Zlat˘ kahanec je zpût!
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DNES V HORNÍKU
Zviditelnûní na pﬁilbû
KARVINÁ âervená pro techniky,
modrá pro „muÏstvo“. HavíﬁÛm
na závodû âSA Dolu Karviná tak
zaãali v prÛbûhu srpna oznaãovat
helmy. KaÏdému na ni nalepí ãíslo
jeho známky v reflexním provedení. V revíru je to novinka!
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Spoleãnû se to lépe táhne!
Co si slibovali od slouãení samostatn˘ch dolÛ âSA a Lazy do Dolu Karviná, se zaãíná naplÀovat

DÛl âSM padesátilet˘
STONAVA Datum 1. záﬁí bude
v˘znamn˘m dnem pro DÛl âSM
ve Stonavû. V tento den v roce
totiÏ 1958 zaãala slavnostním
v˘kopem v˘stavba této ‰achty,
která pak v 70. letech minulého
století nesla pﬁívlastek „mladá,
moderní a perspektivní“.
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Marie Rottrová a havíﬁi
OSTRAVA Lady soul. Neboli
první dáma ãeského soulu. To je
rodaãka z Hru‰ova, zpûvaãka
s image peãlivé a optimisticky
naladûné dámy – Marie Rottrová!
Na Hornick˘ch slavnostech OKD
bude Marii Rottrové patﬁit pódium na hlavní scénû, coÏ zavdalo
dÛvod ji vyzpovídat.
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Barborka sbírá recepty
OSTRAVA Obãanské sdruÏení
svatá Barbora bude letos na Hornick˘ch slavnostech OKD vybírat
nejen „charitativní“ buchty, ale i
recepty. Zatímco buchty se promûní na penízky pro dûti bez táty,
recepty zveﬁejnûné v Horníkovi
jistû udûlají radost mnoha hospodyÀkám. Pekáãe vlastnoruãnû upeãen˘ch buchet se budou mûnit za
volné vstupenky na akci.
str. 6

Karviná poprvé vyhrála
KARVINÁ Fanou‰ci fotbalistÛ
Karviné se koneãnû doãkali! První
vítûzství ve druhé lize je tady. MFK
OKD Karviná vyhrál na hﬁi‰ti Ústí
nad Labem 3:1 a se tﬁemi body
poskoãil na jedenáctou pﬁíãku. V
sobotu 23. srpna bude doma od 17
hodin bojovat o dal‰í vítûzství s
exligov˘m Mostem.
str. 12

DÛl âSA a DÛl Lazy, to je od 1. dubna DÛl Karviná, po více neÏ ãtyﬁech mûsících se potvrzuje, Ïe sjednocení byla dobrá my‰lenka.
FOTO: Radek Luk‰a a Josef Lys

KARVINÁ Co dvû ‰achty nebyly
schopny domluvit, to je pod jedním
vedením daleko jednodu‰‰í. Takové jsou po necel˘ch pûti mûsících
zku‰eností na „nejmlad‰ím“ dole
na‰eho revíru. DÛl Karviná vznikl
slouãením dolÛ âSA a Lazy. Podle
vedení spoleãnosti OKD je to
„logick˘ v˘voj“, protoÏe dob˘vací
prostory karvinského i orlovského
závodu byly stejnû uÏ dávno pﬁedtím propojeny dolem.
„Absolvoval jsem zde svou
nejdel‰í jízdu dÛlní lokomotivou. Z

rubání na „Armádû“ to trvalo do
nového vybavovaného porubu
v rámci programu POP 2010 na
Lazích pﬁes hodinu,“ konstatoval
ﬁeditel Pavel Hadrava. A právû
doprava mÛÏe b˘t jedním z dÛkazÛ,
Ïe my‰lenka spojení byla správná.
Pﬁíklad? Dob˘vání v sedmé kﬁe
„náleÏící“ k závodu âSA bylo od
ãervence organizaãnû pﬁevedeno
na závod Lazy a cesta havíﬁÛ do
pﬁíslu‰ného rubání uÏ netrvá pÛldruhé hodiny, n˘brÏ jen asi padesát
minut.

DÛl Karviná dále koordinuje vûtrání na obou závodech jedním pracovníkem. Stejnû tak mají spoleãného geomechanika, ãi pﬁípravu v˘roby. „V˘hodou je, Ïe v jednom roce se
mÛÏe podle geologick˘ch podmínek
tûÏba pﬁesouvat mezi závody. V
následujícím období se to mÛÏe zmûnit. Dal‰ím pﬁínosem je, Ïe technologie a pracovníky pﬁesouváme tam,
kde jsou zrovna nejvíce zapotﬁebí.
Bez problémÛ mÛÏeme napﬁíklad
z jednoho závodu na druh˘ pﬁevézt
specialisty, které potﬁebujeme pro

vyﬁe‰ení nûjaké odborné záleÏitosti,“ vysvûtlil Hadrava.
Nejen lidi, ale i technologie
mÛÏou „pendlovat“ v podzemí.
Zámûrem vedení Dolu Karviná je
investovat do takového zaﬁízení,
které je moÏno, pokud to podmínky dovolí, pﬁedisponovat ze závodu
na závod. „UÏ jsme si to vyzkou‰eli
na desítkách sekcí pro vybavení
porubu, pﬁemísÈovali jsme je ze
závodu Lazy na závod âSA,“
pokraãoval ﬁeditel.
Pokraãování na stranû 2

Nadace OKD rozdûlila pﬁes 31 milionÛ korun
Realizace 180 projektÛ zlep‰í Ïivot v na‰em kraji i v dal‰ích ãástech republiky
OSTRAVA Letos zaloÏená Nadace OKD
podpoﬁí celkem 180 projektÛ, které zlep‰í
Ïivot v severomoravském regionu i v dal‰ích
ãástech republiky. Správní rada rozdûlila
mezi vybrané projekty 31,3 milionu korun.
Nadace se tak dle mnoÏství rozdûlen˘ch
finanãních prostﬁedkÛ zaﬁadí mezi nejvût‰í
v âeské republice.
Zájem veﬁejnosti o jednotlivé programy
byl obrovsk˘, nadace obdrÏela 843 Ïádostí.
Celkov˘ objem finanãních poÏadavkÛ pﬁekonal moÏnosti nadace více neÏ ‰estnáctinásobnû. Aby se takov˘ objem projektÛ dal
zvládnout, spolupracuje Nadace s externími
partnery – na zpracování Ïádostí a následném procesu se podílejí brnûnská Nadace
Partnerství a ostravsk˘ Institut komunitního
rozvoje.
PﬁestoÏe Nadace OKD spravuje peníze
soukromé spoleãnosti, která mÛÏe podporo-

vat projekty podle svého uváÏení, usilovala
pﬁi v˘bûru nejlep‰ích projektÛ o maximální
transparentnost. „Projekty byly nejprve
hodnoceny partnersk˘mi organizacemi a
následnû je posoudily dvû nezávislé komise.
Koneãné slovo v‰ak mûla správní rada
nadace, která v plném rozsahu schválila

návrhy komisí,“ objasÀuje cel˘ proces Blanka T˘ﬁová, ﬁeditelka nadace.
Nejvíce penûz bude rozdûleno v rámci
programu Pro budoucnost (15,6 mil. Kã),
také nejvy‰‰í jednotlivá podpora byla udûlena v rámci tohoto programu – ‰lo o ãástku
1,5 mil. Kã. Nadace podpoﬁí projekty na
záchranu kulturního dûdictví, podporu sociálních sluÏeb, vybudování ‰kolních zahrad a
sportovních hﬁi‰È, projekty na ochranu pﬁírody a rozvoj turismu. Nejãastûji Ïádala
obãanská sdruÏení, v men‰í míﬁe obce a
‰koly.
Nadace dopﬁedu avizovala, Ïe nejvût‰í
‰ance na úspûch je v programu Pro Evropu,
a to se také stalo. Z 26 Ïádostí bylo podpoﬁeno 12, tedy témûﬁ polovina. „Evropsk˘“
rozmûr tohoto programu se projevil i vût‰ím
podílem ÏadatelÛ mimo moravskoslezsk˘
region.

Program Pro zdraví sice nerozdûlil nejvíce penûz, ale vyniká nejvy‰‰ím poãtem
ocenûn˘ch projektÛ (celkem 69) i jejich
rÛznorodostí. Nadace pﬁispûje na rozvoj
sociálních a socioterapeutick˘ch sluÏeb,
modernizaci zdravotnick˘ch zaﬁízení nebo
‰ir‰í nabídku pracovních a jin˘ch rehabilitací.
RÛznorodá paleta projektÛ se objevila i
v posledním nadaãním programu – Pro
radost. Nejãastûji Ïádaly o podporu neziskové organizace a také ‰koly. Finanãní podpora pÛjde zejména na volnoãasové aktivity a
kulturnû-spoleãenské akce, dále na vzdûlávání, sport, mateﬁská centra a pﬁíhraniãní
spolupráci.
Dal‰í pﬁíleÏitost k získání podpory ze
strany Nadace OKD bude jiÏ zanedlouho,
podzimní grantové kolo odstartuje na pﬁelomu záﬁí a ﬁíjna 2008.
Vladislav Sobol
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
mám pro
vás dobrou
zprávu: Po
pÛlroãních
pﬁípravách,
v˘zvách a
hodnocení
má
na‰e
n a d a c e
p r v n í
v ˘ s l e d k y.
843 Ïádostí
bylo peãlivû proãteno a zhodnoceno a v˘sledkem je na 180 zajímav˘ch a velmi rÛznorod˘ch
projektÛ, které byly schváleny
správní radou a získají tak
finanãní pﬁíspûvek.
Díky Nadaci OKD tak bude
moci karvinsk˘ Domov pro seniory vyuÏívat nov˘ osobní lÛÏkov˘
v˘tah, na Opavsku bude podpoﬁena dlouhodobá ochrana ãápÛ
bíl˘ch, pomÛÏeme pﬁi rekonstrukci azylového domu pro
matky s dûtmi v Havíﬁovû,
ostravská zoo bude moci vybudovat nov˘ vstupní prostor
v podobû pralesa, za na‰í podpory probûhne také 5. roãník Svatováclavského hudebního festivalu,
v Orlové se mohou tû‰it na nové
baseballové hﬁi‰tû, stejnû jako
Ostrava na novou tﬁe‰Àovou alej.
Nadace také podpoﬁí jiÏ dlouholeté partnery jako je Obãanské
sdruÏení svatá Barbora a i nadále
budeme spolupracovat s Domem
na pÛl cesty OS Heﬁmánek, kter˘
se stará o mladé lidi odcházející
z dûtsk˘ch domovÛ. Podpoﬁen˘ch projektÛ je díky velkorysosti OKD, NWR a dal‰ích dárcÛ
opravdu hodnû a od záﬁí se naplno rozbûhnou. Velice rádi budeme na stránkách Horníka pravidelnû informovat o v‰ech novinkách a zajímav˘ch projektech.

Blanka T˘ﬁová,
ﬁeditelka Nadace OKD

Budou viditelnûj‰í i rozeznatelní
Na ,Armádû’ zaãali oznaãovat helmy pracovníkÛ reflexními ãísly
KARVINÁ (uzi) âervená pro techniky, modrá
pro „muÏstvo“. HavíﬁÛm na závodû âSA Dolu
Karviná tak zaãali v prÛbûhu srpna oznaãovat
helmy. KaÏdému na ni nalepí ãíslo jeho známky
v reflexním provedení. V revíru spoleãnosti
OKD je to novinka! Na základû osvûdãení v
provoze se toho doãkají i kolegové na Lazech.

„V˘sledkem akce, která potrvá do první poloviny záﬁí, je nejen odstranûní anonymity zamûstnance, ale pﬁedev‰ím dal‰í prvek zviditelnûní
horníka v dÛlním prostﬁedí, coÏ pﬁinese zv˘‰ení
úrovnû bezpeãnosti. Reflexní ãísla na pﬁilbách
tak splní dva v˘znamy,“ informoval Petr Glas,
vedoucí odboru bezpeãnosti a hygieny práce.

·achta poﬁídila na 9340 jednotliv˘ch ãíslic.
Kus po 3,10 Kã. Hodnota celé zakázky tak ãinila skoro 29 tisíc korun. „Potﬁebného poãtu kusÛ
jsme dosáhli matematicky po zadání v‰ech ãinn˘ch ãísel známek na‰ich zamûstnancÛ do poãítaãe,“ poznamenal inÏen˘r Glas. Polepování
pﬁileb dostali na starost pﬁíslu‰níci ZBZS.

HavíﬁÛm na závodû âSA Dolu Karviná nalepují na helmy reflexní ãísla; ãervená jsou pro techniky, modrá pro dûlníky.

FOTO: Radek Luk‰a

Vzniká Centrum sdílen˘ch sluÏeb Finance
Nov˘ systém správy financí v OKD slibuje rychlost a efektivitu
OSTRAVA (vs) Finanãnictví
v OKD musí b˘t rychlej‰í, spolehlivûj‰í a úãinnûj‰í – to je hlavní cíl
nového Centra sdílen˘ch sluÏeb
Finance, které se bude starat o
finanãní a úãetní operace v‰ech
dolÛ i dal‰ích ãástí OKD. „Finanãní námûstci dolÛ teì budou mít
ménû starostí s administrativními
operacemi a více ãasu na podporu
byznysu,“ vysvûtlila jeden z hlavních pﬁínosÛ finanãní a personální

ﬁeditelka a místopﬁedsedkynû
pﬁedstavenstva OKD Miloslava
TrgiÀová.
Dﬁívûj‰í systém nebyl pruÏn˘.
Na jednotliv˘ch VOJ bylo celkem
12 ekonomick˘ch úsekÛ, dal‰í pak
na ﬁeditelství. I kdyÏ v‰e fungovalo,
nûkdy levá ruka nevûdûla, co dûlá
pravá.
V rámci nového systému vznikají takzvaná kompetenãní centra,
která budou poskytovat finanãní

sluÏby v‰em VOJ centrálnû. Nûkterá budou sídlit na ﬁeditelství OKD,
dal‰í v prostorách Dolu Darkov.
Jedno kompetenãní centrum se
bude starat o faktury, dal‰í centra
budou mít na starost investiãní
majetek, platby a danû.
Koneãn˘m
dÛsledkem
by
nemûlo b˘t jen zpﬁehlednûní a
urychlení finanãních procesÛ, ale
hlavnû poznání, které by aktivity
jednotliv˘ch kompetenãních cen-

ter mûly pﬁinést do spoleãného
byznysu OKD. „Efektivitu nezv˘‰íme tím, Ïe vytvoﬁíme nová centra. Je tﬁeba je úãelnû zapracovat
do systému, aby nám pﬁiná‰ela
nové informace, díky kter˘m
mÛÏeme následnû zlep‰it hospodaﬁení celé spoleãnosti,“ dodala TrgiÀová.
Správa financí se bude z dolÛ a
dal‰ích VOJ pﬁevádût na nové
centrum postupnû do konce roku.

Spoleãnû se to lépe táhne!
Pokraãování ze strany 1
Unifikace technologií má pﬁinést dal‰í zefektivnûní práce –
snadnûji se budou shánût náhradní
díly, zlep‰í, urychlí a zkvalitní se
opravy. ¤editel Hadrava v této
souvislosti pﬁipustil, Ïe díky nové

technice bude moÏno postupnû
sniÏovat poãet rubání, aniÏ by se to
projevilo ve v˘robû. „Na‰e celková
produkce zÛstane zachována.
Ménû pracovi‰È s sebou pﬁinese
vût‰í dÛraz na bezpeãnost a zaji‰tûní provozu,“ upﬁesnil ﬁeditel.

Od havíﬁÛ uÏ jdou hlasy, Ïe zaãínají cítit zmûny k lep‰ímu. Îe to
nebyly plané ﬁeãi, Ïe to s nimi myslíme váÏnû, Ïe firma chce, aby
‰achty „jely“. Proã by jinak fasovali nové obleãení, lampy, ochranné
pomÛcky atd.
Slouãení dolÛ âSA a Lazy se
nedotklo jen samotného dob˘vání
uhlí, zasáhlo totiÏ celkov˘ „Ïivot“
na obou „‰achtách“. Pod hlaviãkou Dolu Karviná budou organizovány oslavy hornick˘ch svátkÛ,
‰achÈáky, vyhodnocení nejlep‰ích
pracovníkÛ, plesy. Konkrétní rozmûr to dostalo na spoleãn˘ch poradách pﬁedákÛ, vÏdyÈ vãetnû dodavatelsk˘ch firem, se na nich sejde
na ‰edesát chlapÛ. „Zvyklosti, cho-

Pavel Hadrava, ﬁeditel Dolu Karviná v místech, na které mohou b˘t
FOTO: Radek Luk‰a
py‰ni – porub s nejvy‰‰ími sekcemi na svûtû.

DÛl Karviná v ãíslech:

¤editel Dolu Karviná Pavel Hadrava (vlevo) pﬁivítal v dole nejvy‰‰í pﬁedstavitele OKD i její mateﬁské firmy NWR.

• dûlá zde cca 5800 pracovníkÛ, vãetnû dodavatelsk˘ch firem
• pod zemí jich pracuje 4600
• technicko-hospodáﬁsk˘ch zamûstnancÛ je 460
• závod âSA aktuálnû provozuje 5 rubání, závod Lazy 4
• závod âSA má 130 km udrÏovan˘ch dÛlních dûl, závod Lazy
jich má 50 km
• mocnost uheln˘ch slojí se pohybuje od 80 cm do 6 m
• letos v POP 2010 získá 3 dob˘vací a 4 razicí komplexy

vání a organizace ﬁízení pracovníkÛ závodÛ âSA i Lazy jsou tro‰iãku odli‰né. Mûly by se postupnû
sbliÏovat, i kdyÏ tady poﬁád zÛstane urãitá rivalita. Doufám, Ïe zdravá,“ dodal Hadrava. Sám je
v tomto ohledu „nad vûcí“ – pﬁi‰el
totiÏ z Dolu Paskov a nemÛÏe tak
nikomu nadrÏovat.
Radek Luk‰a
Vladislav Sobol

21. srpna 2008

3

Z OKD

DÛl âSM ve Stonavû tûÏí uÏ pÛl století
Kdysi „mladá, moderní a perspektivní“ ‰achta má pﬁed sebou i po letech slibnou budoucnost
STONAVA Datum 1. záﬁí je
v˘znamn˘m dnem pro DÛl âSM ve
Stonavû. V tento den v roce 1958
zaãala
slavnostním
v˘kopem
v˘stavba ‰achty, která v 70. letech
minulého století nesla pﬁívlastek
„mladá, moderní a perspektivní“.

V˘znamné mezníky
Padesáté v˘roãí je dÛvodem pro
krátké bilancování. DÛl âSM byl
projektován jako jedna z nejmodernûj‰ích ‰achet nejen v tehdej‰ím
âeskoslovensku, ale v celé stﬁední
Evropû. Dne 1. ledna 1961 se stal
DÛl âSM samostatn˘m státním
podnikem. Do té doby byla v˘stavba dolu ﬁízena z vedlej‰ího Dolu
Suchá Stonava, známûj‰ího pod
názvem 9. kvûten. Intenzivním zpÛsobem se zaãala rozvíjet povrchová
v˘stavba a hloubení ‰achet. PÛvodní projekt pﬁedpokládal, Ïe tûÏba
bude zahájena jiÏ v závûru roku

Od této doby se zaãala psát nová
historie Dolu âSM. Oficiálnû byly
ustaveny závody âSM Sever a
âSM Jih. Pokraãovala dÛlní, ale i
povrchová v˘stavba dolu. Vyrostly

utvoﬁené odborové organizace a
zamûstnancÛ se tento krok povedlo uskuteãnit. Samostatnost byla
Dolu âSM pﬁiznána k 1. listopadu
1990.

Od 1. ledna 1969 do dne‰ních dnÛ vytûÏili
zamûstnanci dolu âSM témûﬁ 90 milionÛ tun uhlí
a vyrazili více neÏ 850 kilometrÛ dÛlních dûl.
pro budoucí ãinnost nepostradatelné objekty úpravny, teplárny, degazaãní stanice, skladové prostory, ale
rovnûÏ objekty sociálního charakteru, jako kulturní dÛm, zdravotnické stﬁedisko.

Klíãov˘ faktor: Lidé
Jedním z rozhodujících faktorÛ
pro úspû‰n˘ rozvoj dolu byl intenzivní pﬁísun kvalifikované pracovní
síly. Jádrem novû se tvoﬁícího pra-

Do dal‰ích let tak DÛl âSM
vstupoval s vizí budování zcela
nové struktury báÀského prÛmyslu.
Díky intenzivnímu jednání s tehdej‰ími pﬁedstaviteli státu a osobami povûﬁen˘mi provést restrukturalizaci uhelného hornictví do‰lo ke
spojení Dolu âSM se dvûma zbyl˘mi kladensk˘mi doly Kladno a
Tuchlovice. Vznikla historicky
první akciová spoleãnost v resortu
hornictví s názvem âeskomoravské
doly Kladno.

Dne‰ní tváﬁ Dolu âSM, závod Sever.
zmûnû vlastníkÛ holdingu do‰lo
postupnû ke zmûnám v organizaãní
struktuﬁe. Vedly k tomu, Ïe v roce
2005 byla zavr‰ena fúze nûkolika
spoleãností vlastnické firmy RPG a
akciová spoleãnost âeskomoravské doly pﬁestala existovat.
Nástupnickou organizací se stala
akciová spoleãnost OKD. DÛl

FOTO: Radomíra Grimmová

âSM se tak po letech odtrÏení vrátil zpût k OKD.
Od 1. ledna 1969 do dne‰ních
dnÛ vytûÏili zamûstnanci dolu âSM
témûﬁ 90 milionÛ tun uhlí a vyrazili
více neÏ 850 kilometrÛ dÛlních dûl.
Ve v˘robní ãinnosti stojí pﬁed
Dolem âSM perspektiva dal‰ích
úspû‰n˘ch let.
Jan Kurial

Den nabit˘ zábavou
Mezi horníky pﬁijede i zlatá slavice Lucie Bílá
Tak to zaãínalo. Z v˘stavby Dolu âSM v letech 1958 aÏ 1965 a lidé, kteﬁí se na ní podíleli.
1964. Pﬁíroda v‰ak byla proti. Hloubení severní jámy, z poãátku s vynikajícími v˘sledky, muselo b˘t zastaveno pro mimoﬁádnû v˘raznou
erupci vody, pískÛ a plynu. V hloubení nastal roãní skluz. Vrtné
práce, odplyÀování a odvodÀování
trvaly po cel˘ rok.
DÛleÏit˘m datem pro ‰achtu byl
21. únor 1962, kdy byl schválen
dob˘vací prostor Louky s plochou
18,57 ãtvereãního kilometru.
Hloubení poslední jámy bylo
dokonãeno 1. dubna 1965 a mohla
tak zaãít horizontální rozfárávka
dolu. Celkem bylo v dÛlním poli
obou závodÛ – sever a jih – vyhloubeno 3251 metrÛ jam o prÛmûru 7,5
metru a vybudováno 12 velkoprostorov˘ch nárazi‰È. Pﬁi hloubení
bylo odãerpáno 1,6 milionu kubíkÛ
vody a z jam a vrtÛ odvedeno 215
milionÛ kubíkÛ metanu. Hlubiãské
kolektivy VOKD vystﬁídali raziãi
otvírkov˘ch dûl. I v této ãinnosti
dokazovaly kolektivy VOKD své
mistrovství. Pamûtníci si jistû vybaví jména tehdej‰ích pﬁedákÛ Îofaje, âerníka, HÛlky, Havla a dal‰ích.

První porub 230311
V roce 1967 doplnily investiãní
ãinnost první raziãské kolektivy
Dolu âSM. Jako ucelené kolektivy
pﬁe‰ly z okolních ‰achet raziãi pﬁedákÛ Alfréda Swaczyny, Jana ·kriniara, Edy Chaloupky a Vladimíra
Ry‰ky, které zaãaly razit první vûtrní spojení ve slojích. Do konce roku
1968 bylo vyraÏeno 32,6 kilometru
dÛlních dûl. Obfárány byly tﬁi poruby. V listopadu 1968, s více neÏ tﬁílet˘m skluzem, zahájil ve 3. kﬁe ve
23. sloji tûÏbu první investiãní
porub na Dole âSM. Porub s ãíslem 230311 byl veden na ﬁízen˘
zával a byl vybaven individuální
hydraulickou v˘ztuÏí.

covního kolektivu se staly osádky
z okolních utlumovan˘ch nebo
zavíran˘ch ‰achet. Nejvíce lidí pﬁi‰lo z tehdej‰ího Dolu Pion˘r. V˘znamn˘m zdrojem pracovní síly se
stali vyuãenci a noví zamûstnanci
pﬁicházející ze v‰ech koutÛ âech,
Moravy i Slovenska v rámci státem
ﬁízeného náboru.
V první polovinû 70. let se ‰achta zaãala intenzívnû rozvíjet a díky
moderním technologiím, kvalitnímu ﬁízení a zejména profesionalitû
v˘robních kolektivÛ dosahovala
meziroãní pﬁírÛstky v tûÏbû ve v˘‰i
350 000 tun, coÏ bylo do této doby
zcela nevídané. Sv˘mi v˘sledky se
kolektivy Dolu âSM zaﬁadily mezi
‰piãkové kolektivy OKR. Osádky
raziãÛ pﬁedákÛ ·kriniara, Swaczyny, bratrÛ Andru‰kÛ, ·ecka, Nátera, Slivky nebo ëuri‰e se staly
pojmem. Neménû úspû‰né byly
rubáÀové kolektivy pﬁedákÛ Papaly, Niedoby, Priesnitze, Czespivy,
Koãendy, Hatláka, Racze, Knoflíãka ãi Baculy.

Sametové promûny
Nadnesenû ﬁeãeno, „pod praporem iniciativy“ se DÛl âSM rozvíjel
aÏ do závûru roku 1989. Zásadní
zlom nastal sametovou revolucí.
V lednu 1990 probûhlo referendum, v nûmÏ vût‰ina zúãastnûn˘ch
dala svoji dÛvûru Viktoru Koláãkovi. ¤editelem Dolu âSM byl jmenován 1. února 1990. Tím zaãala
zcela nová etapa v historii ‰achty.
UÏ v bﬁeznu se konalo druhé
referendum k osamostatnûní Dolu
âSM, ve kterém se pro samostatnost vyjádﬁilo 93,2 % zamûstnancÛ.
Následnû byl podán návrh na
vyãlenûní Dolu âSM ze státního
podniku OKD a podána Ïádost o
zaloÏení státního podniku DÛl
âSM. Za vydatné pomoci novû

FOTO: archiv

Pomohli dodavatelé
V této spoleãnosti byl DÛl âSM
rozhodujícím podnikem. Vedení
akciové spoleãnosti pﬁistoupilo
neprodlenû k opatﬁením, která zaji‰Èovala ekonomickou stabilitu a rÛst.
Opatﬁení se dotkla zejména stavu
zamûstnancÛ. Z celkového poãtu
více neÏ 5600 zamûstnancÛ v roce
1989 na Dole âSM se stav postupnû
sniÏoval a v roce 2007 dosáhl poãtu
3302 osob. Odbouraly se nûkteré
ãinnosti nesouvisející s tûÏbou, do‰lo
k privatizaci nûkter˘ch provozÛ a
ãinností a zracionalizovala se ﬁídící a
organizátorská ãinnost.
V˘‰e tûÏby v‰ak stále oscilovala
kolem 2,5 milionu tun roãnû. Na
trhu práce zaãal b˘t v 90. letech,
vzhledem ke zru‰ení uãÀovského
‰kolství a opatﬁením v sociální
oblasti, v˘razn˘ nedostatek kvalifikovan˘ch pracovníkÛ pro práci
v dole. Tento nedostatek ãásteãnû
nahradili pracovníci dodavatelsk˘ch firem, jejichÏ v˘znam postupnû rostl a za zhruba 17 let se stali
pro ãinnost Dolu âSM naprosto
nepostradatelní.
Svoji nesmazatelnou stopu zanechaly na Dole âSM zejména firmy
Pol-Alpex, Polcarbo, Bastav CZ, a
samozﬁejmû VOKD, jejíÏ zamûstnanci ‰achtu nejen stavûli, ale po
cel˘ch padesát let zaji‰Èovali i její
investiãní rozvoj, pﬁedev‰ím v dÛlní
v˘stavbû.

STONAVA Poãátek záﬁí má pro
zamûstnance a pﬁíznivce Dolu
âSM zvlá‰tní symboliku. Jako
v‰ichni havíﬁi v na‰em regionu oslaví Den horníkÛ. Souãasnû si ale pﬁipomenou dÛleÏité v˘roãí své ‰achty. Bylo to totiÏ právû 1. záﬁí 1958,
kdy byla zahájena její v˘stavba.
Obûma tûmto událostem je
vûnován také tradiãní hornick˘ den
Dolu âSM, kter˘ se bude konat
v sobotu 13. záﬁí v parku BoÏeny
Nûmcové v Karviné. Jako vÏdy pﬁi-

jdou mezi havíﬁe známí umûlci,
kteﬁí dodají oslavám lesku a atraktivity. Letos to bude pﬁedev‰ím Lucie
Bílá, ale také Jakub Smolík ãi hvûzda novácké Superstar Petr Bende.
Tû‰it se mÛÏete na skupiny Turbo
nebo Kabát revival, pastvou pro oãi
bude vystoupení maÏoretek Dixi.
Celek uvádí znám˘ praÏsk˘ baviã
Zdenûk Izer. Na nudu urãitû nebude ãas. Sobotní odpoledne s havíﬁi
bude urãitû kulturní událostí, na
kterou se bude dlouho vzpomínat.

Oslavy Dne horníkÛ
a 50. v˘roãí Dolu âSM
Kde: Park BoÏeny Nûmcové v Karviné-Fry‰tátû
Kdy: Sobota 13. záﬁí 2008

PROGRAM:
10 –12.30 Zábavn˘ program pro dûti
13.00 Slavnostní zahájení, vystoupení maÏoretek Dixi
13.30 Baviã Zdenûk Izer
14.30 Skupina Turbo
16.00 Jakub Smolík
17.00 Lucie Bílá
18.00 Kabát revival
19.30 Petr Bende
20.30 Slavnostní ohÀostroj
Program uvádí baviã Zdenûk Izer

Na oslavách zazpívá Lucie Bílá.

Návrat k OKD
V roce 1999 se stal DÛl âSM
jako od‰tûpn˘ závod akciové spoleãnosti âeskomoravské doly souãástí novû vytvoﬁené skupiny ekonomicky spjat˘ch subjektÛ holdingového typu s názvem Karbon
Invest. Její souãástí byla rovnûÏ
akciová spoleãnost OKD. Po

Den horníkÛ je akce, na které se pobaví nejen havíﬁi.

FOTO: archiv
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Hornické slavnosti OKD

Havíﬁe poznala pﬁes zpívání
Hru‰ovské rodaãce Marii Rottrové bude patﬁit na slavnostech hlavní pódium
OSTRAVA Lady soul. Neboli první dáma ãeského soulu. To
je rodaãka z ostravského Hru‰ova z muzikantské rodiny, zpûvaãka s image peãlivé a optimisticky naladûné dámy – Marie
Rottrová! V historii na‰í pop music jsou nesmazatelnû zapsány její hity Lásko, voní‰ de‰tûm, Markéta, ¤eka lásky, âím
zvoní píseÀ má, KÛÀ bíl˘ a spousta dal‰ích. Veãer na Hornick˘ch slavnostech OKD bude Marii Rottrové patﬁit pódium
na hlavní scénû, coÏ zavdalo dÛvod pﬁedem ji vyzpovídat.
Jak to vypadá s vámi a havíﬁinou?
V na‰í rodinû Ïádní horníci kupodivu nebyli. A kdyÏ uÏ,
tak jako hosté na náv‰tûvû. MÛj tatínek vedl smí‰en˘ pûveck˘ sbor pﬁi ‰achtû Petr Bezruã, ve kterém pÛsobilo i nûkolik
horníkÛ. Nûjakého pana Dvoﬁáãka si dodnes dobﬁe pamatuji. Horníci ve sboru mûli krásné hlasy, moc hezky zpívali. No
a já jsem zaãínala se zpíváním v kulturním domû pﬁi Dole
Hlubina.
Prozradíte, co chystáte na Landek?
Udûlám program sv˘ch nejvût‰ích hitÛ, takov˘ prÛﬁez.
Bude mû doprovázet skupina NeﬁeÏ, se kterou spolupracuji
uÏ sedm let. Jezdíme po rÛzn˘ch vystoupeních, mûli jsme
spoustu koncertÛ, nahráli spolu cédéãko. Hrát na hornick˘ch
slavnostech pro mû nebude nic nového, mnohokrát jsem na

The Backwards oÏivili The Beatles
jsme se v roce 1996
spontánnû rozhodli
vûnovat se jen jejich
muzice. Pﬁedtím jsme
asi rok hráli vlastní
tvorbu, s ní je konec,“
nechali se sly‰et ãlenové jednoho z nejznámûj‰ích The Beatles
revival bandÛ na této
planetû. Muzikanti,
kter˘m je mezi 28 a 32
lety, pouÏívají k dosaÏení co nejvûrnûj‰ího
The Beatles? Ne, The Backwards! FOTO: archiv zvuku dokonce „dobové“ nástroje znaãek
OSTRAVA (uzi) Lep‰í „Brouky“ Vox, Rickenbacher, Ludwig, Höfpr˘ na svûtû pr˘ nenajdete! Ko‰ick˘ ner, Grestch…
kvartet ﬁíkající si The Backwards
KlonÛ The Beatles je sice po
dokonale navozuje atmosféru 60. let celém svûtû jako hub po de‰ti, ale ti
minulého století, kdy v pop music ze slovensk˘ch Ko‰ic nemají konkralovala liverpoolská ãtyﬁka The kurenci. Opakovanû vyhráli BeatBeatles. Dalibor ·troncer, Miroslav lefest v New Yorku, pﬁiãemÏ poprDÏunko, Franti‰ek Suchansk˘ a vé uÏ po dvou letech úãinkování.
Daniel ·korvaga jsou k nerozeznání V USA jim ostatnû tleskali v témûﬁ
od sv˘ch vzorÛ Johna, Paula, Geor- polovinû státÛ. Loni je nechali hrát
ge a Ringa jak hudebnû, tak vzhle- v Cavern Clubu – ten byl nûco jako
dovû. V‰ak posoudíte sami – na hlavní stan „BroukÛ“. Za v‰e mÛÏe
Hornick˘ch slavnostech OKD.
hovoﬁit i sestra George Harrisona
„Brouci byla, jsou a budou na‰í jménem Louise: „Lep‰í sound The
nejoblíbenûj‰í skupinou. Proto Beatles jsem tﬁicet let nesly‰ela.“

Sokolníci ukáÏou dravce
OSTRAVA Kánû lesní, raroh
velk˘, jestﬁáb lesní, po‰tolka obecná, krkavec velk˘ (na snímku nahoﬁe) a v˘r velk˘ (na snímku dole).
Tyto opeﬁence spatﬁí naÏivo a zblízka v‰ichni, kdoÏ zavítají 30. srpna
na Landek. V rámci programu pro
rodiny s dûtmi se tady pﬁedstaví i
chovatelé a cviãitelé drav˘ch ptákÛ.
„Máme novû i sovici snûÏnou,
ale ta si zatím nezvykla, takÏe
zÛstane doma. Jinak ukazujeme
dravce, kteﬁí jsou u nás volnû v pﬁírodû, a kaÏd˘ je mÛÏe potkat,“ pﬁi-

blíÏil René Vrbick˘, ãlen ãtyﬁhlavé
sokolnické party z Opavy. Ta pﬁedvede ukázku v˘cviku zmínûn˘ch
ptákÛ i srovnání samce a samiãky,
jeÏ b˘vají odli‰ní.
„Lidé se nejvíce zajímají o to,
jak dravci vidí a sly‰í, jak létají, co
loví ãi jak Ïerou. Podáváme to
zábavnou formou, nejsme uãitelé
biologie,“ ﬁekl Vrbick˘. Sokolnická
skupina vystoupí na Hornick˘ch
slavnostech na „dûtské“ scénû. A
nabízí i specialitu – diváci vãetnû
dûtí se mohou s dravci zadarmo
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a
vyfotit.

nich úãinkovala je‰tû s Flamingem napﬁíklad v Hru‰ovû, Karviné, Suché…
A nûjaké aktuální hudební novinky?
Mám pﬁipraveno nové ﬁadové CD. Teì abych pravdu
ﬁekla, nevím pﬁesnû které. Dvaadvacáté nebo tﬁiadvacáté?
Zaãnu ho toãit uÏ zanedlouho, po letních prázdninách.
Budou tam písniãky, na které jste od Marie Rottrové zvyklí.
Písniãky rÛzné, kaÏdá bude jiná a budou mít svou du‰i. Rozhodnû v‰ak mÛÏete b˘t bez obav, Ïe by to bylo nûjaké diskotékové cédéãko!
Myslíte, Ïe oslovíte mlad‰í horníky?
To byste se musel zeptat v první ﬁadû jich samotn˘ch.
NedokáÏu posoudit, nakolik oslovuji mlad‰í generace, ale na
mé koncerty nechodí pouze publikum v letech. Navíc mám to
velké ‰tûstí, Ïe mû hodnû vysílají v rádiích, Ïe na mû nedají
hudební redaktoﬁi dopustit. TakÏe lidé mají stále povûdomí
o tom, kdo jsem, a Ïe zpívám, coÏ povaÏuji za hodnû dÛleÏité.
Radek Luk‰a

Hru‰ovská rodaãka Marie Rottrová bude na Landeku
FOTO: Radek Luk‰a
zpívat v 19.00 hodin.

The Sweet míﬁí do Ostravy na Landek
OSTRAVA (uzi) ¤íkali jim
byla fúze bubblegumového
králové glam rocku. Ale The
popu s heavy ãi hard rockem.
Sweet dokázali bûhem své
Doba jim pﬁála, byÈ byli ve
kariéry b˘t i hard rockovû
stínu slavnûj‰ích Led Zeppelin
tvrd‰í, sklouzli aÏ k heavy
nebo Deep Purple.
metalu. Letos je tomu rovn˘ch
Balroom Blitz, Fox on the
ãtyﬁicet let, co se ve Velké BriRun, Action ãi Set Me Free –
tánii pﬁejmenovala tehdy bezto jsou jen nûkteré z hitÛ The
v˘znamná kapela Sweetshop
Sweet pﬁedûlávan˘ch nejedna krat‰í a v˘stiÏnûj‰í The
nou generací rockerÛ. InspiroSweet. Po spoustû úspûchÛ a
vali se jimi tﬁeba Def Leppard,
nûkolika rozpadech zÛstal uÏ
Motörhead, Red Hot Chili
jen kytarista Andy Scott, jenÏ
Peppers, Eric Singer z Kiss ãi
se obklopil nov˘mi spoluhráãi a
John Taylor z Duran Duran.
rozhodl se hostovat i na Hor- The Sweet v aktuální sestavû. FOTO: archiv A teì nade‰el ãas, abychom
nick˘ch slavnostech OKD 2008.
The Sweet pﬁivítali i v OstraV první polovinû 70. let minulé- Gary Glitter, Wizzard ãi ran˘mi vû! Na Landeku budou v sestavû
ho století, která byla pravdûpodob- Queen. A nebylo to jen kvÛli ﬁva- Andy Scott (kytara), Peter Lincoln
nû ãasem jejich nejvût‰í slávy, si v˘m aÏ zÏen‰til˘m kost˘mÛm, (baskytara, zpûv), Steve Grant
The Sweet „konkurovali“ s dal‰ími v nichÏ vystupovali. Spoleãn˘m (klávesy) a Bruce Bisland (bicí)
velk˘mi jmény – Slade, T Rex, znamením glam rocko˘ch kapel hlavní hvûzdou.

Dûti ãeká bohat˘ program,
budou i pohádkové divadla
OSTRAVA (uzi) Bohat˘ program pro celou rodinu slibují leto‰ní oslavy hornického svátku na Landeku.
Zvlá‰tû bylo v tomto ohledu my‰leno na dûti! Budou
mít také svou vlastní „Art“ scénu, kde se po nûkolik
hodin mohou oddávat zábavû i hrám.
Zahájení bude patﬁit partû ﬁíkající si V.O.S.A. neboli Volnému obãasnému sdruÏení alternativcÛ. Ti se
pﬁedstaví s chÛdami a Ïonglováním. Jejich dvacetimi-

Mirka Venclová a její Divadlo jednoho Edy.

HercÛm z V.O.S.A. tleskali i v Lond˘nû. SNÍMKY: archiv

nutovému „balábile“ tleskalo napﬁíklad publikum
v ruském Sankt Peterburgu ãi anglickém Lond˘nû.
Se vzdu‰n˘m akrobatem Janem Korbem a jeho
vystoupením se budou stﬁídat sokolníci (o nichÏ pí‰eme detailnû na jiném místû). Pﬁipraveny budou atrakce jako kolotoã, nafukovací „skákací“ hrady, malování
na obliãej, pletení copánkÛ, jízda na jednokolce …
A samozﬁejmû dojde i na pohádky! Loutkové divadlo zahraje „Jak si povídají zvíﬁátka“ a Divadlo jednoho Edy (coÏ je navzdory názvu záleÏitost jediné dámy,
Mirky Venclové) pﬁipravil pﬁíbûhy „Jak sloni k chobotu pﬁi‰li“ ãi „O nepoﬁádném kﬁeãkovi“.

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

Ta bláznivá Ïenská jde volat policii, aby pﬁivezli pyrotechnika.
¤íkala, Ïe uvnitﬁ je to samá cenová bomba.
Kresba: L. ZdraÏil

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Netradiãní pochoutka – ãerstvá
cibulka – v ústech roãní holãiãky na
soutûÏním snímku ã. 33 v mnoha
na‰ich ãtenáﬁích vzbudila inspiraci
k vtipn˘ch textÛm o zdravotních
úãincích zeleniny. Jak se vám
zamlouvají tﬁi z nich, které porota
odmûÀuje stokorunou??

SoutûÏní foto

ã. 33

V˘herci soutûÏní fotografie ã. 33
jsou ing. Tomá‰ Kudûlka z Havíﬁova, Alois Polá‰ek z Ostravy a
Lenka Rokowská rovnûÏ z Ostravy.
„Co se divíte? Ráno jím pórek, obûdvám mrkev a k veãeﬁi mám cibuli. Na
nic jiného moje dûtské pﬁídavky nestaãí!“
(tk)
„Zdravû jím a hodnû spím, niãeho se nebojím!“
„Ten, kdo papá zeleninu,
nebude mít nikdy r˘mu.
Ten, kdo papá zdravû,
zvládá v‰echno hravû.“
Na nedávné v˘stavû psích plemen na Slezskoostravském hradû
bylo k vidûní ledacos. Málokomu
v‰ak unikl krasavec zachycen˘ na
soutûÏní fotografii ã. 34. Nevíme,
zda si tento módní stﬁih vybral
dobrovolnû, nicménû jeho majitelka byla na nûj mimoﬁádnû py‰ná.
Jak se líbí vám, co na nezvykl˘
vzhled nejlep‰ího pﬁítele ãlovûka
ﬁíkáte?
Uzávûrka je v úter˘ 26. 8. 2008.
Vtipné texty posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
SoutûÏní fotografie ã.

34

(ap)

Zemû jsou jako lidé
Zuzana Koláriková rozdává úsmûvy v OKD i na cestách do Chorvatska
OSTRAVA Pﬁed dvûma lety
nastoupila jako asistentka tiskové
mluvãí OKD a záhy se z ní stala
dobrá du‰e tiskového oddûlení.
Nyní pracuje jako poradce pro
interní komunikaci na útvaru pro
práci s veﬁejností (PR) a komunikace a pohodová nálada ji neopou‰tí.
„Máme tady v˘born˘ kolektiv
lidí, v‰ichni jsou fajn a skvûle se s
nimi spolupracuje,“ usmívá se, jak
jinak, osmadvacetiletá inÏen˘rka
ekonomie Zuzana Koláriková.
K jejím hlavním úkolÛm patﬁí
rozesílání tiskov˘ch zpráv a interních informací pracovníkÛm
OKD, práce na zmûnû korporátní
identity spoleãnosti a spolupráce s
organizacemi, ve kter˘ch je OKD
ãlenem, jako jsou TûÏební unie
nebo Svaz prÛmyslu a dopravy. Na
ní je také pﬁíprava mimoﬁádn˘ch
informátorÛ OKD aktuálnû. K
tomu se druÏí ﬁada dal‰ích povinností, které mají jedno spoleãné –
jde o práci s lidmi a s informacemi.
„To je na tom to hezké,“
pochvaluje si Zuzana Koláriková.
„Ráda pracuji s lidmi, ráda poznávám nové tváﬁe, ráda se seznamuji
s nov˘mi skuteãnostmi a vûcmi.“
Jedna ze zku‰eností, kterou ve
své práci udûlala a která se jí hluboce vryla do pamûti, bylo fárání.
„Bylo to na Dole Darkov a nikdy
na to nezapomenu,“ vypráví
poradkynû. „Mám hornické koﬁeny, mÛj dûda Karel Kolárik byl
havíﬁ, a práce horníkÛ jsem si
vÏdycky váÏila. KdyÏ jsem to ale
vidûla na vlastní oãi, stoupli u mû
havíﬁi v úctû je‰tû v˘‰!“

Velk˘m koníãkem Zuzany Kolárikové je cestování.
Zvykla si na nû snad
uÏ v raném dûtství,
kdy s rodinou pendlovali mezi rodn˘m
Slovenskem a Karvinou a touha poznávat ji neopou‰tí.
„Zcestovala jsem
okolní zemû, Balkán,
teì jsem byla v
Egyptû. Lákají mû
místa, která pro nás
mají nádech exotiky
a tajemství. Tﬁeba
Kuba, JiÏní Ameri- Zuzana Koláriková s turisty.
ka, stﬁední Afrika.
I proto uÏ druh˘m rokem jezdí
Îe by se mi tam nelíbilo? Ne, toho
se nebojím. MoÏná tím, Ïe se ve po celou turistickou sezonu do
mnû mísí krev ãeská, slovenská, ale Chorvatska t˘den co t˘den. Jako
také maìarská, jsem lépe pﬁiprave- turistická prÛvodkynû nastupuje v
na pﬁijímat jiné prostﬁedí a kultury. pátek odpoledne do autobusu
Jsou lidé, kteﬁí na jin˘ch zemích smûr Crikvenica u Rijeky a v
hledají jen to ‰patné. Odev‰ad se nedûli odpoledne se vrací. Dva
pak vracejí zklamaní a znechuceni. dny v autobuse, pár hodin na
¤íká se, v‰ude dobﬁe, doma nejlíp. odpoãinek, procházku po mûstû
Já to pﬁísloví chápu jinak. V‰ude, nebo koupání. I pﬁesto to stále a
kde jsem, hledám to »dobﬁe«. stále podstupuje. A ráda.
„PÛvodnû jsem hledala zamûstHezké záÏitky pak pﬁevaÏují.“
NeÏ se vypraví do vzdálen˘ch nání v turistickém ruchu a chtûla
krajin, cestuje Zuzana Koláriková jsem dûlat delegátku nûkde v
po Evropû. Zemí jejího srdce se zahraniãí. Pak jsem ale na‰la práci
stalo Chorvatsko. „Poprvé jsem v solidní a perspektivní firmû,
tam byla v roce 1997 na dovolené a jakou je OKD. Proto kdyÏ pﬁi‰la
hroznû jsem si to tam zamilovala,“ nabídka z cestovní kanceláﬁe,
svûﬁuje se. „Nauãila jsem se dokon- dohodla jsem se radûji na víkence chorvatsky, abych se lépe domlu- dovém prÛvodcování,“ vysvûtluje
vila. Chorvatsko to není jen moﬁe. Zuzana Koláriková.
OKD jí dává jistotu, a v˘jezdy
Jsou to pﬁedev‰ím lidé a ta zvlá‰tní
za sluncem naplnûní pﬁání a tuÏeb.
nálada, která je mi nûãím blízká.“
A jak vychází s turisty? „Víte, s
lidmi je to jako s tûmi zemûmi. I v
nich se snaÏím hledat to dobré,“
ﬁíká Zuzana Koláriková. „A kdyÏ
potkám nûkoho, kdo se na svût
dívá pﬁes ãerné br˘le? Existuje na
to recept: b˘t milá, b˘t milá, a
pokud to jde, b˘t je‰tû milej‰í.
Buìto s vámi pﬁestane komunikovat, nebo, a to vût‰inou, odhodí
tu slupku a vy zjistíte, Ïe je to v
jádru mil˘ a pﬁívûtiv˘ ãlovûk. A to
nejenom v turistickém autobuse.“
Krása a pohoda. PláÏ ve Crikvenici.
TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

(lr)
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 34 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

JAK

TO VIDÍ STRYK

LOJZEK

Jak zme proÏivali okupaci
Dneska je temu ‰tyrycet roku, co
nas pﬁi‰li osvobodiÈ od kontrarevoluce na‰i drazi bratﬁi a soudruzi ve
zbrani. Pût armad Var‰avske smluvy ku nam vtrhly na pokin komunistickeho ‰efa BreÏnûva a podstatnû nam zmûnily na jednadvacet
rokuv Ïivot. Kemusik ku lep‰imu,
ale drtive vûãinû ku hor‰imu. Raãi
nûspominaÈ na ty fronty na maso,
ovoce, hajzelpapir ãi hygienicke
vloÏki! Ale na‰ãesti je to za nami.
Ale moÏna to mohlo byÈ aji dﬁive,
kdyby vtedy bratﬁi nûpﬁi‰li...
„Ja, ja, byl to zajimavy den tyn
21. srpen v osuma‰edesatym! Ja byl
vtedy na vojnû. SluÏil sem u tankistuv v Milovicach, kaj se potym Rusi
zrobili na dvacet roku hlavni vojenski stan v na‰i republice. Ale tyn
osudny den sem v kasarnach nûbyl.
Mûl sem dovolenu, kera mi koÀãila
o den pozdûj‰i. Pamatuju se jak
dneska, jak mû tatik v ‰est rano
budil s tym, Ïe je okupace. A co
budu robiÈ? Radio hralo dokola
znûlku Vy‰ehrad, televiza zrnila a ja
vojak nûvûdûl, esli je ãi neni mobilizace, esli je ãi neni valka. Ale
maminka mi poradili, aÏ se v civilu
idu podivaÈ ven a zistiÈ, co mluviju
lidi. TuÏ sem vyrazil ku trafice vedle

‰achty ·alamouna, co tam je dnûska
ostravske ustﬁedni autobusove
nadraÏi. V‰udû plno nadavajucich
ludi. Zrovna ‰el kolem pruvod, kery
vyﬁvaval, aÏ se Lenin zbudi, bo se
mu BreÏnûv zblaznil ãi V noci
choìa zlodûji! Ale nikdo mi nûporadil, co mam robiÈ. Enem sem zistil,
Ïe mobilizace ani valka nûsu, a Ïe
prezident Svoboda pﬁed chvilu v
radiu nabadal ku klidu a abysme
okupantam nûkladli odpor. A tak
sem se hrdinski oblek uniformu a ‰el
na ostravsku posadku u hlavni
po‰ty. Od haly Tatran, kaj zme
vtedy bydleli, to neni daleko. Musel
sem enem pﬁejsÈ po Stodolni, to byla
vtedy taka ponura, ‰pinava ulica ni
tajak vãil vystavni a proslula barstrasse, pasaÏu kolem kina Vesmir a
hned kolem po‰ty, kaj byli Rusi s

tankami. Tﬁepal sem se, esli po mnû
nûbudu stﬁilaÈ ãi mû nûzatknu, ale
oni se mû vubec nûv‰imali. Zato na‰i
lidi mi nadavali aji za nû! ¤vali, Ïe
sem se beztak valal z jakusik kurvu
v luÏku, misto abysem branil na‰u
milovanu zem. Co vam mam ﬁikaÈ,
bal sem se ich vic neÏ Rusu. Bo sem
aji ‰utrem do hﬁbeta dostal. Ale pﬁeÏil sem to, a kdyÏ mi dozorãi na
posadce ﬁeknul, aÏ jedu do kasaren
aÏ po dovolene, valil sem dom a do
nejbliÏ‰i hospody sdûliÈ se s kamo‰ami dojmy. A jak to dopadlo?
Druhy den sem jel do kasaren.
V Kolinû mû sice ma‰infira z osobaka, kery miﬁil do Milovic, varoval,
aÏ tam nejedu, Ïe se tam stﬁila, ale ja
sem byl zas geroj a jel tam. Nûstﬁelili mû, ale byl sem za vola, bo kdybysem zustal doma a jel do kasaren aÏ
za mûsic, jak to zrobili moji vychcani praÏ‰ti spolubojovnici, moch sem
se pûknû dovolenku prodluÏiÈ,“ spominal sem vãera Na Upadnici. Chtûl
sem e‰ãe dodaÈ jak to potym v tych
Rusami obsazenych kasarnach
vypadalo, ale pﬁedbûhnul mû Erìa:
„Chlapi, vitû jak Ïenska zaﬁiznû
kaãenu? Vytahnû se teplaky aÏ ku
krku! Fajne, ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Barborka letos sbírá i recepty
Za pekáã buchet vstup na Hornické slavnosti OKD zdarma
O S T R AV A
Obãanské
sdruÏení svatá
Barbora bude
letos na Hornick˘ch slavnostech OKD
vybírat nejen
„charitativní“
buchty,
ale
také recepty.
Zatímco buchty se promûní
na penízky pro dûti bez táty, recepty zveﬁejnûné v Horníkovi jistû udûlají radost mnoha hospodyÀkám.
Pekáãe vlastnoruãnû upeãen˘ch
buchet (libovolného druhu) bude
sluÏba u hlavního vstupu do Hornického muzea mûnit za volné celodenní vstupenky na akci.
Podle regulí leto‰ního roãníku
projektu je buchta libovoln˘ sladk˘
pekaﬁsk˘ v˘robek – v‰ichni milovníci peãení se tedy mohou vyﬁádit
dle libosti. Mohou upéct nákyp ãi
bublaninu, ale i koláã ãi bábovku
nebo ‰trúdl. Poﬁadatelé pekaﬁÛm
doporuãují, aby své v˘robky doplnili struãn˘m receptem na v˘robu
buchty vãetnû sloÏení jednotliv˘ch
surovin. Zapomenout by nemûli ani
na jméno a kontakt pro redakci.
Buchty bude hodnotit odborná
porota, které bude jako uÏ tradiãnû
‰éfovat Drahomíra To‰enovská.
Kr˘t záda jí bude její manÏel, hejtman Moravskoslezského kraje

EvÏen To‰enovsk˘. V porotû se
manÏelé To‰enov‰tí sejdou napﬁíklad s ﬁeditelkou Nadace OKD
Blankou T˘ﬁovou nebo se zpûvákem skupiny o5&Radeãek Tomá‰em Polákem.
Hezká odmûna pro nejlep‰í
„pekaﬁe“, které vybere porota, ale
jistû nebude nejvût‰í motivací –
hlavním smyslem akce je pomoc
dûtem, o které se Barborka stará.
Buchty budou na Hornick˘ch slavnostech OKD k mání za dobrovoln˘ dar pro sdruÏení, které peníze
vyuÏije na úhradu nákladÛ na vzdû-

lávání, voln˘ ãas a koníãky dûtí
z rodin, jeÏ byly postiÏeny hornickou tragédií.
TakÏe je‰tû struãnû základní
informace pro v‰echny, kteﬁí se
chtûjí do poãetní zapojit: Upeãte
libovolnou buchtu a doneste ji
v sobotu 30. 8. 2008 na Hornické
slavnosti OKD do areálu Hornického muzea na Landeku v Ostravû-Petﬁkovicích. Pekaﬁské v˘robky
se budou pﬁijímat od 11 do 13
hodin, na „pﬁijímací pracovi‰tû“
vás nasmûrují pracovníci vrátnice
muzea.
Vladislav Sobol

V loÀském roce se pekly pro Obãanské sdruÏení svatá Barbora
bábovky. Do soutûÏe se jich se‰lo 46. Porota vyhodnotila jako nejlep‰í tu od Jana Bene‰e z Ho‰Èálkovic. Nakonec se v‰echno snûdlo. Do pokladny Barborky tehdy pﬁibylo 3240 korun. FOTO: Josef Lys

Dûti z Barborky na „jazykovém“ pobytu v Anglii.

FOTO: archiv

Je‰tû jednou z Anglie
Co také podporuje Obãanské sdruÏení svatá Barbora
Zdravím v‰echny z „Barborky“,
chtûla bych moc podûkovat za
moÏnost studia anglického jazyka
v Anglii.
Do Británie jsme odlétali
z Prahy, kde jsme se v‰ichni poznali – Marek, Terezka, Hanka a já –
„dûti z Barborky“. Po celou dobu
na‰eho pobytu jsme drÏeli pﬁi sobû
a za ty ãtyﬁi t˘dny se z nás stali pﬁátele, troufám si ﬁíct, Ïe navÏdy.
Po pﬁíletu na leti‰tû Gatwick
jsme se rozjeli do Brightonu – pﬁímoﬁského letoviska na jihu Anglie.
Odtud pak kaÏd˘ vyrazil do své
anglické rodiny, která ná‰ pﬁíjezd
jiÏ oãekávala. Ubytovali jsme se,
seznámili a pozdûji absolvovali
první typickou britskou veãeﬁi.
Popisovat první dojmy z konzumace fish and chips radûji nebudu.
Ov‰em pozdûji jsme si na to zvykli
a dnes si tuto „specialitu“ obãas
udûlám i doma.
Na druh˘ den jsme se v‰ichni
se‰li ve ‰koly GEOS English Aca-

demy. Napsali jsme si první testík a
od té chvíle se z nás stali studenti.
Ve ‰kole jsme si zvykli pomûrnû
rychle a v Anglii jsme se posléze
aklimatizovali. Myslím, Ïe nám to
usnadÀoval pﬁedev‰ím pﬁátelsk˘
pﬁístup v‰ech místních lidí a kamarád‰tí uãitelé ve ‰kole. V‰ichni si
zaslouÏí obrovsk˘ dík!
Kromû intenzivního studia, díky
kterému jsme si zlep‰ili svou angliãtinu, jsme poznali spoustu památek,
jinou kulturu a pﬁedev‰ím spoustu
nov˘ch znám˘ch, se kter˘mi jsme
v kontaktu i nadále. Moc si pﬁeji, aÈ
nám to vydrÏí napoﬁád.
Mûsíãní pobyt ve Velké Británii
nám dal opravdu hodnû zku‰eností
nejen co se t˘ãe anglického jazyka,
ale také Ïivotních zku‰eností a
spoustu nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ. Za tohle v‰echno vdûãíme Tobû,
milá Barborko!
Dûkuji za to, Ïe jsi a dûkuji Ti za
v‰e, co pro nás dûlá‰.
S pozdravem Iva ·obrová
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Sochaﬁsk˘ Landek 08 zahájen
OSTRAVA (bk) Ani veãerní pﬁívaly de‰tû nepokazily náladu úãastníkÛm slavnostního zahájení 4. bienále mezinárodního sochaﬁského sympozia Landek 08, které se konalo
v pátek 15. srpna v Hornickém
muzeu OKD v Ostravû-Petﬁkovicích.
Zástupci muzea v ãele s ﬁeditelem Miroslavem Fojtíkem, Nadace
Landek a dal‰ích sponzorÛ se spolu
s umûlci a hosty pﬁesunuli do histo-
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Panoráma

rické ﬁetízkové ‰atny, kde jim hlavní organizátor akce, ostravsk˘
sochaﬁ Martin Kuchaﬁ, pﬁedstavil
zúãastnûné sochaﬁe a kde jim
k dobré pohodû zahrála ostravská
kapela Moribundus.
„Je tu opravdu hezky, velk˘m
dojmem na mû zapÛsobila uÏ
samotná hora Landek,“ obdivoval
areál a okolí hornického muzea
Janusz Czumaczenko, uÏ tﬁetí

pedagog z Akademie krásn˘ch
umûní (ASP) v polské LodÏi, kter˘
zavítal na ostravské sympozium.
„Je pﬁirozené, Ïe pﬁed cestou
jsem se zajímal, kam jedu a jak to
tu vypadá. Kolegové hovoﬁili o
sympoziu v sam˘ch superlativech a
zdÛrazÀovali jeho aÏ rodinnou
atmosféru a krásu tohoto místa.
Ale realita pﬁedãila oãekávání,“
ﬁíkal Czumaczenko.

TIPY HORNÍKA
Ostrava
S HLAVOU PO LANDEKU
Hornické
muzeum
OKD
v
OstravûPetﬁkovicích opût
zve
na
Landek. V rámci DnÛ s Lesy âeské
republiky se tu v sobotu 23. srpna
uskuteãní dal‰í akce z cyklu Nauã se
na nauãné stezce. Pro dûti a jejich
doprovod jsou pﬁipraveny soutûÏe,
v nichÏ si ovûﬁí znalosti z pﬁírody a
ekologie. Start je v Hornickém
muzeu OKD, stezka se otevﬁe ve
13.00 a uzavﬁe v 18.00 hodin.
V ZAJETÍ BUBNÒ

Sochaﬁi v ﬁetízkové ‰atnû Dolu Anselm. Zprava hlavní organizátor akce Martin Kuchaﬁ, praÏská sochaﬁka Marie ·eborová, Novozélanìan Donald Buglass, Maìar Lászlo Lugossy, Polák Janusz Czumaczenko, EgypÈan Salah Hammad, Slovák Radko Maãuha, ostravsk˘ student umûní Jan Schneberger a dal‰í
FOTO: Bohuslav KrzyÏanek
praÏsk˘ umûlec Jaromír ·vaﬁíãek.

Náv‰tûvnost webu OKD trhá rekordy
OSTRAVA (uzi) Internetová stránka OKD trhá
rekordy v náv‰tûvnosti. Zatímco pﬁed prázdninami to
dûlalo pﬁes osm a pÛl tisíce pﬁihlá‰ení za mûsíc, v ãervenci poãet prohlíÏení stoupl na deset tisícovek! MÛÏe
za to i letní hﬁíãka „Vytvoﬁ si svÛj komix“.
„Jen tato soutûÏ pﬁilákala na ná‰ web pﬁes 4300
náv‰tûvníkÛ. A právû to byl ná‰ cíl – pozvat na stránky
dÛlní spoleãnosti nové lidi. Ty mají co nabídnout, nejen

volná pracovní místa, ale také havíﬁské tradice, historii
hornictví, zprávy o rekultivaãních aktivitách ãi spoustu
informací o na‰em regionu,“ vysvûtloval mluvãí OKD
Vladislav Sobol.
A komixová soutûÏ pokraãuje! AÏ do 22. záﬁí mÛÏe
kdokoliv na www.hornickykomix.cz tvoﬁit „stripy“ neboli
krátké pﬁíbûhy s vlastním vtipn˘m textem. Na toho nejlep‰ího autora ãeká let balonem nad Ostravou.

Buben
jako hlavní nástroj.
Taková je
my‰lenka
tradiãního
festivalu Dolnolhotsk˘ buben,
kter˘ se koná v sobotu 23. srpna od
12.00 hodin v areálu Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Mokﬁinka v Dolní
Lhotû v okrese Ostrava-mûsto.
Vystoupí Dubioza kolektiv z
Bosny a Hercegoviny, Lenka Filipová a skupiny Mango Molas (Sk),
Toxique, ·ajtar, Evolution Dejavu,
4dohody, Song of Satori, âerná
koãka, Zpocen˘ voko a Boris.
SBùRATELÉ MÍ¤Í NA LOUKU
Sbûratelé v‰ech sbûratelsk˘ch
oborÛ, od staroÏitností a známek
pﬁes pohlednice, mince, odznaky,
telefonní karty, militaria, staré
knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny,
hraãky, vláãky, autíãka, sklo, porcelán, kuriozity a dal‰í, zamíﬁí v sobotu 23. srpna na ostravskou âernou
louku. Pravidelné celostátní hobby
setkání s názvem Ble‰í trhy 2008 se
koná od 7.00 do 12.00 hodin.

Havíﬁov

Více na internetov˘ch stránkách www.hornickykomix.cz
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NÁMùSTÍ OVLÁDNOU MOTORKY
Na tûrlick˘ okruh se po 18 letech
vrací o víkendu 23. a 24. srpna silniãní motocyklové závody. Závodní motocykly, stroje motorkáﬁsk˘ch klubÛ a veterány mÛÏete ale
vidût uÏ v pátek 22. srpna od 14.00
hodin na námûstí Republiky v
Havíﬁovû. Na akci nazvané Havíﬁovsk˘ zlat˘ kahanec – show
vystoupí hudební skupiny Fat skewers, Team revival a Legend's.

NA POHÁDKU DO PARKU
Veselá ‰koliãka – takov˘ je název
pohádky, kterou v nedûli 24. srpna
zahraje pro havíﬁovské dûti ostravské divadlo Smí‰ek. Hraje se od
15.00 hodin v parku za Kulturním
domem Radost, v pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí v sále KD Radost.

Fr˘dek-Místek
ÎNù NA STADIONU
H e z k ˘
hudební
víkend s
dobrou
muzikou
nejen folk,
c o u n t r y,
blues a bluegrassového zamûﬁení slibují uÏ podesáté poﬁadatelé fr˘decko-místeckého folk country festivalu
Muzikantské Ïnû. Leto‰ní roãník se
koná premiérovû na stadionu TJ Slezan. Ve ãtvrtek 21. srpna vystoupí od
17.00 hodin skupiny Goodwill, Pavel
B˘ma - E‰tû Ofsajd a Kajkery, od
21.00 hodin Jarda Samson Lenk, Slávek Janou‰ek a Vlasta Redl. V pátek
22. srpna zahrají od 17.00 René Souãek, Pepa Streichl, The Cell (USA),
Dobráci od Kosti, I.C.Q. a Whiskey
river, na 21.00 je pﬁipraven koncert
Martina Maxy. V sobotu se zaãíná v
15.00 hodin. Na scénu pﬁijdou Míla
Fuxa a Pavel Hryzák, Chvilka poezie, 4Dohody, Neznámí, Robert
KﬁesÈan + Tony Trischka (USA) a
GrassCountry Drive.

Karviná
KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ
Zpestﬁením letní filmové nabídky v
Karviné je hostování putovního
Kinematografu bratﬁí âadíkÛ. Promítají opût na plátno roztaÏené na
Masarykovû námûstí ve Fry‰tátû, a
to do soboty 23. srpna. V nabídce
jsou ãtyﬁi ãeské filmy z minulého
roku – ChyÈte doktora, Pusinky,
Václav a Gympl. Promítá se po setmûní, okolo 21.00 hod.
VE FRY·TÁTù ZAZNÍ DECHOVKA
Karvinské hudební léto opût mûní
Ïánr. V nedûli 24. srpna od 16.00
hodin ovládne Masarykovo námûstí ve Fry‰tátû dechová hudba v
podání stonavského dechového
orchestru Akorìanka kapelníka
Franti‰ka HuÀaﬁe. Pastvou pro oãi
bude vystoupení maÏoretek z Krajského stﬁediska volného ãasu
Juventus.

Vliv dob˘vací ãinnosti na povrchové vodoteãe a vodní nádrÏe
Pﬁíklad profesionálního pﬁístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (5)
Specifikou Ostravsko-karvinské uhelné pánve je její parovinn˘
charakter, kter˘m protéká od jihu
k severu do Baltského moﬁe ﬁeka
Odra s pﬁítoky od v˘chodu
z Moravskoslezsk˘ch Beskyd a od
západu z JeseníkÛ. Hlavní toky
leÏí na okraji vlivu poklesÛ terénu
z hornické ãinnosti. V pﬁípadû zv˘‰en˘ch prÛtokÛ aÏ povodní ovlivÀuje tato skuteãnost rozsah zaplaveného území.
Potﬁeba zajistit pitnou a prÛmyslovou vodu v hustû osídlené prÛmyslové oblasti si vyÏádala v 2.
polovinû 20. století v˘stavbu pﬁehrad s odpovídající infrastrukturou. Pﬁehrady leÏí v území nedotãeném z hlediska vlivu hornické
ãinnosti, vût‰inou na horní ãásti
tokÛ. Mimo vodárenské ãi rekre-

aãní vyuÏití tvoﬁí souãást protipovodÀové ochrany.
Úpravny uhlí potﬁebovaly nové
vodní plochy, jako jsou odkali‰tû,
úloÏi‰tû kalÛ a nádrÏe na technologickou vodu. Mimo lokální poklesové kotliny byly k tomuto úãelu
ãasto vyuÏívány i dﬁívûj‰í rybníky.
V dÛsledku poklesu terénu vlivem dÛlní ãinnosti vznikají bezodtoké poklesové kotliny. V místech,
kde terén poklesne pod úroveÀ
hladiny spodní vody, vznikají mokﬁady a bezodtoká jezera. âást
poklesov˘ch kotlin je hlu‰ina velkoplo‰nû rekultivovaná, nûkteré
z nich se v‰ak stávají trvalou souãástí pohornické krajiny a jako
nové biotopy mají v˘znam pro její
revitalizaci.
V˘znamnou sloÏkou, ovlivÀují-

I tento rybník vznikl poklesem povrchu v dÛsledku hornické ãinnosti.

cí Ïivotní prostﬁedí regionu, jsou
mimo vody ãerpané z dolÛ také
technologické vody z úpraven a
koksoven a ostatní prÛmyslové
vody báÀského prÛmyslu. Zatímco
celková produkce tûchto vod
v OKR ãinila cca 65 mil. m3/rok,
dÛlní voda pro cel˘ revír se na
tomto objemu podílela zhruba 20
mil. m3.
Z historického hlediska bylo
zajímavé vyuÏití slan˘ch vod bohat˘ch jódem a brómem, ãerpan˘ch
jednou jámou v karvinské oblasti,
pro balneologické úãely. Po uzavﬁení dolu bylo zpracování solanky zru‰eno. Tyto miocenní vody
jsou v‰ak stále ãerpány vrty pro
láznû Darkov a Klimkovice.
Vítûzslav Zámarsk˘
Tomislav Stﬁelec
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Tajenka: Senátorsk˘ politik se del‰í dobu potuluje samoobsluhou a stále nic neukládá do ko‰íku. Pﬁijde k nûmu
prodavaãka a ﬁíká: „Hledáte nûco, co by se vám líbilo?“ „UÏ mám vybráno, paniãko...“
(dokonãení v tajence)
Tûlocviãn˘
povel

Íránská
jazyová
skupina

2. DÍL
TAJENKY

Chudozub˘
savec

Orientální
hostinec

Znaãka
astatu

Letora

Obsypat

Radioaktivní
prvek

Afroasiat

Ruské
mûsto

Antou‰ek

MPZ
na‰ich
letadel

Papou‰ek

Slov. pádová
otázka

1. DÍL
TAJENKY

Zrak

Kocour
(náﬁeãnû)

Slitina
niklu
a mûdi

Zaji‰tûní
pﬁístroje

3. DÍL
TAJENKY

Bojová chemická látka

B˘val˘
ãesk˘
pﬁedseda
vlády

Dánsk˘
ostrov

Zn. Kanceláﬁsk˘ch potﬁeb

Anglicky
„roztrhnout“

Asijsk˘
divok˘
osel

Druh
javoru

Domácky
Regína

Úder ‰iroãinou

Zkr. Nové
knihy

Stopa

PodnoÏník

Pûkn˘
(zastarale)

Primát

âást
rostliny

Jiráskova
kronika

Poﬁádek

...vy, madam, dejte vzhÛru nohy...

V˘tonidlo

Soupeﬁ
v judu

Pﬁíbuzná

Hora
v Zairu

Druh

Spustit se
dolÛ

Hrob

âasová
jednotka

Îito
(náﬁeãnû)

Slovensky
„díla“

Lidové
pﬁitakání

Bobizaãní
slabika

Slovensky
„jestliÏe“

Obuv

Mí‰enec
bûlochÛ
s indiány

Písmeno
ﬁecké
abecedy

Pepﬁ

Italská
ﬁeka

Tajenka z minulého ãísla: Do hospody pﬁi‰el kÛÀ a objednal si dva velké rumy. Obû sklenky vypil a zasej ode‰el.
„ToÏ to sem e‰ãe nevidûl!“ vypravil ze seba Janek ·ulcÛ. „Já také né,“ pﬁipojil se hospodsk˘. „Dycky si dával fernet.“
PomÛcky: Als, Aniene, rip, Sisi, uke.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byl vylosován Jiﬁí Frydry‰ek z Karviné. Prosíme
v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 21. do 27. srpna 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

V blízkém pﬁíbuzenstvu narÛstá konflikt,
kter˘, pokud jej nezaãnete ihned ﬁe‰it, mÛÏe
pﬁerÛst v katastrofu.
Zamyslete se nad sv˘m jednáním a
pokuste se najít kompromisní ﬁe‰ení.
Pochopení star‰í generace je tady na
místû. V práci pobûÏí v‰echno sv˘m
zabûhl˘m tempem. Dohlídnûte hned
zpoãátku na ‰kolní povinnosti sv˘ch
ratolestí.

V milostn˘ch vztazích
se vrátíte k nezapomenuteln˘m proÏitkÛm
uplynulého léta. Máte
se opravdu na co tû‰it.
Pro nezadané chystá babí léto milé
pﬁekvapení. V práci si dejte pozor na
velmi ctiÏádostivého kolegu, kter˘ si
dûlá zálusk na va‰e místo. UkaÏte mu,
Ïe jste ãlovûkem na svém místû. Rodina od vás oãekává, Ïe na víkend pﬁipravíte v˘let do podzimní krajiny.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

Pokud jste snad v minul˘ch dnech odcházeli ze setkání s pﬁíbuzn˘mi a znám˘mi bez
nálady, blízká budoucnost v‰e zmûní. Pozitivní vliv planet
pocítíte ve v‰ech oblastech Ïivota.
V práci oãekávejte pochvalu ‰éfa,
kterou pocítíte i na v˘‰i pravidelné
v˘platy. Po zdravotní stránce se
koneãnû zbavíte neduhÛ, která vás
trápily uÏ od jara.

Zdánlivû riskantní obchod se ukáÏe jako
zlat˘ dÛl. Vynahradí
vám to pﬁípadné zklamání z v˘sledku jednání o úvûr. V práci se nedejte zatlaãit
do role poslu‰ného robota, kter˘
nemá vlastní názor a plní pouze pﬁíkazy ostatních. Hvûzdy doporuãují
otevﬁenû se této situaci postavit a
dokázat tak okolí, Ïe jste právoplatn˘
ãlen kolektivu.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Více citu musíte projevit v milostn˘ch vztazích. Dejte milované
osobû moÏnost, aÈ se
vypovídá, neskákejte jí
do ﬁeãi a také pﬁívûtivû pok˘vejte hlavou. Uvidíte, Ïe se vám to vyplatí,
nebude dlouho trvat a udûlá v‰e, co
vám na oãích uvidí. Nezdar v práci by
mohl b˘t dÛsledkem pﬁehnané dÛvûry ve star‰í kolegy. Spoléhejte se radûji jen sami na sebe.

Lidé nebudou ‰etﬁit
pochvalami na va‰i
adresu, ale má to mal˘
háãek. Chtûjí od vás
nûco získat, proto
zahrají na tu správnou strunu va‰í
je‰itnosti. Více pozornosti budete
muset vûnovat star‰ím dûtem. Mohou
mít nápady, o kter˘ch byste se mûli
dozvûdût dﬁíve, neÏ by se promûnily
ve váÏn˘ problém. Dobﬁe si rozvrhnûte rodinné finance.

Opatrnû s nákupy a
hlavnû s tzv. mimoﬁádn˘mi pﬁíleÏitostmi. Platí
to pﬁedev‰ím pﬁi náv‰tûvû supermarketÛ a
obchodÛ v dobû, kdy jsou v‰ude slevy.
Mohli byste snadno propadnout nakupovací horeãce a stav konta by se mohl
rázem stát va‰í noãní mÛrou. Hodnû
pozornosti si budou vyÏadovat va‰i nejbliÏ‰í. Nezklamte je a naopak mile je
pﬁekvapte víkendov˘m v˘letem.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Koneãnû si budete
moci trochu vydechnout. Hvûzdy o vás
peãují, takÏe brzy pocítíte první signály pozitivních zmûn. Vylep‰íte svÛj vzhled a
naãerpáte nové síly, které uplatníte
v kreativní oblasti. Podaﬁí se vám
upevnit svou pozici v zamûstnání,
dokonce se doãkáte zv˘‰ení platu.
StÛjte si za sv˘m názorem, nenechejte
se zviklat.

21. 1. – 19. 2.

V náladû, která vás
v posledních dnech
ovládla, s velkou kariérou nepoãítejte. Do
práce aby vás nutili a
my‰lenkami budete u sv˘ch poveden˘ch pﬁátel. Pokud se nestane nûco
nepﬁedvídaného, mohlo by vám to projít. Pﬁi setkání s b˘val˘m pﬁítelem, kter˘
pﬁi‰el ke slu‰nému majetku, dojde pﬁi
rozhovoru i na téma spoleãn˘ch obchodÛ. V‰e si dobﬁe promyslete.

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

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

Úkol, kter˘ máte pﬁed
sebou, nesnese v Ïádném pﬁípadû odklad.
Nemáte uÏ ãas hledat
pomocníky, nesmíte
ztratit ani minutu. Pﬁesnost a dochvilnost se vám vyplatí. Pﬁi jednání na
úﬁadech se nenechejte zm˘lit pﬁívûtiv˘m jednáním opaãného pohlaví.
Chce vás jen vyvést z míry a práci pﬁesunout na svého kolegu. S partnerem
neﬁe‰te dlouhodobé spory.

24. 9. – 23. 10.

·etﬁí se v‰ude, benzín je ãím dál
draÏ‰í, a tak u mûstské policie zﬁídili jezdeck˘ oddíl. KdyÏ náãelník za
tﬁi mûsíce zjistil, Ïe konû jsou kost a
kÛÏe, zeptal se: „A krmíte je
vÛbec?“ „Je‰tû ne,“ informuje
stráÏmistr Hájek, „ale budeme.
Byli jsme instruováni, Ïe konû
Ïerou ob rok.“
✿
Matka pﬁedstavená si svolá sestry: „Sestry, stala se váÏná vûc, v
klá‰teﬁe byl nalezen prezervativ.“
„Oh!“ ozve se mezi sestrami, jen
jeden hlas: „Chi, chi, chi!“ „Sestry,“
ﬁíká matka pﬁedstavená, „ten prezervativ byl pouÏit˘.“ „Oh!“ ozve
se mezi sestrami, jen jeden hlas:
„Chi, chi, chi!“ „Sestry,“ pokraãuje
matka pﬁedstavená, „ten prezervativ byl protrÏen˘.“ „Oh!“ ozve se
jeden hlas a ostatní: „Chi, chi, chi!“

SUDOKU

22. 5. – 21. 6.

Zamyslete se nad investicemi, které v poslední
dobû dáváte pouze pro
své potû‰ení. Bankovní
konto není nevyãerpatelné, snadno by se mohlo stát, Ïe se
zhroutí a následnû se zhroutíte i vy. Vezmûte rozum do hrsti a pﬁeskupte Ïebﬁíãek sv˘ch hodnot. Bezmocnost rozhodnû neﬁe‰te hádkami s partnerem, pomalu ho to pﬁestává bavit a snadno by se
mohlo stát, Ïe na v‰e zÛstanete sami.

22. 6. – 22. 7.

Policajt ‰el na pohﬁeb svého
kolegy, kter˘ zemﬁel pﬁi v˘konu
sluÏby ve chvíli, kdy na vlastní oãi
sledoval balistickou dráhu stﬁely,
vylétající z hlavnû pistole pﬁiloÏené
k oku. Poté, co spustili rakev do
hrobu, zaãali na ni v‰ichni pﬁítomní
házet kvûtiny a najednou... Bác!
„Cos tam, ãlovûãe, hodil, Ïe to tak
ﬁachlo?!“ ptá se potichu dal‰í policista. „Ví‰, nesehnal jsem uÏ nikde
kytku, a tak jsem mu koupil aspoÀ
bomboniéru.“
✿
Víte o tom, Ïe Ïena nad ãtyﬁicet
rokÛ by mûla nosit do postele plynovou masku? - Má to tﬁi v˘hody:
1. Zakryje svou stárnoucí tváﬁ a
vrásky. 2. Necítí alkoholické v˘pary
ze svého muÏe. 3. KdyÏ se jí ucpe
filtr, tak vyvádí jako ‰estnáctiletá.
✿

Kresba: V. Novák

NÁ·

RECEPT

Vepﬁová peãenû po bretaÀsku
Potﬁebujeme: 1 kg vepﬁové
peãenû, sÛl, mlet˘ pepﬁ, 4 dkg
másla, 3 dkg hladké mouky, 1/2 l
mléka, 2 Ïloutky, 10 dkg nastrouhaného s˘ra, mu‰kátov˘ oﬁí‰ek.
Maso vykostíme, osolíme a upeãeme. Z ãásti másla, mouky a
mléka pﬁipravíme hustou omáãku,
do ãásteãnû vychladlé vmícháme
Ïloutky, polovinu dávky jemnû
nastrouhaného s˘ra, sÛl a koﬁení.
Mûkké maso nakrájíme na plátky,
potﬁeme je hustou omáãkou a sloÏíme do pÛvodního tvaru. Maso
vloÏíme do kastrolu, polijeme zby-

lou omáãkou, posypeme nastrouhan˘m s˘rem, poklademe vloãkami másla a v horké troubû dopeãeme, aÏ povrch zcela zrÛÏoví. Podáváme s brambory s vejci.
Potﬁebujeme: 80 dkg brambor,
2 vejce uvaﬁená natvrdo, sÛl, 4 dkg
másla.
Brambory oloupeme, rozkrojíme na kousky, vsypeme do vaﬁící
osolené vody a uvaﬁíme domûkka.
Scedíme je, roz‰Èoucháme, promícháme s jemnû nakrájen˘mi vejci a
na talíﬁi polijeme rozehﬁát˘m máslem.

20. 2. – 20. 3.

Není tﬁeba, abyste se
chytali kaÏdé nabídky
na vedlej‰í zamûstnání.
Zatím to stále je‰tû
není to pravé. Jde o
spoustu práce za malé peníze. Sympatie okolí vám zajistí Venu‰e, pár znám˘ch a kolegÛ se vám podaﬁí pﬁesvûdãit, aby podpoﬁili va‰e plány. Zcela na
va‰i stranu se postaví i rodina. Zkrátka budete mít vynikající pﬁíleÏitost
uskuteãnit své plány. NepokaÏte si to!

105/34

Hliníková
fólie

Opotﬁebení
tﬁením
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Zlat˘ kahanec je zpût!
Tûrlick˘m okruhem se budou po 18 letech znovu prohánût závodní motocykly
V nûco podobného doufal málokdo – zejména poté, co v „ne‰Èastn˘ch“ 90. letech minulého století
byl zlikvidován cel˘ areál i s tribunami, ãasomûﬁiãskou, ﬁeditelskou a
reportérskou vûÏí. Nestojí uÏ ani
podnik U Roberta – restaurace
tolik mezi jezdci oblíbená. Souãasn˘ okruh sice velkolepé zázemí
nemá, ale pro závodûní se stal na
100 % vyhovující.
Tûrlicko se „Zlat˘m kahancem“
bylo svého ãasu v˘znamn˘m evropsk˘m podnikem silniãních motocyklov˘ch závodÛ. SoutûÏili tady i
Japonci, Australané, Jihoafriãané,
Novozélanìané… Znají ho tﬁi
evrop‰tí ‰ampioni a ãtyﬁi svûtoví
vicemistﬁi. Napﬁíklad János Drapal
z Maìarska zde v roce 1981 zajel
závod prÛmûrnou rychlostí 175
kilometrÛ v hodinû.

Petr Hrabãák na cílové rovince, na snímku nahoﬁe ona trofej.

A co nás ãeká nyní? UÏ v pátek
22. srpna bude na havíﬁovském
námûstí Republiky prezentace
závodních strojÛ, motorek rÛzn˘ch
klubÛ vãetnû veteránsk˘ch a koncerty nûkolika rockov˘ch hudeb-

ních skupin. Sobota 23. a nedûle 24.
srpna patﬁí samotnému závodûní o
Zlat˘ kahanec. Více také na internetové stránce www.terlickyokruh.
nolimit.cz.
Radek Luk‰a

Zlat˘ kahanec v datech:
• tﬁetí nejstar‰í silniãní motocyklov˘ závod v âesku
• jeden z nejv˘znamnûj‰ích podnikÛ stﬁední Evropy
• poprvé se jel v roce 1948
• na Tûrlickém okruhu od roku 1965
• svého ãasu nejrychlej‰í závodní traÈ u nás
• jeden z nejrychlej‰ích evropsk˘ch okruhÛ
• úãastnili se závodníci z 26 zemí svûta
• rekordní náv‰tûva byla 19 532 divákÛ
• konec nastal po 25 letech v roce 1990
• znovuzrození 23. aÏ 24. srpna 2008

Tûrlick˘ okruh v dobách jeho velké slávy...

...spousta ma‰in a tisícovky divákÛ.

FOTO: R. Luk‰a a archiv

placená inzerce

R139/34

TùRLICKO Motory závodních
strojÛ zaburácejí po dlouh˘ch osmnácti letech opût u Tûrlické pﬁehrady. Nad‰enci z obãanského sdruÏení Prosport.CZ totiÏ dokázali
témûﬁ nemoÏné – vzkﬁísili tradici
soutûÏe o Zlat˘ kahanec! Znovuzrození tﬁetího nejstar‰ího silniãního motocyklového závodu v âeskoslovensku je naplánováno na
víkend 23. a 24. srpna.
„Diváci se mohou tû‰it na
motorky Klasik ve tﬁídách 175, 250,
350 a nad 350 kubick˘ch centimetrÛ, z nichÏ mnohé zde jezdily od
roku 1972. Dále to budou souãasné
sportovní motorky ve tﬁídách 250,
do 600, nad 600 ccm a Supermoto.
Jednoznaãn˘m vyvrcholením bude
premiérov˘ závod sajdkárÛ,“ ﬁekl
prezident obãanského sdruÏení
Petr Hrabãák.
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INFORMOVALI O NÁS
TûÏaﬁi se podkopou z Dolu âSM
k uhlí v polském dole Morcinek

KHN roz‰íﬁila
ortopedické
ambulance
KARVINÁ (syl) Karvinská hornická nemocnice roz‰iﬁuje ortopedické sluÏby. V souãasné dobû
se odborná vy‰etﬁení pohybového aparátu provádûjí na tﬁech
ambulancích, z nichÏ jedna se
zab˘vá spondylochirurgií a dvû
ortopedií.
„K roz‰íﬁení ortopedick˘ch
ambulancí a ortopedické operativy
dochází
v
souvislosti
s nasmlouváním ‰ir‰í ‰kály ortopedick˘ch v˘konÛ se V‰eobecnou zdravotní poji‰Èovnou,“
informovala mluvãí nemocnice
Hana Baronová Oddûlení chirurgie páteﬁe a pohybového aparátu je podle ní posíleno rovnûÏ
po personální stránce. Ortopedickou skupinu tvoﬁí t˘m lékaﬁÛ,
kteﬁí se touto problematikou
dlouhodobû zab˘vají.
Ortopedické ambulance se
nachází v pﬁízemí nemocnice
(vchod vpravo pﬁed hlavním vstupem). Na vy‰etﬁení se lze objednat
na
bezplatné
lince
800 546 546 - kl. 314 nebo na tel.
ãísle 596 380 314. Více na
www.khn.cz.

Italové nad‰enû tleskali
hornickému Májováku
ITÁLIE-MACERETA Hornick˘
dechov˘ orchestr Májovák ve
sv˘ch sto letech zavítal ve dnech 6.
aÏ 12. srpna do italského mûsta
Macerata, leÏícího asi 120 km jiÏnû
pod San Marinem.
SvÛj repertoár pﬁedvedl na
tﬁech veãerních koncertech v rÛzn˘ch ãástech historicky zajímavého
mûsta s 43 tisíci obyvateli. Nejvût‰í

aplaus Májovák sklidil na hlavním
námûstí – Piazza Della IAZZA
Liberty. Snímek zachycuje ãást
orchestru pﬁi vystoupení v jednom
z italsk˘ch kostelÛ. Podrobnûj‰í
informace z pobytu tohoto hornického orchestru pﬁineseme v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel Horníka.
TEXT A FOTO:
Edmund Kijonka

Hospodáﬁské noviny (20. 8.) Podnikatel Zdenûk Bakala je zase o
kousek blíÏ tûÏbû ãerného uhlí v
Polsku. Díky nové mezistátní
dohodû se totiÏ bude moci jeho
firma New World Resources
(NWR), které patﬁí 100 procent
tûÏební spoleãnosti OKD, podkopat z Dolu âSM k zásobám v polském dole Morcinek.
Pol‰tí horníci dÛl poblíÏ hranic
s âeskem pﬁed deseti lety zasypali, protoÏe tûÏba se pﬁestala ekonomicky vyplácet. Od té doby ale
cena uhlí na svûtov˘ch trzích
v˘raznû vzrostla. Bakala chce
tedy nyní spoleãnû s polsk˘m státním podnikem Jastrzebska Spolka Weglowa, kter˘ je nejvût‰ím
producentem
koksovatelného
uhlí v Evropû, ovûﬁit, zda by
nestálo za to zásoby uhlí znovu
zpﬁístupnit.
Smlouvu, kterou vãera po ãtyﬁech letech vyjednávání podepsali
v Praze zástupci âR a Polska,
je‰tû musí schválit ãesk˘ parlament a polská vláda.
„Zahájení prÛzkumn˘ch prací
pﬁedpokládáme v prÛbûhu pﬁí‰tí-

ho roku,“ ﬁekl mediální zástupce
NWR Vladimír Bystrov. Obû spoleãnosti chtûjí podle dﬁívûj‰í
dohody nejprve zpﬁístupnit uhelná loÏiska z ãeské strany, coÏ by
bez vãera podepsané dohody
ne‰lo.
AÏ pozdûji, pokud prÛzkumné
práce dopadnou dobﬁe, má pﬁijít
na ﬁadu v˘stavba nov˘ch zaﬁízení
na polské stranû.
Analytik Wood & Co. Bram
Buring uvedl, Ïe tûÏba v dole
Morcinek by mohla zaãít v roce
2012 nebo 2013.
Zásoby v lokalitû jsou podle
polského tisku 40 milionÛ tun
uhlí. Pro srovnání: Souãasné prokazatelné zásoby ve v‰ech dolech
NWR pﬁedstavují asi 420 milionÛ
tun.
NWR bude dob˘vat uhlí v Polsku také v dole Debiensko, na
kter˘ získala nedávno tûÏební
povolení. TûÏit se má zaãít za pût
aÏ sedm let. Firma musí totiÏ nejprve vybudovat v dole, uzavﬁeném v roce 2000, nová dÛlní zaﬁízení. Investice si vyÏádá 600 aÏ
800 milionÛ eur.

placená inzerce

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

20 000,- aÏ 400 000,70 000,- jiÏ od 1 333,- mûsíãnû
150 000,- jiÏ od 2 777,- mûsíãnû
300 000,- jiÏ od 5 444,- mûsíãnû
RPSN od 9,51%
R2/34

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

R 168/34

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

Hledáme obchodní zástupce

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

NYNÍ AKCE

Nevratná pÛjãka v‰em!!!
Tel.: 731 129 009, 772 227 002

R122/34

R 138/34

ZAVOLEJTE 774 828 496

R161/34

Nebankovní pÛjãka

✧ VZPOMÍNÁME
Smutn˘ a prázdn˘ je domov,
kdyÏ v nûm není
ten, kdo lásku a
dobro rozdával.
Dne 21. srpna
2008 uplynulo
14 let, co nás náhle opustil a ode‰el od v‰eho, co miloval, mÛj
manÏel Ervin Heinz, ﬁidiã OKR
dopravy. Vzpomínají a nikdy
nezapomenou manÏelka, syn
s rodinou a pravnouãata Dorot170/34
ka a Jáchymek.

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní nebo
po‰kozené, podlahové stojací hodiny.
Nabídnûte – pﬁijedu. Informace na
tel.: 603 775 296.
B337/34
• Pﬁídavné hoblovací zaﬁízení k pile
VOP 35. Stav nerozhoduje. Nabídnûte. Inf. na tel.: 605 955 137.
B138/34

HOTOVOST

PŮJČKA VŠEM

PENÍZE PRO KAŽDÉHO!

I začínajícím OSVČ
Až 5 miliónů korun
Tel.: 731 129 009, 605 319 132

R162/34

Až 5 mil. na zavolání
R169/34

Oddlužení • Zástava •
Řešení exekucí • Směnka

Rychlé vyplacení – SMĚNKA

Pro inzerci
v t˘deníku Horník

Bez prokazování příjmů, bez registrů
Zástavy, přeúvěrování, exekuce!

VOLEJTE

Tel.: 739 320 185, 605 757 931

596 264 803 nebo 732 829 149

ZAMùSTNANCÒM OKD
✧ PRODEJ
• Vût‰í béÏovû hnûdou stylovou sedaãku 3+1+1 ve v˘borném stavu. Cena
dohodou. Spûchá. Inf. na tel.:
736 446 119.
B329/34
• Poãítaã s operaãním systémem Windows XP (servis pack Z), procesor
Intel Celeron 2,4o GHz, operaãní
pamûÈ 256 MB, harddisk 40 giga, grafická karta Ovidia Ge Force 4, monitor 15 palcÛ, klávesnice, my‰, bedniãky, multifunkãní zaﬁízení HP.
Cena dohodou. Inf. na tel.:
604 552 330.
B330/34
• ·tûÀata jork‰írského teriéra bez p. p.,
jsou to tﬁi pejsci. Otec v˘stavní s p. p.,
matka bez p. p. Oãkovaná, odãervená, kupírované ocásky, k odbûru od
12. 8. 2008. Cena 6 500 Kã. Inf. na
tel.: 608 729 376.
B331/34
• ·tûÀata ãivavy bez p. p., odãervená,
oãkovaná, pûkná v typu, nauãená ãistotû, plnû socializovaná, oba rodiãe u
nás k vidûní. K odbûru je‰tû fenka. Inf.
na tel.: Orlová 723 268 694.
B332/34
• DÛm v Petrovicích u Karviné, moÏnost 3 bytov˘ch jednotek s vlastními
vstupy. GaráÏ pro 2 auta, zahrada 8
arÛ. Pozemek je oplocen˘. Inf. na
tel.: 603 870 618.
B333/34
• Rodinn˘ dÛm v Petrovicích u Karviné, 3 samostatné byty. Inf. na tel.:
604 129 174.
B334/34
• Star‰í loÏnici, svûtle hnûdá v kombinaci s tmav‰í, matrace a ro‰ty v cenû.
Cena dohodou. Inf. na tel.:
732 813 330.
B335/34
• Rohovou rozkládací star‰í sedaãku
2+2 a kﬁeslo. Cena 1 500 Kã. Zachovalé obyãejné Ïidle, 6 kusÛ. Cena 500
Kã. Konferenãní stolek. Cena 300
Kã. I jednotlivû. Inf. na tel.:
596 138 230.
B336/34

ZDARMA

✧ BYTY
• Vymûním byt 3+1 vût‰ích rozmûrÛ
v Karviné za jak˘koli v Ostravû. Inf.
na tel.: 775 408 237 nebo 775 675 944.
B339/34

• Koupím byt i zadluÏen˘, platím hotovû. Cenu respektuji. Informace na
tel.: 775 370 371.
B340/34

✧ AUTO-MOTO
• Prodám elektroskútr 350 W. Nejet˘,
v záruce. Zdravotní dÛvody. InforB341/34
mace na tel.: 731 737 875.
• Prodám kompletní pﬁední a zadní
svûtla k autu VAZ Îiguli 2105-07.
Levnû. Inf. na tel.: 606 123 486,
776 683 545.
B342/34
• Prodám 4 ks zimní pneu Fulda
175/65/13 pÛvodní cena 1 180 Kã/ks,
nyní 800 Kã/ks. Málo jeté, pouÏívané
jednu sezonu. Dva kusy zimní pneu
Sava 175/64/14 na disku ET 24 Xsara,
Peugeot, jako nové, pÛvodní cena
1 250 Kã/ks, nyní 850 Kã/ks. Dva
kusy letni pneu Kleber 175/65/14 na
disku ET 24 Xsara, Peugeot najeto
1 000 km, pÛvodní cena 1 400 Kã/ks,
nyní 850 Kã/ks. Inf. na tel.:
B343/34
604 669 205.
• Prodám ãtyﬁkolku 50 ccm, témûﬁ
nová, el. startování, maximální rychlost 50 km/hod. Cena 7 000 Kã. Inf.
na tel.: 604 347 320 po 15.00. B344/34
• Prodám 4 kusy zánovních zimních
pneumatik Nokia 185/60 R14 na plechov˘ch discích ·koda Fabia (vhodné i pro Seat), jeté pouze loÀskou
sezonu. Cena 900 Kã/ks. Inf. na tel.:
604 660 791.
B345/34

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA

V SRPNU 2008
• Investice strojní (ISTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

96, 130, 146
–

• Opravy stavební (OSTAV)

53

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

334
–

Górnik
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Zak∏ad „âSA“ Kopalni „Karwina“. Widok z wie˝y basztowej.
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek

Razem ∏atwiej i taniej
Kopalnia „Karwina“ po pi´ciu miesiàcach
KARWINA (bk) Wspólne narady
g∏ównych przodowych z obydwu
zak∏adów, w których uczestniczà
tak˝e przodowi brygad firm
zewn´trznych, to jedna z nowinek,
wprowadzonych po po∏àczeniu
kopalƒ „âSA“ i „¸azy” w Kopalni´
„Karwina”.
„Pragniemy, ˝eby stworzy∏y one
jeden kolektyw. Chocia˝ prawdà
jest, ˝e pod wzgl´dem organizacyjnym urzàdzanie takich spotkaƒ nie
jest proste. W naradach bierze
udzia∏ oko∏o 60 osób” – powiedzia∏
dyrektor Kopalni „Karwina” Pavel
Hadrava.
Dwuzak∏adowa Kopalnia „Karwina” powsta∏a w pierwszych
dniach kwietnia. Po pi´ciu miesiàcach mo˝na ju˝ podsumowaç
doÊwiadczenia. A sà one, wydaje
si´, tylko dobre.
Wnet w pierwszych dwu miesiàcach po po∏àczeniu podj´to kroki,
które powinny by∏y przynieÊç efekt
w bliskiej przysz∏oÊci. Po∏àczono i
skoordynowano system wentylacji
obydwu kopalƒ, za który odpowiada obecnie jeden pracownik. Obydwa zak∏ady majà wspólnego geomechanika. Koordynacji podlegajà
dzia∏y przygotowania produkcji.
„Bardzo korzystne jest to, ˝e
mo˝emy obecnie przemieszczaç
ludzi i technik´ tam, gdzie jest to
najbardziej potrzebne “ – wylicza
kolejne plusy dyrektor Hadrava.
„Mo˝emy na przyk∏ad przywo∏aç z

TEMAT

jednego zak∏adu do drugiego specjalistów, potrzebnych do rozwiàzania konkretnego problemu. To, na
czym trudno si´ by∏o dogadaç dwu
kopalniom, jest teraz proste“.
Po∏àczenie zak∏adów górniczych
okazuje si´ korzystne tak˝e przy
organizacji wydobycia. Od lipca na
przyk∏ad przeniesiono wydobycie w
siódmej partii w polu górniczym
zak∏adu „âSA“ organizacyjnie do
zak∏adu „¸azy”. Efekt? Czas transportu ludzi i techniki na miejsce
pracy skróci∏ si´ z pó∏torej godziny
do pi´çdziesi´ciu minut.
„Wspólne funkcjonowanie dwu
samodzielnych dawniej kopalƒ przejawi si´ tak˝e w trakcie zakupu
nowej techniki” – kontynuuje Pavel
Hadrava. „JeÊli tylko b´dzie to mo˝liwe, zainwestujemy w takà technik´, którà b´dzie mo˝na przemieszczaç z jednego zak∏adu do drugiego.
Trzeba b´dzie mniej cz´Êci zamiennych, ∏atwiej b´dzie organizowaç
remonty maszyn, co powinno si´
przejawiç w ich lepszej jakoÊci”.
Przenoszenie ludzi z jednego
zak∏adu do drugiego i spotkania
brygad powinny przyczyniç si´ do
zbli˝enia
za∏ogi.
Rywalizacja
pomi´dzy obydwoma zak∏adami
mia∏aby jednak pozostaç. „Jest
wa˝ne, aby by∏a to rywalizacja
zdrowa, motywujàca za∏ogi do lepszej i bezpieczniejszej pracy“ – konkluduje dyrektor Kopalni „Karwina“ Pavel Hadrava.

TYGODNIA

Motocykle wracajà do Cierlicka
CIERLICKO (bk) Po 18 latach ko∏o
Zapory Cierlickiej znów b´dà si´ Êcigaç motocykle. Mi´dzynarodowe
zawody na cierlickim torze wyÊcigowym o Z∏otà Lampk´ Górniczà
odb´dà si´ w sobot´ 23 (treningi) i
niedziel´ 24 sierpnia. 6-kilometrowy
tor wyÊcigowy prowadzi z Cierlicka
przez ˚ywocice i Kopiec B∏´dowicki
z powrotem nad zapor´. Tradycje

cierlickich zawodów na „naturalnym“ torze si´gajà 29 sierpnia 1965 r.
W mi´dzynarodowej obsadzie odby∏y si´ po raz pierwszy 10. wrzeÊnia
1967. Do koƒca lat 80. ub. wieku
nale˝a∏y do szczytów sezonu wyÊcigowego w ówczesnej Czechos∏owacji
i do najwa˝niejszych zawodów
motocyklowych w Europie. Ich partnerami by∏y kopalnie OKD.

Pó∏ wieku pracy przy w´glu
Kopalnia „âSM” obchodzi pi´çdziesi´ciolecie swego powstania
STONAWA (bk) Pi´çdziesiàt lat to
∏adny wiek. Zarówno dla cz∏owieka, jak i dla kopalni. A 50 lat od
swego powstania obchodzi w tym
roku Kopalnia „âSM“ w Stonawie.
Jak poinformowa∏ Jan Kurial,
autor „urodzinowej” publikacji,
uroczystoÊç rozpocz´cia budowy
Kopalni „âSM“ odby∏a si´ 1 wrzeÊnia 1958 roku. Prace by∏y kierowane z sàsiedniej Kopalni „Sucha Stonawa”, bardziej znanej pod nazwà
„9 Maja”. Samodzielnym przedsi´biorstwem paƒstwowym Kopalnia
„âSM“ zosta∏a 1 stycznia 1961 roku.
Wa˝nà datà dla stonawskiej
kopalni sta∏ si´ 21 luty 1962 roku,
kiedy to zaakceptowano pole górnicze ¸àki o powierzchni 18,57 km
kw. G∏´bienie szybów zakoƒczono
1 kwietnia 1965 roku. W sumie
wybudowano 3251 metrów szybów
o Êrednicy 7,5 metra. W nast´pnych
latach skoncentrowano si´ na rozcince pok∏adów. Do koƒca 1968
roku wydrà˝ono 32,6 km wyrobisk
udost´pniajàcych i przygotowano
do eksploatacji trzy Êciany. Pierwszà, w pok∏adzie nr 23, oznaczonà
numerem 230311, uruchomiono w
listopadzie 1968 roku. Data ta
wyznacza nowy rozdzia∏ w historii
przedsi´biorstwa. „M∏oda, nowczesna i perspektywiczna“ – jak o niej
mówiono – kopalnia zaczyna si´
szybko rozwijaç i sypaç w´glem. W
po∏owie lat 70. wydobycie wzrasta z
roku na rok o niesamowitych jak na
tamte czasy 350 tysi´cy ton!
Mówiàc z przesadà, „pod sztandarem
inicjatywy“
Kopalnia
„âSM“ rozwija si´ do koƒca 1989
roku. „Aksamitna rewolucja“ w
listopadzie 1989 roku poczàtkuje

Nieodzownà cz´Êç za∏ogi stonawskiej Kopalni „âSM“ stanowià
górnicy z firm zewn´trznych „Polcarbo” i „Pol-Alpex” (na zdj´ciu).
Fot. Radomíra Grimmowa

okres zasadniczych zmian. W styczniowym referendum w 1990 roku
górnicy popierajà kandydatur´
Viktora Koláãka na dyrektora, a w
marcu 93,2 proc. zatrudnionych
opowiada si´ za oderwaniam od
spó∏ki OKD i przekszta∏ceniem w
samodzielne
przedsi´biorstwo.
˚yczenie górników staje si´ faktem
1 listopada 1990 roku.
Do dalszych lat stonawska
kopalnia wkracza z wizjà budowy
nowej struktury przemys∏u w´glowego. ¸àczy si´ z ostatnimi dwiema
kopalniami w Czechach Ârodkowych i tworzy pierwszà w nowej
historii czeskiego górnictwa spó∏k´
akcyjnà – Kopalnie Czesko-Morawskie z siedzibà w Kladnie (âMD).
W celu zapewnienia stabilnoÊci
ekonomicznej i op∏acalnoÊci, za∏o-

Zaproszenie do wspólnych obchodów
Jednym z punktów kulminacyjnych obchodów jubileuszu Kopalni
„âSM“ w Stonawie b´dzie wielki festyn z okazji Dnia Górnika, który
odb´dzie si´ w sobot´ 13 wrzeÊnia w amfiteatrze w Parku im. BoÏeny
Nûmcowej w Karwinie. Dla górników, sympatyków górnictwa i wszystkich mi∏oÊników dobrej zabawy zaÊpiewa m.in. wielokrotny czeski
„z∏oty s∏owik“ Lucie Bílá, dalej Jakub Smolík, Petr Bende czy grupy
„Turbo” i „Kabát revival”. Program rozpocznie si´ o godz. 13.00, na
godz. 20.30 zaplanowano fajerwerki.

ga „âSM” szybko szczupleje.
Pomimo i˝ roczna wielkoÊç produkcji stale waha si´ na granicy 2,5
mln ton w´gla, liczba zatrudnionych maleje z oko∏o 5600 w 1989
roku do 3300 w 2007 roku. Z powodu zmian w strukturze czeskiego
szkolnictwa zawodowego kopalnia
pomimo to odczuwa dotkliwy brak
wykwalifikowanej si∏y roboczej.
W sukurs przychodzà firmy
zewn´trzne, zatrudniajàce g∏ównie
górników z Polski. Ich znaczenie
szybko roÊnie i z biegiem czasu
stajà si´ nieodzownà cz´Êcià za∏ogi.
W Stonawie z∏otym pismem zapisa∏y si´ firmy „Pol-Alpex“ i „Polcarbo“ oraz s∏owacki „Bastav CZ“.
W 1999 roku „âSM“ jako jeden
z zak∏adów spó∏ki âMD zostaje
cz∏onkiem holdingu „Karbon
invest“, w sk∏ad którego wchodzi
tak˝e OKD. Po zmianie w∏aÊciciela
„Karbon investu“, âMD zanika, a
jego nast´pcà staje si´ OKD.
Kopalnia „âSM“ wraca w ten sposób znów do spó∏ki w´glowej OKD.
W okresie od 1 stycznia 1969
pracownicy Kopalni „âSM“ vydobyli oko∏o 90 mln ton w´gla
kamiennego. W podziemiach
kopalni wydrà˝ono ponad 850 km
wyrobisk korytarzowych.

Jest lepiej, ni˝ si´ spodziewa∏em
Kierownik pracowni rzeêby ∏ódzkiej ASP Janusz Czumaczenko dla „Górnika”
OSTRAWA W piàtek 15 sierpnia rozpocz´∏o si´ w
Muzeum Górniczym OKD w Ostrawie 4. biennale
Mi´dzynarodowego Sympozjum Rzeêbiarskiego
„Landek 08”. Polskà szko∏´ rzeêbiarskà reprezentuje
kierownik pracowni rzeêby w Akademii Sztuk Pi´knych w ¸odzi Janusz Czumaczenko. „Z organizatorem sympozjum Martinem Kuchaﬁem spotka∏em si´
w ubieg∏ym roku na plenerze w Piotrkowie Trybunalskim. PrzypadliÊmy sobie do gustu i Martin mnie
zaprosi∏“ – poinformowa∏ „Górnika“ polski artysta.
Czy móg∏by pan powiedzieç kilka s∏ów o sobie?

Urodzi∏em si´ w ¸odzi, tam te˝ skoƒczy∏em Akademi´ Sztuk Pi´knych. Jeszcze na piàtym roku zosta∏em asystentem. DziÊ to ju˝ dwadzieÊcia jeden lat.
Jest pan trzecim przedstawicielem ∏ódzkiej ASP
pod Landekiem. Jak gada si´ w ¸odzi o ostrawskim
sympozjum?
Musz´ powiedzieç, ˝e w samych superlatywach.
Koledzy wspominajà sympozjum bardzo mi∏o i podkreÊlajà takà rodzinnà atmosfer´ oraz urokliwe miejsce – blisko miasta, a jednak inne ni˝ miasto.
Czy pana wra˝enia potwierdzajà te opinie?
Jest nawet lepiej, ni˝ si´ spodziewa∏em. I atmosfera,
i to miejsce bardzo mi odpowiadajà, czuj´ si´ taki uspokojony. Prawd´ mówiàc, ja rzadko je˝d˝´ na sympozja,
poniewa˝ mam dobre warunki do pracy rzeêbiarskiej
u siebie. Ale myÊl´, ˝e tu si´ b´d´ dobrze czu∏.
Przed panem miesiàc pracy. Co b´dzie pan robi∏?
Ostatni cykl rzeêb, które robi´, to korespondencje.
Tworzà go rzeêby ró˝nych listów, kartek z kalendarza.
Tutaj chcia∏bym zrobiç kalendarz – taki kalendarz na
ca∏y rok.

CARBOKOV

W programie sympozjum jest zjazd na dó∏ kopalni. Pojedzie pan?

Górnik

DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW

Redakcja Horník-Górnik • Adres redakcji: Proke‰ovo nám. 6,
702 00 Moravská Ostrava • Redaktor kolumny: Mgr Bogus∏aw Krzy˝anek
E-mail: krzyzanek@volny.cz • Tel.: 596 264 801, Komórka: 728 864 125

Janusz Czumaczenko z ˝onà Barbarà Marzenà
Mirewicz-Czumaczenko.

Powiem tak. Boj´ si´ lataç samolotem. W zwiàzku
z tym jakieÊ dalekie wyprawy w Êwiat odpadajà. Ale
pod ziemi´ – dlaczego nie... Nigdy nie zje˝d˝a∏em do
kopalni, wi´c chyba spróbuj´.
Rozmawia∏: Bogus∏aw Krzy˝anek
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Sport

Nastartuje vítûzství karvinské fotbalisty?
V sobotu od 17 hodin se na mûstském stadionu pﬁedstaví exligov˘ Most

Karvin‰tí fanou‰ci uÏ se nemohou doãkat, aÏ uvidí vítûzn˘ zápas sv˘ch svûﬁencÛ ve druhé lize. DoãkaFOTO: Ivo Dudek
jí se v sobotu?
KARVINÁ (tam) Fanou‰ci fotbalistÛ Karviné se koneãnû doãkali!
První vítûzství ve druhé lize je tady.
MFK OKD Karviná vyhrál na hﬁi‰ti
Ústí nad Labem 3:1 a se tﬁemi body
poskoãil na jedenáctou pﬁíãku.
Úvodní dva góly zaﬁídil v Ústí
Macek, kdyÏ se v prvním pﬁípadû
trefil levaãkou k tyãi a v tom druhém pﬁekvapil domácího brankáﬁe
fal‰ovanou stﬁelou. „Vûﬁil jsem, Ïe
pokud budeme stejnû aktivní jako
v pﬁedchozím domácím zápase
proti HFK Olomouc, tak nûjak˘

gól musíme dát,“ oddechl si trenér
Leo‰ Kalvoda. Toho potû‰ili jeho
fotbalisté je‰tû i tﬁetím gólem.
Deset minut pﬁed koncem se Karviná dostala do rychlého brejku a
Sourada pﬁehodil vybíhajícího
brankáﬁe Porcala a dal tﬁetí gól. O
ãestn˘ úspûch domácího t˘mu se
paradoxnû postaral také karvinsk˘
hráã: Valentovu hlaviãku si v 82.
minutû srazil do vlastní sítû Juska.
To uÏ ale na jasném vítûzství Karviné nemohlo nic zmûnit. „V první
kole si dal vlastní gól Gill, teì zase

Ústí nad Labem - Karviná 1:3 (0:2)
Branky: 82. vlastní Juska - 21. a 38. Macek, 80. Sourada
rozhodãí: Ochotnick˘ - Ubias, Urban
ÎK: Valenta, DÏuban, Fousek - Juska, Kuãera 846 divákÛ.
Karviná: Kuãera - Jeliã, Buryán, Reich (46. Hoffmann), Juska - Macek,
R˘del, Dittrich, Miloslavljeviã (73. Ficek) - Opic, Jursa (59. Sourada).

Juska. Doufám, Ïe se to nestane
pravidlem,“ usmíval se Kalvoda.
Elitní stﬁelec jeho v˘bûru Martin Opic se sice zase neprosadil, ale
to bylo po vytouÏeném vítûzství
kaÏdému jedno. „Proti HFK jsem
mûl spoustu ‰ancí, ale nedal jsem
gól já ani spoluhráãi. V Ústí jsme
hráli mnohem efektivnûji: z ménû
‰ancí jsme vytûÏili tﬁi góly. A Ïe jsem
je nedal já, vÛbec nevadí. Hlavnû, Ïe
uÏ jsme koneãnû protrhli stﬁeleckou
smÛlu a teì uÏ nám to tam snad
bude padat,“ vûﬁí Opic.
On i jeho spoluhráãi to mohou
ukázat uÏ tuto sobotu, kdy Karviná
bude v atraktivním zápase hostit
exligov˘ Most. „UÏ bychom mûli
vítûzství získat i pﬁed oãima vlastních fanou‰kÛ. Doufám, Ïe to vyjde
uÏ nyní proti Mostu,“ vûﬁí Martin
Opic.

Na ÎiÏkovû chci první vítûzství
OSTRAVA (tam) Tomá‰ Galásek
(na snímku) a Baník Ostrava. Toto
spojení zase po dvanácti letech
platí. Excelentní záloÏník okamÏitû
zapadl do sestavy Baníku a proti
Brnu pomohl k bodu za remízu 1:1.
Tady je jeho zpovûì pro Horník:
„Dobﬁe jsem s Baníkem potrénoval, takÏe jsem byl rád, Ïe mi trenér Veãeﬁa dal dÛvûru a postavil
mû do základu. Pﬁi nástupu na hﬁi‰tû jsem mûl takové zvlá‰tní mrazení. VÏdyÈ jsem se vrátil po stra‰nû
dlouhé dobû. Ale v tom okamÏiku
mi to pﬁipadalo, Ïe to bylo vãera.
Proti Brnu jsme podali velmi
slu‰n˘ v˘kon, kterému chybûlo
jediné – vítûzn˘ gól. ·ance jsme na
to mûli, tu nejvût‰í asi ve druhém
poloãase Venca Svûrko‰, ale brnûnsk˘ gólman mu ji skvûle vychytal.
Také já jsem se pokusil z dálky
brnûnskou bránu ohrozit, jenÏe bez
úspûchu. Cítil jsem, Ïe moje souhra
se spoluhráãi je‰tû není ideální, ale
myslím si, Ïe se to bude rychle zlep‰ovat.
Do hledi‰tû mû pﬁi‰el podpoﬁit
taÈka, jinak jsem Ïádné lístky shánût nemusel. Ostatní pﬁíbuzní a
kamarádi ten mÛj návrat zase tak
neproÏívají a asi mûli zrovna nûco
dÛleÏitûj‰ího na práci, neÏ sledovat
fotbal.

Chtûli jsme Brno porazit, ale
bod není ‰patn˘. Brno je rozjeté a
moc bodÛ rozdávat nebude. Doufám, Ïe první vítûzství v dresu Baníku zaÏiji uÏ teì v nedûli na hﬁi‰ti
ÎiÏkova. Baník má vysoké ambice
a proti takov˘m soupeﬁÛm musí
vyhrávat. Vûﬁím, Ïe na tom budu
mít zásluhu i já.“ Tomá‰ Galásek

Startuje Karviná Handball Cup 2008!

Jan Mazoch: Horník? Ne budu skladníkem
âesk˘ reprezentant ve skoku na lyÏích nadobro zakonãil svou kariéru
REGION (tam) Nebylo to unáhlené rozhodnutí. Ta my‰lenka se
mu honila v hlavû uÏ pÛl roku. Jan
Mazoch uÏ není skokanem na
lyÏích. V nedûli se ze skokanského mÛstku spustil naposledy. A
pak odevzdal své lyÏe.
Na závodech ve Fren‰tátu se
ãesk˘ reprezentant pﬁedstavil
symbolicky naposledy ve své kariéﬁe. Tady ve sv˘ch ãtyﬁech letech
zaãínal, teì, ve 23, tady i skonãil.
DÛvod? Strach po loÀském hrozivém pádu v polském Zakopaném.
Tenkrát deset dní v kómatu bojoval o Ïivot. „Nemohl jsem po
svém návratu na mÛstky skákat
naplno, protoÏe jsem se bál. Místo

„Nechala jsem rozhodnutí na
Honzovi, budu ho podporovat i
v Ïivotû bez skokÛ,“ ﬁekla nám
Mazochova manÏelka Barbora.

abych se soustﬁedil na skok, jen
jsem sledoval, odkud fouká a co
se dûje pod mÛstkem,“ vzpomíná
Mazoch na své psychické problémy, které mu po pádu zÛstaly. „Se
strachem se skákat nedá, to vám
ﬁekne kaÏd˘ skokan. Mûl jsem pÛl
roku na to, abych to zkusil pﬁekonat. Pomáhal mi i psycholog, ale
prostû to ne‰lo. Teì uÏ to mÛÏu
pﬁiznat, hroznû jsem se bál.“
Rozhodnutí ãlovûka, kter˘ se
po tûÏkém pádu bojí na mÛstek,
se dá pochopit. Jedin˘, komu to
„nejde pod nos“, je MazochÛv
slavn˘ dûda Jiﬁí Ra‰ka. „Zklamal
mû. To rozhodnutí bylo hodnû
unáhlené, jednou toho bude lito-

V letu uÏ fren‰tátského skokana nikdy neuvidíme.
FOTO: archiv Jana Mazocha

vat. Je‰tû se bude tﬁeba chtít ke
skokÛm vrátit, ale uÏ bude asi
pozdû. Pﬁibere a bude mít velkou
tréninkovou pauzu, kterou uÏ
nelze dohnat,“ myslí si olympijsk˘
vítûz, kter˘ derniéﬁe svého vnuka
smutnû pﬁihlíÏel. Ale s návratem
za Mazochem nechoìte: „To byl
opravdu poslední skok, za to vám
ruãím. Jako skokan na mÛstek uÏ
nikdy nevylezu. MÛÏu skoãky
klidnû povûsit na hﬁebík, jestli
chcete,“ smûje se.
Úãastník dvou olympiád tedy
udûlal za svou kariérou tlustou
ãáru a zaãíná nov˘ Ïivot. Má Ïenu
a dcerku Viktorku a také novou
práci. Îe by se stal horníkem?
„Toto ﬁemeslo obdivuji, to musí
b˘t vût‰í makaãka neÏ na‰e fyzická pﬁíprava. Ale fárat nebudu. UÏ
jsem podepsal smlouvu jako
skladník v elektroskladu. Zvykám
si na „normální“ Ïivot: chodím do
práce, vûnuji se rodinû a tﬁeba se
jednou na mÛstky vrátím jako trenér. Minimálnû svému osmnáctiletému bratrovi budu urãitû
v kariéﬁe radit.“ Jméno Mazoch
tedy ze skokanského svûta nevymizí. Jiﬁí pr˘ bude jednou je‰tû
lep‰í neÏ Honza. V‰ak ho porazil i
na zmiÀovan˘ch závodech ve
Fren‰tátu…

Házenkáﬁi Baníku OKD Karviná sehráli v pﬁípravû na novou sezonu
vyrovnan˘ zápas s Tatranem Pre‰ov, se kter˘m nakonec prohráli 29:30. Na
fotce stﬁílí karvinsk˘ KruÏík. V tomto t˘dnu oÏije Karviná a okolí mládeÏnickou házenou. AÏ do nedûle se koná tradiãní turnaj Karviná Handball
FOTO: Ivo Dudek
Cup 2008.

Z

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Baník Ostrava–Brno 0:0, po
3. kole: 1. Brno 7, 2. Sparta 7, 3.
Olomouc 7, …8. Baník 4. MSFL:
Baník Ostrava B–Olomouc B 2:0,
Slovácko B–Fr˘dek-Místek 1:1, po
2. kole: 1. Hluãín 6, 2. KromûﬁíÏ 6,
3. Znojmo 6, …5. Fr˘dek-Místek 4,
9. Baník B 3, divize E:
Havíﬁov–R˘maﬁov 1:1, po 2. kole:
1. ·umperk 6, 2. V. Losiny 4, 3. Kravaﬁe 4, …5. Poruba 3, 11. Orlová 1,
13. Havíﬁov 1. Okresní pﬁebor:

CO

Doubrava – Horní Bludovice 1:1,
Baník Fuãík Orlová–Baník Rychvald 4:1, âSAD Havíﬁov–Domaslavice 3:1, TJ Petﬁvald–FK Tûrlicko
1:0, Slovan Orlová–VûﬁÀovice 0:0,
MFK Karviná B–Horní Îukov 7:2,
FK Bohumín B–Lokomotiva Petrovice B 2:2, Viktorie Bohumín v.
Louky odloÏeno pro nezpÛsobil˘
terén na 28.8., Slavoj Rychvald v.
MFK Havíﬁov B 1:0, po 2. kole: 1.
MFK Karviná B 6, 2. Sj Rychvald 6,
3. H. Bludovice 4.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – II. liga: MFK OKD Karviná–Most (17), MSFL: Fr˘dek-Místek–Brno B (10.15), okresní pﬁebor: Havíﬁov B–Doubrava, V.
Bohumín–Sj Rychvald, H. Îukov
v. Bohumín B, Domaslavice–TJ

Petﬁvald, B. Rychvald–âSAD
Havíﬁov (v‰e 16.30).
NEDùLE
Fotbal – okresní pﬁebor: L. Petroviãe B–Louky, VûﬁÀovice–Karviná B,
H. Bludovice–B. F. Orlová (v‰e
16.30).

Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., • Pﬁedseda v˘konné redakãní rady: Vladislav Sobol, e-mail: vladislav.sobol@okd.cz • ·éfredaktor: Mgr. Josef Lys, e-mail: josef.lys@okd.cz • Adresa redakce: Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava,
e-mail do redakce: hornik@okd.cz. Telefonní spojení: sekretariát: 596 264 801, fax: 596 113 648, pﬁíjem inzerce: 596 264 803 • e-mail: renata.pavlikova@okd.cz • ostatní spojení pﬁes ústﬁednu: 596 261 111 • www.tydenik-hornik.cz • Vychází ve ãtvrtek • Registrace MK âR E 12 767
Podávání novinov˘ch zásilek povoleno âeskou po‰tou, s. p., od‰tûpn˘m závodem severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne 11. 5. 1999 • Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., 108 00 Praha 10, âernokostelecká 613 • NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

