, přestože ještě
na Důl
D 9. květen, ze
kterého jsme bohužel
nejsme ve ﬁnální fázi
kt
rekonstrukce. Chybí
ttaké museli odejít.
Dodnes nás to
nám například domrzí. Momentálně
dělat zahradu nebo
ra
p
o
a
korun stál
schůzujeme na karzbytek interiéru.
ů
n
io
il
n
o
m
Tolik
spěli i sp
PZKO. Při
vinské faře, kde si
Každopádně před
va Domu
zoři,
mimo jiné musíme
rekonstrukcí byl
m
BO či
POLC AR
mj. ﬁrmy
dávat pozor na pusu,
stav budovy tristní.
dá
racující
p
lu
o
sp
POL-Alpex D.
V havarijním stavu bylaa
aby nám z ní nevypas OK
dávala neslušná slova,“
především elektroinstalaalace a o moc lépe na tom
m nebyla
podotýká s úsměvem Vlášek.
„Ovšem snad se blýská na lepší
voda ani plyn. Abychom mohli náš
časy,“ přidává okamžitě Vladislav
prostor s klidným svědomím využívat
Pietrasz. „Máme přislíbenou místnost
či půjčovat, byla rekonstrukce nepod objektem „Centrum“ v karvinské
zbytná,“ vysvětlil předseda MK PZKO
části Mizerov. Tak snad to dobře
Karviná-Fryštát Janusz Waloszek.
dopadne,“ přejí si oba.
Na slavnostním znovuotevření
Celková částka oprav fryštátského
nechyběla řada hostů a dobrovolDomu PZKO se vyšplhala na pět milioníků, kteří se jakýmkoliv způsobem
nů korun s tím, že například tři miliony
podíleli na obnově budovy. Mezi nimi
pokryly dotace a přes čtvrt milionu
také v hornických uniformách dva
poskytli sponzoři (mimo jiné externí
zástupci Kroužku krojovaných horníků
ﬁrmy POLCARBO nebo POL-Alpex
Důl Gabriela – Jan Vlášek a Vladislav
spolupracující s OKD).
Pietrasz. „Něco za něco. My jsme tady
aja
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KARVINÁ − Za necelý měsíc jsou tady
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Poslední
listopadovou
neděli
(29. 11.) začíná Advent – období čtyř
neděl před vánočními svátky. S ním
je spojena celá řada tradic. Mezi ty
dávnější určitě patří adventní věnec se čtyřmi svíčkami nebo zdobení domovů jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí a požehnání. Ještě před tím, než se začtete
do předvánočního programu, který
připravila hornická města a obce, si
připomeňme význam Vánoc.

První vánoční stromek se
v Česku objevil v roce 1812
Vánoce tradičně oslavují narození
Ježíše Krista, ale obecně jsou chápány také jako jeden z nejvýznamnějších civilních svátků. Všeobecně se
v křesťanské církvi slaví od 7. století.
Nejstarší oslavy narození Páně probíhaly zřejmě v Římě – první písemná zpráva se váže k roku 336. Jedním
ze symbolů Vánoc, bez kterého se
neobejde takřka žádná domácnost,
je vánoční stromeček. Přestože se
zdobí už více než 400 let, v Česku
rozhodně tak dlouhou tradici nemá.
Poprvé ho postavil až v roce 1812
ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Nový zvyk
se však prosazoval hodně pozvolna,
navíc si ho mohly dovolit převážně
bohaté pražské měšťanské rodiny.
Do venkovských stavení pronikaly
ozdobené vánoční stromky pomalu – až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.

FOTO: Adam Januszek a Radek Lukša

FOTO: Adam Januszek

K bohatému kulturnímu
programu pro všechny
věkové kategorie
přispěla jako už tradičně
také Nadace OKD

V době adventu narazíme na betlémy různých druhů i velikostí. Jedno je však jisté – v Betlémě se narodil Ježíš Kristus.
vánoční jarmark. Ten společně
s městem připravil MěDK a Nadace
OKD. Primátor města tradičně
krátce před pátou odpolední rozsvítí vánoční strom a advent v Karviné
tak bude oﬁciálně zahájen, Potrvá
až do 22. prosince.
„Především na přání veřejnosti město načasovalo bohatý kulturní program do odpoledních a podvečerních hodin,“ řekla mluvčí
Karviné Šárka Swiderová s tím, že
oblíbený stánkový prodej bude probíhat každý všední den od 10 do 18
hodin, o víkendech do 19 hodin.
Atmosféru dvoutýdenního jarmarku bude dotvářet historická tržnice s litím olova, prací kovářů, mincovnu mistra pregéře a ukázky ražby. Nebudou chybět živé ovce či
Ježíškova pošta, divadelní a ﬁlmové pohádky pro nejmenší či vystoupení žáků karvinských základních
a mateřských škol.
Ještě před jarmarkem mají všichni zájemci možnost zajít (1. prosince
v 18 hodin) do kostela Povýšení sv.
Kříže na koncert Od adventu do Tří

Karvinský vánoční jarmark
v centru
KARVINÁ – Obyvatelé Karviné už
mají ve svých kalendářích poznamenáno datum 6. prosince, kdy
začne tolik očekávaný Karvinský

Králů. Za doprovodu dvou kytaristů zazpívá Irena Budweiserová.

Kryštof u havířovského
vánočního stromu
HAVÍŘOV – Opět po roce jednoznačně
vyčnívá program adventního období
v Havířově. Kromě Vánočního městečka, které bude v obležení od 5.
do 20. prosince v centru města, totiž první prosincovou neděli krátce po slavnostním rozsvícení jednoho ze tří vánočních stromů vystoupí
možná nejpopulárnější kapela současnosti Kryštof. Její podzimní turné navštívilo přes 90 tisíc diváků.
Dvakrát hrála v Ostravě, Brně, Praze
a jednou pak v Liberci a Pardubicích.
Očekává se skvělá show, ale také davové šílenství a dopravní kolaps
srovnatelný s vystoupením skupiny
Kabát na Havířovských slavnostech
v roce 2011.
Ale také další program Vánočního
městečka, jehož program podpořila těžařská nadace stejně jako
v Karviné, je nesmírně bohatý – každý den jiná kapela a jiný program pro
všechny věkové kategorie.
Do Havířova dorazí například
Aleš Brichta, Roman Vojtek, Jiří
Schelinger revival, Vašo Patejdl z nesmrtelné kapely Elán či Rock´n´Roll
Band Marcela Woodmana. Každý
den bude k dispozici výtvarný skle-

Slezskoostravský hrad nejen s betlé
OSTRAVA – Už popatnácté zpestří
adventní i vánoční čas návštěvníkům Slezskoostravského hradu
expozice betlémů z nejrůznějších
něný stánek Asterix, zvířátka, historická tržnice, pravá moravská zabíjačka, ukázky vánočních tradic,
betlém, lití olova a další.
Advent v Havířově ale nebude
omezený pouze na akce na náměstí. „Nejen obyvatele našeho města zveme do KD Radost na 15. výstavu betlémů, která bude probíhat od 2. do 30. prosince. Zajímavý
program si chystají také v knihovnách, v Muzeu Těšínska nebo kostelech. Na Štědrý večer pak v centru Havířova proběhne oblíbená Půlnoční pod širým nebem.
Začátek je naplánován na desátou
večerní,“ informovala havířovská
mluvčí Eva Wojnarová.

Tradiční akce v Orlové
podpořila Nadace OKD
ORLOVÁ – Adventní čas v Orlové odstartuje na Náměstí 28. Října slavnostním rozsvícením vánočního stromu v pondělí 30. listopadu.
Bohatý program začne od půl páté

Advent na trůnech v DKMO
Těžařskou nadací podpořený taneční spolek Bílá holubice zve na IV.
ročník koncertu Advent na trůnech,
jenž se uskuteční na Mikuláše v neděli 6. prosince od 19 hodin v Domě
kultury města Ostravy. Jako host se
představí Jarek Nohavica! „Letos
přibyla i novinka vyžádaná přímo

návštěvníky našich akcí. Ti se ptali,
mohou-li přispívat formou dárcovské SMS. Ano, mohou, a to ve tvaru
DMS HOLUBICE na číslo 87 777.
Náš spolek z jedné zprávy obdrží
28,50 Kč,“ sdělila Xenie Kaducová
z Bílé holubice, ve které spolu účinkují zdraví a hendikepovaní.

Na ostravském Masarykově náměstí už postavili vánoční strom.

Překvapení na tradiční Hornické slavnost
Senioři u kulečníku

FOTO: JAroslav Břoza

KARVINÁ –Dobrou tradici drží
členové jednoho z Městských klubů
seniorů v Karviné-Ráji, kteří si
místně říkají „od Skleníka“ – duely
u kulečníkových stolů. Ve své klubovně na ulici V Aleji zjara i na podzim pořádají turnaj o putovní
pohár, který jim věnoval náměstek
karvinského primátora Karel
Wiewiorka (KSČM). Z pětatřiceti
hráčů podzimního kola se nakonec

absolutním vítězem a držitelem poháru stal Jiří Kula. Dařilo se i bývalému
„armáďákovi“ a jarnímu držiteli tohoto
putovního poháru Petru Kucharčíkovi
a Janu Kočanovi, který v minulosti
pracoval na Dole Barbora. Cenu rovněž převzali sportovní referent MKS
Jan Varga a také současný předseda
tohoto MKS Jaroslav Kempný. Turnaj
se totiž hrál na tři i čtyři koule.
Pozadu nezůstali ani přihlížející
fandové. Bývalý předseda rájeckého
MSK a ekonom dolu ČSA Vladislav
Řeha s Jaroslavem Swaczynou z Dolu
Gabriela například sehráli exhibiční
utkání v šachu.
Pokud i vy patříte mezi věkové
vrstevníky, kteří si zahrají kulečník
a šachy, zúčastní se společenských
akcí a výletů do přírody, rádi si
zatancují, zkrátka dobře se pobaví,
dveře rájeckého klubu seniorů jsou
otevřeny i pro vás.
Jaroslav Břoza

Hosté přejí havířům
k jejich svátku hodně
štěstí a také vyšší
ceny černého uhlí
na světových trzích
STONAVA – Bylo to pro mnohé
značné překvapení. Na tradiční
Hornickou slavnost Barborka, která se konala v sobotu 21. listopadu
ve Stonavě, zavítal místopředseda
Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. Přijel na pozvání Spolku krojovaných horníků
při obci Stonava, který slavnost každoročně pořádá.

Následovalo vystoupení mažoretek Juventus Karviná a pak už
začala neformální zábava s tancem při hudbě Karvinské dvojky
Milana Kupky a Evžena Drobka.
Výrobky domácí kuchyně, koláče
a zákusky chutnaly náramně, stejně jako další široký sortiment občerstvení. Trochu napětí přineslo
kolo štěstí a hlavně pak tombola.

Přemysl Sobotka přeje
horníkům štěstí

FOTO: Josef Lys

Vladislav Pietrasz a Jan Vlášek – členové Kroužku krojovaných horníků Důl Gabriela.

Přijela také delegace
polských horníků

Přemysl Sobotka převzal medaili ke stému výročí založení SKH při obci Stonava.

„Pana Sobotku jsme mezi nás zvali už loni na oslavy stoletého výročí našeho spolku. Jenže tehdy pro
pracovní zaneprázdnění přijet nemohl. Tentokrát mu to vyšlo a my
jsme tomu rádi. Věřím, že se mu
u nás bude líbit,” řekl nám před zahájením akce předseda pořádajícího spolku Ladislav Kajzar.

V úvodu nemohla chybět hornická hymna, která v zaplněném velkém sále PZKO navodila slavnostní
atmosféru. Mezi místními občany,
z nichž mnozí přišli ve slavnostních
hornických krojích, byli četní hosté,
mj. poslanec Ladislav Šincl, členové
klubů krojovaných horníků z našeho
revíru (Barbora, František, Gabriela,

ČSA) i sedmičlenná polská delegace krojovaných horníků a seniorů
dolu Jastrzębie vedená Marianem
Grochowskim. Představitelé SKH
při obci Stonava v úvodu slavnosti
předali Přemyslu Sobotkovi čestnou
medaili spolku a udělili mu právo přibít do dřevěné plakety spolku pamětní hřeb se svým jménem.

„Jsem rád, že jsem tentokrát
mohl přijmout pozvání krojovaných horníků ze Stonavy a přijet
mezi ně,” řekl v průběhu slavnosti Přemysl Sobotka. „Hornictví je
jedno z nejstarších řemesel a především v tomto regionu má hluboké kořeny. Patří k naší kultuře,
a proto je třeba ho ctít a dodržovat staré tradice. Je dobře, že jsou
mezi námi nadšenci, kteří takové
akce pořádají, že je dokážou zabezpečit jak organizačně, tak ﬁnančně. Krojovaní horníci za mnou
chodí do Senátu a svými prapory a uniformami vždy vzbudí velkou pozornost. Také já občas mezi

Panorama

émy
materiálů od amatérských i profesionálních tvůrců. K vidění bude
od soboty 5. prosince ve zdejší
galerii.

DOUBRAVA / STONAVA – Vánoční tvoření s Doubraváčkem 28. listopadu či obdobná akce v místní mateřské škole ve čtvrtek 3. prosince,
kde děti vytvoří vánoční dekorace. To jsou první předvánoční akce
v hornické obci. Tou rozhodně největší ale bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu v samotném
centru obce, a to v sobotu 5. prosince. Součástí je vánoční jarmark,
Ježíškova pošta a nebudou chybět
ani živé ovečky. Akce začne ve tři
hodiny odpoledne, o hudební produkci se postará například skupina Jiří Schelinger revival či Mirai.
Strom se rozsvítí úderem půl šesté. Rušno kolem něj bude také tři

Kryštof, Aleš Brichta, Ilona Czáková, Mirai, Jiří
Schelinger Revival, Petr Kolář. České hudební hvězdy
se stanou součásí předvánočních akcí v regionu
odpoledne vystoupením dětských
sborů, své umění předvede Taneční
klub Kmit. Hlavní hvězdou posledního listopadového dne, který podpořila Nadace OKD, bude známá česká zpěvačka Ilona Csáková.
Chybět nebude ani Ježíškova pošta,
stánky s občerstvením, zábavnými
artikly a na závěr také ohňostroj.
V pátek 4. prosince se orlovské
děti opět zapojí do celorepublikové akce Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Po rekordu z minulého roku jsou všichni napjatí, jestli se
ho podaří letos překonat. „Balonky
budou zdarma vydávány od půl třetí ve vestibulu kulturního domu.
Samotné vypuštění pak proběhne přesně v 15.15 hodin na náměstí,“ informovala ředitelka DKMO
Izabela Kapiasová.
V týdnu od 7. do 11. prosince budou souběžně probíhat dvě akce
podpořené Nadací OKD – Vánoční
výstava a Vánoční trh. Výstavu,
která je přehlídkou lidské zručnosti a tvořivosti, každoročně pořádá
kulturní dům. „Letošní zajímavostí
bude společná tvorba obrovské mozaiky s motivem města. Do skládání jednotlivých dílků se mohou zapojit všichni návštěvníci výstavy,“
informovala Kapiasová s tím, že

dny před Štědrým dnem, kdy se
u něj budou zpívat od čtyř odpoledne koledy.
Obec rovněž láká děti i dospělé
na Vánoční pohádku v Národním
domě s pravou vánoční atmosférou. Akce začne 16. prosince v 15.30 hodin. O den později je pak na pátou odpolední v kostele sv. Hedviky připraven tradiční Adventní koncert, který pořádá
obec společně s Římskokatolickou
farností Doubrava.

Ne, nezapomněli jsme ani
na Stonavu! Ta tradičně v centru obce chystá rozsvícení vánočního stromu. Ten se rozzáří v pondělí 21. prosince v 16 hodin za účasti
mnoha hostů a samotných obyvatel. K občerstvení bude připravena
gulášová polévka, čaj, svařák nebo
koblihy. „Pro nás začíná Advent
až touto akcí krátce před Štědrým
dnem,“ usmál se starosta Ondřej
Feber.

Ostravské centrum chystají
s předstihem
OSTRAVA – Smrky z beskydských
Starých Hamrů postavili již v pátek 20. listopadu na Masarykově
náměstí v Moravské Ostravě
a v sobotu 21. 11. pak i na Náměstí
Sv. Čecha v Přívoze. Rozsvícení je
plánováno na neděli 29. listopadu.
Na centrálním ostravském
Masarykově náměstí se uskuteční v tento den od 16 hodin kulturní
program s muzikálem Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť s herci
Divadla Jiřího Myrona a dětským
sborem. Programovatelné efekty na vánočním stromu se rozzáří od 17 hodin, načež vystoupí Petr
Kolář se svou kapelou.
Na stejném místě chystají již
od soboty 28. listopadu tradiční
vánoční trhy s ukázkami práce řemeslníků a hudebními vystoupeními. „Objeví se kluziště, betlém,
živá zvířátka, Ježíškova pošta,
vláček, historický kolotoč. Ožije
i Kuří rynek s hrami a výtvarnými dílnami pro děti, stánky s rybími či zabijačkovými specialitami,
středověkým ruským kolem, zimním kinem, ledovým barem, siloměrem či přenosy adventních koncertů,“ upřesnila mluvčí radnice Jana Pondělíčková. Od pondělí
23. listopadu se v centru moravskoslezské metropole zdobí ulice –
využije se k tomu na 470 zvonků,
hvězd, stromků, komet, vloček…
Zcela nová výzdoba v podobě světelných řetězů bude na Jiráskově
náměstí a Zámecké ulici.

Hlasování o havířovském přednádraží

Jedna z navrhovaných podob havířovského přednádraží.
HAVÍŘOV – Jaké chcete přednádraží?
Havířovská radnice nabízí obyvatelům
čtyři varianty budoucí podoby prostoru
před vlakovou stanicí a možnost hlasováním vybrat svého favorita.
„Radniční listy zveřejnily anketní lístky,
které mohou lidé vhazovat do uren na pěti
místech v našem městě. Elektronickou
formu hlasování jsme nespustili, byť se
všechny návrhy vzhledu přednádraží
objevily už i na městském webu,“ oznámila
mluvčí magistrátu Eva Wojnarová.
uzi

Další informace na straně 10
Připravili Adam Januszek a Radek Lukša

Město předložilo čtyři varianty
 návrh 1 – 152 parkovacích míst,
zastřešení ocelovou konstrukcí
a exteriérovými membránovými
plachtami
 návrh 2 – 152 parkovacích míst,
na zastřešení ocelová konstrukce
s bezpečnostním sklem, případně
akrylátem

www.rpgbyty.cz
840 114 115

Oblíbenou atrakcí vánočních jarmarků bývá historický kolotoč.

ti Barborka ve Stonavě
i zdraví. Proto přeji všem horníkům, hornickým spolkům a všem
lidem hodně štěstí.”

Bude usilovat o schválení
dřívějších hornických důchodů
Poslanec Ladislav Šincl se nám
v kuloárech svěřil, že je rád, že vláda
poslala do Sněmovny Parlamentu
ČR návrh zákona o dřívějších odchodech horníků do důchodu.
„Podařilo se nám to až napopáté. Všichni ministři za ČSSD byli
přítomni a podařilo se jim pro návrh získat své kolegy z KDU-ČSL.

Místopředseda Senátu zatlouká pamětní hřeb do plakety spolku.

Bohužel hnutí Ano se zdrželo.
Pokud by hlasování ve vládě nedopadlo dobře, byl jsem rozhodnut
tento návrh do sněmovny předložit
sám. Jsem rád, že se podařilo splnit to, co jsme hornickým odborům
před časem slíbili. Teď jsme připraveni protlačit tento návrh v poslanecké sněmovně.”
A co přeje Šincl horníkům k svátku sv. Barbory? „Hodně úspěchů
a aby se co nejdříve zvýšila cena
uhlí, zlepšily se ekonomické výsledky a zmizely starosti o budoucnost
OKD a celého regionu.”
Josef Lys

K Hornické slavnosti Barborka patří společenský tanec.

17/41-VII/15

ně zavítám. K těmto lidem a k jejich aktivitám mám vřelý vztah.
O to více mě mrzí, v jakém stavu se
naše černouhelné hornictví nachází. Jsme zaplavováni uhlím z celého světa. Těžko chápu, jak konkurence dokáže přivézt ze zámoří
tak levné uhlí. Nicméně věřím, že
i v době razantního poklesu cen se
nějaké řešení krize najde. Těžba už
však asi nikdy nebude taková, jako
před lety. Těžké je uhlí vykopat,
ještě těžší je ho v dnešní době prodat. Horníkům přeji hlavně hodně
štěstí. Když ho budou mít, budou

Ahard v karvinském studiu Hard Café.

ristou a zakladatelem Ahardu, pro
který i skládá muziku.
„Kompletní aranžování skladeb
je ovšem společným dílem všech
kluků v kapele. Jak nám to v nové
sestavě šlape, o tom se jistě přesvědčili návštěvníci letošních hornických slavností,“ podotkl „Jeki“.
Kromě něj a bubeníka „Sargiho“
tvoří Ahard i někdejší havíř z rubání Dolu František, basák Petr
Galambica. A zpěvák Honza
„Berny“ Bernátek s klávesistou
Lukášem „Boney“ Lipinou. Pilotní
skladby z připravované desky má
skupina na webu, poslala je také rádiím. A to i do Prahy či Plzně, kde je
často hrají.
uzi

FOTO: Magistrát města Havířova

Bohatý advent v Doubravě

ORLOVÁ – Lokomotiváře na závěsné dráze na lokalitě ČSA Důlního
závodu 1 Vítězslava „Sargo“
Sargánka čekají po práci další šichty. V nahrávacím studiu. Se spoluhráči z poloviny hornické orlovské
heavymetalové kapely Ahard totiž
chystá nové album. Dva promo songy – Zeď nářků a S temnotou – vypustili do světa!
„Natáčíme v karvinském studiu
Hard Café, proto jsme omezili koncertní činnost. Koncertní program,
který představíme v příštím roce,
bude asi ze šedesáti procent postavený na nových písničkách,“ přiblížil bývalý horník z rubání Dolu
Fučík Ivan „Jeki“ Jekielek. Je kyta-

FOTO: Radek Lukša

Napůl hornický Ahard chystá nové album

stech a obcích velmi pestrý
tuto akci zpestří soutěž o nejoriginálnější vánoční kulich nebo čepici.
Výstava bude probíhat v nově zrekonstruovaných galeriích kulturního domu a bude otevřena vždy od 9
do 18 hodin.
Trh s živou hudbou (New
Plus, Doraband) a bohatou nabídkou svátečního zboží je dalším lákadlem. Uprostřed týdne
(9. 12.) ještě dojde pod taktovkou
Cimbálové muziky Olšinka na zpívání koled. Všechno pak v pátek
11. prosince vyvrcholí jarmarkem.
Samozřejmostí jsou soutěže a tvořivé dílničky pro všechny děti.
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 návrh 3 – 182 parkovacích
míst, zastřešení ocelovou konstrukcí a plechovou krytinou se
světlíky
 návrh 4 – 182 parkovacích míst,
zastřešení ocelovou příhradovou
konstrukcí s plechovou krytinou
a nerezovými plechy

NEJŠIR
Š
NABÍD Í
K
NÁJEM A
NÍH
BYDLE O
NÍ

Po šichtě
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číslo 41 | ročník 45

VÁHY 23. 9. – 23. 10.

Připíjet si na úspěchy by bylo
předčasné. Souhra náhod může
pohřbít některé vaše plány.
Pozitivní bude, že se rychle
přizpůsobíte nové situaci a novým poměrům v práci, pomůže
určitý odstup od méně zdatných
kolegů. Postavení Venuše
slibuje, že zamilované
zahřeje u srdce vřelost
milovaného protějšku.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.

Styl, s jakým se přenesete přes
drobné nepříjemnosti, právem
vzbudí obdiv řady přátel, kolegů
i příbuzných. Budete žasnout,
kolik důvodů máte najednou
k radosti ze života. Může to být
i nečekaná nabídka výhodného
místa. Pohledná osoba opačného pohlaví vás nenechá
chladnými a doma budete mít co zdůvodňovat.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 26. 11. do 2. 12.

Pomůcka:
oxid
basin, ECL, Ima, Vzorec
sulﬁdu
Kotin, oolit,
vanadu
TDK, tiol, YR.

Omluvy známých sice až tak
vřelé nebudou, přesto budou
balzámem na duši a jisté věci se
tak vrátí do normálních kolejí.
Aktivita a elán starších dětí vás
mile překvapí. Nebudete sice
se vším souhlasit, možná i něco
pokazí, ale budete moudře
mlčet a ubráníte se i nutkání udělit jim moudré,
všeobecně platné rady.

4. DÍL
TAJENKY

Kraj
na severním
Slovensku

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Rusky řeka

Jméno
zpěvačky
Sumac

Ten i onen

Slovensky
kromě

Nakreslit
Město
ve starověké
Mezopotámii

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

RAK 22. 6. – 22. 7.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.

Pohled do poloprázdné
peněženky by neměl způsobit,
že poklesnete nejen na duchu,
ale i do kolen. Vaše vylídky
na rychlé vylepšení ﬁnanční situace budou den ode dne lepší.
Hlavně si nikomu nestěžujte
a nikomu neplačte na rameni.
Fňukaly a smolaře obejde
každý rozumný člověk
velkým obloukem.

Africký stát
Šedivý kov

Soubor map

2. DÍL
TAJENKY

Vidina

Město
v Bolivii
Jedovatý
hřib
Kosit
Vysoký
turecký
hodnostář

Hle
(nářečně)
Bloudit

Kůň
Kouzelník
primitivních
kmenů

Ukazovací
zájmeno
Tenisový
úder

Skřítek
(nářečně)
Ruský
krasobruslař

Sedliny

Velké pole
Slovensky
nad něčím

Amer. ﬁlmový
režisér /
Krylovo
jméno

Osobní
zájmeno

Zaklení

Líčení
Komora
parlamentu
Rusky pes
Jméno
zbojníka
Hooda

Součást
střechy /
Slov. slang.
Kamarád

Osobní
zájmeno
Onemocnění
sliznice
5. DÍL
TAJENKY

Ledvina
(medicín.)
Kazit
(radost)

Kód letiště
Taldy-Kurgan
Pirát

Balkánský
palác
Slovensky
nasít

Ruský biolog
a chemik
Součást
koňského
postroje

MPZ letadel
Rumunska
Otesávati

Pobízet
Stolní hra

3. DÍL
TAJENKY

Kuchyň. sůl
Atkinsonova
komická
postava

Organická
sloučenina
obsahující
síru
Štaidlovy
iniciály
Antoušek
Karetní
odpor

1. DÍL
TAJENKY

Experiment
Úzkonosá
opice

Německy
teta
Obyvatel
Británie

V zaměstnání počítejte se změnami, které vám nemusí vyhovovat. Planety vám ukážou směr
a způsob, jak se s nimi vyrovnat.
Atmosféra na pracovišti se bude
vyvíjet podle toho, jak diplomaticky se budete chovat vy. Vrátí
se vám alespoň část peněz,
které jste investovali nebo
půjčili. Koncem týdne vás
zaplaví vlna vášně.

Ruský hokejista hrající
v NHL

Rybí
pochoutka
Orobinec

Naše
velkoměsto

Čas hraje pro vás. Zůstaňte v pozadí a počkejte, až uzrají vaše
představy a plány. Přílišný spěch
je jen ke škodě. Při styku s cizími
lidmi nedejte na první dojem,
nebuďte povrchní. Konec týdne
může otupit váš nastartovaný
temperament a vy budete volit
klid a samotu. Důvodem
bude touha trávit čas jen
s milovanou osobou.

Předložka

Zkr. vázané
emit. logiky
Součást
vápence

Tělocvičné
prvky
Fotodeska
abiturientů

Český
právník

Buďte nároční k lidem, se
kterými se setkáváte. Vaši
náladu a rozpoložení silně ovlivňují. Pokud cítíte nechuť někoho
navštívit, zůstaňte raději doma.
Obchody a ﬁnanční transakce
nebudou tak výhodné, jak se
jeví. Určitě se vám vyplatí počkat
a všechno si promyslet.
Situace vás vyburcuje
ke konstruktivním činům.

Mez. kód
Slovinska
Podnik pro
kosmetické
přípravky /
Kterážto

Jméno
Langerové
Kuchyňské
nádobky

Čaj

Šetřete samochválou! To, co se
vám povede, žádným velkým vítězstvím nebude. Přesto vás bude
popohánět touha za každou cenu
dosáhnout svých dalších cílů.
Nebude radno zkřížit vám cestu.
Rychle z vás mohou vypadnout
strohá a lehce agresivní slova.
Během víkendu neustupte
ze svých názorů ani o píď.
Bojujte za jejich prosazení.

Jméno
Pučálkovic
žirafy

Jméno
Kačírkové
Starší ženské jméno

Pramáti
Slovensky
kdo

Pasivita v těchto dnech bude
důsledkem spíše fyzické než
psychické únavy. Můžete očekávat nepředvídatelné situace
a do úzkých se dostanou i ostřílení kozáci. Trudnomyslnost vás
může přivést k novému nápadu.
Důvěřujte intucii, na povrch se začnou prodírat
vaše ambice, které je
třeba uskutečnit.

Umělecké
tance

Jméno herce
Ventury
Záchrana
(zastarale)

Číše
(v ruském
prostředí)

Jihoslovanka

Chystáte-li se ke konci roku trochu
zariskovat, mohlo by se to povést.
Potřebujete však najít zdatné
spojence. Pár se vám jich nabídne
a některé znáte z minulosti.
Nespoléhejte se jen na intuici.
Projeví se u vás sklon k emotivnímu jednání a podceňování
některých zjevných faktů.
Před novou láskou byste
se měli trochu ukázat.

Harold Lloyd

Příklady

Ledovec

Zachovejte si humor a nadhled,
jen ty vám pomohou rozehnat
kupící se mraky nad vztahem
s partnerem nebo kolegy.
Nenechte se ochromit pocitem
opuštěnosti a nepochopení.
Buďte vstřícní ke kompromisům,
ale opatrně. Platí to
i v lásce a citových vztazích. Vcelku to nebude
až tak zoufalý týden.

Temperamentní Eleonora se musí zhostit svého poslání se ctí, provdat se za samotného krále Francie! Srdce si poručit nedá a předsevzetí nepomůže: Eleonora se zamiluje do odvážného hraběte
z Anjou. O tři roky později usedne po jeho boku na anglický trůn.
Její smělé kroky brzy vzbudí na královském dvoře závist a pomluvy
a vlastní manžel ji uvrhne do vězení.

Baví se dva kamarádi: „Pro mě je moje manželka
i po dvaceti letech stále zdrojem překvapení.“
– „Jak to ?“ – „Pokaždé, když přijdu z hospody
domů, dostanu od manželky… (VIZ TAJENKA).“

Nenechte se ukolébat, že vše
běží nečekaně dobře. Na obzoru je hrozba, kterou můžete
přehlédnout nebo podcenit.
Potřebujete kolem sebe lidi,
kterým se dá věřit. Jejich rady se
vám hodí. Kroťte svoji ješitnost
a nesnažte se všem dokazovat,
jak jste dobří. Pokazit
plány vám může chřipka
nebo silné prochlazení.

Slovensky
pěna
Ve své vlasti

Anglicky záliv
SPZ Čes.
Krumlova

Číslovka
Zhoubná
choroba
Součást
Česka
Solmizační
slabika

Zacelovat
Značka
arsenu

Jihoamerická
poušť

Český ﬁlmový režisér

Prudké
napadení

Listí
s lodyhou

Povrchový
důl

Jednotvárný
vrabčí zvuk

Papoušek

Sídlo v Rusku

Tajenka křížovky č. 40: „... je, když jsou těhotné obě.” Výherce křížovky č. 40. Zdenek Salva z Ostravy-Dubiny
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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4
9
8
7
5
6
3
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2

7
6
5
1
2
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4
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5
8
2
6
4
9
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3
7

6
1
9
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5
8
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3
4
7
5
8
1
6
2
9

6
2
9

8
5
4
9
3
7
2
6
1

9
1
3
7

Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec a každý
čtverec (3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
1
7
3
2
6
4
8
9
5

6 3
4
9 7
3 5
7

9
2
6
8
1
5
4
7
3

9
8
4
2
5
9 6
6
4 1 8
8 2
7
6
9
2
7 8 6 3
4 8
3 9
7
5 1
3 5
2

Recept

Perníčky
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Perníčky:
500 g hladké mouky, 150 g hladké
mouky na konečnou úpravu těsta,
která proběhne až druhý den, 250 g
moučkového cukru, 100 g tekutého
medu (nezkrystalizovaného), 50 g
másla, 100 ml mléka, 4 žloutky,
2 kávové lžičky jedlé sody, koření
(badyán, hřebíček, skořice) nebo 2
kávové lžičky perníkového koření,
1 polévková lžíce kakaa – ta není
nutná, hodí se, když máte rádi kakaovou příchuť, 1 vejce a 1 polévkopvá
lžíce rumu na potření hotových
perníčků
Poleva:
1 vaječný bílek, 140 až 180 g moučkového cukru – podle velikosti bílku,
1 lžička citronové šťávy
POSTUP PŘÍPRAVY
Máslo nakrájíme na tenké plátky,
dáme do mléka a začneme mírně
zahřívat ve vodní lázni, aby se máslo zcela rozpustilo. Když je máslo
rozpuštěné, přidáme do mísy k mléku a máslu i žloutky, med a cukr

a vyšleháme v hladkou jednolitou
hmotu. Poté do mísy přidáme
500 g hladké mouky, koření, sodu
a kakao a zaděláme si na těsto.
Těsto se nám pravděpodobně bude
zdát moc vlhké a mazlavé, ale tak
to má v této fázi výroby perníčků
být. Těsto si zabalíme do mikrotenového sáčku nebo do potravinové
fólie a necháme nejméně 24 hodin
odležet v chladu. Druhý den těsto
vyndáme ze sáčku nebo z fólie, necháme odměknout a pak ho ručně
hněteme se zbývajícími 150 g hladké mouky tak dlouho, až mouku
do těsta zcela zapracujeme a těsto
je jednolité, bez viditelných zbytků
mouky. Moukou si trochu posypeme vál a těsto válečkem vyválíme
tak, aby bylo všude stejně silné.
Ideální tloušťka je mezi 3 mm (pro
menší perníčky) až 4 mm (pro větší
perníčky). Nyní z těsta začneme
vykrajovat tvary. Perníčky pečeme
v troubě předehřáté na 195 stupňů
5 až 10 minut, podle toho, jak jsou
perníčky velké a jak je těsto silné.
Po upečení necháme perníčky jemně vychladnout a teplé je potíráme

vejcem rozšlehaným s rumem. Než
nám úplně vychladnou, připravíme
si bílkovou polevu na zdobení.
Bílek necháme protéct jemnějším sítkem, pak do něj postupně
zašleháváme cukr a citronovou

šťávu, jakmile dosáhneme vhodné
konzistence, naplníme polevou
zdobičku a můžeme začít. Po zaschnutí necháme perníčky nejméně
týden odležet v uzavřené nádobě
v chladnu.
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górników
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Hasło bhp miesiąca: „Przez nieodpowiednią eksploatację maszyn zagrażasz swojemu zdrowiu lub zdrowiu kolegów!!!“

Praca paliła im się w
rękach, serce kompleksu
wydobywczego
zmontowali prawie
jednocześnie z
przenoszeniem zużytej
maszyny, poradzili sobie
również z modernizacją
przenośnika w ścianie
063 608/1 na Starzycu
STARZYCZ – Wysoką wydajność
bijąca nawet na głowę założone
plany osiągnęli pod koniec października górnicy w wyrobisku
063 608/1 w starzyckim ruchu górniczym Zakładu Górniczego Nr 3.
Jednak nie na odcinku wydobycia,
ale w robotach przygotowawczych
do fedrowania. Na odcinku obsługiwanym przez górników spółki
Alpex dowodzonych przez głównego przodowego Janusza Siwka

FOTO: Radek Lukša

W trakcie przestoju zmienili kombajn, Udany październik
dalsze dwa wyrobiska fedrowały
brygady przodkowej

W strarzyckim wyrobisku kombajnowym 063 608/1 w trakcie przestoju udało im się wypracować więcej,
niż zakładały plany wydobywcze.

nacji wielu profesji," powiedział
Pisula.
Dużo pracy mieli przede
wszystkim
elektrycy
Kamil
Macek, Rostislav Pohanka,
Petr Horňáček, Zdeněk Břečka,
Aleš Harašta, Petr Holub, Petr
Vašek, Ondřej Kunčicki i technik
Vlastimil Konečný.
W reżyserii zespołu spółki
Alpex przeprowadzono również
wymianę rynien torowiska, dolnego napędu
oraz obydwu skrzyna
ni biegów przenośnika ścianowego.
"Ponieważ robon
ta paliła się chłopakom w
rękach, więc stopniowo
Tyle r y
nien p
r zeno
dodawaliśmy im dalszą
ka ścia
ś
ninowe g
oww
bisku
pracę. Na przykład zaNa stanowisku pracy polskich górników wymienili serce
yro 0 63 6
0 8 /1 z
dą ż yli
planowane
było kładzenie
kompleksu wydobywczego, kombajn KGE 710 FM.
p
w ymie
nić .
zaledwie
dziesięciu rynien.
za
Zainteresowani
wykazali się
nowym, kiedy kowymienili nie tylko samo serce, ale
oZain
maksymalną
wydajnością i zaanrzystano z doświadtakże dalsze ważne elementy pai d
k
gażowaniem. Odczuwam zwiękczenia pozyskanego podczas poskowskiego kombajnowego komszone poczucie odpowiedzialprzednich operacji i wydobycia
pleksu wydobywczego.
ności i solidarności z naszą kow ramach pierwszej ściany komPolska brygada dowodzopalnią," powiedział dyrektor ds.
bajnowej 063 608. Dowodem jest
na przez kierownika Dariusza
technicznych.
objętość i jakość pracy wykonaHetmana i kierownika odcinElektrycy wykorzystali czas
nej przez elektryków górniczych
ka Bogusława Wypycha pracuprzestoju technicznego również
w czele z Martinem Uhrem,
je z kombajnem KGE 710 FM.
do dodatkowych działań, które
Lubošem Folvarčným i Marianem
„Wyrobisko kombajnowe to jedypodczas normalnego trybu praMichalisko. "Instalacja nowego
ne między pługowymi. Ze wzglęcy nie mogą być wykonywane.
kombajnu, wykonana pod batudu na charakterystyczne dla
Między innymi z powodzeniem
tą specjalistów centralnej konPaskowa raczej trudne warunki
wykonali rekonstrukcję zasilaserwacji Zdeňka Vogela i Pavla
geologiczne wymaga częstszej fania w 112. pokładzie i wymienili
Staňka, przebiegła niemal rówchowej konserwacji. Dlatego zawyłączniki w ramach centralnej
nocześnie z demontażem i przeplanowaliśmy wymianę kombajodstawy.
niesieniem starego. To wymanu z oznakowaniem numeryczgało wysokiego stopnia koordynym 227/14, z którym pracowaliRadek Lukša
śmy od początku marca do końca
października. Zastąpiliśmy go
identyczną maszyną wydobyw2500 ton bez względu na przestój
czą, która została poddana renowacji również w ﬁrmie Famur i doWydobycie w czasie przestoju
dostępnych jednostek transstarczona pod numerem 195/13,“
zależało od zespołów głównych
portowych i wypracowali wynik
wyjaśnił dyrektor ds. techniczprzodowych Martina Majsa i Petra 2.500 ton! W obydwu przodkach
nych Marcin Pisula.
Zemana w wyrobisku 112 407
pracowano, pomimo przestoju,
Według niego konieczne były
i 121 761/1. Fedrowali do
ze względu na realizację planu
staranne przygotowania do zawszystkich zbiorników, skipoprodukcji. Wydobycie w przodku
miany maszyn zarówno pod
wego na Starzyczu i SM 22 w
nie miało bezpośredniego wpływu
względem elektrycznym i maszyChlebowicach, oraz do wszystkich na prace w ramach skipu.
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Frysztacki Dom PZKO odzyskał blask
KARWINA – Czwartek 19 listopada to
data, kiedy przy udziale przedstawicieli samorządów i instytucji z
Czech i Polski odbyło się uroczyste
otwarcie Domu PZKO w KarwinieFrysztacie. Budynek przez ostatnie
lata przeszedł generalny remont
dzięki dotacjom i donacjom instytucji publicznych, prywatnych ﬁrm
i osób.
"Jesteśmy wszyscy szczęśliwi,
chociaż nie jesteśmy jeszcze w
końcowej fazie przebudowy. Brakuje
nam, na przykład, dokończyć prace
w ogrodzie lub doposażyć wnętrza.
W każdym razie przed rekonstrukcją stan budynku był opłakany. W
stanie awaryjnym znajdowała sią
przede wszystkim instalacja elektryczna, wodna i gazowa. Żebyśmy
mogli bez trwogi wykorzystywać lub
wynajmować nasze pomieszczenia,
remont był konieczny," wyjaśnił
prezes MK PZKO Karwina-Frysztat
Janusz Wałoszek.

FOTO: Adam Januszek

Niezwykły trud wolontariuszy
pozwolił przywrócić mu piękno.
Polacy mieszkający w Karwinie
mogą być dumni z wyników
swojej pracy

Zrekonstruowany budynek Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie w pobliżu SzP w
ulicy Dra Olszaka.

W uroczystym otwarciu licznie
wzięli udział zaproszeni goście i
wolontariusze, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do odbudowy
budynku. Nie zabrakło wśród nich
także dwóch przedstawicieli Koła
Umundurowanych Górników kopalni
Gabriela – oczywiście w mundurach
górniczych - Jana Vláška i Vladislava
Pietrasza. "Coś za coś. Korzystaliśmy

w przeszłości z sali balowej, mieliśmy
tutaj nasz festyn ogrodowy lub
doroczne spotkanie, więc honor
nakazywał nam zaoferować pomocną
dłoń w trakcie przebudowy, o tym nie
było dyskusji. Ludzie powinni sobie
pomagać," mówi Jan Vlášek dodając,
że według zapotrzebowania pracowało zawsze kilku kolegów. "Teraz jest tu
naprawdę ładnie," zgodzili się obaj.

Od pewnego czasu KUG kopalnia
Gabriela rozwiązuje problemy z
zapleczem. "Dawniej mieliśmy
własne pomieszczenia w KarwinieKopalniach, ale wielokrotnie
włamywali się do nas nieprzystosowani współobywatele. Potem
przenieśliśmy się na teren kopalni 9
Maja, te pomieszczenia też niestety
musieliśmy opuścić. Do teraz jest
nam przykro. Obecnie schodzimy
się na karwińskiej plebanii, gdzie
między innymi musimy ciągle
uważać na to, co mówimy, żeby nie
wymsknęło nam się nieodpowiednie
słowo," mówi z uśmiechem Vlášek.
"Ale mamy nadzieję na lepsze czasy," dodaje natychmiast Vladislav
Pietrasz. "Przyobiecano nam
pomieszczenie pod" Centrumem"
w Karwinie-Mizerowie. Więc jest
nadzieja na lepszy obrót sprawy,”
wyrażają życzenie obaj górnicy.
Całkowite koszty remontu frysztackiego Domu PZKO wyniosły pięć
milionów koron, z tej kwoty trzy
miliony koron to dotacje, a ponad
ćwierć miliona koron pozyskano od
sponsorów (m.in. współpracujących
z OKD ﬁrm zewnętrznych Polcarbo
lub POL-Alpex).
aja

Brygady przodkowe ﬁrm
zewnętrznych działające w
ramach Zakładu Górniczego
Nr 1 wypracowały w trakcie
października sześć wyników
limitowych
KARWINA – świetny wynik wypracowały brygady robót przygotowawczych Zakładu Górniczego
Nr 1. W październiku wykonały
razem 2.010 metrów chodnika, tym samym przekroczyły
biznesplan o 373 metrów. O taki
wynik najbardziej zasłużyło się 12
brygad, które w danym miesiącu

wypracowały wynik limitowy.
Połowa z nich to brygady firm
zewnętrznych. Dwie z nich działają
w ruchu górniczym Karwina, natomiast cztery w ruchu górniczym
Darków. Z brygad należących do
firm zewnętrznych najwięcej metrów chodnika wykonała brygada
głównego przodowego Krzysztofa
Skubika ze spółki Alpex w ruchu
Darków – 206 metrów. Jeśli chodzi
o ten wskaźnik to jeszcze lepszy
wynik (220 metrów) osiągnęli
górnicy głównego przodowego
René Poláka pracujący w ruchu
górniczym Karwina.
Josef Lys

Najlepsze wyniki październikowe brygad
robót przygotowawczych ﬁrm zewnętrznych
Ruch górniczy Karwina
Główny przodowy Bogdan
Kozłowicz ( WPBK-BIS CZ)
czoło przodku 61 901
spełnienie planu w: ponad 110 %
założenie trybu technicznego: 80
metrów
faktyczny wynik: 91 metrów
średni postęp: 4,33 m/den
wydajność: 24,07 cm/os/zm

wydajność: 15,59 cm/os/zm
Główny przodowy
Damian Szkot (Alpex)
czoło przodku 240 460
spełnienie planu w: ponad 110 %
założenie trybu technicznego: 55
metrów
faktyczny wynik: 78 metrów
średni postęp: 2,52 m/den
wydajność: 15,89 cm/os/zm

Główny przodowy
Sergej Taran (THK Čechpol)
czoło przodku 22 3904
spełnienie planu w: ponad 105 %
założenie trybu technicznego: 112
metrów
faktyczny wynik: 121 metrów
średni postęp: 5,04 m/den
wydajność: 28,01 cm/os/zm

Główny przodowy
Franciszek Koszałka (Alpex)
czoło przodku 240 521.2, 240 541
spełnienie planu w: ponad 110 %
założenie trybu technicznego: 100
metrów
faktyczny wynik: 117 metrów
średni postęp: 5,09 m/den
wydajność: 31,79 cm/os/zm

Ruch górniczy Darków

Główny przodowy
Krzysztof Skubik (Alpex)
czoło przodku 40 922.4
spełnienie planu w: ponad 105 %
założenie trybu technicznego: 195
metrów
faktyczny wynik: 206 metrów
średni postęp: 6,65 m/den
wydajność: 36,20 cm/os/zm

Główny przodowy Stanisław
Wadelski (WPBK BIS CZ)
czoło przodku 340 852.1
spełnienie planu w: ponad 110 %
założenie trybu technicznego: 57
metrów
faktyczny wynik: 82 metrów
średni postęp: 3,15 m/den

Ze świata

JSW przedstawiła swoje plany na rok przyszły
JASTRZĘBIE – Jastrzębska Spółka
Węglowa (JSW) chce w przyszłym
roku wydobyć 16,5 mln ton węgla
i wyprodukować 4,1 mln ton koksu. Podczas konferencji, która
odbyła się w dniu 13 listopada,
o planach grupy poinformowali
członkowie zarządu firmy. Jak
powiedziano dalej, JSW podtrzymuje starania o dalsze zmniejszenie kosztów, a w związku
z tym również kosztów wydobycia
węgla kamiennego. O sytuacji
na rynku węgla koksowego w
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szczegółach poinformował wiceprezes zarządu Michał Kończak.
Według niego cena benchmarkowa w 2016 roku będzie na rynkach światowych oscylować w
granicach 85 dolarów amerykańskich za tonę. Wiceprezes
JSW Tomasz Gawlik w odpowiedzi
na negocjacje z właścicielami obligacji problematycznej
kopalni Krupiński jednocześnie
potwierdził, że będzie ona działać
aż do 2021 roku.
cel
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Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 41

Užijte si předvánoční pohodu

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení

Slezskoostravský hrad
nejen s betlémy

Společná výběrová řízení

Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
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Hlavní program Souznění

Tímto stromem se v minulém roce pyšnila Karviná.
souboru Ondřejnica na nádvoří.
„V zimním období se uskuteční
na zámku i tři výstavy – od listopadu Panenky a od prosince přibudou Ptáci na krmítkách a Ve světle baroka. Vánočně nazdobený
bude také stálý Zámecký okruh,“
upřesnila Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti BeskydyValašsko. Ten vydává klientům

Beskydský advent 2015

51/41-X/10

uzi

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Už popatnácté zpestří adventní i vánoční čas návštěvníkům Slezskoostravského hradu
expozice betlémů z nejrůznějších
materiálů od amatérských i profesionálních tvůrců. K vidění bude
od soboty 5. prosince ve zdejší galerii.
„Hlavní doprovodnou akcí výstavy betlémů se stane Stříbrná
sobota a neděle o víkendu 12. a 13.
prosince. V nazdobeném hradě
zažijete atmosféru jarmarku i lidových vánočních obyčejů, historické hudby, koled. Večer prostory romanticky nasvítíme pochodněmi a ohni v železných koších,“
upřesnila za organizátory Katrin
Tomanová.
Zlatá sobota se ponese ve znamení reprodukované České mše
vánoční od Jana Jakuba Ryby,
která zazní na nádvoří. A specialitu pro děti připravili opět
na Stříbrnou sobotu i neděli (12.
a 13. 12.) a Zlatou sobotu i neděli
(19. a 20. 12.) – večerní prohlídky
betlémů od 18 do 19 hodin. „Děti
dostanou světélka a mohou si expozici projít. Tato akce je určena
výhradně pro rodiče s dětmi, kteří
mají vstup zdarma,“ poznamenala Tomanová.

Opravy stavební (OSTAV)

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

Valašského pivovaru. V kostele sv.
Michaela a sv. Barbory se uskuteční představení Za nebeskou
branou II – Od svaté Máří do Tří
králů. A v sále úřadu vše vyvrcholí večerním Adventně-vánočním
pořadem.
„V průběhu festivalu uspořádáme pod záštitou ředitelky frenštátské charity Lenky Tabachové
ﬁnanční sbírku na nákup speciálního vozíčku pro hendikepované sestry Přádkovy, sedmiletou Alžbětu a osmiletou Zdislavu
z Frenštátu pod Radhoštěm,“
oznámil za tým organizátorů Petr
Bidzinski. O věhlasu Souznění
podle něj svědčí i to, že zahajovací
koncert ve Václavovicích je s předstihem vyprodaný.

FRÝDEK-MÍSTEK – Beskydský advent se jmenuje soubor akcí, které
připravila města a obce v regionu
pod Lysou horou na letošní předsváteční dny. Muzeum Beskyd
ve Frýdku-Místku například
na pátek 4. poutní mši v zámecké
kapli zasvěcené patronce horníků svaté Barboře a na neděli 6. mikulášskou nadílku s vystoupením

„Smyslem je ukazovat
hlavně dětem klidnou
vánoční atmosféru
kontrastující se
shonem v přeplněných
komerčních
centrech,“ oznámila
manažerka výstavy.
karty Beskydy Card, s nimiž jsou
výstavy levnější.
Beskydský advent zahrnuje
i vánoční jarmark naplánovaný
na 4. až 23. 12. na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně. „Svátky připomene ve Štramberku, jenž bývá
nazýván Moravským Betlémem,
tradiční
výstava
betlémů
Štramberské Vánoce. A rovněž divadelní představení v Národním

sadě 26. prosince, kde zdejší divadelní spolky už po dvacáté sehrají živý betlém – tentokrát
s názvem Hopsa, chlapci,“ řekla
Konvičná. Příbor se 9. prosince
zapojí do programu Česko zpívá
koledy, 13. a 20. prosince se rozezní adventními koncerty a 27. 12.
zde představí živý betlém.

Souzněním ožije region již
po sedmnácté
KOZLOVICE – Vánoční jarmark
v Kozlovicích, na němž se objevuje jako pastýř v kožichu pravidelně
Vladimír Kuchař z Důlního závodu 3, patří také letos k programu
Souznění. Tento mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel vstupuje do 17.
ročníku. Plánován je na 10. až 13.
prosince.
Kozlovice přijdou na řadu v sobotu 12. 12., kdy hned ráno pustí
obecní rozhlas výběr koled z CD.
Následovat budou u obecního
úřadu či v jeho prostorách vystoupení souborů Qualilo z Gruzie,
Klas z Hanácka, Pentle z Boršic,
DFS Valášek, Ĺudová hudba
Stana Baláža a řady místních –
včetně SLPT Valašský Vojvoda,
dechovky, pěveckého žákovského
sboru, scholy, divadelní společnosti, klávesové školy…
Souznění v Kozlovicích zahrnuje i příchod Tří králů, kteří se objeví v areálu Fojství, Obecné školy či

 Koncert duchovní hudby
ve Farním kostele sv. Jana
a Pavla v Místku, pátek 11. 12.
v 19 hodin
 Vánoční jarmark v centru obce
Kozlovice, sobota 12. 12. od 8
hodin
 Slavnostní mše svatá v Chrámu
Panny Marie Královny
v Ostravě-Mariánských Horách,
neděle 13. 12. v 10 hodin
 Setkání s lidovými tvůrci
a uměleckými řemesly v Domě
kultury města Ostravy, neděle
13. 12. od 16.30
 Galakoncert Souznění 2015
v divadelním sále DKMO,
neděle 13. 12. od 18 hodin
(vystoupí i Kamil Střihavka
s Leaders)

Doprovodný program
 Ostravské Vánoce,
Masarykovo náměstí, pátek
11. 12. od 16.40 (soubory
Qualilo a Klas)
 Advent a doba vánoční
na Hané, kostelík sv. Anny
v Rožnově pod Radhoštěm,
sobota 12. 12. od 13 hodin
(soubor Klas)
 Advent ve městě, Náměstí
Svobody v Místku, neděle
13. 12. od 10 hodin (Ľudová
hudba Stana Baláže a sólistky
Folklórnej skupiny Ráslavičan,
soubor Qualilo)

Inzerce zdrama pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME

BLAHOPŘEJEME

„Kdo Tě znal, ten vzpomene. Kdo Tě
měl rád, ten nikdy nezapomene.“
Dne 19. listopadu jsme si připomněli 3. smutné výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka, pana
Mariana Urbanczyka z HavířovaŠumbarku, bývalého zaměstnance Dolu Rudý říjen.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Zofia, dcera
Terezka s rodinou a syn Czeslaw s rodinou.

Dnes 26. 11. slaví krásné 75.
narozeniny pan Jan Baláš, který
pracoval na Dole Dukla od vyučení až
po odchod do důchodu. Pracoval
v dole jako horník – kombajnér
a později jako strojník kompresorovny. S gratulací a přáním: „ Hodně
zdraví a ještě mnoho takovýchto úlovků“ přichází
manželka Olga, dcery Lenka a Kamila, zeť Jaromír, vnuci
Honzík, Ondrášek a vnučka Šárka s přítelem Tomášem.

Pro větší radost z řízení
Investujte do dieselu a rázem ušetříte
Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
19/41-X/10

Investice
strojní (ISTR)

3/41-X/10
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Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nadace

OKD
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www.nadaceokd.cz

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

OSTRAVA – O bohulibosti unikátního „evropského“ programu těžařské nadace se mohou
od neděle 22. listopadu přesvědčovat v centru Ostravy jak věřící,
tak ateisté. Katedrála Božského
Spasitele doslova září novotou
zvenčí i zevnitř. Nejrozsáhlejší
rekonstrukci za posledních 100
let umožnilo také více než 30 milionů korun z unijních fondů.
„Římskokatolická
farnost
Moravská Ostrava uspěla s žádostí v ROP Moravskoslezsko,
kterou podložila projektovou
dokumentací vytvořenou díky
grantu z Nadace OKD. Evropské
peníze pokryly polovinu nákladů na tak obrovskou renovaci,“ vysvětlila Dagmar Jiskrová
z Diecéze ostravsko-opavské

FOTO: Radek Lukša

Hlavní svatostánek
ostravsko-opavské diecéze
je od založení spjat
s těžaři. Ti kdysi přispívali
na výstavbu i vybavení,
teď na rekonstrukci

Katedrála Božského Spasitele v centru Ostravy je v novém hávu.
(DOO). Ta má katedrálu jako
hlavní kostel.
Od loňského září byla stavba
(vybudovaná také z dotací židovských těžebních a průmyslových
velkopodnikatelů
Rotschildů
a Gutmannů a vysvěcená v roce
1889 arcibiskupem Theodorem

Uvnitř jsou expozice včetně té seznamující s děkanátem Karviná.

Kohnem) uzavřena kvůli opravám. I obnovenou slavnost patrona havířů sv. Prokopa krojovaní horníci a ctitelé montánních tradic přesunuli do kostela
sv. Václava.
Několik stavebních ﬁrem se
pustilo do obnovy věží, střechy,
krovů, soch, oken, dveří, fasády
(žluto-červenou nahradila krémovo-písková). V interiéru se
pak opravovaly podlahy, vytápěné lavice, elektroinstalace, osvětlení či malby. Vznikly výstavní
expozice, panely dokumentující
budování i rekonstrukci katedrály. Pro návštěvníky stavbaři zřídili i toalety.
„Za zmínku stojí jistě transparentní displeje v zadních oknech;
na první pohled vypadají jako obvyklé sklo, ale po spuštění programu zobrazují výtvarný obsah.
Tato moderní technologie navazuje na tradiční vitráže v kostelních oknech. Při otevření katedrály se takto prezentovali stu-

denti Fakulty umění z Ostravské
univerzity,“ upřesnila Jiskrová.
Se zprovozněním katedrály se
odbyla také slavnost Ježíše Krista
Krále a mše celebrovaná biskupem DOO Františkem Václavem
Lobkowiczem za účasti metropolity moravského a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
i církevních hodnostářů z Polska
či Slovenska. Ti během ceremonií
uložili do bočního oltáře ostatky
papeže sv. Jana Pavla II.
„Katedrálu Božského Spasitele
jsme veřejnosti zpřístupnili celodenně od úterka do soboty v době
mezi ranními a večerními bohoslužbami. V zádveří je recepce,
kde lze získat informace či publikace. Půjčit si lze také audioprůvodce,“ zakončila Jiskrová s tím,
že v interiéru vystavují i dokumenty z 19. století či přehled zajímavých sakrálních památek
DOO.
Radek Lukša

FOTO: MSK Judo Karviná

Evropský nadační program
pomohl s obnovou katedrály
Děti z MSK Judo Karviná dosáhly skvělých úspěchů na mistrovství v Opavě.

SRDCOVKOVÍ JUDISTÉ SBÍRALI
MEDAILE VE DVOU SOUTĚŽÍCH
KARVINÁ – Hodiny tréninku
na tatami pořízeném z minigrantu těžařské nadace zúročovaly
druhou sobotu v listopadu děti
z Moravskoslezského klubu (MSK)
Judo Karviná na krajském mistrovství v Opavě. Dospělí zástupci
oddílu včetně několika havířů i srdcovkových patronů zase nastoupili
ve stejném termínu na veteránském
šampionátu v Praze. Ani tam se
neztratili!

Havířské stopy

Krajské přebory v Opavě

První boční oltář katedrále
darovali horníci z Dolu Hlubina,
oltáře sv. Prokopa a sv. Václava
jejich kolegové z Dolu
Šalamoun. Největší ze čtyř zvonů nese jméno sv. Prokopa.

„Devítiletá dcera Eliška se loučila
s kategorií benjamínků. Poněkud
doplatila na to, že dorazila silná
konkurence. Získala třetí místo.
Stejně dopadl i Jakub
Vaněk. Ale náš Láďa
Pastronický je novým
mistrem kraje,“ sdělil
Roman Bielczyk,
který je po Miroslavu
Tamášovi a Františku
Vlašicovi třetím Srdcařem
m
v řadách MSK Judo Karviná.
á
Dopomohl mu letos k nové žíněnce.
„Srdcovka je super věc pro
podporu veškerých mládežnických
projektů. Výsledky jsou jasně vidět.
U nás v podobě medailových zisků
pro malé judisty. Ti se v tomto roce

zúčastnili také sportovního soustředění v Karlovicích v Jeseníkách,
na které získal minigrant horník
z rubání v ČSM Franta Vlašic,“ řekl
Bielczyk, jenž k judu přivedl i nyní
dvanáctiletého syna Adama.

Mistrovství veteránů v Praze
Bielczyk, Vlašic, strojník ze stonavské šachty Julius Majerčák a bývalý
dukelský horník Jiří Feber se v družstvu MSK Judo Karviná objevili 14.
listopadu mezi 150 judisty z 15
zemí na Mezinárodním mistrovství
ČR veteránů. „Byla to moje první
větší akce mezi veterány. Nakonec
z toho byl super výsledek. Ve váhové
kategorii +100 kilogramů jsem
skončil druhý,“ prozradil
sko
Bielczyk.
Bi
Domů se stříbrnou medailí se vracel
no
Majerčák. Ten bojoval
iM
v kkategorii do 90 kg. Stejně
jemuž patřilo třetí
jako Feber,
F
unikla medaile
místo. „Vlašicovi
„
po těžkém
é zápase se slovenským
reprezentantem,“ podotkl hlavní
trenér Petr Rabas, vysloužilý přípravář z Dolu Mír. Kluboví veteráni, jak
upozornil, se podílejí na přípravě
malých judistů jako trenéři, případně cvičitelé.
Radek Lukša

V katedrále mají i hornické kahany.

Srdcař z elektropříprav

V Karviné rozšířili workoutové hřiště
Osm nových prvků
včetně bradel pro
vozíčkáře přibylo
v lesoparku Dubina
i díky Nadaci OKD

let, začínal své působení na Dole
Darkov jako povrchový elektrikář.
Když se dostal do dolu, tak k elektropřípravám. Šachtě (nynějšímu
Důlnímu závodu 1) i úseku (nyní
Elektro 3) zůstává věrný doposud.

30 0 0 0 0
la N
ě.
ání hřišt
v y budov

Adam Januszek

FOTO: Adam Januszek

KARVINÁ – Cvičení pod otevřeným
nebem na speciálních prvcích vypadá velmi jednoduše, ale rozhodně takové není, o čemž by mohli
členové workoutového oddílu povídat. O oblíbenosti tohoto sportu
svědčí jeho rozšíření v Karviné či
květnové otevření v Orlové. To vše
za přispění Nadace OKD.
„Registrujeme zvýšený zájem
o tento sport, proto jsme se ho
v Karviné rozhodli podpořit i podruhé. Trávit volný čas na takovém hřišti a zároveň dělat něco
pro sebe je určitě užitečné,“ uvedla projektová manažerka Nadace
OKD
Zuzana
Macháčková
na slavnostním otevření druhé
části, které proběhlo v pondělí
16. listopadu.
Nové vybavení je na rozdíl
od první části určeno spíše začátečníkům a lidem, kteří si chtějí
sami a jednoduše zacvičit. Během
projektování nové části se nezapomnělo ani na hendikepované
jedince. „Jsou tady bradla pro vo-

cvičení. Na sportovním náčiní
nechybí prvky pro různé úchopy
nebo přítahy v různé výšce.
„Poptávka po tomto druhu
sportu byla vysoká. S první i druhou etapou výstavby nám pomohla Nadace OKD, zbytek doplatilo
město,“ vysvětlil náměstek
karvinského
primákarvin
tora
tor Lukáš Raszyk
a doplnil, že
v těchto dnech se
u hřiště instaluje
osvětlení a nové
přispě i
m
a
n
oru
Tolika k
lavičky.
K D na
adace O

Třetí srdcovkový patron MSK Judo
Karviná Roman Bielczyk se vyučil
důlním elektromontérem s maturitou. Protože však v počátcích
90. let minulého století mohli
fárat pouze starší jedenadvaceti

Nad některými kousky se tají dech!
František Vlašic (vlevo) a Roman Bielczyk s francouzským judistou v Praze.

„Registrujeme zvýšený zájem o workout, proto
jsme se ho v Karviné rozhodli podpořit i podruhé,“
uvedla projektová manažerka Nadace OKD Zuzana
Macháčková.
zíčkáře podle norem a výšky vozíku. Takže i lidé s tímto druhem
postižení si mohou zacvičit, což je
pro ně dobrá zpráva,“ uvedl Lukáš

Strouhal z karvinského workoutového klubu. Ten společně s dalšími členy klubu během slavnostního otevření předvedl ukázky

Mikulášský turnaj 2015

Členové karvinského workoutového
oddílu jsou mistry ve svém oboru.

Pětadvacetiletou tradici má
Mikulášský turnaj. V režii MSK Judo
Karviná se uskuteční v sobotu 5.
prosince v ZŠ Prameny v Ráji. „Je to
ojedinělý sportovní podnik, protože
se mohou účastnit děti od 5 až

po dospělé po 100 let. Zvána je široká divácká veřejnost,“ líčil předseda oddílu Rabas. Soutěžit se bude
od 10 hodin ve dvou tělocvičnách
na čtyřech tatami. Chybět nemají
ani horničtí judističtí veteráni.
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Degustace piva hokejistů s fanoušky
Spousta pěnivého
moku, dobré nálady,
soutěží o vstupenky
a upomínkové předměty
prvoligového týmu
AZ Havířov. V havířovské
Šatlavě panovala ta
pravá hokejová pohoda
FOTO: Adam Januszek

HAVÍŘOV − Utužovat vazby mezi
sportovci a jejich fanoušky je základ sportovního marketingu.
Moc dobře to vědí i v hokejovém
klubu HC AZ Havířov. Právě proto vedení klubu zorganizovalo společně s pivovarem Radegast akci,
na které fanoušci a štamgasti mohli zdarma vyzkoušet limitovanou
edici ležáku s extra dávkou chmele
a jemnou pepřovou příchutí. Pivo
jim načepovali a přinesli až ke stolu sami hokejisté AZetu.
„Myslím si, že všichni sportovci mají podobné akce rádi. Pro
nás je to určitě příjemné odreagování od hokejových povinností
a aspoň na chvíli vybočíme ze zažitého stereotypu. Většinou totiž hrajeme až tři zápasy během
jednoho týdne, což je dost náročné,“ řekl brankář AZetu Havířov
Petr Matoušek. Kromě něj dorazili ve čtvrtek 19. listopadu i jeho
spoluhráči Martin Lenďák, Karol
Korím, Daniel Graca a Daniel
Štumpf, kteří se ochotně podepisovali na připravené kartičky či
na dresy fandů.

Za výčepem Karol Korím, před ním pak gólman Petr Matoušek.

Radegast peprně
hořký chutnal

prostě zlomí. Naštěstí celou výstroj dostáváme od klubu, takže
to je v pohodě,“ rozesmál
Do role výčepního se pase za výčepem, kde
soval slovenský obránroztáčel jeden peprce Karol Korím a šlo
ně hořký Radegast
mu to bezvadně.
za druhým.
Jeho spoluhráči se
Tuto limitovanásledně chopiTolik sklenic o ob
jemu
nou
dávku ležáku
li táců a piva roz0,4 litru načepova
li
uvařili nošovičtí
nášeli nebo odposvým příznivcům
sládci k oslavě 45.
vídali moderátoroho
kejisté AZetu.
výročí od založení
vi akce na zajímavé
pivovaru. Nové pivo
otázky. Mezi odpoje hořké, což je pochověďmi, které určitě popitelně typické pro všechna
bavily, byla ta, kdo z týmu
piva Radegast. Příjemnou hořspotřebuje za sezonu nejvíce hokost však doplňuje jemně pepřokejek. Slovo si vzal Daniel Graca:
vý tón. „Moc mi chutná. Na rtech
„Určitě momentálně náš výčepten pepř opravdu cítím, je to velní. Od začátku sezony jich zničil
mi dobré pivko,“ prohodil na motak dvanáct,“ rozesmál celé osaderátorův mikrofon místní štamzenstvo. Korím jej pohotově dogast, který se představil pod jméplnil. „To je pravda. Někdy je roznem Karel.
biju v návalu emocí, ale někdy se
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Zatímco slad, voda a chmel pocházejí z Moravy, pepř si sládci
vyhlédli až na druhém konci světa v indické oblasti Tellicherry.
Právě místní odrůda černého pepře je považována za nejkvalitnější na světě. Nové pivo se bude
čepovat ve vybraných hospodách
a objeví se i v lahvích v omezeném
počtu obchodů. Během degustace
se také soutěžilo o vstupenky a zajímavé ceny – fanoušci odpovídali na různě záludné otázky týkající se AZetu.
Listopad ukazuje hokejisty
ve velmi dobrém světle, navíc si
vytvořili rekord sezony, když dokázali vyhrát čtyři zápasy za sebou (s Benátkami, v Prostějově, se
Slavií a v Kadani). Padli až v dalším domácím utkání s neoblíbenou Třebíčí. V sobotu 21. listopadu je čekala štreka do Mostu.
A ukázalo se, že stála za to. Tým
trenéra Mikeše totiž deklasoval
domácí tým vysoko 9:2, čímž zaznamenal svou dosud nejvyšší výhru v probíhající sezoně.
V předvečer vydání tohoto čísla
Horníka, tudíž už po uzávěrce, se
pak představili na domácím ledě
proti Jihlavě. V rychlém sledu následují další dva zápasy před vlastními fanoušky – v pátek 27. listopadu s Českými Budějovicemi
a poslední listopadové pondělí
s Litoměřicemi. Oba duely v K&K
PNEU Aréně začnou shodně
v 18 hodin.

FOTO: HCB OKD Karviná

V listopadu se
hokejistům daří

Prohrálo se, ale se vztyčenou hlavou!

První půle rozhodla o porážce
Házenkáři HCB OKD padli
s Hranicemi o tři góly 28:31,
poslední listopadovou neděli hostí
v pravé poledne pražskou Duklu

velké brankové příležitosti,“ hodnotil
Roman Farář a pochválil gólmana
Schamse a mladého Jiřího Užeka –
bratra zraněného Jana. „Střelbu bral
hodně na sebe, dařilo se mu a táhl
naši útočnou stránku. Když se navíc
rozchytal Schams, tak to hned bylo
o něčem jiném a Hranicím jsme
zatápěli,“ řekl. Poločasovou ztrátu
šesti gólů však nedohnali.
V dalším domácím utkání,
hraném v neděli 29. listopadu netradičně kvůli televiznímu přenosu
až ve 12 hodin, se tým HCB OKD
Karviná střetne s druhým týmem
soutěže Duklou Praha. „Našeho
tradičního rivala už zdolat jednoduše musíme, další domácí ztrátu
si nemůžeme dovolit. Bude to ale
extrémně těžké,“ uvědomuje si
Farář. Jeho týmu patří aktuálně
osmá, poslední postupová pozice
do play off, kterou drží s náskokem
čtyř bodů na deváté Brno.
aja

KARVINÁ – Bez reprezentačního
pivota Jana Užeka, který má kotník
v sádře, si karvinský Baník připsal
první domácí prohru pod trojlístkem
trenérů Bartošic–Farář–Veřmiřovský.
Dva body si odvezly silné Hranice
hlavně vinou pokaženého prvního
poločasu domácího týmu.
„Přitom jsme začali dobře a šli
do vedení 6:3. Jenže pak nám
nefungovala obrana a rozchytali
jsme hostujícího brankáře Kučerku,
což jsme pochopitelně nechtěli.
Druhá půle už byla z naší strany
velmi dobrá. Skóre jsme několikrát
dotáhli na rozdíl jedné dvou branek,
ale ani jednou se nám nepodařilo
vyrovnat, přestože jsme k tomu měli

Adam Januszek

SPORTOVNÍ TIP
ve Sportovním centru Kovona.
První je na řadě v pátek 27. listopadu od 13.30 hodin s Hlučínem,
druhý pak pod umělým osvětlením
v úterý 1. prosince od 17 hodin
s Lokomotivou Petrovice.
aja

KARVINÁ
Fotbal
Dva posezonní přípravné zápasy
čekají na fotbalisty MFK OKD
Karviná na domácí umělé trávě

Martin Lenďák (v kšiltovce) s Danielem Štumpfem měli čas i na pózování.

SILVESTR 2015
V BESKYDECH

Radost z nových číšníků byla na fanoušcích patrná.

Wellness silvestrovský pobyt
na Hotelu Odra v Ostravici

Vítězná podzimní derniéra, fotbalisté smetli lídra
3:0 se Znojmem a 0:3
v Mladé Boleslavi – to jsou
výsledky posledních dvou
ostrých zápasů týmu MFK
OKD v tomto roce
FOTO: MFK OKD Karviná

Dvojutkání s Mladou Boleslaví bylo pro karvinské hráče svátkem i dobrou zkušeností.

Útok na postup z třetího místa
Ambiciózní klub dlouhodobě
podporovaný těžaři tak může
dál reálně snít o postupu do nejvyšší soutěže mezi českou smetánku. „Ano, hrajeme o postup.
Přes zimu se musíme dobře připravit. Škoda dvou nebo tří nepovedených zápasů I tak je osmadvacet získaných bodů velmi
slušných. Ověřili jsme si, že můžeme hrát na špici,“ přidal svůj

názor jeden z nejzkušenějších
borců v karvinském dresu – Jan
Šisler.
Trenéru Jozefu Weberovi imponuje, že se fotbalisté neschovávají za různé naučené fráze a na rovinu řeknou, že se na jaře hraje o postup. „To je moc fajn. Proč
to neříct? Líbilo se mi, jak nedávno taková persona, jakou je
Milan Baroš, do novin prohlásí,
že s Mladou Boleslaví hraje o titul, přestože favority jsou Plzeň
se Spartou. Boleslav má ale fazonu a velmi dobrý kádr,“ pokyvoval
hlavou Weber.

Pohárová pouť skončila

Petr Glaser v zápase proti Znojmu.

O tom se ostatně celý tým přesvědčil poslední listopadové úterý v odvetném utkání národního poháru. Domácí favorit třemi
góly po přestávce rozhodl o jasném vítězství a zároveň postupu
do čtvrtﬁnále.

„Nemáme se za co stydět.
Všechny pohárové zápasy pro
nás byly přínosné, ty s Boleslaví
pak i jaksi za odměnu. Hráči si
na vlastní kůži zkusili zahrát proti špičkovému týmu nejvyšší soutěže. Nabyté zkušenosti se budou
hodit,“ dodal karvinský kouč a poznamenal, že jej trochu mrzí domácí porážka. Moc dobře věděl,
že v domácím utkání na konci října se dal uhrát lepší výsledek, než
porážka 0:1. Možná v příští sezoně v Synot lize… Adam Januszek

CENA SILVESTROVSKÝCH POBYTŮ

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

MFK OKD Karviná –
podzim 2015

2 x vířivá koupel horních nebo dolních končetin
1 x parafínový zábal
1 x hod.denně hotelový bazén 33°C

Umístění: 3.
Body: 28
Bilance: 8-4-3 24:6
Nejlepší střelec: Lukáš
Budínský – 6 gólů

5 x ubytování s polopenzí
50% sleva do hotelového wellness HOTEL ODRA PARADISE
50/HBC14/15

KARVINÁ – Ve velkém stylu zvládl
tým Jozefa Webera předehrávku
prvního jarního kola. Sportovní
centrum Kovona navštívilo přes
tisíc lidí, kteří mohli odcházet absolutně spokojení – Karvinští vyhráli se Znojmem jasně 3:0.
„Byli jsme dostatečně důrazní v pokutovém území soupeře.
To nám chybělo v Pardubicích,
ta porážka mě straší a asi ještě dlouho bude. Tentokrát to
bylo v pořádku a hned máme zasloužené tři body, kterými jsme
umazali náskok našeho soupeře. Po podzimu ztrácíme na první místo pět bodů, na druhé pak
pouhý bod,“ řekl po utkání trenér MFK OKD.
Povedený zápas odehrál záložník Petr Glaser, který vůbec poprvé v sezoně nakoukl do základní sestavy v utkání druhé nejvyšší
soutěže, dal gól a na jeden přihrál.
„S trenérem jsem byl domluvený na sedmdesáti minutách. Cítil
jsem se dobře, ale ke konci už to
pro mě bylo náročné i kvůli těžkému terénu. Přes zimu bude dost
času trénovat, abych vydržel celé
utkání,“ prohlásil Glaser, jenž celou minulou sezonu kvůli zranění
vynechal.

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

Silvestrovská večere, silvestrovský program, občerstvení.
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