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DNES V HORNÍKU
Na‰e podniky jsou zdravé
AMSTERDAM Spoleãnost New
World Resources N.V. zveﬁejnila
své hospodáﬁské v˘sledky za prvních devût mûsícÛ roku 2008. Mike
Salamon, generální ﬁeditel NWR,
k nim uvádí, Ïe potvrzují dobré
zdraví podnikÛ NWR.
str. 2

Dal‰í smlouva s V·B-TU
OSTRAVA Dohodu o oboustranné
spolupráci podepsali pﬁedstavitelé
OKD a Fakulty strojní V·B-TU
Ostrava. Obdobnou dohodu spoleãnost OKD uÏ dﬁíve uzavﬁela s hornicko-geologickou fakultou a pﬁipravována je také s fakultou elektrotechniky a informatiky.
str. 3

Hﬁeje i samotná podpora
OSTRAVA DÛlní elektrikáﬁi ze
závodu Jih Dolu âSM uspoﬁádali
spoleãensk˘ veãer s manÏelkami.
Za losy z tomboly vybrali tﬁi tisíce
korun. „Dejme to na svatou Barboru,“ navrhla jedna Ïena. Chlapi
zaokrouhlili sumu na 5000 Kã a
pﬁedali OS svatá Barbora.
str. 4

Ohlédnutí za megashow
OSTRAVA Narozeninov˘ megakoncert Rádia âas b˘vá vyprodán
dávno dopﬁedu. Akce platí za
„spolehliv˘ podnik“! Jaké to bylo
a bude dále? O tom jsme hovoﬁili
s moderátory Rozálkou Pokornou a Michalem Pistolasem. str. 6

Pozvání do svûta betlémÛ
KARVINÁ Kulturní událostí se
stal nedávná vernisáÏ v˘stavy betlémÛ, kterou za pﬁispûní Nadace
OKD a Nadace Landek uspoﬁádala ve foyer Slezské univerzity
obecnû prospû‰ná spoleãnost Karviná 2000. Expozice nabízí celkem
sedmnáct vánoãních v˘jevÛ. str. 7

·ílená kola z Karviné
KARVINÁ V‰echno, co má ta
„správná“ koleãka ke sportování,
zábavû ãi vyblbnutí, berou ãlenové
pﬁíhodnû pojmenovaného klubu
Wheel (kolo) z Karviné. Nadace
OKD jim pomohla pﬁi zﬁizování
Tréninkového centra padesátitisícovou ãástku.
str. 11

www.tydenik-hornik.cz
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PrÛmûrn˘ plat v OKD v roce 2008
rostl mezi firmami v kraji nejvíce
Rozhovor s generálním ﬁeditelem Dr.-Ing. Klausem-Dieterem Beckem
OSTRAVA Celá na‰e firma proÏívala v posledních dnech smutnou
událost. Sám jste vystoupil v hlavních nedûlních zprávách âeské
televize, abyste zamûstnancÛm
OKD i ãeské veﬁejnosti potvrdil, Ïe
bezpeãnost zÛstává nejvy‰‰í prioritou vedení spoleãnosti. MÛÏete
k tomu nûco dodat?
Nejprve bych chtûl zopakovat,
Ïe nedávné ne‰tûstí, ke kterému
do‰lo na závodû âSA Dolu Karviná, se mû osobnû velmi dotklo.
Îádné v˘sledky v tûÏbû, ani ekonomické úspûchy nemohou nikdy
vyváÏit nebo nahradit ztrátu jednoho z nás. Je mi to velmi líto i proto,
Ïe poãet úrazÛ s pracovní neschopností v OKD za prvních devût
mûsícÛ roku 2008 poklesl témûﬁ o
20 % ve srovnání se stejn˘m obdobím loÀského roku. Pro v‰echny to
byly velmi slibné v˘sledky. Událost, ke které do‰lo o víkendu, v‰ak
tyto snahy pﬁekazila.
Bezpeãnost v‰ak zÛstává i nadále na‰ím nejdÛleÏitûj‰ím cílem, na
kter˘ se musíme v‰ichni soustﬁedit,
to dluÏíme sv˘m zesnul˘m spolupracovníkÛm. My ve vedení spoleãnosti budeme dále investovat úsilí a
finanãní prostﬁedky do hodnocení
rizik pﬁi plánování a budeme se
snaÏit je‰tû více sníÏit rizika související s uheln˘m hornictvím.
BlíÏí se konec roku, na‰e mateﬁská spoleãnost NWR nedávno zveﬁejnila své v˘sledky za tﬁi ãtvrtletí.
Jak v té souvislosti tûsnû pﬁed koncem listopadu hodnotíte dosavadní
v˘sledky a zároveÀ vyhlídky firmy
na splnûní plánu?
První polovina roku byla
z pohledu plnûní plánu tûÏby a i

Klaus-Dieter Beck, generální ﬁeditel a pﬁedseda pﬁedstavenstva spoleãnosti OKD.
z pohledu velice pﬁízniv˘ch svûtov˘ch cen uhlí úspû‰ná. Ve tﬁetím
kvartále roku 2008 se tûÏba uhlí
sníÏila, takÏe jsme nesplnili celkov˘
plán tûÏby za prvních devût mûsícÛ,
pﬁedpokládáme ale, Ïe díky zv˘‰enému úsilí v‰ech kolektivÛ se nám
ve ãtvrtém ãtvrtletí podaﬁí dohnat
ná‰ roãní cíl pro tûÏbu uhlí ve v˘‰i
12,7 milionu tun.

Za nûkolik dní to bude rok od
chvíle, kdy jste pﬁedstavil dnes jiÏ
v‰em zamûstnancÛm velmi znám˘
investiãní program POP 2010. Jak
jste dnes s jeho realizací spokojen?
Ná‰ investiãní program pro rok
2008 nemá v historii OKD obdoby.
Realizace programu optimalizace
produkce 2010 (POP 2010) v hod-
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notû 8,5 miliardy korun je jiÏ
v plném proudu. S prvními provozními v˘sledky nov˘ch technologií
jsem spokojen a rád bych podûkoval v‰em, kteﬁí se zatím podíleli na
konstrukci, v˘robû, dodávkách,
pﬁepravû, instalaci a nyní i provozu
tûchto nov˘ch strojÛ v dolech.
Pokraãování na stranû 2

Fasujeme nejmodernûj‰í ochranné pomÛcky
Bude to stát miliony, ale schválenou bezpeãnostní strategii neohrozí ani svûtová finanãní krize
OSTRAVA Spoleãnost OKD
zaãala v minul˘ch t˘dnech vybavovat své zamûstnance nejmodernûj‰ími ochrann˘mi a bezpeãnostními pomÛckami. Letos do nich
firma investuje pﬁibliÏnû 40 milionÛ korun, celkem se do roku 2010
plánuje nákup nového vybavení
pﬁibliÏnû za pÛl miliardy korun.
Poﬁízení nov˘ch pomÛcek pro
horníky je souãástí bezpeãnostní
strategie, kterou pﬁedstavenstvo
schválilo na zaãátku roku a neohrozí ji ani svûtová finanãní krize.
„PﬁestoÏe poãty úrazÛ a mimoﬁádn˘ch událostí se dlouhodobû
sniÏují a doba Ïivotnosti souãasn˘ch pracovních pomÛcek není
zdaleka vyãerpána, rozhodli jsme

jejich plánovanou obmûnu urychlit. Jde pﬁitom o ‰piãkové v˘robky
svûtov˘ch parametrÛ, kter˘mi se
nyní vybavují doly v tûch nejvyspûlej‰ích zemích,“ ﬁekl provozní
ﬁeditel OKD Leo Bayer. Koeficient ãetnosti úrazÛ se v dolech
OKD za první tﬁi ãtvrtletí meziroãnû sníÏil témûﬁ o 20 procent.
Odborníci na povrchu i pracovníci v podzemí testovali pomÛcky
nabízené rÛzn˘mi dodavateli
nûkolik mûsícÛ, aby mohla firma
vybrat ty nejlep‰í. Nejvíce se zatím
nakoupilo nov˘ch ochrann˘ch pﬁileb s oãním ‰títem, kter˘ch mají
nyní na ‰achtách více neÏ 9000.
Zaãaly také dodávky reflexních
triãek, tûch bude do konce roku

témûﬁ 10 000 z celkem plánovan˘ch 135 000 kusÛ.
Horníci jiÏ vyuÏívají prvních
2850 párÛ pracovní obuvi, v listopadu a prosinci se oãekává dodávka dal‰ích 4850 párÛ. „Nakupujeme tﬁi rÛzné typy velmi kvalitních
koÏen˘ch bot. Zamûstnanci si
mohou vybrat ty, které jim nejlépe
vyhovují,“ upﬁesnil Bayer. V podzemí se vyuÏívají také první stovky
indikaãních a detekãních pﬁístrojÛ
a nov˘ch osobních svítidel, která
jsou men‰í, lehãí a v˘konnûj‰í neÏ
dosavadní. Do roku 2010 jich
OKD nakoupí 17 000.
Horníci jsou vybavováni nov˘mi pracovními pomÛckami.

Nov˘ program zamûﬁen˘ na
zv˘‰ení bezpeãnosti práce, kter˘
vedení firmy schválilo na zaãátku
roku, pﬁinesl za devût mûsícÛ sníÏení úrazovosti o více neÏ 20 procent. „Bezpeãnost práce je na‰í
prioritou. Není pro nás nic dÛleÏitûj‰ího neÏ zdraví a Ïivoty na‰ich
zamûstnancÛ,“ ﬁekl generální ﬁeditel a pﬁedseda pﬁedstavenstva
OKD Klaus-Dieter Beck.
Program zvy‰ování bezpeãnosti
zavádí spoleãnost OKD souãasnû
s projektem POP 2010, jenÏ pﬁiná‰í do ‰achet nejmodernûj‰í tûÏební
technologie. To bude pro zamûstnance znamenat dal‰í vylep‰ení
pracovních podmínek.
Vladislav Sobol
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
chtûl bych
v této tûÏké
chvíli vyjádﬁit
hlubokou
soustrast
rodinám horníkÛ,
kteﬁí
z e m ﬁ e l i
v na‰em dole
pﬁi
dÛlním
ne‰tûstí ze soboty 22. na nedûli 23.
listopadu. Îádná slova nemohou
vyjádﬁit smutek, kter˘ cítím nejen
já a mí nejbliÏ‰í spolupracovníci,
ale také v‰ichni kolegové ze ‰achty,
kamarádi a pﬁátelé z kolektivu.
PozÛstal˘m rodinám a zejména
dûtem – i kdyÏ vím, Ïe teì nic
nepﬁehlu‰í jejich zármutek – bych
rád vzkázal, Ïe je v jejich tûÏké
Ïivotní situaci budeme maximálnû
podporovat. Mohou se spolehnout
pﬁedev‰ím na pomoc na‰eho
Obãanského sdruÏení svatá Barbora a v pﬁípadû potﬁeby i na osobní
angaÏovanost vedení Dolu Karviná.
ZároveÀ mi, prosím, dovolte,
abych na tomto místû podûkoval
v‰em báÀsk˘m záchranáﬁÛm za
jejich profesionální a rychl˘ zásah,
díky nûmuÏ se nám podaﬁilo v‰echny ostatní pracovníky dopravit do
bezpeãí. V dobû ãekání na pomoc
báÀsk˘ch záchranáﬁÛ se osádka
chovala velice rozváÏnû a chlapsky.
I kdyÏ tentokrát byla v hlavní
roli pﬁíroda, neznamená to, Ïe jsme
bezmocní a nevíme, co dûlat. O to
více se musíme soustﬁedit na eliminaci tûchto událostí, klást je‰tû
vût‰í dÛraz na dodrÏování bezpeãnosti a uvûdomovat si, Ïe hornická
práce je soustavn˘ boj s pﬁírodou,
která nám nikdy nedá nic zadarmo.
Zdaﬁ bÛh!
Pavel Hadrava,
ﬁeditel Dolu Karviná

V Dole Karviná
do‰lo k ne‰tûstí
OSTRAVA (vs) V závodû âSA
Dolu Karviná do‰lo v noci ze soboty 22. na nedûli 23. listopadu k dÛlnímu otﬁesu, v jehoÏ dÛsledku byli
smrtelnû zranûni dva horníci. Dal‰í
tﬁi utrpûli lehká zranûní. V‰ichni
ostatní pracovníci, kteﬁí v tuto
dobu v zasaÏené oblasti dolu pracovali, byli bezpeãnû evakuováni.
Ke geomechanickém jevu do‰lo
ve 23.27 hodin v porubu 22 3452/1
v lokalitû Doubrava, v hloubce 710
metrÛ pod povrchem. V dobû události pracovalo v pﬁedmûtné oblasti 21 horníkÛ. Úãinky otﬁesu se
projevily zejména na pﬁístupov˘ch
chodbách porubu. Na místo ihned
vyrazili pracovníci báÀské záchranné sluÏby, kteﬁí poskytli zranûn˘m
první o‰etﬁení, vyvedli horníky z
ohroÏené oblasti a pﬁijali nezbytné
kroky k zaji‰tûní bezpeãnosti.
V pﬁípadû dvou horníkÛ musel
bohuÏel lékaﬁ i pﬁes ve‰kerou
snahu o záchranu ÏivotÛ konstatovat zranûní, jeÏ nebyla sluãitelná se
Ïivotem. ·lo o horníky polské
národnosti ve vûku 39 a 46 let, z
dodavatelské organizace.
„Hluboce litujeme kaÏdého
ztraceného lidského Ïivota a
upﬁímnû soucítíme s rodinami a
blízk˘mi mrtv˘ch horníkÛ,” ﬁekl k
události Klaus-Dieter Beck, generální ﬁeditel a pﬁedseda pﬁedstavenstva OKD. „Bezpeãnost je v
OKD za v‰ech okolností na prvním
místû, pracujeme v‰ak v nároãn˘ch
podmínkách pod zemí a pﬁírodní
vlivy nelze vÏdy stoprocentnû
pﬁedvídat,“ dodal Beck.
Pﬁíãiny mimoﬁádné události vy‰etﬁuje komise odborníkÛ sloÏená
ze zástupcÛ pﬁíslu‰n˘ch institucí.

Z OKD
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PrÛmûrn˘ plat v OKD v roce 2008
rostl mezi firmami v kraji nejvíce
Pokraãování ze strany 1
Myslím, Ïe v‰ichni zamûstnanci
OKD mohou b˘t velmi hrdí na to,
ãeho zatím dosáhli. Jsem velmi
potû‰en, kdyÏ vidím nad‰ení, se
kter˘m nové technologie pﬁijali.
Více neÏ kdy jindy jsem pﬁesvûdãen, Ïe technologie POP 2010 pﬁinesou vy‰‰í produktivitu a bezpeãnûj‰í pracovní podmínky, vy‰‰í spolehlivost a moÏnost v budoucnu
tûÏit více uhlí. Dovolím si dokonce
prohlásit, Ïe projekt POP 2010 pﬁi‰el právû vãas, aby nám pomohl
pﬁekonat tûÏké období, které nás
ãeká.
Hovoﬁil jste o dobr˘ch v˘sledcích firmy. Projevily se také na
v˘platních páskách zamûstnancÛ?
Za prvních devût mûsícÛ tohoto
roku jsme rovnûÏ dosáhli vynikajících finanãních v˘sledkÛ, které
nám umoÏnily odÛvodnit nákup
nov˘ch technologií v programu
POP 2010 a daly moÏnost vyplatit
mimoﬁádné odmûny za první a
druhé ãtvrtletí na‰im zamûstnancÛm, kteﬁí si zaslouÏili podílet se na
celkovém úspûchu spoleãnosti.
V prvním a následnû i ve druhém
ãtvrtletí byla za dosaÏení mimoﬁádn˘ch v˘sledkÛ ve v˘robû a ekonomice udûlena mimoﬁádná odmûna
dûlníkÛm v dole a dÛlním technicko-hospodáﬁsk˘m pracovníkÛm
vÏdy ve v˘‰i 5 200 korun a ostatním
zamûstnancÛm dÛlních VOJ vÏdy
ve v˘‰i 4 000 korun.
Jak se to promítne do leto‰ního
prÛmûrného v˘dûlku?
Vedení spoleãnosti OKD si také
vyhodnotilo pﬁedpokládan˘ nárÛst
prÛmûrného mûsíãního v˘dûlku za
celou spoleãnost v roce 2008, kter˘
bude oproti roku 2007 vy‰‰í o zhruba 14 %, kdyÏ se zapoãtou mimoﬁádné odmûny, které byly v leto‰ním roce zatím vyplaceny. Z tohoto
pohledu si dovolím tvrdit, Ïe takového nárÛstu prÛmûrné mûsíãní
mzdy nedosáhli letos zamûstnanci
Ïádné jiné vût‰í firmy v na‰em kraji.
Jak to vypadá s perspektivou
spoleãnosti OKD pro pﬁí‰tí období?

Horníci podílející se na hospodáﬁsk˘ch v˘sledcích dostávali mimoﬁádné odmûny.
KdyÏ srovnáme nárÛsty prÛmûrného mûsíãního v˘dûlku za období
od roku 2004 do 2007, prÛmûrn˘
mûsíãní v˘dûlek nikdy nepﬁesáhl
10% hranici, vÏdy se pohyboval
v rozmezí od 7 % do 9 %. Nové
technologie zajistí dobrou budoucnost firmy nejménû na dal‰ích dvacet let. V pﬁí‰tím roce ale mÛÏeme
oãekávat dopady svûtové ekonomické krize, která ovlivní velkou
ãást svûtového prÛmyslu. Nyní
jsme zahájili jednání se zákazníky
ohlednû cen a objemÛ prodeje uhlí
a koksu pro rok 2009. V souãasné
dobû je pﬁíli‰ brzy odhadnout, do
jaké míry nás ovlivní souãasná ekonomická krize a jaké budou její
vlivy na na‰e zákazníky a na ceny
koksu a uhlí. Ale jiÏ v této chvíli
mÛÏeme ﬁíct, Ïe rok 2009 pro nás
nevypadá ani zdaleka tak pﬁíznivû
jako rok souãasn˘. Hutní prÛmysl a
slévárny, které jsou hlavními odbûrateli na‰eho koksovatelného uhlí,
budou v˘raznû sniÏovat v˘robu,
nûkteré z nich dokonce o více neÏ
30 %. V‰ichni si dokáÏeme pﬁed-

stavit, Ïe to bude mít jistû dopad i
na dodávky uhlí z OKD.
Dá se jiÏ hovoﬁit o konkrétních
dopadech souãasného poklesu svûtové ekonomiky?
Dne‰ní hospodáﬁská situace je
povaÏována za nejváÏnûj‰í krizi
svûtové ekonomiky od 30. let
minulého století. Proto, pokud
chceme tuto krizi pﬁeÏít jako zdravá spoleãnost, musíme v pﬁí‰tím
roce velmi opatrnû sledovat náklady. Investoﬁi peãlivû sledují vedení
spoleãnosti, zda je schopno udrÏet
na‰e náklady pod kontrolou a zda
investujeme na‰e prostﬁedky s
náleÏitou péãí. Na úrovni vedení
spoleãnosti OKD jsme se jiÏ sami
rozhodli, Ïe u managementu v roce
2009 nedojde k Ïádnému nav˘‰ení
mezd.
Jsme v‰ak stále v roce 2008, blíÏí
se Vánoce a kaÏdého samozﬁejmû
zajímá, jak to bude s vánoãními
prémiemi?
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Pevnû vûﬁím, Ïe se nám podaﬁí
dosáhnout leto‰ního cíle tûÏby ve
v˘‰i 12,7 milionu tun i ekonomick˘ch cílÛ. V takovém pﬁípadû vedení OKD vûﬁí, Ïe si v‰ichni zamûstnanci zaslouÏí zv˘‰en˘ pﬁídavek na
Vánoce ve v˘‰i dvanácti dnÛ, jak
bylo dohodnuto v kolektivní smlouvû, a dal‰ích devíti dnÛ navíc, jak
bylo také dohodnuto v roce 2007.
Na vánoãní ãi novoroãní pﬁání je
je‰tû brzy, ale jistû uÏ teì máte jasné
vyhlídky a plány pro pﬁí‰tí rok.
Které z nich jsou nejdÛleÏitûj‰í?
Pro rok 2009 má vedení OKD,
a.s. za cíl udrÏet tûÏbu na v‰ech
dolech na co nejvy‰‰í moÏné úrovni, pokraãovat v co nejvût‰í moÏné
míﬁe v investiãním programu a dále
zlep‰ovat bezpeãnost práce, abychom si zajistili dlouhodobou
budoucnost. Vûﬁím, Ïe rok 2009
bude pro nás ve vedení spoleãnosti
i pro v‰echny na‰e zamûstnance
velkou v˘zvou. Musíme to spoleãnû zvládnout a je tﬁeba, abychom
v‰ichni táhli za jeden provaz. (vs)

Na‰e podniky se tû‰í dobrému zdraví
NWR oznámila hospodáﬁské v˘sledky za prvních devût mûsícÛ roku 2008
AMSTERDAM (r) Spoleãnost
New World Resources N.V.
(NWR), vlastník OKD, pﬁední producent ãerného uhlí ve stﬁední
Evropû, ve ãtvrtek 20. listopadu zveﬁejnila své hospodáﬁské v˘sledky za
prvních devût mûsícÛ roku 2008.

Hlavní ukazatele
• V˘nosy vzrostly o 60 procent na
1,55 mld. eur
• Ukazatel EBITDA stoupl o 96
proc. na 520 mil. eur, ãímÏ se
v˘raznû zlep‰ila EBITDA marÏe
na 34 proc.
• Zisk za uvedené období ãinil 259
mil. eur, coÏ pﬁedstavuje nárÛst o
137 proc.
• Pﬁepoãten˘ v˘nos na jednu akcii

druhu A ve v˘‰i 0,97 eura nárÛst o 137 proc.
• Provozní cash flow vzrostlo o
160 proc. na 359 mil. eur
• Stabilní produkce uhlí v objemu
9,4 mil. tun
• Investiãní projekt POP 2010 realizovan˘ v ãesk˘ch tûÏebních
podnicích spoleãnosti NWTR
postupuje podle harmonogramu
• Dohodnuta akvizice podílu cca
25 proc. ve spoleãnosti Ferrexpo
za 126,6 mil. GBP, která je‰tû
podléhá schválení akcionáﬁÛ
Mike Salamon, generální ﬁeditel NWR, k v˘sledkÛm uvedl:
„Spoleãnost New World Resources opût vykázala pozitivní v˘sledky, které dokládají, Ïe na‰e podni-

ky se i nadále tû‰í dobrému zdraví.
Program POP 2010 realizovan˘
v na‰ich ãesk˘ch dolech postupuje
podle plánu a také jsme zahájili
pﬁípravné práce pro hloubení
‰achet v rámci na‰eho projektu na
otvírku dolu Debiensko v jiÏním
Polsku. Zapoãali jsme rovnûÏ jednání s ﬁadou na‰ich klientÛ o
smluvních podmínkách prodeje
uhlí pro rok 2009 a s ohledem na
v˘znamn˘ nedostatek uhlí, kter˘
tento region zaÏil v prvních tﬁech
ãtvrtletích leto‰ního roku, oãekáváme, Ïe nasmlouváme odbyt pro
ve‰kerou na‰i produkci plánovanou na rok 2009. Zatím je v‰ak pﬁíli‰ brzo na to urãit, do jaké míry
budou tato jednání ovlivnûna
dopady ‰ir‰ích problémÛ v ekono-

mice, které jiÏ pociÈují nûkteﬁí na‰i
zákazníci z ocelárenství.
V souladu s na‰í rozvojovou
strategií v regionu pﬁedstavenstvo
NWR schválilo akvizici podílu cca
25 % ve spoleãnosti Ferrexpo,
která je jedním z nejvût‰ích producentÛ Ïelezné rudy ve formû pelet
v Evropû. Tato jedineãná pﬁíleÏitost pﬁispûje, pokud bude schválena, k diverzifikaci v˘nosÛ NWR
v rámci atraktivního ﬁetûzce zhodnocování surovin pro v˘robu uhlíkat˘ch ocelí, posílí na‰i pozici ve
stﬁední a v˘chodní Evropû, a souãasnû z dlouhodobého pohledu
vytvoﬁí pﬁedpoklady pro snaz‰í
realizaci na‰ich pﬁípadn˘ch zámûrÛ v oblasti tûÏby uhlí na Ukrajinû.“
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OKD spolupracuje i se strojní fakultou
TûÏební spoleãnost bude mezi studenty V·B-TU hledat budoucí zamûstnance

Libor Dırrer za spoleãnost OKD (vlevo) podepsal smlouvu s Radimem Faranou, dûkanem strojní fakulty V·B-TU. FOTO: Radek Luk‰a

ruce od ‰míru. ¤ada vûcí se ﬁe‰í na
poãítaãích,“ doplnil.
Podle Dırrera mÛÏe b˘t „správná“ informovanost klíãem ke spoleãnému úspûchu. Tím je pro V·BTU dostatek studentÛ a pro OKD
moÏnost vybírat mezi nimi budoucí
zamûstnance. Na strojní fakultû
budou tûÏaﬁe zajímat posluchaãi
oborÛ technická diagnostika,
dopravní stroje a manipulace
s materiálem, konstrukce strojÛ a
zaﬁízení ãi stroje pro tûÏbu a zpracování uÏitkov˘ch surovin.
Více neÏ dvacet studentÛ tﬁetího
a pátého roãníku se následnû zúãastnilo prezentace spoleãnosti OKD,
kde se dozvûdûli podrobnosti o
nabízen˘ch stipendiích, moÏn˘ch
konzultacích k diplomov˘m pracím
ãi pﬁípravách oponentních posudkÛ
i dokumentace k praktick˘m cviãením a v neposlední ﬁadû také o získání praxe v dÛlních provozech.

OSTRAVA (uzi) Dohodu o oboustranné spolupráci podepsal ve
ãtvrtek 20. listopadu Libor Dırrer
z Centrálního stﬁediska sluÏeb lidsk˘ch zdrojÛ – nábor a rozvoj za
OKD a Radim Farana, dûkan
Fakulty strojní Vysoké ‰koly báÀské – Technické univerzity Ostrava.
Obdobnou dohodu tûÏební spoleãnost uzavﬁela uÏ na Hornicko-geologické fakultû a pﬁipravována je
také s Fakultou elektrotechniky a
informatiky.
„Máme zde atraktivní a dobﬁe
placené obory. Potﬁebovali bychom
v tomto duchu informovat ‰irokou
veﬁejnost. Právû nedostatek informací a z toho vypl˘vající nezájem
veﬁejnosti, hlavnû rodiãÛ potenciálních studentÛ, nás trápí nejvíce,“
prohlásil Farana. OKD by podle
nûj mohla pomoci zmûnit pohled
na strojaﬁe. „Dávno neplatí, Ïe mají
Natálie Linhartová, personalistka z tûÏební spoleãnosti, pﬁi
druhé prezentaci na „BáÀské“.

Strojaﬁi by s havíﬁi
na‰li spoleãnou ﬁeã
OSTRAVA Zájem. Tohle slovo
pouÏili pro vysvûtlení své úãasti na
dal‰í „pﬁedvádûãce“ spoleãnosti
OKD na V·B-TU v‰ichni pﬁítomní
studenti. Strojní fakulta jich má
ponûkud více neÏ Hornicko-geologická (kde se konala ta první), a tak
na spoãítání hlav v uãebnû nestaãily prsty na rukou. Byla to i pﬁíleÏitost zeptat se posluchaãÛ oboru
konstrukce strojních dílÛ a skupin
ãi konstrukce zemních a stavebních
strojÛ na vztah k havíﬁinû a pﬁípadnou budoucnost u tûÏaﬁské firmy.
Luká‰ Beránek
(25), Prostûjov:
Pﬁi‰el jsem, abych
si poslechl, o ãem
to je. UÏ jsme fárali
na ‰achtû na Mostecku, teì bychom
mûli absolvovat exkurzi také
v ostravsko-karvinském revíru. Zajímám se hlavnû o povrchové stroje,
bagry, kolesová r˘padla. DÛlní problematika sice není aÏ tak moje parketa, ale nûco by se zde na‰lo, napﬁíklad nakladaãe s boãním v˘sypem.
Jiﬁí Bluma (25),
Dub nad Moravou:
Jak
to
chodí
v dole, uÏ nûco
málo vím. Ale byl
jsem jenom ve 160
metrech hluboko. Tady na Ostravsku to bude snad desetkrát tolik,
ne? Chtûl bych se tam podívat.
Jako konstruktér bych mohl blízko
k dÛlní mechanizaci, kombajnÛm a
závûsn˘m lokomotivám. V‰ude
jsou ma‰iny... Jinak o spoleãnosti
OKD moc informací nemám.

Karel
Linhart
(23), Prostûjov:
Horníka
máme
v rodinû, str˘c
dûlá ‰tajgra na
Lazech!
TakÏe
vím, Ïe OKD tûÏí
uhlí, má perspektivu a jde o velkou
firmu s obrovsk˘m zázemím. ·achta jako taková je ale pro mû zcela
neznámé prostﬁedí, uvítal bych
exkurzi. Práci tam nehledám, i
kdyÏ nikdy se nemá ﬁíkat nikdy.
Tﬁeba se tam pro mû nûco zajímavého objeví.
Marek Ondru‰ka
(23), Bﬁidliãná:
Kopat v dole bych
nechtûl… Havíﬁina ani tûÏba uhlí
mi nic neﬁíká. Ale
jsem
tady
a
poznávám zase nûco nového. Jsem
pﬁes stroje, hlavnû ty velké stroje, a
ty pﬁece na ‰achtách mají. MoÏná
najdeme spoleãnou ﬁeã. Jestli bych
mohl pro spoleãnost OKD pracovat, to opravdu nedokáÏu zatím
ﬁíci. Uvidíme.
Adam Hoza (24),
Paskov:
Pocházím
sice
z místa, kde se
tûÏí, i kdyÏ nám v
Paskovû uÏ vûÏ od
‰achty odstﬁelili,
ale dole jsem je‰tû nikdy nebyl.
Kamarád se základky horníka dûlá,
pﬁichází domÛ ãern˘ a tvrdí, Ïe je
tam makaãka. Mû tam lákají konstrukce dopravníkÛ a kombajnÛ.
KaÏdopádnû bych se chtûl dostat
hloubûji do dÛlní problematiky.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

DeváÈáci uÏ o nov˘ch oborech pro dÛlní pracovníky vûdí, teì záleÏí na tom, jak se rozhodnou

Dva ku jedné pro horníky
ORLOVÁ Na burze – volbû povolání ve ãtvrtek 20. listopadu
v Orlové jsme se namátkou zeptali tﬁí klukÛ, zda nûkdy pﬁem˘‰leli o
povolání horníka. Zatímco Eduard Jurão konstatoval, Ïe ne, jeho
kolega Adam Cieslar pﬁipustil, Ïe
by mu nebylo proti mysli. Tﬁetí
osloven˘ – Jan ·aback˘ – pﬁímo
uvedl, Ïe uvaÏuje o nûkterém
z hornick˘ch oborÛ na Stﬁední
‰kole techniky a sluÏeb v Karviné.
„Dûda byl havíﬁ, táta je havíﬁ, pﬁem˘‰lím o tom, Ïe bych ‰el na ‰achtu i já,“ pﬁiznal.

Na S·TaS lze pﬁejít
i v prÛbûhu studia
V˘sledek na‰eho minitestu
samozﬁejmû o niãem nevypovídá.
DÛleÏitûj‰í je, Ïe v‰ichni oslovení
vûdûli o nabídce OKD a o moÏnosti pﬁihlásit se na uãební obory
Elektrikáﬁ – dÛlní provozy a Strojní mechanik/Zámeãník – dÛlní
provozy. „Ano, na‰e nabídka uÏ
ve‰la do povûdomí veﬁejnosti a
‰koláci o ni vûdí,“ potvrdili i náboroví specialisté OKD Vladimír

TomaÀa a Franti‰ek Kurial, kteﬁí
prezentovali hornické uãební
obory spolu se zástupci karvinské
S·TaS.
„Vãera (stﬁeda 19. listopadu –
red.) jsme byli na volbû povolání
v Havíﬁovû, dnes jsme tady,“
vysvûtlil
Vladimír
TomaÀa.
„Registrujeme, Ïe se nám objevují
Ïáci, které jsme oslovili na dﬁívûj‰ích burzách, a chtûjí si upﬁesnit
nûkteré podrobnosti. Mûli jsme tu
napﬁíklad dotaz, zda by mohli pﬁejít na hornické uãÀovské obory
v pﬁípadû, Ïe by se jim nevedlo pﬁi
studiu maturitního oboru. Konzultovali jsme to s ﬁeditelem S·TaS.
Ano, je to moÏné, s tím, Ïe pﬁednost mají dûti zamûstnancÛ OKD,
Ïáci S·TaS, a pak studenti maturitních oborÛ technického zamûﬁení
na jin˘ch stﬁedních ‰kolách.“

Nabídka od OKD
je bezkonkurenãní
Spekulovat o tom, zda a v jakém
mnoÏství se podaﬁí naplnit hornické uãÀovské tﬁídy, zatím nemá
smysl. Na definitivní rozhodnutí

mají kluci ãas aÏ po pololetním
vysvûdãení. Termín pro podávání
pﬁihlá‰ek na stﬁední ‰koly konãí 15.
bﬁezna pﬁí‰tího roku. Navíc je
nabídka vzdûlání obrovská. Pﬁi
pokraãujícím
demografickém
poklesu ukonãí letos v okrese Karviná základní ‰kolní docházku
nûco pﬁes 2800 ÏákÛ. Na stﬁedních
‰kolách je pro nû pﬁichystáno pﬁes
5600 míst, v tom témûﬁ 3200 míst
v rámci studijních oborÛ s maturitou a více neÏ 2400 míst ve dvoulet˘ch a tﬁílet˘ch uãÀovsk˘ch oborech s v˘uãním listem.
„Faktem je, Ïe mezi ‰kolami
proto zuﬁí tuh˘ konkurenãní boj a
po vzoru OKD se do náborov˘ch
kampaní vkládají i jiné podniky,“
popisuje situaci Vladimír TomaÀa.
„Pouze my ale nabízíme vedle stipendia také moÏnost okamÏitého
nástupu do zamûstnání po ukonãení ‰koly, a to s náborov˘m pﬁíspûvkem 20 tisíc korun. Noví zamûstnanci také ihned získávají ‰irokou
‰kálu hornick˘ch v˘hod a v neposlední ﬁadû i moÏnost pﬁidûlení
podnikového bytu. V tom je na‰e
nabídka bezkonkurenãní.“

Náboroví specialisté OKD Vladimír TomaÀa a Franti‰ek Kurial
mezi Ïáky posledních tﬁíd základních ‰kol v Orlové a okolí. Zájem
chlapcÛ svûdãí, Ïe o nabídce OKD uvaÏují.

Zavítejte na Den
otevﬁen˘ch dveﬁí!
Dal‰í – a to ta nejlep‰í – pﬁíleÏitost, jak získat informace o nov˘ch
hornick˘ch uãebních oborech, se
naskytne ve ãtvrtek 15. ledna od
13.00 do 17.00 hodin. Stﬁední ‰kola
techniky a sluÏeb v Karviné poﬁádá Den otevﬁen˘ch dveﬁí a zve

v‰echny na prohlídku. K mání
budou i podrobné uãební osnovy,
zpracované ve spolupráci s odborníky z OKD, pﬁedev‰ím pak
z Dolu âSM, se kter˘m ‰kola spolupracuje dlouhodobû. S·TaS se
nachází na tﬁídû Osvobození, hned
vedle karvinského úﬁadu práce.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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Barborce zaãíná sezona
Zkou‰kové období, BarboRadování, zájezd do Prahy
OSTRAVA Na pﬁedání daru elektrikáﬁÛ ze závodu Jih Dolu âSM pro
Obãanské sdruÏení svatá Barbora
se hodnû hovoﬁilo také o aktuální
ãinnosti sdruÏení. Chlapi byli zvûdaví, protoÏe v poslední dobû se o
jeho práci moc nepsalo. „Je to
‰koda, znáte to, sejde z oãí, sejde z
mysli,“ ﬁekl pﬁímo elektrikáﬁ vybavování Martin Salyk.
Pro nûho i dal‰í havíﬁe, které
ãinnost sdruÏení zajímá, jsme
zaznamenali slova tajemnice Hany
Gumpingerové:
„V souãasné dobû vedeme v
registraci 126 dûtí z âeska, Polska a
Slovenska. Aktivnû s námi spolupracuje asi osmdesát procent z nich.
Právû na pﬁelomu listopadu a
prosince nám zaãíná dal‰í perné
období. Ve ‰kolách pomalu konãí
pololetí, vysoko‰kolákÛm konãí
zimní semestr a zaãíná zkou‰kové
období. UÏ teì zaãínají pﬁicházet
Ïádosti o proplacení ‰kolného na
druhé pololetí nebo semestr, o proplacení kolejí, uãebnic, skript a
dal‰í studijní literatury, na nûkter˘ch ‰kolách se platí i za vykonání
zkou‰ky. ¤ada ‰kol zaãíná pﬁipravovat lyÏaﬁské kurzy – také ty
mÛÏeme zaplatit. UÏ teì se proto
chystáme na hlavní nával Ïádostí a
vûﬁíme, Ïe se nám v‰e podaﬁí zvládnout ke spokojenosti na‰ich svûﬁencÛ a jejich maminek.
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Atlantik: Bohatství na oceánském dnû
SVùT Hora zlata, stﬁíbra a dal‰ích
kovÛ byla objevena v hlubinách
Atlantského oceánu. Kopec o prÛmûru 50 metrÛ a velikosti srovnatelné s obﬁí sportovní halou vznikl
nejménû pﬁed 50 tisíci lety a vytvoﬁily jej v˘trysky hork˘ch moﬁsk˘ch
vod, nasycen˘ch kovem. Vedle
zlata a stﬁíbra obsahuje mûì, Ïelezo, nikl a zinek. Pﬁedpokládan˘

mechanismus vzniku podmoﬁsk˘ch
loÏisek cenn˘ch kovÛ popisuje
ãasopis Science Rona. Nûkteré
drahé kovy a minerály se dostávají
do moﬁe s proudem ﬁek. Pﬁíkladem
mohou b˘t nalezi‰tû cínové rudy u
pobﬁeÏí Thajska, zlata u pobﬁeÏí
Alja‰ky a Nového Zélandu nebo
diamantÛ v pobﬁeÏních vodách u
JiÏní Afriky.

Polsko: Nov˘ pﬁedseda báÀského úﬁadu
KATOVICE Dobrého pﬁedsedu
nahradí je‰tû lep‰í. Tûmito slovy byl
uveden do funkce nejvy‰‰ího pﬁedstavitele Vy‰‰ího báÀského úﬁadu
(WUG) v Katovicích, polské obdoby âeského báÀského úﬁadu
v Praze, ãtyﬁiaãtyﬁicetilet˘ Piotr
Litwa. Ve funkci nahradil dosavadního pﬁedsedu Piotra Buchwalda.
Nov˘ „prezes“ je zku‰en˘m báÀsk˘m odborníkem. Je absolventem
BarboRadování patﬁí k tradiãním akcím.
Samozﬁejmû, blíÏí se Barborka a
Vánoce a tak Ïijeme také pﬁípravami tradiãní akce sdruÏení – BarboRadování. Jako obvykle na nû
pozveme v‰echny »na‰e« dûti a
vynasnaÏíme se pro nû pﬁipravit
hezk˘ program, aby se jim náv‰tûva
v kompresorovnû Hornického
muzea OKD líbila. Maminkám
vyplatíme pﬁi této pﬁíleÏitosti
vánoãní pﬁíspûvek, kter˘ bude letos
o tisíc korun vy‰‰í neÏ loni a dosáhne hodnoty tﬁí tisíc korun na jedno
dítû. Ráda konstatuji, Ïe toto zv˘‰e-

Fakta o Obãanském sdruÏení svatá Barbora
• SdruÏení vzniklo 24. ãervna 2004 proto, aby pomáhalo dûtem, kter˘m zemﬁel jeden z rodiãÛ na následky pracovního úrazu, vût‰inou
v hornictví. V souãasné dobû má v evidenci 126 ãesk˘ch, polsk˘ch a
slovensk˘ch dûtí.
• âleny sdruÏení jsou spoleãnosti skupiny OKD, dodavatelské firmy a
dal‰í spoleãnosti a fyzické osoby. SdruÏení je volné, ãleny sdruÏení se
mohou stát kdykoliv dal‰í právnické ãi fyzické osoby.
• Prioritou podpory je v˘chova a vzdûlání. SdruÏení hradí dûtem
zejména ‰kolné, ‰kolní pomÛcky, poplatky v mateﬁsk˘ch ‰kolách,
poplatky za zájmové a sportovní krouÏky, ‰koly v pﬁírodû, lyÏaﬁské
v˘cviky.
• Ve zdravotní oblasti sdruÏení pﬁispívá zejména na zdravotní pomÛcky a ozdravné pobyty.
• Sídlo sdruÏení je v budovû OKD, a. s. na Proke‰ovû nám. 6/2020
v Ostravû.
• âíslo úãtu je 1657156389/0800 âeská spoﬁitelna, a. s., poboãka Ostrava
• Dal‰í informace o ãinnosti sdruÏení mÛÏete najít na internetov˘ch
stránkách www.svatabarbora.cz nebo na stránkách spoleãnosti OKD
– www.okd.cz.
Není dÛleÏité o pomoci pﬁem˘‰let, dÛleÏité je pomoci!

FOTO: Josef Lys

ní bylo moÏné právû díky podpoﬁe
hornick˘ch kolektivÛ. Díky nim
budou na‰i svûﬁenci moci proÏít
bohat‰í a vûﬁím, Ïe i hezãí Vánoce.
BarboRadování se bude konat 6.
prosince.
Ráda bych se zmínila je‰tû o
jedné akci. Díky Alenû Kunãíkové,
jedné z »na‰ich« maminek, jsme
získali jako zvlá‰tní dar volné vstupenky do Hudebního divadla Karlín v Praze na muzikálové pﬁedstavení Limonádov˘ Joe. Je to mimoﬁádná pﬁíleÏitost. Zájezd do Prahy
chystáme na leden pﬁí‰tího roku
jako odmûnu pro dûti za pololetní
vysvûdãení. Doufám, Ïe si náv‰tûvy
zimní Prahy a jednoho z nejstar‰ích
praÏsk˘ch divadel uÏijí.
Obãanské sdruÏení svatá Barbora má zaji‰tûno financování v podobû ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ OKD,
dodavatelsk˘ch a dal‰ích firem a
darÛ Nadace OKD. Mnohé z toho,
co dûláme, by ale nebylo moÏné
bez dal‰í pomoci. O darech hornick˘ch kolektivÛ jsem uÏ hovoﬁila.
Havíﬁi ale na na‰i ãinnost pﬁispívají
také na ‰achÈácích, které právû teì
zaãínají, na oslavách Dne horníkÛ a
dal‰ích akcích. Je to pro nás
nesmírnû dÛleÏité. Fakt, Ïe cítí hornickou solidaritu a podporu, je pro
na‰e svûﬁence mnohdy stejnû
v˘znamn˘, jako vûnované peníze.“
Zaznamenal:
Bohuslav KrzyÏanek

Slezské polytechniky, kde studoval
hornictví, a Slezské univerzity, kde
se vûnoval právním otázkám hornictví. Je také doktorem Hornicko-hutnické akademie v Krakovû. V báÀské správû pracuje 16 let, poslední
ãtyﬁi roky plnil funkci námûstka
pﬁedsedy WUG. Jeho programem je
ménû kontrol, ale dÛslednûj‰ích,
ménû trestÛ a více dialogu, jak úãinnû ﬁe‰it problémy dolÛ.

Rumunsko: Dva v˘buchy metanu zabíjely
BUKURE·Ë Dva v˘buchy metanu
v sobotu 15. listopadu v ãernouhelném dole poblíÏ mûsta Petrila
v jihozápadním Rumunsku stály
Ïivot 12 horníkÛ. Dal‰í desítky havíﬁÛ byly zranûny. Ne‰tûstí se odehrálo v hloubce 950 metrÛ. Pﬁi prvním
v˘buchu zahynulo osm horníkÛ,

dal‰ích osm bylo zranûno. Druh˘
v˘buch usmrtil zasahující záchranáﬁe. K prvnímu v˘buchu do‰lo pﬁi
rutinních pracích. Na sobotní ranní
smûnû pracovalo okolo sta havíﬁÛ.
Fakt, Ïe se v dole hromadí metan,
byl znám. Podle mûﬁení jeho koncentrace dosahovala pûti procent.

âína: První cizinci mají licenci na tûÏbu
âÍNA Americká spoleãnost American Coal získala jako první zahraniãní dÛlní spoleãnost licenci na
tûÏbu uhlí v ãernouhelném revíru
v provincii ·an-si v âínû. Spoleã-

nost odkoupila celkem 56 procent
akcií energetické spoleãnosti
Daning Energy Company Ltd.
Roãnû má na trh dodávat okolo 4
mil. tun energetického uhlí.

Guinea: Touhu po zlatû zaplatili Ïivoty
KONAGRA Touha po zlatû stála
Ïivot ãtrnáct ilegálnû pracujících
horníkÛ. Ne‰tûstí se stalo ve zlatém
dole nedaleko mûsta Siguiri asi 800
kilometrÛ od metropole Konagry.
Na lidi se zbortila jedna ze star‰ích
jam. Nedlouho pﬁed katastrofou
byli horníci násilím vyvedeni z dolu
pﬁíslu‰níky armády, ale vrátili se,

aby tajnû pokraãovali v práci. Zlatorudn˘ dÛl provozuje jihoafrická
spoleãnost Aglogold Asante. Roãnû
se v této lokalitû tûÏí okolo 300 tisíc
uncí ãistého zlata. Guinea je b˘valou francouzskou kolonií. PﬁestoÏe
patﬁí k nejvût‰ím svûtov˘m exportérÛ bauxitu, tedy rudy hliníku, vût‰ina lidí zde Ïije v chudobû.

Polsko: Ekologové ‰li proti horníkÛm
POLSKO Na dvû stovky ekologÛ
z Greenpeace demonstrovalo
v pátek 14. listopadu proti v˘stavbû
hnûdouhelného lomu Tomyslowice
poblíÏ legendárního polského jezera Goplo. PﬁestoÏe podle odborného posudku Státního geologického
institutu ve Var‰avû nebude mít

v˘stavba lomu na jezero vliv, ekologové se obávají, Ïe tûÏba zpÛsobí
vysychání vodní nádrÏe a tím i
naru‰ení celkového ekosystému.
Místní lidé pﬁijímají iniciativu ekoaktivistÛ s nevolí. Lomy dávají
práci a pﬁispívají k rozvoji regionu.
Pﬁipravil: Lubomír Hájek

Více neÏ ‰ek hﬁeje projevená podpora
Také elektrikáﬁi ze závodu Jih Dolu âSM vûnovali peníze sirotkÛm po havíﬁích

Martin Salyk (zprava) a Vladislav Ferfecki pﬁedávají Hanû Gumpingerové dar kolektivu elektrikáﬁÛ ze závodu Jih Dolu âSM.

OSTRAVA (bk) Úplnû ãirá náhoda to nebyla. Ale daleko to k tomu
rozhodnû nemûlo.
Koncem ﬁíjna si dÛlní elektrikáﬁi ze závodu Jih Dolu âSM ve Stonavû uspoﬁádali spoleãensk˘
veãer. S manÏelkami, Ïivou hudbou a samozﬁejmû také s tombolou. Za losy se vybraly tﬁi tisíce
korun. UÏ pﬁedem tu byl nápad, Ïe
by se trÏba z tomboly mohla dát na
dobroãinné úãely, nejlépe na dûti.
Ale na které dûti? ToÈ otázka!
Je jen symbolické, Ïe nakonec
rozhodla jedna z pﬁítomn˘ch Ïen.
„Dejme to na svatou Barboru, ta
pomáhá dûtem horníkÛ, kteﬁí
zahynuli v dole!“ navrhla – a bylo
vymalováno.
Dar jiÏansk˘ch elektrikáﬁÛ pﬁedali v pátek 21. listopadu v sídle
Obãanského sdruÏení svatá Bar-

bora v budovû ﬁeditelství OKD v
Ostravû elektrikáﬁ vybavování
Martin Salyk a elektrikáﬁ specialista Vladislav Ferfecki. V obálce,
kterou pﬁedali tajemnici sdruÏení
Hanû Gumpingerové, se ale
namísto zmiÀovan˘ch tﬁí tisíc
na‰lo hned pût tisíc korun.
„To proto, Ïe kdyÏ se koneãnû
rozhodlo, na jak˘ úãel budou peníze pouÏity, chlapÛm pﬁi‰lo líto, Ïe
je toho málo. Zaãali pﬁihazovat
dal‰í peníze a zbytek do tûch pûti
tisíc jsme dorovnali ze spoleãné
pokladny,“ vysvûtlovali zástupci
kolektivu. „Víme, Ïe i tak to není
moc. Ale jsou to peníze, které
chlapi dali ze srdce, bez jakéhokoliv nabádání. Snad pomohou.“
Za dar elektrikáﬁÛ podûkovala
tajemnice Hana Gumpingerová.
„Nejsou malé a velké dary. KaÏd˘

dar je cenn˘ a kaÏdá koruna má pro
nás obrovskou hodnotu. To nejdÛleÏitûj‰í ale je, Ïe cítíme podporu
horníkÛ a chlapÛ ze ‰achet. To se
nedá penûzi vyãíslit,“ zdÛraznila.
V podobném duchu se nesl i
dûkovn˘ dopis pﬁedsedy OS svatá
Barbora Vladislava Sobola, kter˘
je v tûchto dnech na sluÏebním
pobytu v zahraniãí.
„Jsem rád, Ïe solidarita mezi
horníky funguje bez pﬁísn˘ch pravidel a naﬁízení shora,“ ãteme v
dopise. „Îe sami mezi sebou vybíráte peníze, protoÏe víte, Ïe jsou
tady rodiny a dûti, které tyto peníze potﬁebují. A zároveÀ víte, Ïe
kdyby do‰lo k nejhor‰ímu, pomohou takto kolegové i va‰í rodinû.
Bez ﬁeãí, prostû proto, Ïe je to
tﬁeba.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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Uvaﬁil pivo z vína,
ale zaãínal s uhlím
Nûkdej‰í chemik v OKD vym˘‰lí nevídané receptury

...pane stráÏníku, mÛj manÏel je zoofil! V poslední dobû chodí spát
se slepicema...
Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

V minipivovaru v ostravském Zábﬁehu vaﬁili
jako první na svûtû pivo z vína...

Baronovy zábﬁeÏské pivní speciály:

Hra o tﬁi stokoruny
Tulící se opiãka k bílému holubovi vzbudila v na‰ich ãtenáﬁích
melancholii, nûhu, k básnick˘m
pokusÛm. Zkrátka vidût tyto dva
tvory zcela opaãného zamûﬁení
vedle sebe, navíc v tak neobvyklém
postoji nemÛÏe nechat nikoho lhostejn˘m. Pﬁeãtûte si, co nám napsali tﬁi z vás k onomu zajímavému
obrázku. Mají za to po stokorunû.

OSTRAVA Dát si pivo, ãi víno? Nûkdej‰í chemik
v OKD Václav Baron (47) toto dilema jako první na
svûtû snad pro nûkoho vyﬁe‰il. Coby sládek minipivovaru v ostravském Zábﬁehu totiÏ udûlal unikátní
várku z vinného mo‰tu z odrÛdy Modr˘ Portugal.
V˘sledkem je jedenáctistupÀov˘ „Svatomartinsk˘“
leÏák, jenÏ kombinuje chuÈové vlastnosti obou zmínûn˘ch oblíben˘ch nápojÛ.
„Pﬁímo z vína to ne‰lo, vyvaﬁil by se alkohol. PouÏili jsme 400 litrÛ ãerstvého mo‰tu Modrého Portugalu, kter˘ doplnily tradiãní ingredience – voda,
chmel, slad a pivní kvasnice,“ vysvûtlil sládek. Právû
u poslední suroviny sice vznikly obavy, jak si budou
pivní kvasinky „rozumût“ s vínem, ale dopadlo to
dobﬁe. Technologie v˘roby vinného piva se od obvyklého moc neodli‰ovala.
„Trpûlivost nicménû vyÏadoval proces zrání. Bylo
úÏasné sledovat chuÈov˘ v˘voj. Polotmavá jedenáctka leÏela v tancích padesát dní,“ uvedl Baron s tím,
Ïe celkem navaﬁil 750 litrÛ tohoto speciálu. Pivo je to
osvûÏující, stﬁízlivû pûnivé s v˘raznou ovocnou

SoutûÏní foto ã. 47

• Svatováclavská 14° - 2007 (sloÏená z deseti ingrediencí)
• Mikulá‰ská 14° (ãern˘ leÏák)
• Vánoãní 14° (polotmav˘ leÏák)
• Pﬁestupná medová 14° (pouÏito 40 kg lesního medu)
• Májová poledníková 16° (lopuch, kopﬁivy, pampeli‰ka…)
• Pohanková 10° (bezlepková, fitness pivo)
• Svatováclavská 14° - 2008 (polotmav˘ leÏák)
• Svatomartinská 11° (pouÏito víno odrÛdy Modr˘ portugal)

V˘herci soutûÏní fotografie ã. 47
jsou Alena Smolová ze ·enova,
Gabriela Ungermannová z Karviné
a Viktorie Matisová z Ostravy.
„Holoubku mÛj mil˘,
zÛstaÀ se mnou chvíli.
Má‰ tak bílá peﬁíãka,
proã jsem já ãerná opiãka…“

(as)

…a stál za tím chemik a sládek Václav Baron, kter˘ zaãínal v uhelFOTO: Radek Luk‰a
né branÏi.

„Neboj se, moje milovaná holubiãko, já s va‰ima promluvím. Pﬁece nám
nemohou bránit ve sÀatku kvÛli rozdílné barvû pleti!“
(gu)
„Zase Ïádn˘ dopis z Afriky! A tak mi je smutno po mamince…“
Co se vlastnû pﬁihodilo malé
ãerné koãiãce, Ïe zÛstala ve vzduchu v tak krkolomné pozici jakoby
pﬁi‰pendlená ke zdi? Projevil se u
ní uÏ její loveck˘ pud nebo se
koÈátko vydûsilo a zareagoval pud
sebezáchovy? Co se asi pﬁehnalo
v mozeãku malého stvoﬁení a co
v hlavû zku‰eného zrzínka, kter˘
v‰e v klidu sleduje?! Pokud to víte,
napi‰te nám. âekají na vás tﬁi stokoruny.
Uzávûrka bude 2. 12. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,

(vm)

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. 48 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

SoutûÏní fotografie ã. 48

JAK

TO VIDÍ STRYK

(vzhledem k pouÏité hlavní surovinû pro mnohé aÏ kyselou) chutí.
Pﬁipraveno bylo zejména k husiãce na Svatomartinské hody.
„Dovolím si tvrdit, Ïe jsme to
zkusili první na svûtû! Hledali
jsme jakoukoliv zmínku o pivu
z vína ãi vinném pivu v odborné
literatuﬁe i pomocí internetu, a
nic…“ nechal se sly‰et Radovan
Koudelka ze zábﬁeÏského minipivovaru. Svatomartinské pivo –
11° speciál Modr˘ Portugal, jak
novinku pojmenovali, lze pít
„klasick˘m zpÛsobem“ a také
smíchané s grenadinou ãi medem.
Sládek Baron, kter˘ vytvoﬁil
uÏ vícero neobvykl˘ch pivních
receptÛ, pﬁitom zaãínal v uhelné
branÏi. Nejprve jako laborant,
metrolog ãi ‰éf dÛlních vzorkaﬁÛ,
pak ‰éf odboru ﬁízení kontroly a
jakosti a nakonec byl soukrom˘m
podnikatelem v byznysu s UVPK.
ZábﬁeÏsk˘ pivovar, kde pÛsobí, je
zﬁejmû nejstar‰í v regionu (zaloÏen 1529) a kromû gigantu Ostravar jedin˘ ve mûstû.
Radek Luk‰a

LOJZEK

Smutek vlaje nad ‰achtu
Sedûli zme v pondûli Na Upadnici a do zpivani nam nûbylo. Jednak
byla venku taka ta vlezla zima, kdy
je snûhem enem tak pocukrovane a
tûplota okolo mrazu – poãasi, Ïe se
ãlovûku ani do hospody nûchce. Ale
ja a moji klamo‰i zme pﬁekonali
sami sebe a vytrvali u teho zlataveho moka. Aji kdyÏ to bylo spi‰ na
grog. KdyÏ sem odchazal z domu,
pravila mi moja Maﬁa: „Co na tym
chlastu viditû, Ïe dennû musitû slopaÈ to pivo?“ Tu‰ sem ji na to
odbrknul: „To vi‰, ja ti to ﬁeknu, a ty
zaãnû‰ chlastaÈ teÏ!“ Maﬁa ani ja
zme se v‰ak temu radobyfrku nûzasmjali, bo revir zas raz nav‰tivila ta
zubata s kosu. Temu ani Na Upadnici nam do smichu nûbylo. „Ja, ja,
zas dvû rodiny bez tatuv. To by ãlovûk beãel! Ale co narobime?! Pﬁiroda se poruãiÈ nûda. Otﬁesy zemû
dycki byly a budu, enemeÏe se s tym
srovnaÈ nûjdû. Dycki, kdyÏ chlopi
nûvyfaraju ze ‰achty Ïivi, je to smutne a tym Ïivym, co znaju hornicki
foch, neni do ﬁeãi. TuÏ se, synci, na
ty dva Polaky dejme po zelene, aÏ
maju papuãe lehke a aÏ im svata
Barborka pomoÏe do raja,“ pravil

Antek a objednal to piti. Kelner
Zbynûk ale, tajak by nûsly‰el ãi co,
pﬁinûs na podnose fernet! „Co to ma
znamenaÈ?! Pravil sem jasnû, Ïe se
dame zelenu! Zas chcetû na ubohych emerytach vydûlavaÈ, co?!“
rozãilil se Antek, Ïe by mûl platiÈ
draÏ‰i fernet. „Iìtû do ﬁiti! Matû
smutek, ni?! Tu‰ se dejtû ãerneho
‰vihaka a ni fefermincku!“ doporuãil mu kelner, a ja mu dal za pravdu
tym, Ïe sem ty fernety zaplatil. KdyÏ
zme to do sebe kopli, pﬁeci enem se
nam zaãala vracaÈ dobra nalada.
„UÏ matû nakupene darki na Vanoce, Ïe tu tak seditû a slopetû pivo, a
jak tak kukam, tak aji goﬁalku?“
obratil naraz list na‰eho di‰puta od
dveﬁi Poldek. „A ty si byl nakupo-

vaÈ, Ïe idû‰ tak pozdû?“ zeptal sem
se ho. „Ja uÏ mam nakupene! Spalil
sem motorek u stûraãu a v servise
sem za opravu vyplaznul ‰tyry tisice. TakÏe na ·tedry veãer zeberu
staru do garaÏe, kuknem se na auto
a pujdem spaÈ!“ pravil za smichu
kamo‰uv Poldek. „Ja na tym nûsem
o moc lep‰i. Poplatil sem v‰ecki
pojistky, kupil se novy kabat na
zimu a tak se ho asi poloÏim pod
stromek, aÏ tam neni tak prazdno.
Babu nûmam, Ïe by mi cosik naloÏila, tuÏ se pobeãim u sviãek sam,“
pravil Jiﬁik a objednal dal‰i fernety.
„Boroãci boroãkovati! Malem mam
chuÈ vam, chudobnym nûboÏatkum, cosik pod tyn stromek kupiÈ,“
pravil sem do v‰eobecneho veseli,
pﬁi kerym zme uÏ ani nûprotestovali, kdyÏ Erìa pﬁi‰el ze svojim frkem:
„Sedi ‰lapka za oknem a na ceduli
ma napisane: Sex za 30 euro a pivo
zdarma! Idû okolo taki staﬁik,
zaklepe na okno, vejdû a pravi: ,To
je levné, to beru!’ Na to ta erosenka:
,Musím se vám ale pﬁiznat, Ïe uÏ
nemám klitoris!’ A dûdek na to: ,To
nevadí, tak si dám Radegast!’ Fajne,
ni?”
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje
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Ohlédnutí za narozeninami Rádia âas podporovan˘mi OKD

Barto‰ová horníkÛm ráda zazpívá
OSTRAVA Jako by omládla, zkrásnûla, jako by uÏ mûla definitivnû
za sebou nepﬁíjemné Ïivotní peripetie pﬁetﬁásané bulvárem. Iveta
Barto‰ová po svém úspû‰ném
vystoupení stála se ‰Èastn˘m úsmûvem na rtech v objetí svého manÏela Jiﬁího Pomeje (na snímku) u
jevi‰tû ostravské âEZ Arény a
viditelnû se tû‰ila na jedno z následujících vystoupení. Chvilku jsme
vyuÏili a oslovili ‰Èastnou dvojici.
Po va‰í záﬁijové svatbû Ïijete
stále v líbánkách?

T˘m Rádia âas zpíval narozeninovou píseÀ „TvÛj ãas“ spolu s IveFOTO: Radek Luk‰a
tou Barto‰ovou.

Megakoncert?
Spolehliv˘ podnik!
OSTRAVA (uzi) KdyÏ jdou do
prodeje lístky na narozeninov˘
megakoncert Rádia âas, není ani
pﬁesnû známo, kdo v‰echno bude
úãinkovat. A pﬁesto jsou v rekordním ãase v‰echny pryã. Takovou
má akce váhu, platí za „spolehliv˘
podnik“ – a co jiného si mohou
organizátoﬁi pﬁát! Jaké to s bezva
lidmi bylo i bude, jsme hovoﬁili
s rádiov˘mi moderátory Rozálkou
Pokornou a Michalem Pistolasem.
Jaké to z va‰eho pohledu bylo?
Rozálka Pokorná: „Zlomové!
AlespoÀ, co se kvality t˘ãe. Mnoho
vûcí jsme zmûnili, udûlali jinak,
napﬁíklad scénu. Megakoncert
dostal jin˘ rozmûr, bylo vidût, Ïe to
lidi více proÏívali, Ïe je to více
vtáhlo.“
Michal Pistolas: „Skok kupﬁedu. Mohu zmínit tﬁeba pouÏitou
techniku, jeÏ posunula pomyslnou
laÈku rádiov˘ch off-air akcí do
nov˘ch v˘‰in. Stejná LED obrazovková stûna se pouÏívá pﬁi televizních poﬁadech SuperStar ãi XFactor. Produkãnímu ‰tábu pomáhalo dvanáct propojen˘ch poãítaãÛ, dûní snímaly ãtyﬁi kamery, pro
pﬁenos zvuku a obrazu bylo nataÏeno tﬁi a pÛl kilometru signálních
kabelÛ…“

Co to znamená do budoucna?
Rozálka Pokorná: „Obrovskou
motivaci pro cel˘ t˘m, v‰echny nás
to Ïene vpﬁed. Je hezké vûdût, Ïe se
to pro lidi stalo po roce opût místem setkání, je to zakoﬁenûná tradice, sledovaná spoleãenská událost. Na‰ím cílem je napﬁesrok opût
vyprodaná hala.“
Michal Pistolas: „Nûco uÏ se
chystá, ale konkrétní samozﬁejmû
nebudeme. Megakoncert je zárukou kvality a taky to tak zÛstane!
Mohu ﬁíci, Ïe je to ve mûstû koncert roku. VÏdyÈ, kde jinde mohou
desetitisíce lidí vidût známé interprety za lidové ceny?“
A co role OKD a Barborky?
Michal Pistolas: „Ve spektru
spolupracovníkÛ zaujímá velmi
dÛleÏité místo, podobnû jako je na
tom mezi firmami v na‰em regionu.
Máme letité dobré vztahy. Pomáháme i produkci akcí pro Barborku, aparaturou i moderátory.“
Rozálka Pokorná: „Tady to není
jen o megakoncertu, na kterém
dáváme dûtem z Barborky tradiãnû
dárky. Toto sdruÏení jsme pﬁiblíÏili
lidem i prostﬁednictvím na‰eho
rádia. Dûti tady byly na exkurzi a
v Ïivém vysílání. Budeme se podílet
také na mikulá‰ském BarboRadování v Hornickém muzeu.“

Narozeniny hodnotili moderátoﬁi Michal Pistolas a Rozálka Pokorná.

„Pﬁesnû tak,“ rozzáﬁil se Jiﬁí
Pomeje. „Doprovázím Ivetu, která
do Ostravy stra‰nû ráda jezdí. Je
tady prakticky doma, vÏdyÈ Beskydy jsou vlastnû za humny, lidé Ivetu
na Ostravsku mají rádi...“
„A já je mám tráda také,“ skáãe
Iveta do ﬁeãi Jirkovi. „Publikum je tady
vÏdy velmi milé, vﬁelé a dnes tomu bylo
zrovna tak. Dûkuji za to v‰em.“
A co ﬁíkáte na havíﬁe, na Nadaci
OKD, která tady pﬁedávala tﬁi ‰eky
v hodnotû za více neÏ 2,6 milionu
korun na vybudování pavilonu opis
v ostravské zoo, pro seniory ze
Slezské diakonie a sirotky z Obãanského sdruÏení svatá Barbora?

„Tak to je opravdu zásluÏné,“
uznala Iveta. „Jsem o to rad‰i, Ïe
mÛj otec byl také horníkem a o
havíﬁinû se u nás dost mluvilo. Je to
tûÏká, chlapská práce a pﬁed ní já
smekám. I kdyÏ v Beskydech,
odkud pocházím a kde jak vím, je
v podzemí spousta uhlí, bych nerada vidûla ãerné haldy.“

A je‰tû neÏ se s manÏelem pﬁesunula blíÏe k jevi‰ti, aby lépe vidûla na svého oblíbeného písniãkáﬁe
Jarka Nohavicu s jeho kytarou,
dodala: „Jo, a pozdravujte mi horníky. Pokud mû pozvou, ráda jim
na oslavách Dne horníkÛ zazpívám.“
TEXT A FOTO: Josef Lys
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Pozvánka do svûta betlémÛ
Pohádkové scenérie b˘valého havíﬁe Jindﬁicha Jagláﬁe baví velké i malé
KARVINÁ Kulturní událostí se
stal ãtvrteãní (20. listopadu) vernisáÏ v˘stavy betlémÛ, kterou za pﬁispûní mezi jin˘mi Nadace OKD a
Nadace Landek uspoﬁádala v galerii Zdravého mûsta ve foyer karvinské filiálky Slezské univerzity obecnû prospû‰ná spoleãnost Karviná
2000. Expozice nabízí celkem sedmnáct vánoãních v˘jevÛ. Zaujmou
velk˘ betlém z roku 1911 z kostela v
Petrovicích, betlémy zapÛjãené z
Muzea Tû‰ínska, práce b˘valého
horníka a uãitele na hornickém uãili‰ti Karla Mare‰e a dal‰í.
Okouzlující jsou ale také dílka
dal‰ího havíﬁe mezi autory, lidového ﬁezbáﬁe Jindﬁicha Jagláﬁe, i kdyÏ
tradiãnímu pojetí vánoãních v˘jevÛ
se hodnû vymykají.
„To proto, Ïe vlastnû jako betlémy nevznikaly,“ vysvûtlil pro Horníka 59let˘ autor. „Jsou tomu tﬁi
roky, co dcera zaãala dûlat vedoucí
prodavaãku v pekaﬁství na Fry‰tátském námûstí. V obchodû byly dvû
prázdné v˘lohy. Kolem chodí
hodnû dûtí, a tak mû napadlo, Ïe
bych tam mohl dát nûjaké v˘jevy z
pohádek.“
Nápad se ujal a pan Jagláﬁ zaãal
vyﬁezávat a lepit selské domeãky,
chaloupky, kostelíãky a dal‰í
pohádkové motivy. Práce je s tím
hodnû, na vyﬁezání jednoho exponátu padne asi sto hodin. Navíc
v˘lohy pravidelnû obmûÀuje, pﬁinejmen‰ím vÏdy na Velikonoce a
Vánoce. Pro pana Jindﬁicha Jagláﬁe
se z toho ale stal velk˘ koníãek,
kter˘ mu pﬁiná‰í mnoho radosti.

Po ‰ichtû

Panoráma

TIPY HORNÍKA
Ostrava
KLUB SLAVÍ NAROZENINY
Je to 20 let, co byl zaloÏen Klub pﬁátel Hornického muzea OKD, a 15
let od oficiálního vzniku samotného
muzea. Pﬁátelé muzea a hornictví si
tato v˘roãí pﬁipomenou na semináﬁi, kter˘ se bude konat ve stﬁedu 3.
prosince od 9.00 hodin v kompresorovnû muzea v Petﬁkovicích.
O HLOUBENÍ JAM Den pﬁed
slavnostním semináﬁem vûnovan˘m 20 letÛm vzniku Klubu pﬁátel
Hornického muzea OKD, v úter˘
2. prosince, se bude konat pravidelná beseda Klubu v ostravském
muzeu hornictví pod Landekem.
Na 14.00 je plánováno fotografování do kroniky, v 15.00 jako obvykle
zaãne pﬁedná‰ka. Vlastimil Pazdírek bude hovoﬁit na téma hloubení
a prohlubování jam.

B˘val˘ havíﬁ a lidov˘ ﬁezbáﬁ Jindﬁich Jagláﬁ (vlevo) s kolegou Stanislavem Oparjukem u jednoho ze sv˘ch pohádkov˘ch v˘jevÛ.
„Nejhezãí je, kdyÏ se u v˘loh
zastaví ti nejmen‰í a kﬁiãí: »Podívej,
babiãko, podívej, dûdeãku, tohle je
Mrazík, tohle perníková chaloupka, a tohle zas princezna ze mlejna
i s ãertem!«,“ pﬁiznává Jindﬁich
Jagláﬁ. „To jsem fakt namûkko.“
A vzpomene si nûkdy na své
havíﬁské roky?
„To víte, Ïe ano, a rád!,“ ﬁíká
Jindﬁich Jagláﬁ. „Fáral jsem dvacet
let na Dole âSM. Jako dÛlní
zámeãník jsem opravoval lokomotivy. Jedenáct let na Severu a devût
let na Jihu. Do‰el jsem aÏ do funkce hlavního pﬁedáka remize. A
vûﬁte mi, bylo mi moc líto, kdyÏ
jsem se musel kvÛli naplnûní pra‰né expozice se ‰achtou louãit. Byla
to zajímavá práce a navíc jsme tam

mûli v˘born˘ kolektiv.“ V˘stava
betlémÛ v galerii Zdravého mûsta
potrvá do 8. ledna. Pro milovníky
umûní betlémÛ máme ale jednu
cennou informaci. Na pﬁípravû
v˘stavy se podílel i Generální konzulát Polské republiky v Ostravû.
V plánech bylo ukázat v Karviné i
nûco z tvorby na‰ich severních sousedÛ. Nepovedlo se.
„Ale udûláme v‰echno pro to,
abychom pﬁipravili tady, v Karviné,
v galerii Zdravého mûsta velkou
v˘stavu polsk˘ch betlémÛ za dva
roky,“ slíbila na vernisáÏi polská
konzulka Agnieszka Fedorów.
TakÏe se mÛÏeme tû‰it na hezk˘
vánoãní dárek 2010.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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UJO ANDER, PIËO A ERÎIKA
Nenapodobiteln˘
Ujo Ander z Ko‰ic
se chystá do Ostravy. Bavit bude v
Domû
kultury
mûsta Ostravy ve
stﬁedu 3. prosince
od 19.00 hodin.
KRÁSA CHLADNÉ ZBRANù
Îe tradiãní noÏíﬁské ﬁemeslo nevymﬁelo, se mohou pﬁesvûdãit v sobotu 29. listopadu náv‰tûvníci stﬁelnice Corrado v ostravské Cihelní
ulici. Uskuteãní se zde mezinárodní setkání mistrÛ tohoto oboru
a v˘stava chladn˘ch zbraní NÛÏ
Ostrava 2008.

Havíﬁov
SUSZANIE SLAVÍ JUBILEUM
Rovn˘ch 55 let úspû‰né ãinnosti
slaví letos soubor písní a tancÛ Suszanie z Horní Suché. Mnoha vazbami je spojen s hornictvím tohoto
regionu. Staãí napﬁíklad poznamenat, Ïe jeho umûleck˘m ‰éfem je
vedoucí úseku vybavování a likvidace Dolu âSM Ján Mraãna. Jubilejní koncert SuszanÛ se uskuteãní
v sobotu 29. listopadu od 16.00
hodin v Kulturním domû Petra
Bezruãe v Havíﬁovû.

Karviná
PAVEL NOVÁK V LÁZNÍCH
Zpûvák, skladatel, hudebník a
legenda ãeské hudby Pavel Novák
se opût pﬁedstaví karvinskému
publiku ve ãtvrtek 27. listopadu na
dvou koncertech. Od 15.30 zazpívá
v rehabilitaãním sanatoriu v Karviné-Hranicích, od 19.00 pak ve Spoleãenském sále Lázní Darkov v
Darkové.

Fr˘dek-Místek
JEDNODU·E KAREL PLÍHAL
Legendární folkov˘ zpûvák a
hudebník Karel Plíhal vystoupí v
pátek 28. listopadu na Nové scénû
Vlast ve Fr˘dku-Místku. Bude
vzpomínat, protoÏe letos je to 30
let, co se poprvé objevil na pódiu,
ale pﬁedstaví také nov˘ poﬁad s jednoduch˘m názvem „Karel Plíhal“.
Zaãátek v 19.00 hodin.

Na bowling do muzea OKD
Pozvánka na II. roãník turnaje o Pohár Barborky
OSTRAVA (bk) Pﬁátelé a milovníci bowlingu a dobré zábavy mají dal‰í
pﬁíleÏitost! Harenda u Barborky zve v nedûli 7. prosince do herny v Hornickém muzeu OKD v Ostravû-Petﬁkovicích na II. roãník bowlingového
turnaje o Pohár Barborky. Hrají ãtyﬁãlenná druÏstva, startovné, ve kterém
je zahrnuto uÏ i obãerstvení, ãiní 500 korun pro druÏstvo. Zahájení akce
v 9.00 hodin. Informace a registrace na tel. ãísle 728 830 596 nebo e-mailem
na: info@restaurace-barborka.com. Pozvánka platí nejen pro havíﬁe!

OKD, a. s.
Dal‰í práce Jindﬁicha Jagláﬁe. Poznáte, o kterou
pohádku se jedná?

Havíﬁ, ten fajnou dceru má...
Renáta Baitouková (34) z Karviné je zemskou první vicemissis 2009
OSTRAVA-BARTOVICE Hned
za Radanou VozÀákovou (34), se
sedmilet˘m synem Danielem,
z Rychvaldu, skonãila v zemském
finále 16. roãníku soutûÏe Missis
2009 dcera b˘valého horníka, dÛlního zámeãníka dolu 1. máj. Je jí
Renáta Baitouková (34) z Karviné,
která se pﬁedstavila se svou 12letou
dcerou Durancií.
Titul druhé vicemissis byl porotou pﬁiﬁknut Ivetû Hennetmaierové, která do Ostravy pﬁijela
s 12letou dcerou Viktorií ze ·tûpánova u Olomouce. Tyto tﬁi maminky se sv˘mi dûtmi postoupily spoleãnû se ãtvrtou finalistkou Sylvou
·vidrnochovou z Ostravy-Svinova
a pátou Zuzanou Panáãkovou
z Moravské Ostravy do republikového finále. To se uskuteãní 14.
února 2009 v Mariánsk˘ch Lázních.
SoutûÏ se odehrávala ve tﬁech
kolech – disciplínách, ve kter˘ch se
dvanáct finálov˘ch dvojic snaÏilo
zaujmout porotu sv˘mi sympatic-

k˘mi v˘kony a vystupováním. Souãástí veãera byla také charitativní
sbírka ve prospûch dûtí z Dûtského
domova Bukovanského v Ostravû
a Dûtského domova Srdce v Karvi-

né. Pﬁíspûvky publika a dary sponzorÛ pﬁesáhly 17 tisíc korun a dal‰ích 18 tisíc pﬁibylo díky vydraÏení
korunky.
TEXT A FOTO:
Edmund Kijonka

vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná v obchodním rejstﬁíku

DÛl Darkov

R 226/48

VernisáÏ v˘stavy betlémÛ v galerii Zdravého
mûsta v Karviné se tû‰il aÏ neãekanému zájmu.

se sídlem Karviná-Doly, ã. p. 2179, PSâ 735 06

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na:
OSTAV – ãíslo ﬁádku 162

Oprava topeni‰tû
termické su‰árny
Termín realizace opravy: únor 2009
Kontaktní osoby:
Ing. Kazimír Koch, vedoucí mechanik a
energetik provozu úpravny, DÛl Darkov,
tel.: 596 464 021

První vicemissis Renátu Baitoukovou a její12letou dceru Durancii
korunoval Radek Havlík, generální ﬁeditel spoleãnosti Premiera
Sweet, a Zdenûk ·kromach, poslanec Parlamentu âR.

Ing. Jiﬁí BroÏ, vedoucí v˘roby provozu
úpravny, DÛl Darkov, tel.: 596 464 220
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Tajenka: „Pane, takto opilého vás do divadla nemÛÏeme pustit!“ „A tamhletoho jste pustili.“ „...“
Kapesní
nÛÏ
(náﬁeãnû)

Organick˘
aromatick˘
uhlovodík

Zkratka
Poslanecké
snûmovny

Obyvatel
Boiótie

âást svíãky

MPZ
ãesk˘ch
letadel

1. DÍL
TAJENKY

Mezinárodní
smlouva

SPZ
Karviné

27. listopadu 2008

Zábava

Zkratka
Spojen˘ch
arabsk˘ch
emirátÛ

StráÏce
sbírek

ZASMÁNÍ

(dokonãení v tajence)
Asijsk˘
jelen

Horská
bystﬁina
(slovensky)

Pûtina
kopy

¤ímsk˘mi
ãísly 999

Nedbalovo
jméno

Koãkovitá
‰elma

Ulity
moﬁského
plÏe

V hudbû
„v‰ichni
stejnou
melodii“

Polní míry

Zkratka
b˘valého
v˘chodního
Nûmecka

Dolní
konãetina

Stará znaãka
bicyklÛ

Svazek
ro‰tí

Zkr. Autonom. oblasti
Dámsk˘
klobouãek

Slovensky
„nebo“

Hmota
v roztaveném stavu

Jméno proz.
Franceho

Barva
Zn. nealkoholického
nápoje

Jméno
hereãky
Ekbergové

Stromoﬁadí
âlensk˘
stát USA

Místnosti
islám. domu

PﬁedloÏka

Vûtrem
po‰koz. les

Zpûvohra

Kresba: V. Novák
SPZ
Olomouce

Sídlo
ve Finsku

Zkratka
inspekãní
prohlídky

Ukazovací
zájmeno

Obleãení
(lidovû)

Neteﬁe

Ruská
ﬁeka

...vole, policajti taky berou drogy! Mnû nedávno vzali celé tﬁi jointy...

Znaãka
telluru

Americká
vaãice

Úder ‰iroãinou

·panûlská
exkrálovna

Podsvinãe

Ukazovací
zájmeno

2. DÍL
TAJENKY

Ubytovací
zaﬁízení

Seveﬁan

Pohyb
vzduchem

Opomenutí

Staroarménské mûsto

Znaãka
elektrospotﬁebiãÛ

Lidé se podle poãítaãové gramotnosti rozdûlují na zaãáteãníky,
stﬁednû pokroãilé a experty:
Zaãáteãníci – Bojí se, aby stiskem klávesy nezniãili poãítaã.
Stﬁednû pokroãilí – Nebojí se
stisknout klávesu a zniãí si poãítaã.
Experti – Stiskem klávesy zniãí
cizí poãítaã.

Dveﬁe se zavírají a tramvaj se
chystá k odjezdu ze stanice. K vozu
v‰ak dobíhá uﬁícen˘ muÏ a zoufale
volá: „Prosím vás, poãkejte je‰tû na
mû, jinak nestihnu práci!“ Cestující
se pﬁimlouvají u ﬁidiãe a ten ãeká na
opozdilce. Pán nastoupí, zavﬁou se
dveﬁe, tramvaj odjíÏdí a pán pronese: „Dobr˘ den, kontrola jízdenek.“

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:

Tajenka z minulého ãísla: Opilec nadává slepicím na dvorku: „Neﬁíkalo by se o vás, Ïe jste hloupé, kdybyste
místo vajec sná‰ely rovnou vajeãn˘ koÀak.
PomÛcky: inden, kauri, senany.
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 Ladislav Tanistra z Ostravy. Prosíme
v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Zkuste se zbavit
povinností vyÏadujících soustﬁedûní a
pﬁesnost.
Snadno
ledacos pﬁehlédnete.
Neu‰kodí, kdyÏ se znovu podíváte
na nûkteré zadané úkoly. Pﬁedejdete tím nepﬁíjemn˘ch chybám. Pﬁíãinou hádky s kolegou nebo znám˘m
bude jejich neomalená snaha
nahlédnout vám do soukromí.V‰e si
nakonec vyﬁíkáte z oãí do oãí.

Stihnout mÛÏete v‰echno, co si naplánujete,
ale nesmíte se nechat
rozptylovat opaãn˘m
pohlavím. Nejde ani
tak o to, Ïe byste s kaÏd˘m flirtovali
jen vy, hezké tváﬁe se kolem vás
budou toãit samy. Zamûﬁte se na zlep‰ení materiální situace rodiny. Bezpeãnû poznáte, na ãem se dá vydûlat.
Nedáte se zmást ani opaãn˘mi názory
a nevybírav˘m naléháním kolegÛ.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

24. 8. – 23. 9.

Nápad pokusit se získat sympatie ‰éfÛ a
odpovûdnûj‰í místo
mÛÏe vyjít. Nesmíte si
v‰ak dovolit Ïádnou
chybu a odhalit své plány pﬁedãasnû. S podivn˘m nápadem nebo
hloupou v˘tkou pﬁijde nûkdo z pﬁíbuzenstva. Nebudete mít daleko
k silnému v˘buchu, ale nakonec se
ovládnete a s pﬁemáháním ho
vyslechnete.

Vyjít by vám mûl
víkend nebo alespoÀ
celodenní v˘let s novou
láskou. Její rozmary a
nároky vás mohou
chvílemi zaskoãit, ale chcete-li dosáhnout svého, musíte nûjakou obûÈ pﬁinést. JiÏ pﬁi nepatrném podezﬁení
stáhnûte finance vloÏené do nejistého
podniku a rozmyslete si podpis nové
smlouvy. Planety varují pﬁed sloÏit˘mi
situacemi s nejasn˘m koncem.

Nespoléhejte na mimoﬁádné ohledy okolí.
Vícekrát vám nezbude
nic jiného, neÏ zatnout
zuby a sáhnout na
samé dno sil. Opatrnû s v˘mûnou
bytu a koupí auta nebo chalupy.
DÛkladnû si v‰echno ovûﬁte, nedejte
na nevinné pohledy a pouh˘ stisk
ruky. Potû‰í vás flirtování nûkoho, o
kom jste si mysleli, Ïe vás pﬁehlíÏí a
nic pro nûj neznamenáte.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 9. – 23. 10.

24. 10. – 22. 11.

Pﬁed vámi je setkání,
které v˘raznû ovlivní
va‰e dal‰í plány. ¤adu
vûcí náhle spatﬁíte
v jiném svûtle. Pﬁinejmen‰ím se pﬁestanete radit o dÛleÏit˘ch vûcech s pesimisty. Lep‰ích
v˘sledkÛ, neÏ jste oãekávali, dosáhnete na úﬁadech a v bance. Zbavíte
se stresÛ, které vám bránily v dobrém spánku. Máte-li star‰í dûti,
poodhalí vám nûco málo ze svého
intimního Ïivota.

Vibrace planet vyvolají situace, ve kter˘ch
bude nutné zmobilizovat v‰echny síly.
Jednou z nich by
mohlo b˘t navázání hlub‰ího vztahu s nûk˘m, kdo splÀuje va‰i pﬁedstavu ideálního partnera. Problémy
v zamûstnání vyÏadují rázné, pro
vás moÏná aÏ pﬁíli‰ radikální ﬁe‰ení.
Ve vztazích s lidmi zanedbávajícími
povinnosti, si nemÛÏete dovolit Ïádnou ohleduplnost.

Kozoroh

Vodnáﬁ

22. 12. – 20. 1.

Zamotané záleÏitosti
odloÏte na vhodnûj‰í
dobu. Naslouchejte
pﬁátelÛm, chtûjí vám
nûco dÛleÏitého sdûlit,
ale mají obavy z toho, jak jejich
dobﬁe mínûnou radu pﬁijmete. MÛÏe
se stát, Ïe doplatíte na nûjak˘ svÛj
zlozvyk. Problémy budete mít s placením vy‰‰ích úãtÛ a faktur. Pozdû
budete litovat, Ïe jste si uÏ dﬁíve
neodloÏili nûjakou korunu stranou.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

od 27. listopadu do 4. prosince 2008

Nezveliãujte bûÏné
potíÏe a hlavnû si
nikomu nestûÏujte.
Mûli by vás za slabocha, kter˘ si neumí
poradit. Ve va‰í blízkosti se bude
ãasto pohybovat nûkdo, kdo vám
rád namydlí schody. O koho by tak
mohlo jít, se brzy domyslíte sami.
Do sv˘ch plánÛ zakalkuluje i urãité
riziko. Bylo by hloupé nechat se
zaskoãit hloupou náhodou.

22. 6. – 22. 7.

KaÏd˘ ﬁádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

21. 1. – 19. 2.

Naskytne se ‰ance získat vût‰í prestiÏ a
uznání. VyÏaduje to
v‰ak vût‰í sebevûdomí
a urãitou razanci.
Nebojte se nároãn˘ch úkolÛ a neodmítejte je s odÛvodnûním, Ïe jsou
nad va‰e síly. Planety vám pﬁejí,
nûjak uÏ v‰echno zvládnete. MÛÏete
poãítat s v˘znamnou pomocí opaãného pohlaví. Pokud jste sami,
nelze vylouãit náhlé vzplanutí citÛ.

23. 11. – 21. 12.

Opatrnû s finanãními
operacemi, nehoÀte
se za mimoﬁádn˘m
ziskem. Nebudete-li
dostateãnû opatrní,
hrozí vám citelná ztráta. Bezpeãnûj‰í bude pokusit se o nûco men‰ího,
ale absolutnû jistého. V‰echno se
vám bude daﬁit tak napÛl, marnû se
budete snaÏit a vynakládat mnohem
vût‰í úsilí neÏ jindy. DÛvod k obavám a hysterii to v‰ak není. ¤ada
vûcí se vyﬁe‰í sama.

Ryby

ZAMùSTNANCÒM OKD
✧ OZNÁMENÍ

✧ PRODEJ

S bolestí v srdci oznamujeme v‰em
znám˘m, pﬁátelÛm a spolupracovníkÛm, Ïe nás dne 23. 11. 2008
opustil po dlouhé tûÏké nemoci ve
vûku 76 let pan Adolf Hanzel,
b˘val˘ zamûstnanec Dolu Lazy,
kde pracoval 40 let jako horník. S
na‰ím drah˘m zesnul˘m se rozlouãíme dne 27. 11. 2008 ve 13 hod. ve
smuteãní obﬁadní síni v Havíﬁovû·umbarku. Za zarmoucenou rodiB435/48
nu manÏelka Helena.

• ·tûÀata ãivavy, dlouho, i krátkosrstá. Pûkná v typu, vychovaná
doma, nauãená na plenu, pravidelnû odãervená, oãkovaná. Cena
5 000 Kã. Inf. na tel.: 737 573 536.

✧ BYTY
• Prodám byt 3+1 s balkonem, po
rekonstrukci, 1. patro, v Havíﬁovû,
na ulici Karvinské. Cena dohodou.
B436/48
Inf. na tel.: 602 557 732.

✧ KOUPù
• GaráÏ, nejlépe v Paskovû a okolí.
Platím hotovû. Inf. na tel.:
B437/48
723 969 159.

B438/48

• ·tûÀata francouzského buldoãka
bez p. p. Pejsky i fenky rÛzného
zbarvení. Odãervená a oãkovaná.
Cena 5 000 Kã. Inf. na tel.:
B439/48
605 831 156.
• ·tûÀata zlatého retrívra bez p. p.
Pejsky i fenky zlaté a smetanové
barvy, 3x odãervená, oãkovaná.
Oba rodiãe u nás k vidûní. Inf. na
tel.: 732 950 703 Petﬁvald u KarviB440/48
né.
• Sportovní koãárek Apollo, ãerno‰ed˘, otáãecí pﬁední koleãka,
plá‰tûnka, pouÏívan˘ pÛl roku.
PÛvodní cena 3 000 Kã, nyní 1 500
Kã. Inf. na tel.: 604 121 967 OstraB441/48
va.
• âern˘ pomník na dvoumístn˘
hrob. Velmi levnû. Inf. na tel.:
B442/48
724 374 011.

20. 2. – 20. 3.

Notnou dávku prozíravosti a peãlivou pﬁípravu
vyÏaduje
vystoupení s originálními projekty a pﬁedstavami. Konkurence a rivalové je
podrobí ostrému a zﬁejmû i neobjektivnímu hodnocení. Staãí nepatrná chybiãka a máte po nadûjích.
Pﬁíjemné a pestré okamÏiky proÏijete s partnerem a rodinou. Staãí,
kdyÏ jim vûnujete více svého ãasu.

ZDARMA

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA
V LISTOPADU A PROSINCI 2008
• Investice stavební (ISTAV)
• Investice strojní (ISTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–
175
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Tragedia w podziemiach
OSTRAWA (r) W nocy z soboty na
niedziel´ 22 – 23 listopada dosz∏o w
zak∏adzie „âSA” Kopalni „Karwina” do podziemnego wstrzàsu, w
wyniku którego zgin´∏o dwóch polskich górników, pracowników firmy
zewn´trznej, w wieku 39 i 46 lat.
Kolejnych trzech ludzi odnios∏o
lekkie obra˝enia.
Jak poinformowa∏ rzecznik prasowy OKD Vladislav Sobol, do zjawiska geomechanicznego dosz∏o w
sobot´ 22 listopada o godzinie
23.27 w przodku nr 22 3452/1 w
polu wydobywczym „Dàbrowa“, na
g∏´bokoÊci 710 metrów. W czasie
zdarzenia pracowa∏o w tym rejonie
21 górników. Na miejsce wypadku
wyruszyli natychmiast ratownicy
górniczy, którzy udzielili rannym
pierwszej pomocy, wyprowadzili
górników ze strefy zagro˝enia i
podj´li niezb´dne kroki w celu
zapewnienia bezpieczeƒstwa.
„Wyra˝amy g∏´boki ˝al z powodu ka˝dego straconego ˝ycia ludz-

kiego i szczerze wspó∏czujemy rodzinom oraz bliskim górników, którzy
zgin´li” – powiedzia∏ Klaus-Dieter
Beck, dyrektor generalny i prezes
zarzàdu spó∏ki w´glowej OKD.
„Dla OKD bezpieczeƒstwo jest
w ka˝dych okolicznoÊciach sprawà
pierwszorz´dnà, jednak˝e pracujemy w trudnych warunkach pod ziemià, gdzie nie zawsze mo˝na w 100
procentach przewidzieç zjawiska
naturalne“ – doda∏ Beck.
Przyczyny zdarzenia bada komisja specjalistów, w sk∏ad której
wchodzà przedstawiciele Obwodowego Urz´du Górniczego w Ostrawie, Policji RC, kierownictwa
Kopalni „Karwina”, spó∏ek OKD,
Green Gas, DPB oraz organizacji
zwiàzkowych.
Wstrzàs mia∏ si∏´ 3,7 stopnia w
skali Richtera. Geofizycy czescy
zlokalizowali jego epicentrum po
polskiej stronie granicy, na g∏´bokoÊci kilku kilometrów mi´dzy
Jastrz´biem i ˚orami.

Elektrycy na rzecz dzieci
Przed Barbórkà dla „Âwi´tej Barbary”
OSTRAWA (bk) Dar wartoÊci 5
tysi´cy koron przekazali w piàtek 21
listopada na r´ce sekretarza Stowarzyszenia Obywatelskiego „Âwi´ta
Barbara“ przedstawiciele zespo∏u
elektryków z zak∏adu „Po∏udnie“
Kopalni „âSM“ w Stonawie – Martin Salyk i Vladislav Ferfecki.
Dar to przede wszystkim zysk z
loterii fantowej, zorganizowanej
podczas wieczoru towarzyskiego z
˝onami i ˝ywà muzykà, na jakim
stonawscy elektrycy spotkali si´
pod koniec paêdziernika.
„Za losy zebrano trzy tysiàce
koron. Ju˝ wczeÊniej pad∏ pomys∏,
aby przekazaç te pieniàdze na cele
dobroczynne, najlepiej dla dzieci.
G∏owiliÊmy si´ tylko nad tym, dla
których dzieci. Kiedy w koƒcu zdecydowano, ˝e oddamy je »Âwi´tej
Barbarze«, ch∏opakom zrobi∏o si´
˝al, ˝e jest tego tak ma∏o. Zacz´li
wi´c dorzucaç dalsze pieniàdze, a

brakujàcych kilka koron do równych pi´ciu tysi´cy dodaliÊmy ze
wspólnej kasy“ – opisali przebieg
kwesty panowie Salyk i Ferfecki.
„Wiemy, ˝e i tak jest tego niewiele.
Ale sà to pieniàdze, które ludzie
dali z serca, bez jakiegokolwiek
przymuszania. Mo˝e pomogà“.
Za dar elektryków podzi´kowa∏a sekretarz Hana Gumpingerowa.
„Nie ma ma∏ych i wielkich darów.
Ka˝dy dar jest cenny i ka˝da korona ma dla nas ogromnà wartoÊç. To
najwa˝niejsze to jednak to, ˝e czujemy poparcie górników i ludzi z
kopalƒ. Tego nie da si´ wyraziç w
pieniàdzach“ – zaakcentowa∏a.
W podobnym duchu niós∏ si´
równie˝ list z podzi´kowaniami,
który wystosowa∏ do stonawskich
elektryków b´dàcy s∏u˝bowo za
granicà prezes Stowarzyszenia
Obywatelskiego „Âwi´ta Barbara“
Vladislav Sobol.

Szanowni Czytelnicy!
Pragn´ wyraziç w tej trudnej
chwili g∏´bokie wspó∏czucie rodzinom górników, którzy zmarli w
naszej kopalni podczas katastrofy
górniczej z soboty na niedziel´ 22 –
23 listopada. ˚adne s∏owa nie
mogà wyraziç smutku, jaki odczuwam ja i moi najbli˝si wspó∏pracownicy, ale tak˝e koledzy z kopalni, przyjaciele, cz∏onkowie za∏ogi.
Pozosta∏ym rodzinom ofiar, a
szczególnie dzieciom – choç wiem,
˝e nic teraz nie ukoi ich bólu –
pragn´ przekazaç, ˝e b´dziemy ich

CARBOKOV
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ników górniczych, za∏oga zachowywa∏a si´ rozwa˝nie i po m´sku.
Chocia˝ tym razem by∏a w roli
g∏ównej natura, nie oznacza to, ˝e
jesteÊmy bezbronni i nie wiemy, co
robiç. Tym bardziej musimy si´
skupiç na eliminacji takich zdarzeƒ, k∏aÊç jeszcze wi´kszy nacisk
na dotrzymywanie bezpieczeƒstwa
i uÊwiadomiç sobie, ˝e praca górnika to nieustanna walka z naturà,
która nigdy niczego nie da nam za
darmo.
Szcz´Êç Bo˝e!
Pavel Hadrava
dyrektor Kopalni „Karwina”

Górnicy wÊród uczniów
REGION Ârod´ i czwartek 19 i 20
listopada sp´dzili specjaliÊci ds.
rekrutacji spó∏ki w´glowej OKD
Vladimír TomaÀa (od prawej) i
Franti‰ek Kurial na gie∏dach zawodów w Hawierzowie i Or∏owej.
Razem z pedagogami Âredniej
Szko∏y Techniki i Us∏ug (S·TaS) w
Karwinie prezentowali nowe kierunki nauczania zawodowego w
S·TaS – elektryk oraz oraz mechanik maszyn/Êlusarz do∏owy. Spostrze˝enia? Ch∏opcy wiedzà o górniczych klasach, a tak˝e o ofercie
OKD. Na wyniki b´dzie trzeba
zaczekaç. Zg∏oszenia do szkó∏ Êrednich mo˝na sk∏adaç do 15 marca
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
2009.

W trosce o bezpieczeƒstwo
Do kopalƒ nap∏ywa nowy sprz´t ochrony osobistej
OSTRAWA (r) Oko∏o 40 milionów
koron zainwestuje w tym roku spó∏ka w´glowa OKD w najnowoczeÊniejszà odzie˝ ochronnà oraz
sprz´t ochrony osobistej górników.
Do koƒca 2010 roku planuje kupiç
wyposa˝enie za okolo pó∏ miliarda
koron. Zakupy sprz´tu ochronnego
dla górników to cz´Êç strategii bezpieczeƒstwa, uchwalonej na poczàtku bie˝àcego roku. Program zostanie zrealizowany bez wzgl´du na
Êwiatowy kryzys finansowy.
„Pomimo i˝ liczba wypadków i
nadzwyczajnych zdarzeƒ sukcesywnie maleje, a okres u˝ytkowania
obecnego sprz´tu ochronnego
bynajmniej nie koƒczy, zdecydowaliÊmy przyspieszyç ich planowà
wymian´. Chodzi przy tym o produkty o najwy˝szych Êwiatowych
parametrach, w które wyposa˝ane
sà obecnie kopalnie w najbardziej
rozwini´tych krajach Êwiata“ –

powiedzia∏ dyrektor produkcyjny
spó∏ki w´glowej OKD Leo Bayer.
Fachowcy na powierzchni i na
dole testowali nowy sprz´t oferowany przez ró˝nych producentów
przez kilka miesi´cy, aby firma
mog∏a wybraç to najlepsze. Najwi´cej kupiono tymczasem nowych
he∏mów ochronnych z wizjerem,
których trafi∏o do kopalƒ ponad 9
tysi´cy. Rozpocz´∏y si´ tak˝e dostawy koszulek odblaskowych. Do
koƒca roku w kopalniach b´dzie
ich do dyspozycji 10 tysi´cy sztuk –
z ogólnej planowanej liczby 135
tysi´cy sztuk.
Górnicy korzystajà tak˝e z
pierwszych 2850 par butów roboczych, w listopadzie i grudniu spodziewana jest dostawa kolejnych
4850 par.
„Kupujemy trzy ró˝ne typy
wysokiej klasy obuwia skórzanego.
Pracownicy mogà wybraç to, które

najlepiej im odpowiada“ – sprecyzowa∏ Leo Bayer. W podziemiach
pracujà ju˝ pierwsze setki nowych
instrumentów pomiarowych oraz
nowych lamp górniczych – mniejszych i l˝ejszych od dotychczasowych. Do 2010 roku OKD kupi ich
17 tysi´cy sztuk.
Nowy program skierowany na
popraw´ bezpieczeƒstwa pracy
przyniós∏ na pó∏roczu zmniejszenie
wpadkowoÊci o ponad 20 procent.
„Bezpieczeƒstwo pracy to nasz
priorytet. Nie ma dla nas nic wa˝niejszego, ni˝ zdrowie i ˝ycie
naszych pracowników“ – skonkludowa∏ dyrektor generalny i prezes
zarzàdu OKD Klaus-Dieter Beck.
Program poprawy bezpieczeƒstwa jest w kopalniach wdra˝any
razem z programem optymalizacji
produkcji POP 2010. Jego realizacja przyniesie dalszà popraw´
warunków pracy górników.

Za dwa lata ekspozycja polskich szopek
KARWINA (bk) „Wystawa? Bardzo
∏adna. Podoba mi si´ szczególnie szopka z koÊcio∏a w Piotrowicach z 1911
roku“ – powiedzia∏a podczas czwartkowego (20 listopada) wernisa˝u
wystawy szopek bo˝onarodzeniowych
w Galerii Zdrowego Miasta w Karwinie, zorganizowanej przy wsparciu
finansowym m.in. Fundacji OKD i
Fundacji „Landek“ przez spó∏k´ u˝ytecznoÊci publicznej „Karwina 2000“,

Elektrycy Martin Salyk (od lewej) i Vladislav Ferfecki podczas wizyFot. Bogus∏aw Krzy˝anek
ty w Ostrawie.

w ich ci´˝kiej sytuacji ˝yciowej
maksymalnie wspieraç. Mogà
polegaç przede wszystkim na
pomocy naszego Stowarzyszenia
Obywatelskiego „Âwi´ta Barbara”, a w razie potrzeby tak˝e na
osobistym zaanga˝owaniu kierownictwa Kopalni „Karwina”.
JednoczeÊnie prosz´ mi pozwoliç, abym w tym miejscu podzi´kowa∏ wszystkim ratownikom górniczym za ich profesjonalnà i szybkà interwencj´, dzi´ki której uda∏o
si´ nam ewakuowaç wszystkich
pozosta∏ych pracowników. W czasie oczekiwania na pomoc ratow-

konsul Konsulatu Generalnego RP w
Ostrawie Angieszka Fedorów.
Ekspozycja obejmuje w sumie
siedemnaÊcie stajenek z Moraw
i regionu morawsko-Êlàskiego.
WÊród eksponatów zobaczyç
mo˝na tak˝e prace dwu by∏ych karwiƒskich górników, Karla Mare‰a
oraz Jindﬁicha Jagláﬁa, choç „szopki“ tego ostatniego wyraênie odbiegajà od w˝ytych wyobra˝eƒ.

„To dlatego, ˝e nie powstawa∏y
one jako stajenki“ – wyt∏umaczy∏
dla „Górnika“ 59-letni autor.
„Przed trzema laty moja córka
zacz´∏a pracowaç jako szefowa w
piekarni na frysztackim rynku. W
sklepie by∏y dwa puste okna wystawowe. Poniewa˝ ko∏o chodzi sporo
dzieci, spróbowa∏em wyrzeêbiç i
umieÊciç w nich motywy z popularnych bajek“.
Wystawa szopek w galerii w
foyer
karwiƒskiego
wydzia∏u
zamiejscowego Uniwersytetu Âlàskiego potrwa do 8 stycznia 2009
roku. Dla mi∏oÊników tego gatunku
sztuki mamy jednà intrygujàcà
informacj´. W przygotowaniach
wystawy uczestniczy∏ tak˝e Konsulat Generalny RP w Ostrawie, gdy˝
w planach by∏o pokazaç tak˝e coÊ z
twórczoÊci polskich autorów. Nie
uda∏o si´. „Zrobimy jednak wszystko, aby tu, w Karwinie, w Galerii
»Zdrowego Miasta« urzàdziç wielkà wystaw´ polskich szopek za dwa
lata” – obieca∏a podczas wernisa˝u
konsul Agnieszka Fedorów.
Ju˝ teraz wi´c mo˝na si´ cieszyç
na pi´kny prezent Êwiàteczny 2010.
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
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Inzerce

R 168/48

JIÎ OD 249 900 Kã

Autoset Centrum âR plus s.r.o.
KONCESIONÁ¤ RENAULT

R 11/48

R 17/48

Ostrava, Michálkovická (smûr zoo),
tel.: 596 240 474

R 141/48

www.autoset.cz

Havíﬁov, Bludovick˘ kopec,
tel.: 596 416 870

R 207/48

A to i s poji‰tûním!

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov-Tesco,
tel: 596 805 981

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov, Dlouhá tﬁ. 97,
tel: 596 496 741

+ zimní obutí
a stﬁe‰ní nosiã
s boxem
ZDARMA

GE Money Bank,a.s.,
Orlová, Masarykova tﬁída 1333,
tel: 596 540 131

GE Money Bank,a.s.,
Karviná, ÎiÏkova 2379,
tel: 595 391 101

Ihned volejte:
SKVùLÉ VÁNOâNÍ
PÒJâKY
Tel.: 605 897 406

VOLEJTE 774 828 496

R 205/48

R 216/48

Registr neﬁe‰íme
I na MD a ÚP

Pro inzerci
v t˘deníku Horník

NABÍDKA PÛJâKY
PÛjãíme 10 000 Kã, 30 000 Kã,
50 000 Kã atd.
Vrátíte 11 628 Kã, 34 884 Kã
58 140 Kã atd.

R 34/48

Líbí se Vám?
Za 5 000 Kã mûsíãnû je Vá‰!

VOLEJTE
596 264 803 nebo 732 829 149

776 648 944
Slezská Ostrava,
A. S. ALFA spol. s r. o.
Bohumínská 50,
Na Kamenci pod Bazaly
tel.: 596 124 841,
e-mail: suzuki.ostrava@email.cz
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Nadace OKD

·ílená kola z Karviné
Obãanské sdruÏení vymyslelo adrenalinov˘ sportovní projekt pro dûti a mládeÏ
KARVINÁ Bicykly BMX, skateboardy, inline brusle, kolobûÏky. Vlastnû v‰echno, co
má ta „správná“ koleãka ke sportování,
zábavû ãi vyblbnutí berou ãlenové pﬁíhodnû
pojmenovaného klubu Wheel (kolo) z Karviné. A protoÏe cel˘ rok se venku jezdit nedá,
poÏádali Nadaci OKD o pomoc pﬁi zﬁizování
tréninkového centra. V programu „Pro
radost a vzdûlání“ dostali padesátitisícovou
ãástku; víceménû tﬁetinu v‰ech potﬁebn˘ch
financí.

Jakub Kroãil, Mirek ·upa, Luká‰ Kret.
„Díky této podpoﬁe si mohou dûti a mládeÏ z na‰eho klubu uÏívat rÛzn˘ch freestylov˘ch disciplín v jedné z hal nûkdej‰ího statku

v Ráji. MládeÏníci jsou hlavní cílová skupina,
která se úãastní projektu. Díky tomu, Ïe se
sami aktivnû zapojí a budou ovlivÀovat i prÛbûh projektu, mohou získávat nejen zajímavé záÏitky, ale i cenné dovednosti a zku‰enosti,“ informoval David Chrapek z obãanského sdruÏení Wheel Karviná.
Tréninkové centrum neboli Wheel hala
„obsahuje“ rÛzné pﬁekáÏky a dÛmyslnû vybudované rampy. „Napﬁíklad spina, ta je tvoﬁena dvûma k sobû pﬁipojen˘mi rádiusy. Právû
na ní mohou provádût mnoho trikÛ a jejich
kombinací. Na stavbû se podíleli sami úãastníci projektu a díky této moÏnosti trávení volného ãasu si mnozí odnesou motivaci, která je
v tomto regionu dÛleÏitá pro rozvoj a uplatnûní v dal‰ím Ïivotû,“ ﬁekl Chrapek.
„Potﬁebuje‰ jenom kolo, nad‰ení, trochu
odvahy. A samozﬁejmû ochranné pomÛcky,
bez tûch se to fakt dûlat nedá,“ shodli se tﬁi
právû trénující karvin‰tí „rideﬁi“. Studenti
Mirek ·upa (16), Jakub Kroãil (22) a jejich
práci hledající kolega Luká‰ Kret dovedou
tﬁeba otoãky ve vzduchu, celou plejádu rÛzn˘ch skokÛ a letÛ ãi salto zakonãené pádem do
speciální pûnovkou naplnûné bedny. To v‰e ve
spojení se sv˘mi upraven˘mi BMX koly.
Karvinská „‰ílená kola“ nefungují jen
sama pro sebe. Ve svém prvním areálu v Petrovicích mûli závod Vydlo Jam 2008 a exhibi-

Salto a dopad do bedny s pûnovkou, i tohle karvin‰tí freestyloví nad‰enci dovedou.

V jedné z hal b˘valé farmy v Ráji ﬁádí parta cyklistick˘ch umûlcÛ ﬁíkající si Wheel Karviná.
ci na obecních slavnostech se ãtyﬁtisícovou
úãastí. Do nového zastﬁe‰eného osvûtleného
Tréninkového centra chtûjí pﬁilákat freestylové nad‰ence, ale i obyãejné diváky v sobo-

tu 13. prosince – bude III. roãník vánoãního
Wheel Christmas Jam. Více o tomto klubu je
na internetu na www.wheelweb.cz.
Radek Luk‰a

S tréninkov˘m bicyklem se dá dobﬁe blbnout na trampolínû.

Hromada hraãek díky Nadaci OKD
HAVÍ¤OV (uzi) Rodina jako
základ spoleãnosti potﬁebuje v‰estrannû podpoﬁit, aby mohla lépe
vytváﬁet prostor pro formování
osobnosti dûtí, jejich v˘chovu a
rÛst následujících generací. Tak
definovalo svou roli Mateﬁské a
rodinné centrum Sluníãko Havíﬁov.
Obãanské
sdruÏení
pÛsobící
na Základní ‰kole M. Pujmanové
v ·umbarku je dal‰ím subjektem
tû‰ícím se pﬁízni Nadace OKD.
Pﬁíspûvek ve v˘‰i skoro ãtyﬁiceti
tisíc korun se „promûnil“ v hromadu
hraãek, ale také didaktick˘ch ãi
rehabilitaãních pomÛcek. „Nûkteré
z tûchto vûcí jsou pomûrnû nákladné
a pro ﬁadu rodin nedostupné. Jejich
poﬁízením jsme vlastnû je‰tû roz‰íﬁili
nabídku na‰ich sluÏeb pro rodiny
s dûtmi,“ uvedla Renáta Bajgerová,
ﬁeditelka Sluníãka. To dataci získalo
v programu „Pro radost a vzdûlání“.
Mateﬁské a rodinné centrum
není jen o voln˘ch, dennû mezi 9. a
12. hodinou pﬁístup˘ch, hernách.
Fungují zde i krouÏky – Hrátky
s batolátky, ¤íkadla s pohybem,
Pastelka, Angliãtina a Znakování
pro sly‰ící batolata dle programu
Baby Sings, Angliãtina pro zaãáteãníky, Angliãtina pro pokroãilé, Kreativní tvoﬁení, Kurz Baby masáÏí,

Dûti ze Sluníãka si velmi oblíbili „kuliãkovou koupel“, ve v˘ﬁezu je jedna z heren.
Laktaãní poradna, V‰e o miminku –
kurz pro tûhulky a tatínky…
Podle ﬁeditelky Bajgerové se
pﬁipravují i dal‰í jako Hrátky rodi-

ãÛ s dûtmi ve vodû ãi ·koliãka plavání pro dûti od 3 do 6 let. Poﬁádány budou kurzy Moderní rodiãe a
Setkávání maminek po porodu. Pﬁi

FOTO: Radek Luk‰a

Sluníãku je rovnûÏ bazar maminkovského a dûtského vybavení,
obleãení a potﬁeb. Více na
www.materskecentrumslunicko.eu.

FOTO: Radek Luk‰a

Informace
bez bariér
OSTRAVA (uzi) PﬁekáÏky rázu
architektonického, ale i spoleãenského pomáhá odstraÀovat lidem
upoutan˘m na invalidní vozík uÏ
od roku 2000 ostravská poradna
„Bez bariér“. Aby jí to lépe fungovalo, neobejde se bez pomoci rÛzn˘ch institucí veﬁejn˘ch ãi soukrom˘ch. Mimo jiné i Nadace OKD
v programu „Pro budoucnost“.
„Prostﬁednictvím poradny chceme dosáhnout celkové informovanosti obãanÛ s tûÏk˘m zdravotním
postiÏením o jejich právech a moÏnostech. Poskytujeme informace o
pÛsobnosti jednotliv˘ch úﬁadÛ,
novinkách v legislativû, podáváme
kontakty na rÛzné organizace, agentury zprostﬁedkovávající zamûstnání. Umíme i navrhnout bezbariérové
vstupy do domÛ a úpravy v bytech a
propoãítat náklady,“ pﬁiblíÏil koordinátor projektu Miroslav Filipãík
z ostravské organizace vozíãkáﬁÛ.
Poradna „Bez bariér“ je i jak˘si
v˘chozí bod pﬁi ﬁe‰ení nenadál˘ch
trablÛ v Ïivotû vozíãkáﬁe. O situaci
se mÛÏe zajímat její pracovník i
v místû klientova bydli‰tû. Na
Ostravska má projekt oslovit asi
1240 lidí – a taky jim pomoci. Více
na www.vozickari-ostrava.cz.
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Hustopeãe také odjely s pﬁídûlem
V pﬁí‰tím kole hrají házenkáﬁi Baníku OKD Karviná v Lovosicích
KARVINÁ (tam) Dal‰í povinné
vítûzství nad papírovû slab‰ím soupeﬁem mají za sebou házenkáﬁi
Baníku OKD Karviná. V nedûli
zdolali doma Hustopeãe pﬁesvûdãivû 37:21.
AÏ do stavu 6:6 byli sice Karvin‰tí lep‰í, ale nemohli se proti juniorskému reprezentantovi Bavlnkovi v hustopeãské bránû prosadit.
Pak ale trenér Martin Kostelník
sestavu prostﬁídal a Baník se stﬁelecky chytil. „Byla to asi i nervozita, kterou jsme pak pﬁekonali. Ale
brankáﬁ Bavlnka byl vynikající, jen
Tomá‰i Heinzovi chytil snad pût
náskokÛ,“ uznal trenér Kostelník.

Brankáﬁ Bavlnka odolával, ale ne dlouho. Takto ho pﬁekonal Viktor
FOTO: Ivo Dudek
Hastík.

„Zaãátek sezony byl z na‰í strany poznamenán tím, Ïe je‰tû
nemohli hrát v‰ichni hráãi, t˘m se
teprve dával dohromady. Ale pak
jsme se rozjeli a hlavnû v domácích
zápasech byla vidût kvalita. Stále
mû ale mrzí, Ïe jsme vyrábûli triviální chyby v defenzivû, darovali
jsme soupeﬁÛm hodnû laciné góly.“
Kter˘ zápas byl pro vás nejvût‰ím zklamáním?

„Asi ten poslední na hﬁi‰ti
HFK Olomouc. V prvním poloãase jsme byli jednoznaãnû lep‰í, ale
soupeﬁ na konci první a na zaãátku druhé pÛle dal dva góly a pak
uÏ to kluci odchodili. Prohráli
jsme 2:4 a to jsem byl hodnû
na‰tvan˘. A Ïluãí mi hnul i první
poloãas doma proti Opavû, kdy
jsme nehráli vÛbec nic.“
A naopak utkání, ve kterém se
v˘kon pﬁiblíÏil va‰im pﬁedstavám?
„Urãitû domácí vítûzství nad
âáslaví nebo nad Mostem mûlo
svoji kvalitu, ale byl jsem spokojen tﬁeba i s v˘konem v Jihlavû,
pﬁestoÏe jsme tam prohráli.“
MÛÏete pojmenovat vlastnost,
kterou si u svého t˘mu nejvíce
ceníte?
„Fotbalovost. SnaÏíme se hrát
pohledn˘ fotbal, coÏ na domácí
zápasy láká diváky. Ale je to zároveÀ na‰e nejvût‰í slabina, protoÏe
se nûkdy snaÏíme jednoduché vûci
ﬁe‰it fotbalovû, a pak na to doplácíme. A dal‰í velkou slabinou je
na‰e nedÛslednost v zakonãení.“
Co plánujete v zimní pﬁestávce?

Leo‰ Kalvoda umí na laviãce poﬁádnû zvednout hlas, nûkdy to ale
FOTO: Ivo Dudek
nebylo nic platné.

„UÏ jsme zaãali jednat o hráãském kádru, protoÏe nûkolik fotbalistÛ bylo u nás pouze na hostování. Uvidíme, jak se posílíme.
Ale hlavnû doufám, Ïe dobﬁe
potrénujeme a na jaﬁe to prodáme. Budeme na to mít rozhodnû
více ãasu neÏ minulé léto.“

Ozdobou TOP 12 byl Hensley Gay z Mauretánie.

Z

FOTO: Pavel Majer

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Olomouc–Baník Ostrava
2:1 (13. Bolf vlastní, 68. Komárek –
26. Svûrko‰). 1. Slavia 36, 2. Mladá
Boleslav 28, 3. Baník Ostrava
27.
HÁZENÁ
Extraliga muÏÛ: Karviná–Hustopeãe 37:21, Dukla–Fr˘dek-Místek
40:24, po 13. kole: 1. Zubﬁí 24, 2.
Dukla 20, 3. Pre‰ov 18, 4. Karviná
16.

CO

NÁS âEKÁ

Až 5 mil. všem!

PÁTEK
Fotbal – pﬁátelsky: MFK OKD
Karviná–Fr˘dek-Místek (16).
SOBOTA
Hokej – I. liga: Havíﬁov–Hradec
Králové (17.30).
PONDùLÍ
Fotbal – I. liga: Baník Ostrava v.
Jablonec (17.15).

S teplem vystačí ten,
kdo si je správně rozdělí!
Objednejte si brikety

»BOUŘE V PECI«
či pytlované černé uhlí
o vysoké výhřevnosti
na tel. č.: 596 511 533
nebo 775 585 771
POHODLN¯ A LEVN¯
NÁKUP TEPLA!
dodá
Orlová

HOKEJ
I. liga: Kometa Brno–Havíﬁov 3:2,
Poruba–Olomouc 4:2, po 26. kole: 1.
Kometa 62, 2. Ústí n. L. 61, 3. Vrchlabí 58, …9. Havíﬁov 34, 15. Poruba 26.
VZPÍRÁNÍ
TOP 12 v Havíﬁovû: 1. Rytkowski
(Pol.) 195 kg, 226,5 b., 2. Orság
(âR) 215 kg, 225,8, 3. Kraska (Pol.)
205 kg, 223,2 b, …8. Hejda 195,7,
10, Krywult (190,8), 12. Gospo‰
(v‰ichni Havíﬁov) 0,0.

Z nebankovních zdrojů,
bez reg. a prok. příjmu
!!! SMĚNKA !!!
řeš. exekuce i oddlužení
Nab. spol., auto+ tel. + odm./den

Tel.: 731 129 009, 775 655 600
Potﬁebujete si nutnû pÛjãit?
• pro zamûstnance, dÛchodce a OSVâ
• úroková sazba je pevná, nemûnná
• posouzení a navedení zdarma
• od 20.000 do 400.000 Kã bez ruãitele
70.000 Kã – splátka jiÏ od 1.333 Kã
150.000 Kã – splátka jiÏ od 2.777 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã
RPSN jiÏ od 9,51%

STARTUJEME NOV¯
NEBANKOVNÍ PRODUKT!
MoÏnost Ïádat i bez partnera!
Peníze v hotovosti!
Hledáme i obchodní zástupce.
Staãí jen zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Karviná,  606 790 697
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

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.

R 227/48

Trenér Leo‰ Kalvoda hodnotí pro ãtenáﬁe Horníka fotbalov˘ podzim
Jak byste zhodnotil podzim
z pohledu v˘konnostního?

226,5 Sinclairov˘ch bodÛ a celkové
prvenství. „Oba Poláci Rytkowski
a nakonec tﬁetí Kraska nezvládli
druhé pokusy a pﬁi tûch tﬁetích dramaticky riskovali,“ popisoval události havíﬁovsk˘ ‰éftrenér Pavel
Khek. „A to se jim nakonec vyplatilo: Rytkowski zaslouÏenû vyhrál a
Kraska skonãil tﬁetí. Favorizovaného Ukrajince ·ulgu odsunuli aÏ na
páté místo.“
Mezi oba Poláky se dokázal prosadit pouze ãesk˘ reprezentant Jiﬁí
Orság. Havíﬁov‰tí borci se do lep‰í
poloviny v˘sledkové listiny neprobojovali. „Chtûli jsme hlavnû, aby
si na‰i mladí kluci vyzkou‰eli tak
tûÏkou soutûÏ, pﬁí‰tû to bude urãitû
lep‰í,“ vûﬁí Pavel Khek.

skoãit.“ Pokud by se to pﬁece jen
nepodaﬁilo a Karviná by ne‰la do
play off z prvního nebo druhého
místa, jak je v posledních letech
zvyklá, nebyla by to tragédie. „V
play off rozhoduje momentální
forma a my jsme se vÏdy dokázali
dobﬁe pﬁipravit. Nebudu se zlobit,
kdyÏ vyhrajeme titul i ze ãtvrtého
místa po základní ãásti,“ smûje se
·ulc.

Fotbalovost je pﬁedností i nev˘hodou
KARVINÁ (tam) Dvanácté
místo a sedmnáct získan˘ch bodÛ,
to je bilance fotbalistÛ MFK
OKD Karviná za podzimní ãást
2. ligy. Podle trenéra Leo‰e Kalvody to není ‰patn˘ v˘sledek, ale
mohl b˘t i podstatnû lep‰í.
„Kdyby mi nûkdo pﬁed podzimem ﬁekl, Ïe uhrajeme 17 bodÛ,
bral bych to. Teì jsem ale trochu
nespokojen˘, protoÏe v nûkolika
utkáních jsme mohli b˘t úspû‰nûj‰í. Tﬁeba v tom posledním na
HFK Olomouc.“

‰la rozhodující akce zápasu: od rozehraného ml˘na se odpoutal Pavel
Syrov˘ a pﬁihrál Martinu Jágrovi,
kter˘ poloÏil vítûznou pûtku. „Martin
Jágr proti Polsku nehrál a teì t˘mu
hodnû pomohl pﬁedev‰ím po psychické stránce. Je to pro nás hodnû dÛleÏité vítûzství,“ hodnotil trenér ãeské
reprezentace Martin Kafka.
âe‰i hrají 14. bﬁezna v Bruselu
s Belgií a 22. bﬁezna v Odûse proti
Ukrajinû.
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Tomá‰ Heinz. „Hustopeãe sice
nepatﬁí mezi nejlep‰í t˘my soutûÏe,
ale i takto zvládnuté utkání je
cenné.“ Karviná sice vyhrává, ale
v tabulce se marnû snaÏí poskoãit
ze ãtvrtého místa v˘‰e. „Nejlep‰í
muÏstva nemají problém vyhrávat,
proto je tûÏké posunout se v˘‰,“
vysvûtluje Ondﬁej ·ulc. „Doufám
ale, Ïe se nám podaﬁí v odvetách
s favority uspût a v tabulce je pﬁe-

HAVÍ¤OV (tam) Neskuteãnû dramatick˘ závûr pﬁinesl vzpûraãsk˘
podnik TOP 12, kter˘ poﬁádal
Baník Havíﬁov. Z vítûzství se nakonec radoval polsk˘ reprezentant
Marius Rytkowski.
Dvanáct ‰piãkov˘ch vzpûraãÛ
z âeska, Slovenska, Ukrajiny, Polska a Mauretánie se v Havíﬁovû
utkalo v nadhozu bez rozdílu vah.
Domácí oddíl mûl tﬁi Ïelízka v ohni:
Petra Hejdu, Jana Gospo‰e a Patrika Krywulta. Hvûzdou mítinku se
ale stal polsk˘ borec Marius Rytkowski, kter˘ si po druhém, neúspû‰ném pokusu na 190 kilogramech nechal naloÏit je‰tû o pût kilo
více a ãinku skuteãnû nad hlavu
dostal! Za to mu bylo odmûnou
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Karviná pﬁedvedla stejnû solidní
a zodpovûdn˘ v˘kon jako t˘den
pﬁed tím proti Bystﬁici. Se stejnû
v˘razn˘m vítûzstvím. „Forma jde
nahoru, myslím, Ïe mÛÏeme b˘t
spokojeni,“ prohlásil zku‰en˘

PRAHA (red) âe‰tí ragbisté, kteﬁí
s podporou spoleãnosti OKD bojují o postup z druhé divize mistrovství Evropy, mají první vítûzství. Po
ostravské poráÏce od Polska si tentokrát v Praze poradili s t˘mem
Moldavska (11:9).
Moldavsko nedávno rozdrtilo
Belgii 20:8 a bylo v Praze favoritem.
Tuto roli také zpoãátku zvládlo, kdyÏ
nad âeskem vedlo 6:0 a chvíli pﬁed
koncem zápasu je‰tû 9:6. Poté ale pﬁi-

Na TOP 12 ﬁádili vzpûraãi z Polska

HC Baník OKD Karviná
v. Hustopeãe 37:21 (17:8)
Nejvíce branek: Mrózek 7/2,
Faith 6, Hastík 5 – Franek 5,
Divi‰ 5/1, rozhodãí: L. Frieser a
B. Frieser, vylouãení: 1 – 1,
sedmiãky: 3/2 – 1/1, 596 divákÛ.
Karviná: Mrkva, Lefan, Pavlíãek
3, BroÏ, Sliwka 2, Heinz 2, Faith
6, ·ulc 2, Mrózek 7/2, KruÏík 1,
Petrovsk˘ 3, Hastík 5, PoÏárek 3,
KorÀan 3. Trenér Martin Kostelník.

Ragbisty dovedl k vítûzství Jágr

