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Bezpečně
s hydraulikou!
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Hornická krajina
očima biologa

8

Fotbalisté MFK Karviná
ve ﬁnále přípravy na ligu

Rekultivované území osídlují
vzácní živočichové i rostliny

Úrazy mohou vést k poranění očí.
Buďme odpovědní!

Start pod novým
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Noviny
zdarma
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havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ, KONCENTRACI METANU ZABRÁNÍ

NWR pokračuje
v jednání s věřiteli
Finanční restrukturalizace
mateřské společnosti
OKD, skupiny New World
Resources, pokračuje.
A podle zveřejněných
údajů pozitivním směrem

Pracujme bezpečně

FOTO: Marek Síbrt

OSTRAVA – Společnost NWR
15. července oznámila, že se jí podařilo získat souhlas 84 % držitelů dluhopisů splatných v roce
2018 a 65 % držitelů dluhopisů
splatných v roce 2021. Aby mohla restrukturalizace proběhnout
takzvanou konsensuální cestou
(dohodou), je nutné u obou skupin věřitelů překročit 75% hranici. V obou případech jde o výrazné navýšení podílu věřitelů, kteří
s plánem souhlasí, protože u první skupiny šlo ještě na konci června o 62 %, u druhé o 37 %.
„V první skupině je potřebného
cíle již dosaženo, u druhé jednání
nadále intenzivně probíhají a pevně věříme, že se nám podaří dosáhnout do konce září dohody, jak
jsme si předsevzali.
Tyto nové skutečnosti zároveň znamenají, že se takzvaný
„Plán B“, který by spočíval v přípravách možnosti, že by dceřiné společnosti NWR, tedy OKD
a NWR K ARBONIA, byly nabíd-

Jsme velice blízko ﬁ nální dohody, která by zahrnovala všechny
skupiny věřitelů, vedla k výraznému oddlužení NWR a k nalití až pěti miliard korun nového kapitálu do společnosti,“ tvrdí Jonák.
S přesvědčením vedení NWR
souhlasí i většina analytiků, podle nichž je v současnosti šance na dosažení potřebné dohody
s věřiteli vyšší, než se zdálo ještě
před několika týdny, oproti tomu
možnost případného nabídnutí
OKD a NWR K ARBONIA k prodeji podle nich výrazně klesla.

Finanční restrukturalizace NWR nemá žádný dopad na každodenní činnost a provoz OKD. Vedle cílů v těžbě, přípravách a na úpravnách, je především potřeba pracovat bezpečně a odpovědně ke svému zdraví.

NWR: jsme blízko dohody

nuty k prodeji, stává mnohem
méně a méně pravděpodobný,“
říká k tomu výkonný ředitel OKD
Dale Ekmark.

Podle ředitele vnějších vztahů
NWR Petra Jonáka je představenstvo mateřské společnosti

OKD přesvědčeno, že podmínky
pro dohodu s věřiteli budou splněny. Poté by mělo dojít k operaci, během níž bude výrazně sní-

ženo zadlužení NWR, naproti tomu by byl výrazně navýšen kapitál společnosti. „Jednání
s věřiteli se vyvíjí velmi dobře.

Výměnu dopravních nádob
skipu stihli v daném termínu
DARKOV – Devítidenní vydařený nonstop koncert plný technického umu při plném nasazení. Tak lze jen s lehkou nadsázkou charakterizovat výměnu
dvou ze čtyř obrovských dopravních nádob – největších v OK D.
Ta se 28. června až 6. července
odehrávala na severním odděle-

ní skipu jámy Mír 4 Závodu Důl
Darkov.
Původní nádoby po pěti letech dosloužily a musely je nahradit nové – dva 32tunové,
22,5 metru vysoké ocelové kolosy o objemu 35 metrů krychlových. Přitom kolektiv o 48 lidech, včetně šesti techniků, neměl vzhledem k enormní červnové těžbě na přípravné práce,
které se vždy dělaly předem,
žádný prostor. Hrozilo, že termín ukončení se téměř o den
posune. Hovořil o tom i upravený časový harmonogram jednotlivých operací. Směny se
střídaly za pochodu bez ohledu na den nebo noc, sobotu či
neděli.
„Každý přesně věděl, co a kdy
má udělat. Pracovní nasaze-

ní lidí bylo veliké, každý si
přál ccelou akci dokončit v původním termínu. V jejím zám
vvěru jsme přistoupili i k operativní záměně
é
n
d
otnost je
m
h
některých opeje
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o
ké
Tak
ádoby vyso
rací tam, kde to
dopravní n do které se
u,
bbylo možné, aby
22,5 metr kubíků
e
byl čas využit co
by
jd
ve 35
nejefektivněji. A to
neje
se nám nakonec podařilo, včetně dokončovacích
prací a zkušebních jízd s plnými
nádobami. Těžba pak byla obnovena v průběhu ranní směny
7. července,” říká vedoucí provozu dopravy Petr Šotkovský,
který celou akci nepřetržitě
koordinoval.
Pokračování na straně 4
Manipulace s 22,5 metru vysokou, 32 tun vážící nádobou nebyla snadnou záležitostí.

32 tun

FOTO: Josef Lys

Vše se zvládlo díky
mimořádnému pracovnímu
nasazení, technickému umu
a řemeslné preciznosti
všech zúčastněných

Výkonný ředitel OKD Ekmark
zároveň dodává, že žádný z možných scénářů nebude mít dopad na každodenní činnost OKD
a úkoly, které před ﬁ rmou v době
extrémních podmínek na světových trzích s černým uhlím stojí. „Musíme udržet své nasazení
v provozní transformaci OKD, jejímž cílem je dotvořit naši společnost na efektivnější, konkurenceschopnou i při extrémní situaci na světovém trhu s černým
uhlím, těžící s nižšími náklady,
ale na prvním místě především
BEZPEČNOU. Protože to nejcennější, co vychází z dolu, jste V Y!“
dodává Ekmark.
Marek Síbrt

ZE SVĚTA

REORGANIZACE
POLSKÝCH DOLŮ
KATOVICE – Důl Kazimierz-Juliusz, který vlastní Katowicki
Holding Węglowy, je určen
k likvidaci. I když bylo dlouhou
dobu známo, že ložisko bude
brzy vyčerpáno a těžba není
konkurenceschopná, nikdo nepředpokládal tak rychlé rozhodnutí o jeho zavření. S poklesem
cen se zhoršily výsledky dolu
a podle neoﬁciálních informací
generuje měsíčně čistou ztrátu
3 miliony zlotých (20 milionů
eur). Konkrétní datum uzavření
prozatím nebylo stanoveno.
KHW ve svých výsledcích
za první pololetí oznámil čistou
ztrátu 74 milionu zlotých (480
milionů korun), ﬁrma zároveň
vytěžila o 5 procent méně uhlí,
než plánovala (5,14 milionu
tun) a prodala ho o 16 procent
méně, než předpokládala (4,67
milionu tun).
O slučování nebo vyčlenění
ztrátových dolů uvažuje také
největší těžař – Kompania
Weglowa.
ms
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Z OKD
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NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY V BEZPEČNOSTI

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

DARKOV – V červnu pracovalo v OKD celkem 91 kolektivů, z toho
20 rubáňových, 59 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 27 kolektivů, z toho:
 na Závodě Důl Darkov sedm kolektivů příprav,
 na Závodě Důl Karviná osm kolektivů příprav,
 na Závodě Důl Paskov dva kolektivy příprav a dva kolektivy vybavování
a likvidace,
 na Závodě Důl ČSM pět kolektivů příprav a tři kolektivy vybavování a likvidace.
Petr Svrčina

ČERVEN 2014
Rubání – kombajny

CENY UHLÍ NWR PRO 3. ČTVRTLETÍ
AMSTERODAM – Mateřská společnost OKD, skupina New World
Resources, 11. července oznámila,
na jakých cenách koksovatelného
uhlí se domluvila se svými zákazníky pro třetí čtvrtletí letošního roku.
Průměrná cena se zvýšila o jedno
procento na 85 eur za tunu (přes
2300 korun).
Nicméně například před třemi
lety ve třetím čtvrtletí roku 2011
byla cena více než dvojnásobná
(184 eur). U energetického uhlí se
většina kontraktů uzavírá na roční
bázi a průměrná cena pro rok 2014
činí 54 eur za tunu (1480 korun).

Firma zároveň oznámila, že za první pololetí letošního roku vytěžila její
dceřiná společnost OKD 4,5 milionu
tun uhlí, ve druhém čtvrtletí šlo
o 2,27 milionu tun. V platnosti zůstává plán, podle kterého by letos mělo
být vytěženo 9–9,5 milionu tun uhlí,
55–60 procent produkce i prodejů by
mělo tvořit dražší koksovatelné uhlí.
V prvním pololetí ﬁrma prodala
4 miliony tun uhlí, přičemž 2,5 milionu tun připadalo na koksovatelné a 1,5 na energetické uhlí.
Koksovatelné uhlí bylo prodáváno
průměrně za 87 eur za tunu a energetické za 58 eur za tunu.
ms

Nad pololetní plán
má Závod Důl Darkov
nakopáno 40 tisíc tun
a důlní výkon je plněn
na 104 procenta – 4,5
tuny na hlavu a směnu.
Důvodů pořádání porady v neobvyklém prostředí karvinské restaurace Ovečka se však našlo více.
Vyhodnoceny byly dosažené červnové
limitní výkony (celkem sedm) a také
výsledky soutěže Nejbezpečnější
pracoviště ve druhém čtvrtletí roku.
V té si nejlépe vedl kolektiv provozu
vybavování a likvidace ÚVL 1 hlavního
předáka Josefa Hnáta a vedoucího úseku Lubomíra Kokošínského. Bilancovaly
se také hlavní úkazatele byznys plánu
za první pololetí a hovořilo se o úkolech,
které šachtu čekají do konce roku.
„Nad plán máme nakopáno 40 tisíc
tun a také důlní výkon je splněný –
4,5 tuny na hlavu a směnu, což je
plnění na 104 procenta – jde o nejlepší
výsledek ze všech dolů našeho revíru,”
konstatoval úvodem výrobní náměstek
Roman Dušička s tím, že se zároveň podařilo zvládnout rekonstrukci odtěžení
i nedávnou výměnu dvou skipových dopravních nádob v těžní věži jámy Mír 4.
Závod Důl Darkov také se ctí obstál při

kombajn Krzysztof Skubik

vedoucí úseku
Mariusz Wowry
Ivan Hrubý
Lubomír Poloček
Lubomír Poloček
René Klepáč
Piotr Kiełbasa
Piotr Kiełbasa

pracoviště
37 911
239 502
467 521
467 541
339 741
339 440
339 440.2
339 420

3163

462,3

2759

800,8

54 507

1964

49 634

1789

Důl Darkov

47 036

Důl Karviná

39 386

těžba (t)

1.

ALPEX Gulak (140704)

Dziugieł

Důl Karviná

2.

Badura (239502)

Hrubý

Důl Darkov

3.

POLCARBO Dąbek (401309)

Sędkowski

Důl ČSM

4.

Strenczek(371200/3)

Pochopeň

Důl ČSM

5.

POLCARBO Zubrzycki (37911)

Wowry

6.

Szwed (11493)

Kubánek

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

61,344

2,41

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

97,962

3,58

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

348,2

0,000

1,77

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

796,4

28,104

4,09

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020

1845

572,1

61,325

3,67

KGS 345 N D01; DBT 1300/3100/1,75

1624

677,7

31,963

3,92

SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75
SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

7.

ALPEX Czaja (40901)

Witek

Důl Darkov

34 582

1472

204,4

53,188

1,37

8.

ALPEX Fal (14097)

Olszewski

Důl Karviná

29 050

1614

391,9

31,574

2,31

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

9.

Turaz (11631)

Tomica

Důl Karviná

28 068

1123

584,6

24,845

3,25

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

10.

Koval (331209/1)

Miarka

Důl ČSM

27 115

986

315,6

28,104

2,31

KSW 460 NE C01; FAZOS 15/31 POz-MD

vedoucí úseku

důl

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

kolektiv

těžba

(t)

1.

Majs (080203)

Hykl

Důl Paskov

37 326

1422

712,4

5,375

5,24

GH 9-38 ve P04; GLINIK 06/15

2.

CARBOKOV Szadziewicz (080211)

Maćkowiak

Důl Paskov

10 571

431

303,0

31,963

2,37

PL 730 P01; IHV

Přípravy – kombajny
kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX Skubik (339420)

Kiełbasa

Důl Darkov

309,00

11,44

272,38

91,96

MR 340X-Ex SANDVIK D01

2.

ALPEX Drzeniek (332245)

Palej

Důl ČSM

179,00

8,14

162,73

0,00

MR 340X-Ex SANDVIK C05

3.

POL-ALPEX Śłubowski (401220)

Kołacz

Důl ČSM

166,00

5,72

141,39

0,00

MR 340X-Ex SANDVIK C01

4.

Gallik (39808, 39807/2)

Pastucha

Důl Karviná

161,00

5,55

133,64

30,90

AM-50/132 K01

5.

ALPEX Marcol (339440, 339440/2)

Kiełbasa

Důl Darkov

146,00

5,21

113,53

50,34

MR 220/240X-Ex SANDVIK D01

6.

Kufa (331162, 331162/1)

Jurygáček

Důl ČSM

124,00

6,89

97,08

0,00

AM-50/132 C02
AM-50/132 C03

7.

ALPEX Jasiński (331375/1)

Bajaczyk

Důl ČSM

116,00

4,14

56,34

0,00

8.

POL-ALPEX Zbela (332245/1)

Palej

Důl ČSM

113,00

5,38

161,43

0,00

MR 341X C01

9.

Špernoga (40231)

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

107,00

5,10

135,02

36,64

AM-50/132 D02

10.

ALPEX Tatarczyk (240540/1, 240540/3, 240540/2)

Zguda

Důl Darkov

103,00

5,15

117,80

40,34

AM-50 D05

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

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

m/d

typ zařízení

1.

Novák (467521)

Poloček

Důl Darkov

89,00

3,71

98,07

28,25

2.

Řepišťák (1123406/1)

Dobrovolný

Důl Paskov

83,00

4,20

21,85

0,00

DH-DT1 (BTRL 1) P06, DH-L 1200 (K 312 LS) P10
Trhací práce, Ruční nakládání

3.

Miženko (371222)

Firla

Důl ČSM

80,00

2,83

69,95

0,00

DH-DT1 (BTRL 1) P07, DH-L 1200 (K 312 LS) P11

4.

Škorík (1215344/1)

Dobrovolný

Důl Paskov

77,00

4,16

84,65

0,00

DH-DT1 (BTRL 1) P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P28

5.

ALPEX Szkot (240540)

Kiełbasa

Důl Darkov

75,00

2,88

68,65

23,63

VVH-1U D01, DH-L 1200 (K 312 LS) D02

LEDEN–ČERVEN 2014
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)

1.

ALPEX Gulak

Dziugieł

Důl Karviná

674 222

4240

607,9

86,272

3,17

2.

ALPEX Czaja

Witek

Důl Darkov

426 576

2696

359,1

59,547

2,47

3.

POLCARBO Dąbek

Sędkowski

Důl ČSM

381 425

2453

433,7

67,768

2,21

4.

Badura

Hrubý

Důl Darkov

266 427

2550

711,8

70,149

3,19

5.

ALPEX Krażewski

Szewczyk

Důl Darkov

258 690

1699

611,3

42,633

3,27

6.

ALPEX Fal

Olszewski

Důl Karviná

258 084

2028

425,0

43,221

2,32

7.

Szwed

Kubánek

Důl Karviná

222 286

1845

738,5

37,943

4,27

8.

Rzidký

Sztula

Důl Darkov

170 764

1107

233,9

20,984

1,82

9.

POLCARBO Zubrzycki

Wowry

Důl Darkov

158 444

1016

242,1

23,919

1,71

10.

Koval

Miarka

Důl ČSM

157 612

1104

337,4

25,372

1,91

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Zeman

Balon

Důl Paskov

110 665

746

486,2

15,673

2,58

2.

Majs

Hykl

Důl Paskov

103 673

660

339,9

13,071

2,41

kolektiv

vedoucí úseku

důl

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny
Pořadí

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX Skubik

Kiełbasa

Důl Darkov

909,00

7,77

182,14

2.

POL-ALPEX Śłubowski

Kołacz

Důl ČSM

901,00

6,24

138,82

45,74

3.

ALPEX Tatarczyk

Zguda

Důl Darkov

796,00

6,27

160,41

40,30

4.

ALPEX Marcol

Kiełbasa

Důl Darkov

767,00

5,01

107,17

32,30

5.

Gallik

Pastucha

Důl Karviná

766,00

5,89

138,37

32,76

6.

POL-ALPEX Wierzbiński

Bajaczyk

Důl ČSM

716,00

5,15

87,62

42,73

7.

ALPEX Pasik

Bajaczyk

Důl ČSM

699,00

6,53

132,16

37,23

8.

THK-ČECHPOL Taran

Durkot

Důl Karviná

697,00

5,53

113,68

30,74

9.

ALPEX Jasiński

Bajaczyk

Důl ČSM

677,00

4,23

72,17

36,10

10.

ALPEX Figura

Zguda

Důl Darkov

664,00

5,82

136,05

37,74

typ zařízení

47,69

Přípravy – klasické technologie

ČERVNOVÉ LIMITNÍ VÝKONY NA ZÁVODĚ DŮL DARKOV

Hlavní předák (LV)
rubání Josef Zubrzycki (3)
rubání Roman Badura (2)
klasika Břetislav Novák (4)
klasika Vladimír Slíž (2)
kombajn Miroslav Vráblik (1)
kombajn Dariusz Marcol (3)

81 436
72 425

důl

Pořadí

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – Největší pozornost a chvála ze strany vedení šachty se na červencové poradě hlavních předáků Závodu
Důl Darkov soustředila na kolektiv
hlavního předáka Krzysztofa Skubika
z dodavatelské ﬁrmy Alpex PBG. Ten totiž
v červnu vyrazil fantastických 309 metrů, přičemž splnil stanovené parametry
na 133,8 procenta – to vše bez jediného
pracovního úrazu (více na str. 5).

květnové dvoutýdenní generální prověrce státní báňské správy a hygieny. Horší
už je to v přípravách. „Za první pololetí
máme v ražbách skluz 765 metrů. Také
výsledky v bezpečnosti pokulhávají
za těmi loňskými,” uvedl Dušička.
„S výsledky těžby můžeme být
spokojeni jen díky výnosům z úpravny,
které jsou lepší, než jsme měli stanovené pro letošní rok,” upozornil ředitel
dolu Vladislav Szmek. „Ve skluzu
s dokopáním jsou dva poruby (40 901
a 239 502) a hrozí, že v závěru roku
budeme v těžbě zaostávat. Je proto
nezbytně nutné, aby přípravné směny
věnovaly mimořádnou pozornost
kontrole, údržbě a přípravě strojního
zařízení tak, aby následné směny
měly minimální prostoje a poruby
jely na maximální výkon,” apeloval
na přítomné rubače. K obdobně odpovědnému přístupu vyzval přípraváře,
od kterých se očekává snížení mnoha
set metrového manka. Jde o náročný
požadavek, neboť v současných
prázninových měsících jsou razičské
kolektivy personálně oslabeny vlivem
čerpání dovolené.
Značnou pozornost ředitel dolu
věnoval bezpečnosti na pracovištích.
Připomněl i některé úrazové děje, které
se na šachtě v uplynulých měsících
udály. Obrátil se na přítomné předáky,
aby věnovali této problematice zvýšenou pozornost, vedli své podřízené
k větší obezřetnosti a předcházeli
úrazům. „Nepodceňujte nebezpečí
v dole a veďte své lidi, aby si neustále
osvojovali bezpečnostní návyky,” apeloval Szmek. V závěru pak poděkoval
kolektivu Krzysztofa Skubika za rekordních 309 vyražených metrů bez úrazu
a také všem přítomným. „Bez vašich
mimořádných výkonů by šachta měla
daleko větší starosti a problémy. Jsem
rád, že pomáháte vytvářet podmínky,
které našemu dolu dávají šanci splnit
zásadní úkoly letošního roku,” řekl
ředitel krátce před tím, než zástupcům
jednotlivých kolektivů předal příslušná
ocenění.
Josef Lys

rub. výkon
(t/hl/sm)

vedoucí úseku

Rubání – pluhy

DARKOV HODNOTIL PRVNÍ POLOLETÍ:
TĚŽBA SPLNĚNA, PŘÍPRAVY VE SKLUZU

Na poradě hlavních předáků
s vedením Závodu Důl Darkov byly
hodnoceny červnové výsledky,
ale také celé první pololetí

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

kolektiv

Pořadí

Účastníci červencové porady hlavních předáků Závodu Důl Darkov, která se
konala v restauraci Ovečka v Karviné.

tuny / den

Pořadí

plnění (%)
100,1
100,4
107,2
100,0
150,0
102,8
133,8

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

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

1.

Novák

Poloček

Důl Darkov

582,00

4,16

104,59

22,02

2.

Škorík

Dobrovolný

Důl Paskov

474,00

4,20

85,87

30,52

3.

Tománek

Pavelek

Důl Paskov

468,00

4,16

92,40

25,72

4.

Cypra

Dobrovolný

Důl Paskov

463,00

4,12

90,70

29,74

5.

Miženko

Firla

Důl ČSM

452,00

2,98

70,39

17,72

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

typ zařízení
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ní pracovníci k těmto úkonům určení, kteří jsou vybaveni předepsanými ochrannými prostředky.
Při jakékoliv práci v blízkosti hydraulických systémů je nutno dbát
zvýšené opatrnosti, zvláště v případech, jsou-li na tlakových hadicích patrné stopy prosakování
nebo úniku kapaliny.
Zásady dodržování bezpečnosti práce a provozu jsou základní
normou pro každého zaměstnance
OKD. Někdo možná spoléhá na své
vlastní štěstí, ani to ale nikdy není
nekonečné. Pokud nezabráníme nebezpečnému chování, jednou k pracovnímu úrazu dojde. A důsledky
mohou být fatální. Proto pracujme
s odpovědností ke svému zdraví!

DARKOV – Od začátku roku 2012
do konce letošního června je v OKD
evidováno 24 pracovních úrazů,
které byly způsobeny vysokotlakými hadicemi či tlakovou kapalinou.
Polovina těchto úrazů vedla k poranění očí. To je vážným varováním
pro nás všechny a potvrzuje to skutečnost, že je bezpodmínečně nutné
dodržovat stanovené pracovní postupy a používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky
pro ochranu zraku.
Jedná se především o uzavřené
ochranné brýle typu B, které přiléhají celým obvodem k obličeji.
Ty jsou důlní i povrchoví zaměstnanci povinni používat bez výjimky jako ochranu zraku při vybraných činnostech. Ať jde o ruční rozbíjení kusu horniny kladivem, čištění povrchu materiálu
a předmětů stlačeným vzduchem
nebo tlakovou vodou, upínání
hydraulických a mechanických
stojek, nebo manipulaci s prvky hydraulického rozvodu (ten
musí být bez tlaku!). Přes veškerou kritiku povinnosti nosit brýle při práci, kterou občas z různých stran v OKD slýcháme, právě počet úrazů očí ukazuje, že jejich používání má svůj význam
a není zbytečné. Důsledky opomenutí mohou být totiž fatální.
Při zmiňovaných činnostech je
zároveň nutné dodržovat stanovený bezpečnostní okruh (5 metrů), ve kterém se nesmí zdržovat
další pracovníci bez ochranných
prostředků pro ochranu zraku.
Zaměstnanec provádějící práce,
kde hrozí nebezpečí zranění očí,
musí přerušit svou činnost, pokud zaregistruje vstup kolegy bez

FOTO: OKD

Brýle nejsou zbytečné

V blízkosti hydraulických systémů je nutno dbát zvýšené opatrnosti zvláště v případech, jsou-li na tlakových hadicích patrné stopy prosakování nebo úniku kapaliny.

Petr Svrčina
odbor řízení bezpečnosti OKD

ochranných brýlí do ohroženého
prostoru.

Odpovědná práce
s hydraulickým zařízením
Při práci na hydraulickém zařízení
a obvodu nikdy nezapomeňte před
jejím započetím odstavit tlak uzavíracími kohouty, případně odstavit hydraulické agregáty (označte
je tabulkou – NEZAPÍNAT, PR ÁCE
NA HYDRULICKÉM ZAŘÍZENÍ/
OBVODU!). Následně proveďte
odpuštění zbytkového tlaku. Při
výměně tlakových hadic dbejte
na jejich správné zapojení, zajištění, těsnost spojů a jejich řádné
uchycení. Každý z prvků hydraulického rozvodu, který jste vyměnili za nový, řádně označte, aby
nemohl být znovu použit a zajistěte jeho vyvezení, případně uložení na určené místo.
Práci na hydraulickém obvodu
mohou provádět jen kompetent-

Každý z prvků hydraulického rozvodu, který byl vyměněn za nový, je nutno řádně
označit (aby nemohl být znovu použit) a uložit na určené místo.

FOTO: Radek Lukša

Nepodceňujme bezpečnost při práci
s hydraulikou a tlakovým rozvodem!

Po dvou kolektivech z úseku P3 a P1 a jeden z úseku P2 si připsaly v červnu
limitní výkony.

TOMÁNKOVI RAZIČI POCTIVĚ
SBÍRAJÍ KLADÍVKA NA SKUŘE
Na Závodě Důl Paskov
se probudily i osádky
Petra Plačka, připsaly
si letos třetí „limiťák“
STAŘÍČ – Jedničkou u přípravářů
v plnění limitních výkonů se stal
po půl roce od ukončení půlroční razičské pauzy na Závodě Důl Paskov
kolektiv hlavního předáka Libora
Tománka z úseku P3 vedoucího
Aloise Pavelka. Od ledna do června
má za sebou jeho pětadvacet chlapů pracujících s vrtačkou DH-DT1
a nakladačem DHL 1200 celkem
468 metrů a na čestné skuře pak
pět kladívek!
„Zatím posledního limitního
výkonu v červnu dosáhli v proﬁlu
SP 14G v 074. sloji na ražbě budoucí
těžní třídy 5259. Průměrný postup
měly Tománkovy osádky 2,65 metru
denně, zadání překonaly o tři metry,
když vyrazily celkem jedenapadesát
metrů,“ oznámil směnový technik
provozu příprav Marek Michalčák
s tím, že úsek P3 přidal v šestém
měsíci i další „limiťák“.
Ten splnil kolektiv Petra Pustáka
na rovných sto procent postupem
o šestapadesát metrů opět v 074.

Rekordní těžba se zmáhači v předpolí porubu
Majsův kolektiv nakopal
ve stěně 080 203 v červnu
více uhlí než za březen,
duben i květen dohromady.

Směnoví předáci
se loučili fedrováním

V šestém měsíci se ovšem situace obrátila ne k lepšímu, nýbrž nejlepšímu. „Průměrný denní postup v rubání 080 203 měli
Majsovi chlapi v červnu 5,2 me-

ru dosáhli bez registrovaného
úrazu.
Toto fedrování bylo i rozlučkou pro Majsovy směnové předáky, jimž vypršela expoziční
doba. „Kolektiv se s tím vypořádá, rány se zacelí a jedeme dále,“
nechal se slyšet vedoucí úseku T1
Michal Hykl s tím, že novými
Micha
„směnovými“
se stali David
„sm
Dudek, Milan Rovenský,
D
Ladislav Kamenský, Jiří
Petr a Martin Bosák.
Pod jejich taktovkou běv tunách
Taková je den až
le
hem prázdnin rubání
těžba za lek tivu
ko
0080 203 o délce 150 mečerven u Majse.
a
Martin
trů projede přes zatáčku
na těžní
třídě. Havíři začnou
tě
i plynule
l
l zkracovat porub.

tru denně. Výsledkem je letošní
rekord v těžbě a navíc první splněný limitní výkon tohoto kolektivu. Zadání bylo 15 497,7 m 2
a skutečnost činila 18 700 m 2
odrubané plochy,“ pokračoval
vedoucí výroby Marek Červenka
a zdůraznil, že svých výkonů završených zápisem na sku-

103 673

Zmáhání pro bezpečný
průjezd rubání

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Horníci z kolektivu hlavního předáka Martina Majse zaznamenali v porubu 080 203
v 080. sloji na staříčské lokalitě
v červnu doposud nejvyšší letošní měsíční těžbu na Závodě Důl
Paskov. Nakopali 37 326 tun uhlí,
což je víc, než dohromady vydobyli
v březnu, dubnu i květnu! A to jim
navíc v předpolí zmáhali raziči Víti
Mokroše starý průzkumný kanál.
„Do rubání 203 jsme se přestěhovali ze stěny 204, kde jsme
v prvním kvartále dali celkovou těžbu 30 311 tun. Nové pracoviště jsme najížděli docela složitě v březnu, pak přišly přechody několika tektonických pásem. Do konce května jsme měli
na kontě jen 36 036 tun,“ líčil
Majs, jehož osádky dělají v mocnosti 1,43 metru s výztuže-

mi Glinik 600/1500 a pluhem
GH 9-38.

Hlavní předák Martin Majs u „hoblu“ ve staříčském porubu 080 203.

PAN HORNÍČEK DOLE V DOLE

Ke slovu se zde ještě předtím dostali raziči Mokrošova kolektivu,
kteří pod vedením techniků úseku T1 museli zmáhat zavalený
průzkumný kanál ležící ve směru postupu porubní fronty. „Touto
atypickou, velmi náročnou měsíc

sloji na štrece 074 5357/2, která
bude výduchem připravovaného
porubu. S technologií stejnou jako
má Tománek, ale v proﬁlu OO-O-12,
splnili Pustákovi chlapi první letošní
LV.
Při vyhlášení těchto úspěchů se
ukázal – v tomto roce už potřetí – i někdejší král paskovských
čelbových Petr Plaček. „Jeho parta
z úseku P2 Romana Gajdzici razila
jen 3,06 metru za den v proﬁlu
SPN-12G, ale na budoucím výduchu
077 5343/2 zvládla nakonec
pětapadesát metrů. Nejvíce ze
všech přeplnila parametry limiťáku,
a to o jedenáct metrů,“ pokračoval
Michalčák.
Ze dvou zápisů na skuru se
radovali rovněž v úseku P1 Martina
Dobrovolného, když kolektiv Martina
Řepišťáka postoupil na ražbě kanálu 112 3406/1 o 83 metrů (zadání
měli 81 metrů) a parta Ondreje
Škoríka na budoucí těžní třídě
121 5344/1 přidala 77 metrů (úkol
byl 75 metrů).
„Škorikovi raziči drží po pololetí
nejvyšší celkovou metráž 474 metrů,“ uzavřel Michalčák.
uzi

PŘÍŠTÍ HORNÍK
VYJDE 7. SRPNA
KARVINÁ – Naše noviny vycházejí v průběhu prázdnin jednou
za 14 dnů. Příští Horník vyjde
ve čtvrtek 7. srpna, pak 21. 8.
a 28. 8. Po prázdninách se s ním
budete setkávat opět pravidelně
každý týden.
Redakce

Přezmáhaný starý průzkumný kanál.
trvající operací zajistili bezpečný
průjezd Majsova rubání,“ podotkl
paskovský vedoucí výroby s tím,
že podmínky měli raziči opravdu
nezáviděníhodné.
„Celkem si tam mákli. Zmáhali
zával v prorážce v délce pětapadesáti metrů, když razili proti úklonu pětadvaceti stupňů do kopce,
to všecko ručně sbijáky a škrabákovým nakladačem,“ poznamenal
vedoucí úseku T1. Majsovi havíři se i díky této pomoci vyšvihli
na druhé místo v celkové pololetní těžbě na Paskově (jedničkou je
kolektiv Petra Zemana se 110 670
tunami).
Radek Lukša

POVINNOSTI
SMĚNOVÉHO TECHNIKA

Víte, že...
směnový technik, technik bezprostředně nadřízený směnovému technikovi a jeho zástupce
(dále „dozorčí orgány“) a ostatní
technici jsou podle vyhlášky ČBÚ
povinni při prohlídkách pracovišť
kontrolovat dodržování příslušné
provozní dokumentace, stav
bezpečnostních zařízení, v dole
s nebezpečím výskytu metanu
i jeho koncentraci v důlním
ovzduší a zařídit odstranění
zjištěných závad? Pokud nelze
zjištěné závady odstranit a pracovníci jsou zřejmě a bezprostředně ohroženi, jsou dozorčí
orgány a ostatní technici povinni
zastavit práci a zařídit odchod
pracovníků na bezpečné místo.
O tomto opatření jsou povinni
ihned uvědomit dispečera nebo
inspekční službu, kteří to oznámí
také inspektorovi bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci orgánu
společenské kontroly. Výsledky
prohlídek a určená opatření musí
být zaznamenány. Dozorčí orgány jsou povinny nosit s sebou
příslušnou část důlní mapy s vyznačením všech větrních
a záchranných cest. pz
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Za branami OKD
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Na povrchu to zajímavě „žije i roste“
KARVINÁ – Orlovec říční
v Loukách či na Pilňoku, morčák
velký na Olši, bukač velký nebo
bukáček malý ve vzrostlém rákosí,
skokan ostronosý v lese a mokřadech v Loukách či na Olši, a dokonce orel mořský v čase hnízdění
i migrace. To jsou jen některé kriticky ohrožené druhy živočichů,
jejichž výskyt je potvrzen v revíru
OKD na Karvinsku. Více prozradil
autorizovaný odborník pro posuzování vlivů na životní prostředí,
ekolog a biolog Milan Macháček
ze společnosti EKOEX Jihlava.
Kdo a odkdy zkoumá biotop
v ostravsko-karvinském revíru?
Biologické průzkumy zde mají letitou tradici především s ohledem
na přítomnost odborných pracovišť jak na vysokých školách, tak
v muzeích či dalších odborných
institucích. Spousta přírodovědně zajímavých lokalit je známa
desetiletí, byla snaha tato místa ochraňovat i podle omezených
zákonných možností před rokem

A k jakým jste tedy dospěli
výsledkům?
Od začátku své činnosti úzce spolupracuji s poměrně širokým týmem
místních znalců podrobně obeznámených s ﬂorou a faunou v revíru.
V úvodu rozhovoru uvedené druhy
patří k tomu nejzajímavějšímu, co
lze na Karvinsku potkat, přičemž
naší snahou je, aby i v pozměňované krajině nadále nacházely odpovídající prostředí. Lokality jako
Mokroš, loucké a karvinské rybníky, lesy Lišťák, Krajčok, niva Olše
nad i pod Karvinou, meandrující
Stonávka a další lokality jsou i navzdory změnám pořád centry výskytu řady zajímavých druhů rostlin a živočichů a dokládají přírodní
potenciál území. V případě zvlád-

„Některé plochy poklesových jezer v revíru OKD jsou
natolik biologicky zajímavé, že poklesová jezera jsou
v současnosti pokládána podle zákona za významné
krajinné prvky,“ podotkl RNDr. Macháček.
1989. Vyšší intenzita průzkumů
na Karvinsku se datuje od roku
1992 – tehdy se s novým zákonem
o ochraně přírody a krajiny objevila potřeba kompletovat a rozšiřovat data o vzácných druzích
rostlin a živočichů. A též o přírodě blízkých společenstvech s cílem posílit jejich zvláštní i obecnou ochranu a blíže charakteri-

rozdíl mezi doposud nedotčeným
lužním lesem s přirozenými cykly záplav a mezi lesem sekundárně podmáčeným, nelze ani zcela
srovnávat mnohodruhový smíšený les s plochami náhradního zalesnění. Dále je rozdíl mezi přirozeným biotopem suchých strání s teplomilnými společenstvy
a suchými svahy rekultivačních
navážek, které teprve postupně
osidlují různé druhy rostlin a živočichů. Při komplexním pojetí rekultivací, tvorby náhradních
biotopů za ty zabírané, řešení náhradních výsadeb za kácené dřeviny nebo při podpoře přírodě
blízkých procesů lze v konkrétních případech dosáhnout toho,
že může i v průmyslové krajině
vzniknout území, které bude postupně vykazovat zajímavé přírodní hodnoty.

zovat měnící se stav prostředí.
Nutné bylo věcně naplnit i smysl
zákonných pojmů jako významný krajinný prvek, územní systém ekologické stability, zvláště
chráněná území, přírodní biotop
či přírodní stanoviště. Od konce
devadesátých let minulého století
přibyly i požadavky na posuzování vlivů hornické činnosti na životní prostředí. Tedy včetně dopadů na přírodu a krajinu, mimo
jiné právě v souvislosti s vlivy
hornické činnosti na povrch.

nutých rekultivací a způsobů zahlazování následků hornické činnosti mají značný význam a potenciál i určité původně zcela nepřírodní, sekundární lokality jako
Doubravské nádrže, Solecký kopec, Pilňok, rozliv na Kozinci nebo
Castaldonovka. Osobně mám velmi
dobrý pocit z toho, jak jsme s biology a zástupci společnosti OKD po-

činnost paradoxně může být dokladem, že při určení vhodných
a komplexně pojatých rekultivačních postupů se podaří přispět
k tomu, aby byla krajina obohacena o nové, z hlediska přírodního prostředí hodnotné prvky
a prostory. Ať jde o rekultivaci
lomů a pískoven, anebo o rekultivaci hlubinnou těžbou vyvolaných změn na povrchu. Zásadou
musí být různorodé a víceúčelové pojetí rekultivačního cíle, nikoli jen jednostranné postupy –
les, pole a podobně. Některé plochy začnou často fungovat i jako
náhradní lokality za ty přírodní, které byly v rámci výstavby
dopravních tahů, průmyslových
zón, satelitních sídel, komerčních
areálů a další investiční činnosti
zastavěny, zničeny nebo přetvořeny. Je možno tomu tak trochu

FOTO: Josef Lys a archiv

Lokality po těžbě uhlí
mají podle odborníka
na životní prostředí svůj
potenciál – pokud se
náležitě rekultivují!

MILAN MACHÁČEK (56)

Absolvent oborů Biologie-ekologie
a Ochrana životního prostření
na Karlově univerzitě v Praze má
za sebou rozsáhlou praxi v oboru
ve státní správě i privátní sféře.
Působil na odboru životního prostředí okresního úřadu v Jihlavě, a to
i ve funkci statutárního zástupce
vedoucího odboru. Ve společnosti
Enviro-Ekoanalytika ve Velkém
Meziříčí byl expertem pro posuzování vlivů na životní prostředí (proces
stupně vyřešili některé větší rekultivační akce. Například jižní břeh takzvaného Darkovského
moře či přístup k rekultivacím
na Soleckém kopci v období let
2003 až 2007.

EIA). A tomu se věnuje i ve vlastní
ﬁrmě EKOEX Jihlava, kde vypracovává posudky vlivů různých aktivit
a procesů na životní prostředí EIA/
SEA, provádí biologická hodnocení
a průzkumy či hodnotí vlivy na lokality soustavy Natura 2000. Od roku
1999 působí i na Karvinsku v souvislosti s posuzováním vlivů hornické
činnosti na životní prostředí jak pro
správní úřady, tak pro společnost
OKD jako nezávislý expert.

Solecký kopec – jeden z příkladů, jak vrátit krajinu po ukončení těžby přírodě
blízkému stavu.
Je už rekultivace normální
krajinou?
Rekultivace prakticky nikdy nemůže být původní, tedy normální krajinou, poněvadž teprve
na území, které je nějakým způsobem dotčeno, nastoluje nové
podmínky. Chybí zde onen dlouhý čas geologického a biologického vývoje. Namítnete mi, že třeba Třeboňsko je naprosto novou
harmonickou krajinou s množstvím dnes natolik obecně ceněných přírodních fenoménů, že
je vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Avšak i zde bylo zapotřebí několika století, aby se
stalo s přispěním člověka harmonickým a hodnotným. Ale
abych se vrátil k otázce, těžební

Příroda zde a jinde, sledujete
rozdíly?
Takové srovnávání není moc
vhodné, leckdy mohlo být i spekulativní. Realita je totiž mnohdy složitější než jen zdánlivě jasný černobílý pohled. Je logické, že přírodní biotopy tundrového charakteru na hřebenech
Krkonoš či Jeseníků nad přírodní
hranicí lesa, rašeliniště Šumavy
či Jizerských hor, pískovcová
skalní města v národních parcích na hranicích severních Čech
a jižního Saska, pralesní porosty
v Beskydech nebo na hraničním
hřebenu Šumavy jsou jedinečnými prvky a klenoty naší krajiny. A můžeme jmenovat dále –
původně sopečné kužele Českého
středohoří
nebo
Lužických
hor, přírodní slaniska na jižní Moravě a vápencové bradlo
Pálavy, fenomény hlubokých říčních údolí s mnohodruhovými lesy na skalnatých svazích
Podyjí, Křivoklátska, případně
nesčetné zákruty řek Ploučnice
a Smědé, nebo známé Lužnice
a další jsou prakticky s ničím nesrovnatelné. Samozřejmě, že je
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pomoci, jako se to podařilo díky
součinnosti těžaře a biologů právě na jižním břehu Darkovského
moře.
Máte osobně nějaký vztah
k havířině?
Možná jsem to měl sdělit v odpovědi na první otázku, ale jelikož pocházím od Liberce a můj
profesní život se dále spojoval
s Českomoravskou vrchovinou,
do roku 1999 jsem se přímo hornickou činností v rámci hlubinné těžby nezabýval. Až když mne
práce přivedla do revíru společnosti OKD na Karvinsko a začínal jsem posuzovat vlivy těžby
černého uhlí na životní prostředí,
jako jednu z prvních svých aktivit
jsem si vyžádal fárání, abych se
pokusil poznat, o čem vlastně ta
činnost v podzemí je a proč vznikají dopady na povrch. Jako zcela
nezávislý posuzovatel jsem si potřeboval učinit konkrétní představu. Od té doby jsem byl v podzemí ještě dvakrát. Konstatuji, že
havířina je obtížná práce. Pro člověka spojená s nepříznivými podmínkami prachu, tepla, vlhkosti,
hluku, s řadou potenciálních rizik, omezení, ochranných pomůcek či předpisů.
Radek Lukša

Výměnu dopravních nádob
skipu stihli v daném termínu
častněných pracovníků, osobní iniciativy směnových předáků
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Ptáme se na případné komplikace.
„Komplikace ani ne, spíše šlo o jakési drobnosti, které jsme řešili
za pochodu,” reaguje na naši zvědavost mechanik provozu dopravy Petr Chadim, který se v průběhu celého procesu zabýval jeho
technickými detaily. „Šlo na příklad o uchycení kolového vedení. Ale zvládli jsme to, zvlášť u té
druhé už jsme věděli, jak na to,”
říká Chadim.
Výměnu skipových nádob prováděli zaměstnanci úseku svislé
dopravy, údržbáři těžního zařízení, údržbáři jámy a ostatní zaměstnanci těžního zařízení jámy
Mír 4, které doplnili pracovníci
týchž profesí z jiných jam.
„Stihnout tak náročnou akci
za devět dnů se neobejde bez mimořádného nasazení všech zú-
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Dokončení ze strany 1

V této železobetonové věži pendlují
čtyři skipové nádoby, do každé se
vejde 35 kubíků rubaniny.

jednotlivých profesí a konec konců ani bez těch ostatních, kteří
prokázali technický um a řemeslnou preciznost – hlavně při montáži. To jsou věci, bez kterých by
se to nepovedlo. Proto poděkování patří nejen hlavnímu předákovi Rudolfu Šamajovi a směnovým
předákům Pavlu Hlinkovi, Josefu
Wiejackému a Pavlu Glučovi, ale
celému dobře sehranému týmu,
který tady máme,” zdůrazňuje
Šotkovský.
Příští rok prakticky ve stejném termínu si tato skvělá parta úspěšnou akci zopakuje. Na jižním oddělení stejného skipu budou měnit další dvě zcela totožné nádoby. Do té doby se těžba
rubaniny z dolů Darkov, Karviná
a ČSM, která z podzemí putuje jámou Mír 4 nahoru do úpravny,
nezastaví.
Josef Lys
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Darmowa
gazeta nie
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górników

5

BÁŇSKÁ POŘÁDÁ HISTORICKY
PRVNÍ SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

W trakcie czerwca
wykonali 309 metrów
Doskonały wynik załogi
głównego przodowego
Krzysztofa Skubika z
oddziału kierownika Piotra
Kiełbasy

Když se sejdou lidé z „báňské“, nechybí parádní hornické kroje.
OSTRAVA – To tady ještě nebylo,
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
svolává historicky první sraz svých
absolventů! Proběhne při příležitosti oslav 165 let od založení této světově proslulé technické alma mater
a báňští inženýři, geologové či další
odchovanci báňské zaměstnaní
nejen v revíru OKD by si měli v práci
i doma zajistit volno na sobotu
12. září.

„Počítáme v kampusu
s tisícovkami lidí,“ řekl
člen realizačního týmu.

FOTO: Josef Lys

DARKÓW – Wykonać w jeden miesiąc jedną brygadą 300
metrów chodnika, to dla większości naszych górników trudno wyobrażalne zadanie. Zenon
Maćkowiak, który w latach 1996
do 2011 był kierownikiem oddziału ﬁrmy zewnętrznej Alpex PBG
w zakładzie Kopalni Darków, ma
wraz podległymi mu brygadami
na swoim koncie już osiem podobnie wyjątkowych osiągnięć.
Ostatni tak dobry wynik został
osiągnięty w czerwcu bieżącego roku i mogą się nim pochwalić pracownicy dowodzeni przez
głównego przodowego Krzysztofa
Skubika z oddziału kierownika
Piotra Kiełbasy.
W czole 339 420 przyszłego wyrobiska 339 400 wykonali 309 metrów i tym samym spełnili powierzone im zadanie w mniej więcej
134 procentach. Pracowali w proﬁlu SP 14 z gęstością obudowy
od 0,5 do 0,8 metra. Czoło przodka wyposażone jest w nowoczesny kombajn chodnikowy Sandvik
MR 340 X. Wyrobisko o długości
4,2 i szerokości 5,6 metrów drążone jest częściowo w kamieniu,
przeważnie jednak w węglu.
Dla Skubika (42 lat), który
w OKD pracuje już od 13 lat, to
pierwsza „trzysetka”. Stanowisko
głównego przodowego w Alpexie
7 pełni od niespełna roku, jednak
już w marcu, po wykonaniu 293
metrów, jego ekipa zbliżyła się
do wymarzonej mety. To doświadczeni matadorzy, którymi przez
długi okres czasu kierował główny przodowy Hieronim Wójcik.
Także ten ma na swoim koncie
cztery „trzysetki”. Udało mu się je
wykonać w latach 2006 do 2008,
z tym że ich wartość wahała się w
granicach od 312 do 337 metrów.
Skubik przejął kierowanie usta-

„Tato velká událost se odehraje v kampusu naší univerzity
v Ostravě, byť jak známo, historie
největší vzdělávací instituce

Od lewej: Piotr Kiełbasa, Krzysztof Skubik i Zenon Maćkowiak.
jedynego wypadku przy pracy, a
to konkretnie nasz przykład,” z
dumą przypomina Skubik.
„Kolegów, którzy zechcą poznać
tajemnicę, jak w trakcie miesiąca wykonać 300 metrów, zapraszam do nas na szkolenie, niczego
nie będziemy ukrywać,” żartuje
Maćkowiak, który „na Darkowie”
od roku 2011 pełnił stanowisko
kierownika produkcyjnego w ﬁrmie Alpex. Potem powraca do powagi i zdradza „przepis” na sukces: „Zespół Skubika prawie się nie
zmienia. Pracownicy przechodzą
z działu do działu zawsze razem,
dobrze się znają, nawzajem zachęcają się do lepszych wyników, poszczególne zmiany współzawodniczą ze sobą, która z nich wykona
większy odcinek chodnika. Bardzo
ważny jest fakt, iż pierwsza zmiana, której zadaniem jest przede
wszystkim konserwacja maszyn,
po intensywnych, skróconych pracach przygotowawczych zdąży
jeszcze uruchomić kombajn i dalsze wyposażenie dla kolegów ze
zmieniającej ich zmiany.”
Słowa uznania należą się także wszystkim członkom zespołu,

bilizowaną brygadą ścianową w
liczbie czterdziestu doświadczonych górników i można zakładać, iż uda im się osiągać podobne wyniki.
„Osiągnięcie takiego wyniku
jest na pewno super uczuciem.
Jednak o wiele ważniejszy jest
fakt, gdy uda się go osiągnąć bez
DANE O ZAŁODZE

Firma: Alpex PBG
Zakład pracy: Kopalnia Darków,
ruch górniczy Darków, czoło
wyrobiska 339 420
Członków załogi: 40
Kierownik działu: Piotr Kiełbasa
Główny przodowy: Krzysztof
Skubik
Przodowi zmianowi: Sebastian
Pankros, Tadeusz Śusarek,
Mirosław Zagórny, Hieronim
Wójcik
Sztygarzy: Marek Bienioczek,
Krzysztof Moćko, Władysław
Hyźy, Ryszard Sieradzki, Andrzej
Baraniak
Mechanik: Aleksander
Szczurek

bez wyjątku. Również pracownikom działów obsługi. „Nasze
słowa podziękowania należą się
elektrykom dowodzonym przez
Jiřego Kaminskiego, ślusarzom
Františka Brůžka, kolegom z
centralnego transportu pod
kierownictwem Karla Němca,“
przypomina Piotr Kiełbasa dodając, że bez ich wsparcia
tak świetny wynik nie byłby
możliwy.
W lipcu brygada ścianowa
Skubika nie może jednak liczyć
na rekord. Stoi przed nimi wyzwanie – zbudowanie skrzyżowania z trzech czwartych w kamieniu, muszą obrócić w nim kombajn o długości 11,5 metrów do
przecinki, w której oczekiwane są
zaburzenia tektoniczne. W takich
warunkach czeka na nich jeszcze
wydrążenie 108 metrów chodnika. Jednakowoż w trakcie ustalania planu technicznego pracy liczono się z bardziej trudnymi warunkami. „Podstawą wszystkiego i najważniejszą sprawą jest
podołanie temu zadaniu bez wypadków przy pracy,” podkreśla
Skubik.
Josef Lys

Współpraca umundurowanych
górników ponad granicami
SUCHA GÓRNA – Przyjaźń
umundurowanych górników nie
zna granic. Współpracę z kolegami emerytami z kopalń
Boryna i Jas-Mos z Jastrzębskiej

FOTO: Radek Lukša

HASŁO BHP MIESIĄCA: SKUTECZNA WENTYLACJA CHRONI PRZED ZAGROŻENIEM METANOWYM

Milana Machalka liczy ponad
40 członków.
Współpraca nawiązaliśmy w
roku ubiegłym. Górnosuszanie
wzięli udział w Uroczystościach
Gwarkowych w Radlinie, uczestnicząc nie tylko w obrzędzie skoku przez skórę, ale również zmierzyli się z polskimi kolegami w
wyścigu w piciu piwa. Kadra
z Suchej Górnej wywalczyła w tej
dyscyplinie pierwsze miejsce.
Tym razem górnicy z Suchej

Spółki
Węglowej
zawiązali nasi umundurowani górnicy z nieistniejącej już kopalni Franciszek z Suchej Górnej.
Tutejsze Koło kierowane przez

Górnej zaprosili swoich kolegów
z liczącego ponad siedemdziesiąt
członków Klubu Seniora STIG
przy Kopalni Węgla Kamiennego
Marcel w Radlinie na czele z prezesem Andrzejem Menżykiem na
sobotę 5 lipca na tradycyjny festyn. W parku przy remizie górnosuskiej bawiliśmy się wspólnie,
bardzo smaczne były stryki i kiełbasy z rożna, było też coś do popicia tych smakołyków.
Jaroslaw Břoza

FOTO: Jaroslaw Břoza
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100 LET HORNICKÉHO SDRUŽENÍ
Zrcadlo historie Kroužku
krojovaných horníků
při obci Stonava

nebylo to vůbec jednoduché,“ říká
Jan Kurial. „Čerpal jsem hlavně
z archivních materiálů, jejichž texty
byly z počátku výhradně v polštině.
Po valné hromadě v roce 1914
se zachovaly zápisy z jednání až
do roku 1938, o rok později byla
činnost zastavena a spolek rozpuštěn. Hlavně za první republiky žili
horníci velmi družně. Svědčí o tom
zápisy z četných společných výletů,
slavností, duchovních akcí, ale také
o vzájemných sociálních výpomocích a solidaritě. Jsem přesvědče-

STONAVA – Jaká příležitost k vydání knihy o spolku či sdružení může
být větší než její stoleté výročí?!
A právě toto významné jubileum
letos slaví Kroužek krojovaných
horníků při obci Stonava. Není
divu, že jeho členové, ale nejen oni,
dostali u této příležitosti zbrusu novou barevnou bohatě ilustrovanou
publikaci o 144 stranách, tištěnou
na křídovém papíru s tvrdou
laminátovou obálkou.
Je dvojjazyčná (v češtině
a polštině) a její celý název
zní: 100 let Hornického sdružení obce Stonava – 100 lat
Stowarzyszenia Górniczego
w Stonawie. Jejím hlavním
autorem je Jan Kurial, dlouholetý bývalý zaměstnanec
OKD, text přeložila Tereza
Ondruszova.
Krojovaní horníci nejsou
pouze nositeli významných
hornických tradic, ale šíří
také dobré jméno Stonavy
a současného hornictví nejen
v České republice, ale také
v mnoha jiných zemích. Také
o tom je nová kniha, která
se stává zrcadlem stoleté
historie sdružení. Zachycuje
Obálka publikace 100 let Hornického sdružení
historii Stonavy, společenobce Stonava – 100 lat Stowarzyszenia Górský život horníků, popisuje
niczego w Stonawie.
doly na jejím území, ale
ný, že mnohé pasáže mohou být
hlavně stoletou činnost hornického
inspirující i pro dnešní dobu,“ uvedl
sdružení. Zmiňuje se rovněž o vzniKurial.
ku hornického kroje, některých
Kniha vyšla v nákladu 500 kusů,
hornických symbolech či patronech
je neprodejná, k dispozici v určehavířů.
ných knihovnách či u členů KKH při
„Podklady k této publikaci jsem
obci Stonava.
shromažďoval celý rok a věřte,
Josef Lys

TIPY HORNÍKA
KARVINÁ

Górnicy z obydwu strony granicy bawili się razem podczas górnosuskiego festynu.

v moravskoslezském regionu se začala psát v Příbrami,“ upřesnil Adam
Soustružník, člen realizačního týmu
prvního srazu absolventů VŠB-TUO.
Upozornil , že jsou si vědomi,
do čeho jdou – vždyť báňskou
za uplynulých osmdesát let opustilo na devadesát tisíc úspěšných
absolventů!
„Rozhodli jsme se pozvat
do kampusu tisíce bakalářů,
magistrů a inženýrů s tituly z báňské. Ve společnosti OKD a vůbec
v hornictví obecně jich pracovalo
a stále pracuje velké množství, a to
nejenom z Hornicko-geologické
fakulty. Oslovujeme je touto cestou,
jelikož v našich databázích máme
kontakty jen z posledních let,“ uvedl
Soustružník s odkazem na web
www.srazabsolventu.vsb.cz.

Promítání
Maraton Hobit přinese v sobotu
26. července v kině Centrum
dva díly fantasy putování.
Ve 3D verzi s českým dabingem
budou promítány snímky Hobit:
Neočekávaná cesta a Hobit:
Šmakova dračí pouť. Začátek je
ve 13 hodin.

VÁCLAVOVICE
Jubileum
Sedmdesáté výročí založení
oslaví 25. a 26. července TJ Sokol
Václavovice, přičemž slibuje nejen
sport, ale i zábavu. V pátek budou
zápasy v 16 a 18 hodin, v sobotu
ve 12 a 14 hodin a poté na malém
hřišti vystupují mj. R.U.R., Sjetý
gumy, Solar Systém, Splaš můru či
AC/DC Revival.
uzi
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OSTRAVA – Už hodinu po poledni vypukne v sobotu 2. srpna kousek od historického
Dolu Hlubina v Dolní oblasti
Vítkovic festival Ostrava v plamenech. Vystoupí pět českých
skupin (Doga, Legendy se vrací, Dymytry, K reyson, Citron)
a jako hlavní hvězdy „melodici“
Sonata Arctica z Finska a heavymetalová legenda W.A.S.P.
z USA v čele s Blackiem
Lawlessem!
Doprovodný program pak slibuje také adrenalinovou podívanou v podobě zápasů v thajském
boxu. Představí se škola Como-3
Gym, jejíž bojovníci využili opakovaně minigrantu Nadace OKD
díky paskovskému střelmistrovi
Jiřímu Kubalákovi. Možnost vyzkoušet si na vlastní kůži Muaithai zde dostanou zájemci z řad
návštěvníků festivalu (jen proti
stejným amatérům).
uzi

FOTO: archiv

W.A.S.P., Sonata Arctica
…a srdcovkoví bojovníci

Blacike Lawless a W.A.S.P. mají v Ostravě premiéru.

Otevřeli jsme pobočku v Ostravě-Porubě

NÁKUPNÍ STŘEDISKO
naproti Domu sester

cestovní kancelář

LAST MOMENTY

8/26-VI/14

VOLEJTE: 727 890 150, mail: ostrava@jokratour.cz
Kompletní nabídka na www.jokratour.cz

21/26-VI/14

cena za osobu
dítě
02.08. - 13.08.- busem, 12 dnů = 9 nocí
5.900 Kč/os.
Dítě 3.000 Kč
06.08. - 16.08.- let OV, 10 nocí, all inclusive
15.900 Kč/os.
Dítě 7.500 Kč
15.900 Kč/os.
Dítě 7.500 Kč
17.900 Kč/os.
Dítě 7.500 Kč
07.08. - 18.08.- let OV, 11 nocí
14.900 Kč/os.
Dítě 5.500 Kč
11.900 Kč/os.
Dítě 4.500 Kč
08.08. - 17.08.- busem, 10 dnů = 7 nocí
6.900 Kč/os.
Dítě 3.000 Kč
09.08. - 20.08.- let OV, 11 nocí
16.200 Kč/os.
Dítě 7.200 Kč
12.08. - 21.08.-busem, 10 dnů = 7 nocí
5.000 Kč/os.
Dítě 3.000 Kč
17.08.- 28.08.-busem, 12 dnů = 9 nocí
4.700 Kč/os.
Dítě 2.000 Kč

33/26 -VI/14

destinace + ubytování
ŘECKO - Polichrono
vybavená studia, bez stravy
TURECKO - Alanya
hotel Pekcan ***
hotel Kleopatra Arsi ***
hotel Kleopatra Dreams ****
THASSOS
hotely, polopenze
studia Vila Maria, bez stravy
CHORVATSKO - Crikvenica
pavilony Riviera, polopenze
KRÉTA - Hersonissos
aparthotel Irene Village, all inclusive
ITÁLIE - kemp Cesenatico
karavany, plná penze
BULHARSKO - Ravda
penzion Perun, bez stravy

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME
Kdo byl milován
- dobro, lásku
a smích rozdával,
ten neodešel
a v našich srdcích
žije dál.
Dnes, 24. 7.
2014, by oslavil
své 60. narozeniny pan Vlastimil
Golasovský z Petřvaldu, dlouholetý zaměstnanec strojního úseku
Dolu J.Fučík. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna s rodinou.
Kdo lásku a dobro rozdával, ten
neodešel, ten žije
v našich srdcích
dál.
Dne 30. července
2014 uplyne 2.
smutné výročí
úmrtí mého manžela Milana
Legera. Zároveň si připomeneme
jeho nedožité 50. narozeniny.
Stále na Tebe myslíme, vzpomínáme a neskutečně nám tu všem
chybíš. Milující manželka, rodina
a přátelé.

Dne 26. 7. 2014
uplyne již 7 let,
kdy tragicky
zemřel, při výkonu
povolání na bývalém Dole ČSA, Ivo
Huťka. Zároveň
si připomeneme dne 4. 8. jeho
nedožitých 47 let. Čas plyne, ale
vzpomínka na skvělého člověka,
kterého jsme ztratili, stále zůstává.
Vzpomíná nejbližší rodina a přátelé.

PRODEJ
Prodám čistokrevná štěňátka
čivavy bez PP, dlouhosrstá

i krátkosrstá, pěkná v typu
a atraktivních barvách, 3x odčervená, očkovaná, zdravá, bez vad,
odchovaná v bytě s láskou a celodenní péčí, naučená na kvalitní
granulky RC, zvyklá na venčení
na plenu. Oba rodiče u nás k vidění. Inf. na tel.: 603 363 887.

BY T Y
Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v Karviné, ul. Čajkovského,
výměra 56m 2, 4. patro, nová
kuchyňská linka, pěkná vestavěná skříň. Velmi nízká cena pouze
325 000 Kč. Spěchá! Inf. na tel.:
777 925 000.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 26
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní Samostatná výběrová řízení
(ISTR)
Společná výběrová řízení

4627, 4629

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

233, 289, 290, 556, 562, 601

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

141

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

FRÝDEK-MÍSTEK – Tak jako zapovídají báňské předpisy zástupkyním něžného pohlaví kopat
uhlí nebo razit na čelbě, nedává
jim vyhláška ministerstva vnitra ani příležitost jezdit likvidovat
požáry. Na rozdíl od horníků nicméně hasiči provozují vlastní požární sport, kde ženské týmy excelují. Jako o druhém červencovém
víkendu při Velké ceně o Pohár
Nadace OKD ve Frýdku-Místku.
„Tu největší trofej získaly naše

holky, přičemž vyhrály časem
17,178 sekundy a stanovily tím
navíc absolutní rekord Beskydské
ligy, která probíhá v požárním
sportu už jedenáctým rokem.
Jejich výkon s největší pravděpodobností dlouho nikdo nepřekoná,“ informoval Milan Žabčík,
který patří ke Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Frýdek a v práci dělá požárního technika pro povrch u HBZS Ostrava.
Za ženské družstvo SDH
Frýdek nastoupilo sedm
m
z jeho jedenácti členek
ve věku od osmnácti do třiceti let v kolektivní disciplíně
Tímto čase
m v sekun
nazvané
požární
dách
vytvořily že
n
y SDH Frýd
útok. „Spočívá v co
ek

Srdcař Josef Gmuzdek mladší (uprostřed) s bratrem Janem a otcem Josefem.

KROJOVANÍ HORNÍCI MAJÍ
NOVOU KLUBOVOU GALERII

17,178

EEva Němcová (čtvrtá zprava) s družstvem SDH Frýdek s největší trofejí.

rekord Bes
kydské
ligy.

Kristýna Kordeková zaznamenala nejlepší výkon při sestřelování terčů.

STONAVA – Ještě dříve, než začal
pravidelně fárat na ČSM, oblékl
Josef Gmuzdek mladší parádní havířskou uniformu a přidal se ke členské základně tehdejšího Kroužku
krojovaných horníků Stonava,
předchůdci dnešního Spolku krojovaných horníků (SKH). A jeho „dárkem“ stonavskému sdružení ke 100.
výročí vzniku je vyřízení minigrantu
na opravy klubové galerie!

FOTO: SDH Frýdek

Oheň sice běžně nelikvidují,
ale natáhnout vedení vody
a stříkat proudnicemi na terče
dovedou ženy na jedničku

FOTO: Statutární město Karviná

Frýdecké hasičky získaly
největší „nadační“ pohár

čtrnácti kol Beskydské ligy požárního sportu, kde jsou zdejší hasičky průběžně na čtvrtém místě
z jedenácti.
„Beskydskou ligu přitom vloni
naše děvčata vyhrála,“ upozornil
Žabčík, který je ve sboru frýdeckých dobrovolných hasičů sportovním referentem. Jako takový se postaral o Srdcovky – vloni na účast na olympiádě v požárním sportu ve francouzských
Mylhúzách, odkud mužské družstvo SDH Frýdek přivezlo zlato, a letos na poháry a medaile
do Velké ceny. Žabčík se stal také
Srdcařem roku 2013.

nejkratším pospojon
vání proudnic a vyvá
tvoření
tvoře dopravního vedení
d í pro vodu v délce sedmdesáti metrů. Vodou sestříkáváme
terče ve vzdálenosti pěti metrů,“
popisovala vedoucí Eva Němcová
s tím, že konkurenci měly v dalších dvanácti týmech.
„Letos první výhra v pohárovce! Je to tréninkem,“ pokračovala Kristýna Kordeková, které se
též coby takzvané levé proudařce
podařilo dosáhnout nejlepšího sestřiku v ženské části Velké ceny.
Tato soutěž (pojmenovaná na počest Nadace OKD za její podporu
SDH Frýdek) patřila k jednomu ze

„Do spolku mě přivedl
otec, jenž stejně jako
děda i bratr pracoval
na šachtě,“ podotkl Srdcař
ze Závodu Důl ČSM.
„Vyrůstal jsem mezi chlapy,
kteří chodili v práci ve fáračkách,
a ve svátcích pak v hornických
mundúrech. Táta, jenž fáral na čelbě
na 9. květnu, se k nim dal v roce
1954. U mě s bratrem Honzou tedy
šlo víceméně o otázku času. Já

Radek Lukša

jsem krojovaným horníkem od roku
1992,“ uvedl Gmuzdek, jenž v SKH
zajišťuje organizování spolkových
akcí, dělá hospodáře i praporečníka.
„My mladší postupně nahrazujeme tu starší generaci a přebíráme
její funkce. Tak jako to nyní zasloužilí
členové dělali za dob svého mládí,“
pokračoval Gmuzdek s tím, že zakládající členy nynějšího SKH znají jen
z fotograﬁí. Pochopitelně dobových,
na nichž se podepsal zub času, tak
jako na jubilejních tablech či obrazu
sv. Barbory. Obnova této galerie
tedy byla i věcí cti!
„Všechno to máme díky Srdcovce
zrenovované a znovu vystavené v prostorách stonavského PZKO společně
se spolkovými prapory. Novou galerii
SKH důstojně reprezentující náš cech
otevíral i ředitel těžařské nadace
Martin Olša,“ poznamenal Gmuzdek,
který z pozice patrona srdcovkového
projektu domlouval zároveň s jednatelem Tomášem Hejdou odborné
restaurátorské práce a přerámování
tabel i obrazů.
Radek Lukša

ZE ZEDNÍKA ZÁMEČNÍKEM DEGAZACE

Josef Gmuzdek (41) se původně
vyučil pro OKR zedníkem, také pak
zedničil na šachtě ČSA. Nyní je
osmnáctým rokem důlním zaměstnancem na ČSM. Začal jako jeho
otec v přípravách, posléze přešel

Heřmánek, akceschopnost
díky partnerství s těžaři
Osamostatnění
i ve startovacích bytech
Dům na půli cesty se stal svého
času místem, kde se poznal pár
vychovávající nyní už vlastní děti
a žijící v jednom ze tří takzvaných
startovacích bytů Heřmánku. „Je
to další stupeň jejich osamostatnění. Naši klienti si tak zkoušejí opravdový chod domácnosti,
přičemž Heřmánek je v této fázi

Klienti v jednom z pokojů Domu na půli cesty Heřmánek v karvinském Starém Městě.

LAST MINUTE

Platíme pouze symbolický nájem,“
poznamenal Sporysch. Zatímco
celkově Dům na půli cesty pomohl během patnácti let svého působení asi osmi stovkám lidí, startovacími byty prošlo zatím dvanáct
mladých.

už jen jakousi záchrannou brzdou. Zpravidla tam fungují rok,
přičemž je tlačíme, aby si sháněli vlastní bydlení,“ řekl ředitel
Heřmánku Pavel Sporysch s tím,
že startovací byty nabízejí těm, co
projevují chuť pracovat či studovat, nedělají dluhy. Též musí mít
zájem sami ve startovacím bytě
žít.
Tyto domácnosti provozuje
Heřmánek tři – jednu v Havířově
a dvě v Karviné. „Moc nám pomohla také realitní společnost
RPG RE, jejíž dva karvinské byty
o velikosti 1+1 a 4+1 využíváme.

od České jedničky na Jadranu

CHORVATSKO vlastní dopravou
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
BRIST - vila Makro
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
PROMAJNA - pavilony Dukić A
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
GRADAC - depandance Laguna A
DRVENIK - hotel Antonija
PODGORA - hotel Mediteran
MAKARSKA - hotel Palma
MAKARSKA - hotel Rivijera
GRADAC - penzion Neptun

Pomoc týraným
a zanedbávaným dětem

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Dříve přímo společnost OKD, od svého vzniku
v roce 2008 pak Nadace OKD tvoří jeden z pilířů „akceschopnosti“
sdružení Heřmánek z karvinského Starého Města. Letos přispěla jak na chod zařízení, kde mladí
lidé ve věku od osmnácti do šesta-

dvaceti let získávají životní návyky po opuštění dětských domovů,
tak i na mladší službu pro týrané
a zanedbávané děti.

Holčičku oblečenou jen do plavek a obutou v sandálcích nedávno v noci přijali ve Starém
Městě do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. „Zůstala
tři dny, poté si ji vzala babička.
Délka pobytu se individuálně velmi liší, v ojedinělých případech
může dosáhnout až jednoho roku.
Děti, u nichž je ohrožen jejich život, zdraví nebo vývoj, u nás zůstávají do vyřešení situace tak,
aby mohly zpět do rodiny, případně její fungující části,“ upřesnil Sporysch, podle něhož je kapacita osmi klientů ve věku od tří
do osmnácti let stále naplněna.
„Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc je prevencí proti umisťování dětí do dětských domovů. Z našich malých klientů
se celých šestasedmdesát procent
do ústavní výchovy také ani nedostane, což je vynikající úspěšnost.
Když se děti nevracejí k rodičům,
často pomohou tety či babičky,
eventuálně pěstouni,“ vysvětloval Sporysch a doplnil, že v rámci této služby pobylo v Heřmánku
i pět sourozenců.
Radek Lukša

ckvt

BS
BS
BS
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

9.8. - 16.8.
2 390 Kč/os./týden
3 990 Kč/os./týden
3 990 Kč/os./týden
5 990 Kč/os./týden
6 990 Kč/os./týden
6 990 Kč/os./týden
7 490 Kč/os./týden
7 490 Kč/os./týden
7 490 Kč/os./týden
7 990 Kč/os./týden
7 990 Kč/os./týden
8 490 Kč/os./týden

CHORVATSKO letecky
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PROMAJNA - pavilony Dukić A
PODGORA - hotel Mediteran
MAKARSKA - hotel Rivijera
TROGIR - hotel Medena
GRADAC - penzion Neptun

30.7. - 6.8.
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

10 890 Kč/os./týden
11 890 Kč/os./týden
11 890 Kč/os./týden
12 390 Kč/os./týden
12 890 Kč/os./týden
12 890 Kč/os./týden
13 390 Kč/os./týden

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze),
uvedenou dopravu. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění.
108/26-VII/14

Karvinské neziskovce
vyšla vstříc i společnost
RPG RE – vyjednala
symbolické nájemné
do dvou startovacích bytů

do úseku degazace a vrtů, kde je
v současné době důlním zámečníkem. V dole svého času pracoval
jako elektrikář i jeho o deset let
starší bratr Jan, taktéž člen SKH
Stonava.

www.ckvt.cz tel.: 800 567 567
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Nový karvinský kouč slibuje:
Mákneme jako chlapi v dole!
Jozef Weber dostal kádr
procházející řadou změn,
zřejmé to je už zejména
ze soupisky MFK OKD
KARVINÁ – Dva domácí zápasy
letní přípravy znamenaly pro fotbalisty MFK OKD zároveň i ostré karvinské premiéry pod vedením nového kouče Jozefa Webera.
A nutno podotknout, že povedené, jelikož na trávníku v Ráji přehráli nejprve FC Hlučín 3:2, a pak
1. SK Prostějov 4:0. Před startem
nové druholigové sezony – začíná
se v sobotu 2. srpna – jsme tedy
dali slovo samotnému trenérovi.

FOTO: MFK OKD Karviná

Jaká je momentální forma
mančaftu?
Stoprocentně to uvidíme v sobotu 26. července v Kozlovicích, které nám los vybral za první soupeře v Poháru České pošty 20142015. Musím konstatovat, že před
mým příchodem dalo klubu sbohem více hráčů a někteří odešli už
i za mého působení. Snažili jsme
se samozřejmě kádr doplnit a posílit, byť těch změn bylo na můj vkus

Jak pohlížíte na zbytek týmů
v MFK?
Přehled jsem si již udělal a očekávám, že brzy získám ještě větší. U regionálních klubů je obrovsky důležité propojení s mládežnickou i žákovskou základnou.
S tímto chci také vztah A mužstva s mladšími karvinskými fotbalisty prohlubovat. Vždyť z odchovanců pocházejí další talenty,
které se mohou časem stát i oporami mančaftu. Příkladem jsou
Lukáš Kurušta, Lukáš Duda či
Erik Puchel.

Nový karvinský trenér Jozef Weber.

MFK OKD Karviná
hraje v úvodu sezony
hornické derby, v prvním
kole hostí v sobotu
2. srpna od 10.15
FK Baník Most 1909.

Gondu. Zejména u toho druhého mě zamrzelo, že spolu nebudeme pokračovat. Milan Halaška
je zpátky v Brně, David Mikula
v Opavě, kam ho poté následoval
i Jan Svatonský. Hostování ukončili Václav Koutný, Martin Holek
či Karim Diaby. Od nás odešli
na hostování Martin Limanovský,
Adam Taraba a Ondřej Cverna.
A ti noví? Máme zkušeného stopera Honzu Trousila ze Slovácka, věřím, že pomůže s organizací obrany. Pak ofenzivní hráče s motivací
posunout se někam dál – Lukáše
Budínského z Bohemky, Jaroslava
Zeleného z Hradce Králové a Luba
Urgelu, talentovaného mladého
útočníka ze slovenské Myjavy.
Vrátil se také David Puškáč. Plus,
jak jsem už uvedl, chtěli bychom
dotáhnout ještě jednu či dvě posily.

až příliš. Stále pracujeme na vylepšení formy a přiznám, že pořád máme v hledáčku jednoho dva
hráče, kteří by karvinskou sestavu ještě mohli doplňovat. V přípravě jsem podle své zásady dával příležitost všem hráčům, dělili jsme
jedenáctky a měnili je po poločasech. Dost se mi toho z výkonů kluků líbilo, něco naopak ne, spoustu věcí mi přípravná utkání odhalila. Mimochodem, z pěti jsme
prohráli jen jediné, se slovenskou
Senicí. Doma jsme dvakrát uspěli,
v Polsku dvakrát remizovali.

S čím vstupujete v srpnu
do sezony?
Z toho, co jsem vycítil, máme
mužstvo i navzdory všem změnám připravené. Cíle MFK OKD

Kdo je pryč a jaké jsou nové
tváře?
V kabině jsem po svém příchodu nenašel už Jakuba Hottka a Michala

Karviná v nejbližším horizontu jsou bojovat ve druholigové
tabulce o vyšší příčky, než klubu patřily v závěru sezony 2013–
2014. Nebudu alibista, a tak
mohu říci, že v dlouhodobé perspektivě máme hru o postup
do nejvyšší české fotbalové soutěže. Je otázkou, zda se nám to
povede, ale do roka dvou bychom
mohli mít kádr připravený k boji
o postup.
Koho považujete za hlavní
soupeře?
Bavíme se pochopitelně o druhé
lize, že. Hlavními soupeři budou

FOTO: TJ Baník Karviná

pro Karvinou regionální moravskoslezské týmy – Třinec, FrýdekMístek, Opava – na společná derby se docela těším! Co se favoritů soutěže týče, tam je jasná
Olomouc. Z mého pohledu udělalo docela velké pokroky i Táborsko
nebo Zlín. Věřím, že jim dokážeme zdatně konkurovat.

Adam Adamovský (vzadu) a Mariana Janošová (vpředu) zdolávají záludné bouldery.

SRDCOVKOVÍ HOROLEZCI
VE SVĚTOVÉ KONKURENCI
KARVINÁ – Konkurence prakticky
z celého světa se nijak nezalekli
malí horolezci TJ Baník Karviná, kteří
mohou trénovat i díky minigrantu
Srdcovka, na XII. ročníku mezinárodních závodů v lezení. Ten proběhl
počátkem července v rakouském
Petzenu. Domů si odvezli celkem
čtyři medaile!

Jste v městě havířů, máte k nim
vztah?
Musím se přiznat, že do dolu jsem
ještě nefáral, ale pocházím z manuálně pracující rodiny. Táta byl
strojařem, takže mám ponětí,
o čem je tvrdá robota. Část mé rodiny žije v Orlové, včetně příbuzného, který je technikem na šachtě. Doufám, že se spojíme, brzy
uvidíme, a že dorazí do Karviné,
byť je veliký fanoušek Baníku
Ostrava, podpořit i naše MFK
OKD. A když jsme u té společnosti OKD, její podpora je zásadní,
bez ní by karvinský fotbal notně
pokulhával. S klukama v kabině
víme, že život v hornickém kraji
není lehký. Chceme proto podávat na trávníku tak dobré výkony, jako chlapi na šachtě. Musíme
ze sebe vydat stejně, abychom
uspokojili fanoušky. Hrát pro lidi
a zvýšit tím i návštěvnost kopané
v Karviné.

Tři závodní disciplíny
 bouldering (lezení technických
cest bez lana nad žíněnkami)
 obtížnost (lezení dlouhých cest
s lanem, kdo vyleze nejvýše)
 rychlost (kdo vyleze nejdříve)
„Mezi přibližně 250 závodníky
nemohli na Petzen Climbing Trophy
2014 chybět ani naši talentovaní zástupci – třináctiletá Eliška
Adamovská s devítiletým bráškou
Adamem, desetiletá Markéta
Janošová a sedmiletá Mariana
Janošová,“ informoval Marcel Janoš

Radek Lukša

LAST MINUTE
BESKYDY

RODÁK ZE SLOVENSKÉ BYTČE

Jozef Weber (44) za Slovensko jako
takové v zásadě nekopal. Od žáka
po dospělého hrával sice v Žilině, ale
to ještě existovala Československá
socialistická republika. Před vojnou
oblékal půldruhého roku dres
Prahy, povinnou armádní službu

a ještě něco navíc strávil v RH Cheb.
Následovalo pět let v Drnovicích
a třináct dalších v Jablonci (osm
na hřišti a pět na trenérské lavičce).
Předloni postoupil s Bohemians
Praha 1905 do první ligy. A to by rád
i s Karvinou.

Wellness pobyt
na Hotelu Odra v Ostravici
Přijeďte na wellness
pobyt 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
končetiny, perličkové
a hydromasážní vany,
lymfodrenáže, parafínové obklady,klasické
masáže).

Těrlický okruh zve na oblíbený závod

FOTO: Radek Lukša

TĚRLICKO – Pohár ve tvaru historické důlní lampy čeká letos již
po jedenatřicáté na jezdce, jenž
na svém stroji dosáhne při všech
nedělních závodech nejvyšší průměrné rychlosti, a stane se tak absolutním vítězem na více než šestikilometrovém Těrlickém okruhu. Havířovský Zlatý kahanec se
zde koná v lehce pozměněném
termínu 2. a 3. srpna, přičemž
do konce července se prodávají
vstupenky na motocyklový podnik za zvýhodněné ceny!
„Start přislíbily hvězdy motorsportu, jakými jsou stálý účastník
mistrovství světa vytrvalostních
závodů Endurance a dvojnásobný absolutní vítěz Havířovského
Zlatého kahance Horst Saiger
z Lichtenštejnska i jeho největší rival, čtyřnásobný neoﬁciální mistr
Evropy přírodních okruhů Didier
Grams z Německa. Tomu přitom
na našem závodě uniklo absolutní prvenství už třikrát za se-

do asi 20 hodin. Objížďky mají
a nad 600 ccm. „Divácky nejaplatit mimo jiné pro celé Životice
traktivnějším se jeví Grand ﬁv ulici Padlých hrdinů i výpanále, což je společný závod tříd
dovky z Těrlicka na Havířov
do i nad 600 ccm,“ řekl Mojžíšek
a
Albrechtice
(Karvinou).
s tím, že okruh pojedou účastní„Parkování pro návštěvníky zajisci na nejsilnějších strojích desettíme přímo v Těrlicku u fotbalovékrát. Ceny kromě absolutního
ho hřiště, tenisových kurtů, smušampiona čekají i na závodníky
teční síně u hřbitova. Dále u zána stupních vítězů – poháry, věntokyy ppod Pacalůvkou a stání
ce a šampaňské.
První srpnový víbude umožněno na silnikend ve znamení mo-ci i v Bludovickém koptorek přinese proto
ci z havířovské strany či na Zaguří ze
i silniční uzávěry,
n
Tolik měří Těrlick
po oba dny od 7.30
sstrany od Frýdkuý
okruh, závodníci
Místku,“ poznameM
v rychlých kubatu
nal Mojžíšek.
n
rách
ho pojedou
Vstupenky na Hadesetkrát.
vířovský Zlatý kahavířo
jsou k mání
nec 2014
2
v Havířově
íř ě (motoshop KMBikers, infocentrum, benzinky
Euro
Oil,
ÖMV,
Tesco
na Šumbarku), Českém Těšíně
(Elmax Elektro, benzinka VOP
Group), Karviné (infocentrum,
Euro Oil), Albrechticích (večerka
Koždoňová), Těrlicku (Euro Oil,
potraviny Milerská), Třanovicích
(pumpa Spetra) i infocentrech
v Orlové, Ostravě či FrýdkuMístku. Děti do 150 cm mají
vstup zdarma.
Radek Lukša
Těrlický okruh se první víkend v srpnu stane dějištěm závodu Havířovský Zlatý kahanec.

bou,“ přiblížil Martin Mojžíšek
za pořádající sdružení Prosport-cz
s tím, že jistá je i účast české špičky. V nejsilnějších kubaturách
hodlají odrážet útoky zahraniční konkurence Michal Dokoupil,
Petr Homola, Marek Červený nebo
Kamil Holán.
Napínavé souboje svedou jezdci
kategorií Klasik 175, 250, 350, 500
a 750 ccm, Supermoto + V-Twin +
400SS, 125 Sportproduction, 125
GP + 205 GP 250 Sportproduction
a samozřejmě i závodníci na motorkách o obsahu do 600 ccm

A k tomu Vám nabízíme níže uvedené balíčky:

6100 metrů

Cena balíčku na 3 dny pouze 1.999 Kč
Balíček zahrnuje: 2 x ubytování za 1 osobu, polopenzi (snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu),
každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu
a ﬁtness , sleva 50% na vstup do wellness HOTEL
ODRA PARADISE.
Zdarma 1 x obkl.parafínem,1x vířivá koupel na dolní
končetiny, 1 x perličková lázeň solná, 1 x vířivá
koupel na horní končetiny.
Cena balíčku na 7dní pouze za 5.499 Kč
Balíček zahrnuje: 6 x ubytování za 1 osobu, polopenzi(snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu),
každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu
a ﬁtness, sleva 50% na vstup do wellness HOTEL
ODRA PARADISE
Zdarma 3x obkl.parafínem 3x vířivá koupel na dolní
končetiny, 2 x perličková lázeň solná 3 x vířivá koupel
na horní končetiny
Děti do 3 let zdarma
od 3 do 15 let za 555 Kč/noc s polopenzí
38/26-VIII/14

Havířovský Zlatý kahanec
si nehodlají nechat ujít ani
velcí motocykloví rivalové
Horst Saiger a Didier Grams

za horolezce karvinského Baníku.
Letos využili minigrantu z Nadace
OKD na trénink lezení po pískovcových skalách.
A nabyté zkušenosti se zúročovaly, byť na umělých stěnách!
„Eliška má v kategorii do 14 let
třetí místo v boulderingu i obtížnosti a zároveň pohár za třetí místo
v kombinaci všech třech disciplín.
Markéta, jak bývá jejím zvykem,
opět převálcovala své o hlavu větší
soupeřky a má stříbro z královské
disciplíny lezení na obtížnost i šesté místo v boulderingu,“ přiblížil
Janoš.
Adam podle něj rovněž neřešil, leze-li doma či v cizině.
„Nekompromisně se do toho opřel
a je z toho stříbro v boulderingu
a páté místo v lezení na rychlost,“
nechal se slyšet Janoš s tím, že
nadaní mladí horolezci teď opět
ladí formu ve skalách – na otevřené
mistrovství Slovenska.
uzi

Balíček lze využít ve dnech
19. 6. – 13. 12. 2014
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Hotel Odra s.r.o.
739 14 Ostravice 327
www.hotel-odra.cz
Tel./fax: 558 682 287
hotelodra@seznam.cz
www.ibeskydy.cz
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