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DNES V HORNÍKU
OÏivují nové rubání
DÒL KARVINÁ Na závodû Lazy
Dolu Karviná vrcholí vybavování
rubání 139 704-1 novou technologií
v rámci POP 2010, která je první na
této ‰achtû. Zeptali jsme se vedoucího úseku vybavování a likvidace
Ladislava Balona, co v‰echno tomu
pﬁedcházelo.
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Premiéra v dresech s logem OKD
Druholigov˘ start se fotbalistÛm Karviné vydaﬁil, chybûly jen góly

PÛjde se na oslavy!
REGION Heidi JankÛ, Martin
Maxa, Petr Kotvald, Peter Nagy,
Monika Absolonová, TûÏkej
Pokondr, Jakub Smolík, Petr
Bende, Miro Îbirka – to jsou jen
namátkou vybraná jména hvûzd,
která pﬁijdou pobavit havíﬁe pﬁi
leto‰ních oslavách Dne horníkÛ,
poﬁádan˘ch doly OKD.
str. 3

Vnuk havíﬁe moderuje
OSTRAVA Celebrita z Prahy?
MoÏná to nûkomu pﬁijde na mysl,
kdyÏ zjistí, kdo bude moderovat
Hornické slavnosti OKD na Landeku. Leã pozor! Ale‰ Háma (34)
je sice rodák z Karlov˘ch VarÛ
pÛsobící zejména v na‰í metropoli,
ale polovina jeho rodiny pochází
z ostravského Koblova. A v exkluzivním rozhovoru pro t˘deník
HORNÍK prozradil nûco je‰tû zajímavûj‰ího.
str. 4

Stokrát pod jehlou
KARVINÁ Obûtavost, odpovûdnost k sobû i druh˘m. Tomu uãí
hornické povolání. Pﬁíkladem
mohou b˘t Zdenûk Peca a Václav
Bere‰ík z Dolu Darkov. V úter˘ 5.
srpna oba darovali v karvinské
transfuzní stanici krevní plazmu.
Pro Pecu to byl uÏ 101. odbûr, pro
Bere‰íka 99.
str. 5

Vydaﬁen˘ Shakespeare
OSTRAVA Na deset tisícovek lidí
si vychutnalo kouzlo letního divadelního pﬁedstavení pod ‰ir˘m
nebem, Shakespearovské slavnosti
2008 na Slezskoostravském hradû.
Ttﬁináctkrát se hrálo a tﬁináctkrát
bylo vyprodáno.
str. 9

Logo spoleãnosti OKD coby sponzora karvinského druholigového fotbalu bylo v‰ude.
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KARVINÁ Pouze vítûzství chybûlo
fotbalistÛm a fanou‰kÛm MFK
OKD Karviná ke spokojenosti po
sobotním zápase proti HFK Olomouc. Jinak se domácí druholigová
premiéra t˘mu, jehoÏ hlavním
sponzorem se stala spoleãnost
OKD, po v‰ech stránkách vydaﬁila.
Ideální poãasí, pohled na novû
zrekonstruovan˘ mûstsk˘ stadion
za 55 milionÛ korun a témûﬁ tﬁi tisíce natû‰en˘ch divákÛ – taková byla
atmosféra tûsnû pﬁed návratem
druhé ligy na karvinsk˘ trávník.
Primátor Karviné Tomá‰ Hanzel
plánovan˘ slavnostní v˘kop nakonec neprovedl, místo nûj uctili v‰ichni pﬁítomní na stadionu památku
zemﬁel˘ch pﬁi páteãní vlakové havárii ve Studénce na Novojiãínsku.
„Slavnostní v˘kop jsme mûli v plánu,
ale na poslední chvíli jsme to zmûnili, protoÏe nám to nepﬁi‰lo kvÛli
páteãním tragick˘m událostem
vhodné,“ pﬁiznal primátor, kter˘ cel˘
zápas bedlivû sledoval v˘kon karvinského t˘mu po boku ‰éfa MFK Jana
Wolfa. Také doprovodn˘ program
byl ze stejn˘ch dÛvodÛ o nûco chud‰í, ale i tak byla atmosféra na pomûry druhé ligy vynikající.
A také pﬁedvedená hra MFK
OKD byla velmi dobrá. Karvinské
muÏstvo si bûhem zápasu vytvoﬁilo
snad deset vyloÏen˘ch brankov˘ch
pﬁíleÏitostí, nepromûnilo v‰ak bohuÏel ani jednu. „Dneska bychom
mohli hrát do pÛlnoci a gól bychom
stejnû nedali,“ ulevil si trenér Leo‰
Kalvoda. Soupeﬁi z Olomouce tak
staãily dvû stﬁely k tomu, aby brali
v‰echny body za vítûzství 2:0.
„Dostali jsme lekci z produktivity:
HFK dvakrát vystﬁelilo na bránu a
dalo dva góly,“ pﬁiznal Kalvoda.
Více o historickém zápasu MFK
OKD Karviná – 1. HFK Olomouc
se doãtete na poslední stranû.

OKD Doprava získala spoleãnost Viamont Cargo
Koneãné vypoﬁádání v˘znamné transakce se oãekává v posledním ãtvrtletí leto‰ního roku

Spoleãnost Viamont se mj. provozuje osobní a nákladní ÏelezniãFOTO: archiv OKD Doprava
ní dopravu.

OSTRAVA/ÚSTÍ NAD LABEM
Spoleãnost OKD Doprava, provozující nákladní Ïelezniãní a silniãní
dopravu, uzavﬁela kupní smlouvu
se spoleãností Viamont, a. s.,
(“Viamont“), jejímÏ pﬁedmûtem je
akvizice ve‰keré nákladní Ïelezniãní pﬁepravy a ãinností spojen˘ch s provozováním vleãek skupiny Viamont.
Pﬁedmûtem akvizice je nedávno vzniklá spoleãnost Viamont
Cargo, a. s., do níÏ je v souãasné
dobû pﬁevádûna Ïelezniãní pﬁeprava skupiny Viamont. OKD
Doprava tímto krokem posiluje
své postavení v oblasti Ïelezniãní
nákladní dopravy a provozování
Ïelezniãních vleãek v âeské
republice. OKD Doprava, která
patﬁí do skupiny RPG, je dceﬁinou

spoleãností holdingu New World
Resources Transportation.
Spojením OKD Doprava a Viamontu Cargo se v˘znamnû roz‰íﬁí
geografická pÛsobnost propoje-

posiluje OKD Doprava i na poli
zahraniãní nákladní dopravy.
„Rozvoj Ïelezniãní nákladní
dopravy povaÏujeme za jednu ze
strategick˘ch aktivit, které se hod-

OKD Doprava posiluje své postavení v oblasti
Ïelezniãní nákladní dopravy a provozování
Ïelezniãních vleãek v âeské republice.
n˘ch firem, coÏ umoÏní zákazníkÛm obou firem nabídnout komplexnûj‰í a kvalitnûj‰í sluÏby.
Díky silnému postavení Viamontu Cargo v oblasti tranzitní
Ïelezniãní nákladní dopravy a
ãlenství v mezinárodní asociaci
European Bulls, sdruÏující nezávislé Ïelezniãní cargo pﬁepravce,

láme vûnovat, a moÏnost akvizice
Viamontu Cargo velmi vítáme,“
ﬁekl k tomu Attila Boros, generální ﬁeditel spoleãnosti OKD
Doprava. „Viamont Cargo povaÏujeme za klíãovou akvizici
v rámci roz‰iﬁování na‰ich aktivit
v nákladní dopravû,“ doplnil.
Pokraãování na stranû 2
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Z OKD

ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
velmi rád
vyuÏívám
této pﬁíleÏitosti
k
podûkování
vedení spoleãnosti
OKD, která
se
stala
generálním
partnerem
karvinského fotbalového klubu
MFK OKD Karviná. Také díky
této pomoci mohl fotbalov˘ klub
odstartovat podzimní sezonu ve
2. lize a zatraktivnit tak karvinsk˘ fotbal pro obyvatele na‰eho
mûsta. Bez sponzorÛ se zkrátka
sport neobejde a my to víme.
Je zﬁejmé, Ïe v této chvíli jsme
na zaãátku nelehkého boje.
Máme finanãní a technické zázemí v podobû ãásteãnû zrekonstruovaného stadionu v KarvinéRáji. Trénovat mohou fotbalisté
na novém hﬁi‰ti s umûl˘m povrchem a mají dal‰í moÏnosti rehabilitace. Budujeme nov˘ realizaãní t˘m klubu. Získali jsme trenérskou posilu pro A-muÏstvo
Leo‰e Kalvodu, kter˘ pÛsobil
v HFK Olomouc. Roz‰íﬁili jsme
hráãsk˘ t˘m mimo jiné o Filipa
R˘dla ze Sigmy Olomouc, Jána
Juska ze Zlat˘ch MoravcÛ.
Za námi jsou dva zápasy, první
domácí utkání nav‰tívily tﬁi tisíce
divákÛ, coÏ je úÏasné a je vidût,
Ïe karvinsk˘ fotbal tradici má a
lidi táhne. Fotbal je sport divácky
vdûãn˘, ale víme, Ïe nám KarviÀáci neodpustí, kdyÏ je zklameme.
PﬁestoÏe jsme obû první utkání prohráli, i doma jsme podle
mého soudu pﬁedvedli zajímav˘
fotbal s celou ﬁadou fotbalov˘ch
‰ancí.
Je jasné, Ïe v této chvíli se
musíme soustﬁedit na sehrání a
stabilizaci t˘mu. Na‰í ambicí je
hrát divácky zajímav˘ fotbal,
kter˘ pﬁiláká na ná‰ stadion
fanou‰ky, protoÏe právû karvin‰tí
fandové jsou ti, které chceme a
potﬁebujeme doslova zatáhnout
do hry. Pﬁijìte fandit zase v sobotu 23. srpna!
Jan Wolf,
pﬁedseda pﬁedstavenstva
MFK OKD Karviná, a. s.

Zaãnou s oÏivováním nového rubání
Zdaﬁil˘ nákliz nové technologie v rámci POP 2010 na závodû Lazy
DÒL KARVINÁ Na závodû Lazy
Dolu Karviná vrcholí vybavování
rubání 139 704-1 novou technologií
v rámci POP 2010, která je první na
této ‰achtû. Zeptali jsme se vedoucího úseku vybavování a likvidace
Ladislava Balona, co v‰echno tomu
pﬁedcházelo.
Byla to pﬁedev‰ím vlastní pﬁíprava zaﬁízení, které k nám dorazilo z Nûmecka. Na povrchov˘ch
pracovi‰tích, která jsou vedena
zku‰en˘mi techniky Václavem
Havláskem a ZdeÀkem Urnerem,
jsme postupnû vyloÏili jejich ãásti,
naloÏili je na speciální podvozky a
dopravili k jámû ã. 3 a 5. Pak následovalo jejich popou‰tûní do dolu a
tam uÏ je zamûstnanci úseku svislé
a vodorovné dopravy rozvezli na
pracovi‰tû.
Po návozu jednotliv˘ch ãástí
jste zaãali s montáÏí a vlastní instalací?
Samotnou instalaci zaﬁízení v
revíru zaji‰Èuje úsek vybavování a
likvidace v úzké spolupráci s úseky
strojní údrÏby a elektroinstalace
vedené Milanem Pûtvalsk˘m a
Jiﬁím Fiurá‰kem.
Jak˘ je stav v rubání 139 704-1
nyní?
Pﬁípravné práce zaãaly 5. ãerv-

na. Po úspû‰ném zvládnutí v‰ech
nároãn˘ch úvodních úkolÛ, bûhem
kter˘ch bylo naloÏeno, popu‰tûno,
dopraveno na pracovi‰tû a instalováno asi ‰est tisíc tun Ïeleza, nyní
v‰e smûﬁuje k oÏivování porubu.
K tomu by mûlo dojít ve tﬁetí dekádû srpna. Tento termín potvrzuje
velmi dobﬁe organizovanou a také
kvalitnû odvedenou práci v‰ech
dûlníkÛ a technikÛ uveden˘ch
úsekÛ.
Víme, Ïe zavádûní nové technologie POP 2010 bedlivû sleduje i
generální ﬁeditel OKD Klaus-Dieter Beck...
Opravdu, je tomu tak. UÏ dvakrát fáral do vybavovaného porubu. Generální ﬁeditel vÏdy vyÏadoval maximální informovanost. S
kaÏd˘m se osobnû pozdravil, s kaÏdou skupinou zamûstnancÛ na pracovi‰tích diskutoval a zajímal se o
pracovní problémy.
Co hodnocení, pﬁipomínky ze
strany generálního ﬁeditele?
V prÛbûhu obou fárání nemûl
závaÏnûj‰í pﬁipomínky. Naopak
vyjádﬁil spokojenost s kvalitou provádûn˘ch prací. Podûkoval v‰em
zamûstnancÛm úseku vybavování,
a to za dobré organizování práce
bez úrazu.

Vedoucí úseku vybavování Ladislav Balon.
Opravdu ‰lo v‰echno tak, jak
bylo naplánováno?
Je tﬁeba pﬁiznat, Ïe ne v‰echny
práce ‰ly jako „po drátku“ – bez
potíÏí. Problémy se ﬁe‰ily za provozu. V prÛbûhu fárání bylo v praxi
vyzkou‰eno mj. i pouÏívání nov˘ch
reflexních triãek. Pro nasazování
dal‰ích komplexÛ v rámci POP
2010 doporuãuji, aby byla vÏdy
vãas dodána ve‰kerá dokumentace
strojních a elektrozaﬁízení pokud
moÏno v ãeském jazyce. Pﬁedejde

FOTO: DÛl Karviná

se mnoha organizaãním zmatkÛm a
nesrovnalostem.
Závûrem bych rád pﬁipomnûl
slogan jednoho z b˘val˘ch ﬁeditelÛ
dolu Lazy: „V dole platí pravidlo
biãe a cukru – za tuto dobrou práci
by bylo vhodné dobﬁe pocukrovat.“
Je‰tû jednou dûkuji v‰em spolupracovníkÛm podílejícím se na
tûchto instalaãních pracích a pﬁeji
tûm rubáÀov˘m vysokou tûÏbu s
nov˘m zaﬁízením.
Pﬁipravil: Stanislav Ko‰átko

Je to fajn, hlásí brigádníci

Studenti, kteﬁí si vybrali za cíl prázdninové „dovolené” DÛl Darkov.

DÒL DARKOV Pomáhají pﬁi úklidu, úpravách ploch, jednodu‰‰ích
pracech. Jsou veselí, rozevlátí a aÏ
nehoráznû mladí. „Natíráme, sekáme trávu, ãistíme chodníky... Staráme se o to, aby ‰achta byla hezãí a
vypadala lépe,” smûje se na chodbû
pﬁed terminály na závodû III Dolu
Darkov osmnáctiletá BoÏenka Szymonová z Albrechtic. Její stejnû
„staﬁí” parÈáci pﬁikyvují. „Je to moc
fajn,” ﬁíká dal‰í Albrechtiãanka
Veronika Havrlantová. Na ‰achtû
budou pracovat cel˘ srpen.
Pﬁijímání studentÛ na prázdninové brigády se na Dole Darkov stalo
uÏ tradicí. Letos jde celkem o padesát
dûtí. Tﬁicet jich tu pracovalo v ãervenci, dal‰í nastoupili v srpnu. Podmínkou je, Ïe mají ukonãen˘ch 18 let
a Ïe jejich rodiãe pracují na Darkovû.

„SnaÏíme se tímto zpÛsobem
vycházet vstﬁíc na‰im zamûstnancÛm, kteﬁí marnû shánûli pro své
studující ratolesti moÏnost letního
zamûstnání,” vysvûtluje ekonomicko-personální námûstek z Darkova
Jan Jurá‰ek. „·achta na tom neprodûlá a studenti alespoÀ trochu
poznají, co je to práce.”
Na 9. kvûtnu mezitím konãí
ranní smûna. U terminálÛ se zaãínají shromaÏìovat havíﬁi. Brigádníci je pozorují se zvûdavostí i trochou ostychu. „Jestli bych chtûl
fárat? ·el bych si to na pár mûsícÛ
zkusit, ale natrvalo, to asi ne,” pﬁemítá osmnáctilet˘ syn dÛlního
zámeãníka z Karviné Tomá‰ Suchanek. „Je to tûÏká práce a musí k
tomu b˘t odhodlání.”
Text a foto: Bohulav KrzyÏanek

OKD Doprava získala spoleãnost Viamont Cargo
New World
Resources
Transportation
B. V.

➧

New World
Resources
N. V.

Green Gas
International
B. V.

➧

Viamont, a. s.,
je severoãeská stavebnû-dopravní firma zaloÏená
v roce 1992. Kromû stavebních ãinností se zab˘vá
osobní i nákladní Ïelezniãní dopravou. Osobní
pﬁepravu zaji‰Èuje na Ïelezniãní trati z Trutnova
do Svobody nad Úpou a ze Sokolova do Karlov˘ch VarÛ a zpût. Spoleãnost Viamont, a. s., se
dále zab˘vá provozováním dráhy a dráÏní dopravy na vleãkách, údrÏbou vleãek a pﬁekládkou
materiálu.

64 %

➧

OKD, Doprava, a. s.,
je druhou nejvût‰í Ïelezniãní dopravní firmou v âeské
republice, pÛsobící kromû Ïeleznice rovnûÏ v oblasti
údrÏby a oprav kolejov˘ch vozidel, silniãní nákladní
dopravy, zasilatelství a logistiky. V roce 2007 vykázala
spoleãnost OKD Doprava trÏby ve v˘‰i 3,3 mld. Kã a
zisk pﬁed zdanûním 254 mil. Kã. Jejím jedin˘m akcionáﬁem je spoleãnost New World Resources Transportation B.V. se sídlem v Amsterdamu, která je stoprocentnû vlastnûna spoleãností RPG Industries SE.

RPG Industries SE

➧

a dokonãení pﬁevodu v‰ech aktivit skupiny Viamont v oblasti
Ïelezniãní pﬁepravy do spoleãnosti Viamont Cargo, a. s., a oãekává
se v posledním ãtvrtletí tohoto
roku.
Pﬁipravila
agentura Bison & Rose

➧

dit na klíãové aktivity související
se stavební ãinností,“ ﬁekl Ludûk
Pele‰ka, pﬁedseda pﬁedstavenstva
spoleãnosti Viamont, a. s.
Vypoﬁádání transakce bude
pﬁedcházet schválení Úﬁadem pro
ochranu hospodáﬁské soutûÏe

OKD, Doprava,

OKD, a. s.

Green Gas DBP,

➧

Pokraãování ze strany 1
„Prodej na‰ich aktivit v oblasti
Ïelezniãní pﬁepravy bude vzhledem k postavení OKD Doprava
v˘znamn˘m pﬁínosem pro na‰e
stávající zákazníky a skupinû Viamont pak umoÏní zcela se soustﬁe-

100 %

a. s.

OKD, OKK, a. s.
Zjednodu‰en˘ graf
majetkové struktury
RPG Industries SE

Karbonia PL
SP z o. o.

75 %

a. s.
Graf zachycuje hlavnû
vztah OKD a OKD,
Doprava. Nezahrnuje
mnohé dal‰í firmy,
které do skupiny patﬁí.
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A jde se slavit! Jste zváni!
DÛl âSM má dvojí pﬁíleÏitost - letos má i padesátiny
REGION Heidi JankÛ, Martin Maxa, Petr Kotvald, Peter Nagy,
Monika
Absolonová,
TûÏkej
Pokondr, Jakub Smolík, Petr
Bende, Miro Îbirka – to jsou jen
namátkou vybraná jména záﬁiv˘ch
hvûzd ãeské a slovenské hudební
scény, která pﬁijdou pozdravit a
pobavit havíﬁe pﬁi leto‰ních oslavách Dne horníkÛ, poﬁádan˘ch
doly OKD.
Hned tﬁi ‰achty, Darkov, Karviná a Paskov, se rozhodly oslavit tradiãní hornick˘ svátek v sobotu 6.
záﬁí.
Darkov‰tí se uch˘lí do osvûdãen˘ch prostor parku BoÏeny Nûmcové v Karviné, kam pozve ve 14.00
hodin v‰echny pﬁíznivce hornick˘ch barev a dobré zábavy tradiãní
hornická dechovka s maÏoretkami.
Z vyjmenovan˘ch hvûzd se tu objeví první tﬁi, tedy Heidi JankÛ, Martin Maxa a Petr Kotvald. Nezapomenutelné melodie britské legendy
Queen pﬁipomene v rámci veãerního programu skupina Queen revival princess.
Zamûstnanci a pﬁíznivci Dolu

3

Z OKD
Hornick˘ den Dolu Karviná

Kde: Areál Letního kina v Orlové
Kdy: Sobota 6. záﬁí 2008
Program:
11.00 - 13.00 Z· Dvoﬁáãka - taneãní a pûvecké vystoupení dûtí ZU· Orlová
13.30 Koncert dechové hudby
14.00 Slavnostní zahájení moderátory
14.10 ·unychelská kapela
14.40 SoutûÏe pro dûti – 1. ukázka historického ‰ermu, sokolníci,
Skupina historického ‰ermu „Gryf“
15.00 Inka Rybáﬁová pro dûti: divadlo, písniãky, taneãky, soutûÏe
16.00 Beatles revival
17.00 Pomáda (Roman Vojtek, Daniela ·inkorová a dal‰í)
17.30 Peter Nagy
18.15 2. ukázka historického ‰ermu
18.30 Zdenûk Izer
19.00 Michal HrÛza s kapelou HrÛza
12.00 - 19.00 Rytíﬁské mûsteãko, soutûÏe pro dûti i dospûlé, sokolníci
14.00 - 17.00 Taneãní skupina - vystoupení mezi programy
12.00 - 19.00 Nafukovací atrakce, autíãka na baterky, trampolína

Hornická slavnost Dolu Darkov

Z oslav Dolu âSM. Ty leto‰ní budou dvojnásobné.
Karviná, ale jistû i bezpoãet obãanÛ
Orlové zamíﬁí do areálu orlovského
Letního kina. UÏ v 11.00 je tu uvítají dûti ze ZU· Orlová. Hornická
dechovka pﬁijde na poﬁad dne ve
13.30 a z v˘‰e zmínûn˘ch hvûzd tu
pro horníky vystoupí Peter Nagy.

Na hornick˘ch svátcích je bohat˘ program, pobaví se celá rodina.

FOTO: Josef Lys

Hlavní veãerní program bude v reÏii
Michala HrÛzy a kapely HrÛza. Dûti
i dospûlé urãitû osloví rytíﬁské mûsteãko, ukázky historického ‰ermu a
dovedností sokolníkÛ.
Paskov‰tí najdou mnohokrát
provûﬁené zázemí na fotbalovém
hﬁi‰ti ve Staﬁíãi. Zahájení kulturního programu naplánovali na 14.30
hodin a pro potû‰ení sebe sama i
sv˘ch hostÛ pozvali Moniku Absolonovou s taneãnicemi, ale pﬁedev‰ím tûÏk˘ kalibr ãeské hudební
scény, skupinu TûÏkej Pokondr. Její
veãerní koncert urãitû nadchne
ﬁady fanou‰kÛ. RovnûÏ tady zazní
melodie Queens, nebudou chybût
poﬁady pro dûti.
A co DÛl âSM? Ten má letos
dvojnásobn˘ dÛvod k oslavám –
vedle Dne horníkÛ si pﬁipomene i
50. v˘roãí svého zaloÏení. Slavit
bude ale o t˘den pozdûji, v sobotu
13. záﬁí v parku B. Nûmcové v Karviné. Program pﬁineseme za t˘den.
Bohuslav KrzyÏanek

Kde: park BoÏeny Nûmcové v Karviné-Fry‰tátû
Kdy: Sobota 6. záﬁí 2008
Program:
14.00 - 15.30 Koncert hornické kapely s maÏoretkami a sólisty
14.00 - 15.45 SoutûÏe v areálu mimo pódium, soutûÏe pro dûti
15.45 - 16.30 Heidi JankÛ
16.30 - 17.00 SoutûÏe pro dûti
17.00 - 17.45 Martin Maxa se skupinou
17.45 - 18.00 SoutûÏe pro dûti
18.00 - 18.45 Petr Kotvald s taneãníky
18.45 - 19.15 SoutûÏe pro dûti
19.15 - 20.15 Queen revival princess
20.15
Slavnostní ohÀostroj
Program bude uvádût konferenciér Josef Grim
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se slavnost uskuteãní v Mûstském domû
kultury v Karviné-Novém Mûstû

Den horníkÛ Dolu Paskov
Kde: Fotbalové hﬁi‰tû ve Staﬁíãi
Kdy: Sobota 6. záﬁí 2008
Program:
14.30 Slavnostní zahájení
14.35 Minidiskotéka s Mí‰ou
15.20 Kabaret pro dûti – Boﬁek Stavitel
16.30 Queen revival princess
17.45 Losování tomboly
18.00 Hudební skupina
19.00 Monika Absolonová + taneãnice
20.00 TûÏkej pokondr
21.00 Diskotéka
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se oslavy budou konat v Kulturním domû
a tûlocviãnû ve Staﬁíãi.
V pátek 5. srpna probûhne pietní akce - poloÏení kytic k pamûtním deskám ve Staﬁíãi (8.15 hod.) a v Chlebovicích (8.45).

Budoucnost b˘valé ‰achty v Dolní Suché je v rukou RPG Real Estate a mûsta Havíﬁova

Dukla uÏ nepatﬁí OKD
DOLNÍ SUCHÁ Období havíﬁiny v Dolní Suché
o letních prázdninách definitivnû skonãilo. Spoleãnost
OKD totiÏ celou „Duklu“ pﬁedala skupinû RPG Real
Estate, která s uheln˘m byznysem nemá nic spoleãného. Naopak, mûla by b˘valou ‰achtu promûnit na
moderní areál k podnikání, odpoãinkov˘m aktivitám
a snad i bydlení.
„Jsme tady uÏ jenom v nájmu…“ konstatoval
závodní Ivo Hork˘. Spolu s ním pracuje v objektu
naz˘vaném Dukla – útlum dal‰ích ‰estnáct zamûstnancÛ OKD, pﬁiãemÏ tento poãet se bude postupnû
sniÏovat. Stejnû jako poãet zdej‰ích budov. StrÏení
ãeká v nejbliÏ‰í dobû hlavní bránu i s vrátnicí a demolici neujdou ani ãtyﬁi dal‰í stavby.
„Teì to tu vypadá jako za Franze Josefa,“ ﬁekl Jiﬁí
DoleÏal z Havíﬁova, kter˘ se na Dukle vyuãil, dûlal a
nyní spravuje její „vzpomínkové“ internetové stránky.

Odklízení zmûti betonu a Ïeleza na Dukle.

Na místû tﬁí jam vzniknou ohlubÀové povaly.
ZÛstávají totiÏ pﬁedev‰ím nejstar‰í budovy poÏívající
ochranu coby kulturní památky – stará zámeãnická
dílna z roku 1907, lampovna, kombajnová dílna, kompresorovna.
Na místû majestátní skipové vûÏe nyní odklízejí
bagry a buldozery zmûÈ betonu a oceli, mezi níÏ se
obãas objeví i ti‰tûné spoje z pﬁístrojÛ, které tam po
odstﬁelu zÛstaly. U úvodní jámy ãíslo II stejnû jako
v˘du‰n˘ch jam I a III vyrostou ohlubÀové povaly.
Jeden takov˘ je uÏ hotov˘ nad vûtrní ‰achticí. Chybí
jen pamûtní cedulka.
A budoucnost? „OÏivit území zasaÏené dÛlní ãinností a zaãlenit ho zpátky do krajiny,“ nechal se sly‰et
Petr Handl, mluvãí RPG RE. Ta se chce na rekultivaci Dukly podílet s mûstem Havíﬁovem, mají podepsanou i dohodu. Zámûrem je vytvoﬁit zázemí pro lehk˘
prÛmysl, relaxaci a stavût byty. Zamûstnání by zde
mûly najít stovky lidí.
Radek Luk‰a

Na zru‰ené ‰achtû to nyní vypadá jako za Franze Josefa, zÛstáFOTO: Radek Luk‰a
vají hlavnû historické budovy.
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Hornické slavnosti OKD

Moderovat bude havíﬁÛv vnuk
Kdo nechce nechat v dole du‰i, tak tam ani nemusí fárat, tvrdí Ale‰ Háma
OSTRAVA Celebrita z Prahy?
MoÏná to nûkomu pﬁijde na mysl,
kdyÏ zjistí, kdo bude moderovat
Hornické slavnosti OKD na Landeku. Leã pozor! Ale‰ Háma (34)
je sice rodák z Karlov˘ch VarÛ
pÛsobící zejména v na‰í metropoli,
ale polovina jeho rodiny pochází
z ostravského Koblova. A v exkluzivním rozhovoru pro t˘deník
HORNÍK prozradil nûco je‰tû zajímavûj‰ího.

Na co se mÛÏeme ve va‰em
podání tû‰it?

Kde budete hledat inspiraci na
slavnosti?

Tak, to ve va‰em podání bylo
ﬁeãeno správnû. Nebudu totiÏ
moderovat sám, n˘brÏ s kolegou
Jakubem Wehrenbergrem. Jsme
taková standardní dvojka. Známe se
dlouho, prakticky pÛlku Ïivota. Tím
pádem si mÛÏeme dovolit velmi
ãasto improvizovat, vzniká tak
spousta vtipn˘ch momentÛ. Pevnû
vûﬁím, Ïe se pobaví i Ostravaci.

My na Ostravsko jezdíváme
pomûrnû ãasto za rÛzn˘mi akcemi a
moderováním. Navíc Jakub je
Valach ze Vsetína. A polovina mé
rodiny pochází od vás z Koblova.
Dûda byl samozﬁejmû horníkem,
byÈ naãas za první republiky. Mûl
osm bratrÛ, a v‰ichni si mezi studiem pﬁivydûlávali brigádami na
‰achtách a normálnû chodili fárat.
A co se inspirace t˘ãe, pﬁijde sama,
kdyÏ Pendolino zastaví na hlavním
nádraÏí v Ostravû.
Co prozradíte o partû ﬁíkající si
Hamleti?
To je sdruÏení, vlastnû hudební
kapela, která funguje uÏ nûjak˘ch
patnáct rokÛ. Jsme v ní kamarádi a
spoluÏáci z konzervatoﬁe – já,
Jakub Wehrenberg, Dalibor Gondík, Marzuki, Hardy. Vznikli jsme
pÛvodnû z legrace a hráli pro sebe a
známé, ale pak se to zvrhlo a normálnû vystupujeme. Na slavnostech budeme taky! Hrajeme pﬁevzaté vûci, nejsme ale revival skupi-

Hamleti s Hámou, Gondíkem, Wehrenbergem, Marzukim a Hardym.
na. Repertoár máme od Abby aÏ
po Nedvûdy.
Jak˘ máte vztah k Ostravsku a
havíﬁinû?

ALE· HÁMA je herec, moderátor a producent. Absolvoval studium

Hornické slavnosti OKD bude moderovat Ale‰ Háma.

FOTO: archiv

hudebnû dramatického oddûlení Konzervatoﬁe v Praze, pak dva roky
Ïil a pracoval v USA v San Francisku. U nás dále dûlal pro rádio Frekvence 1 s Jakubem Wehrenbergrem a objevil se v poﬁadech na v‰ech
na‰ich televizních stanicích (Snídanû s Novou, Zlatá mﬁíÏ, Zlatá
hokejka, Sportovec roku …) ãi v rÛzn˘ch rolích (Operace Silver A,
VÛnû vanilky, Utíkej, Káão, utíkej …). Z divadelních rolí má za sebou
Plancheta ve Tﬁech mu‰ket˘rech, Emana a Boba v Rebelích, Doodyho v Pomádû, Pancho Kida v Limonádovém Joe … Moderuje nejen
ãesky, ale i anglicky. Voln˘ ãas dûlí mezi rodinu, pobyt v pﬁírodû (hory,
jízda na kajaku, rybaﬁení), cestování, ale také vaﬁení.

Aj Ostravak!

Hitoví ,Radeãci’ míﬁí na Landek
OSTRAVA (uzi) Vyhráli vût‰inu
tuzemsk˘ch hitparád, klip jim
vysílala i slavná MTV, jejich
desky ‰plhají v Ïebﬁíãcích hranosti. A uvidíme i usly‰íme je na
Hornick˘ch slavnostech OKD 30.
srpna na Landeku. ¤eã je o skupinû o5 & Radeãek pocházející z
Jesenicka a „produkující“ líbiv˘
britpop.
„Radeãci“, jak se jim rovnûÏ
ﬁíká, fungují v ·umperku od roku
1992. To byli ãlenové je‰tû ve vûku
dûtí ‰kolou povinn˘ch, poznali se
v komorním orchestru. Houslista
Pﬁemysl Ptáãek mûl v dobû prvního veﬁejného vystoupení devût let.
Kromû nûj jsou v kapele bratﬁi
Tomá‰ (Tomino, zpûv) a Ondﬁej
(Cibule, baskytara) Polákovi,
Radek (Rade‰ek, kytara) Sekyra
a stál˘ host Mejla Leãko (bicí).
PÛvodní bubeník Joda Hansgut

skonãil kvÛli zdravotním potíÏím,
zhor‰ujícímu se sluchu.
Od akustické folkové a trampské skupiny ovlivnûné „dûtstvím u
táborákÛ“, která vyhrála mimo
jiné rekordních pût cen naráz na
festivalu Mohelnick˘ dostavník,
se „Radeãci“ propracovali do rockovûj‰ího stylu. Hovoﬁí o sobû
jako o melodicky sviÏném bigbítu.
Na kontû mají zatím tﬁi alba (také
se skotsk˘m producentem Neilem
Douglasem odpovûdn˘m napﬁíklad za zvuk The Oasis),
Na jejich poslední poãin pojmenovan˘ Slast Minute pûjí chválu
jak obyãejní posluchaãi, tak nároãní kritici. Zmínit lze hity Beethoven, O pÛl pát˘, Mexick˘ rána ãi
Bíl˘ orel. o5 & Radeãek hráli i na
stage OKD na Colours of Ostrava.
Teì se na nû mÛÏeme tû‰it na
„hornickém dni“ na Landeku.

Hitová kapela o5 & Radeãek vystoupí na Landeku.

FOTO: archiv

Pomineme-li fakt, Ïe dûda
z Koblova aktivnû fáral, a jsem
vlastnû havíﬁÛv vnuk, musím ﬁíci, Ïe
tu práci opravdu oceÀuji. Je to ‰ílená dﬁina, a jestli se ﬁíká, Ïe je nûco
pro opravdové chlapy, je to právû
havíﬁina. Kdo tam dole nemÛÏe
nechat svou du‰i, tak ani nemusí
fárat. Já jsem na ‰achtû byl, ale na
rudné, ne na uhelné. Ostrava mi
pﬁijde jinak jako ãerná Madona – je
tam v‰echno jiné, neÏ ve zbytku
zemû. Málokter˘ region je tak zaloÏen na tûÏké práci, tím je specifick˘. Îijí tady jiní lidé, kteﬁí znají, co
je to tûÏká práce, vûdí, zaã je toho
loket, a umûjí si váÏit koruny.
VÏdycky se tam k vám moc tû‰ím.
Radek Luksza

The Carve uvidíme na Hornick˘ch slavnostech 2008.

FOTO: archiv

The Carve, pohodov˘ power pop
OSTRAVA (uzi) Hrají nûjakého
pÛldruhého roku, ale jméno uÏ
mají. A taky úspûchy v soutûÏích
Startér Live, Berentzen LíheÀ,
Rock Café Contest ãi CocaCola
Pop Star. Hudba mladé party
ﬁíkající si The Carve balancuje
nûkde mezi popíkem a lehk˘m
rockem.
The Carve budou jedním
z hostÛ Hornick˘ch slavností na
petﬁkovickém Landeku. „Hrajeme power pop,“ tvrdí její ãlenové. Dohromady se dali po seznámení kytaristy Aliho a zpûváka
Jakuba, naãeÏ tato dvojice pﬁi-

brala bubeníka Tomá‰e a baskytaristu Jardu (toho pozdûji vystﬁídal Jirka). Pouh˘ rok koncertování je vynesl mezi „nadûje“
ãeské scény.
Na kontû mají The Carve
pouze dvû demonahrávky plus
loÀsk˘ singl (Number One) a dva
aktuální singly (Uniformed, Here
We Are). Dlouhohrající desku by
mûli vydat letos na podzim. „JiÏ
druh˘ koncertní rok je za námi a
na úãtu máme skoro ‰edesát odehran˘ch koncertÛ, za tohle ãíslo se
rozhodnû nestydíme,“ vzkazují
s tím, Ïe se máme na co tû‰it.

OSTRAVA (uzi) Do ‰tajgrove
ﬁytû! Tato hlá‰ka Ostravaka
Ostravskeho zazní na Hornick˘ch
slavnostech OKD nejen proto, Ïe
„foter“ ﬁeãeného anonymního
pisatele údajnû pracoval jako havíﬁ.
Divadlo loutek totiÏ dorazí s inscenací nastudovanou právû podle
povûstn˘ch „Deniku“.
Nikoliv loutky, n˘brÏ jedenáct
Ïiv˘ch lidí se na scénû promûÀuje
v postaviãky z Ostravakovych pﬁíbûhÛ napﬁíã prakticky v‰emi jeho
kníÏkami. „ReÏisér Radovan
Lipus, kter˘ má k danému tématu
dÛvûrn˘ vztah, promûnil spolu
s herci zábavné a osobité historky
v divadelní tvar. Pﬁivedl na svût
inscenaci, která se tû‰í neb˘valému
zájmu publika i kritiky,“ nechali se
sly‰et v „loutkovém“. Coby dÛkaz
staãí napﬁíklad mínûní renomovaného kritika Jaroslava Vostrého –
„Byla to divadelní událost!“
A tuto budeme mít ‰anci vidût i
30. srpna na Landeku! Ostravak
Ostravski sice i po ukonãení svého
internetového blogu stále úzkostlivû tají svou totoÏnost, ale rozpoznat pÛjde v kaÏdém z úãinkujících
(snad s v˘jimkou ‰íleného bezpeãáka). Hudbu k tomuto pﬁedstavení sloÏil Nikos Engonidis a nûkolika písnûmi pﬁispûl Jarek Nohavica.
Inscenace oficiálnû pojmenovaná
Z Deniku Ostravaka nyní patﬁí k
pravideln˘m „veãerním“ kusÛm
Divadla loutek Ostrava, na které
b˘vá vût‰inou plno.

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

...mami, a mÛÏu nosit podprsenku, kdyÏ uÏ je mi patnáct let?
Ne, Honzíku, nemÛÏe‰...
Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Nápis na dveﬁích „WC – Jídelna“ je vpravdû neobvykl˘. Spojením tûchto dvou „institucí“ vyvolává nejenom úsmûv, ale také obavy
o zdraví konzumentÛ poÏivatin
nabízen˘ch v tajuplném zaﬁízení
„WC – Jídelna“. Nicménû na‰i ãtenáﬁi nezklamali a patﬁiãnû soutûÏní
obrázek okomentovali. Tﬁi vtipné a
stokorunou ocenûné texty zveﬁejÀujeme.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 32
jsou Marcela Pastorková z Ostravy-Zábﬁehu, Kvûta Franková
z Ostravy a Pavel Nohava z Ostravy-Poruby.

SoutûÏní foto ã. 32

„Tak tady pﬁípadn˘ problém stihnu, i kdybych si dal po obûdû ‰aratici!“
(mp)
„Integrované pracovi‰tû: zde se hlídá kromû tlustého stﬁeva, jak radí lékaﬁ,
i kalorická hodnota jídel.“
(kf)
„SUPERAKCE: 2 v 1“
Proti gustu Ïádn˘ di‰putát!
Nevím v‰ak, zda neprotestovat
proti konzumaci ãerstvé cibulky,
která se dostala do dosahu roãní
holãiãky na na‰em soutûÏním obrázku ã. 33. NejenÏe pr˘ ji s chutí „oÏuÏlala“, ale vyÏaduje si tuto pálivou
zeleninu opakovanû. A kdyÏ pﬁijde
na chuÈ nûjaké té klobáse ãi tlaãence, pak uÏ bude jen krÛãek k tomu,
aby se malá labuÏnice dobrala k
poﬁádnému zapití vydatné krmû –
tﬁeba vychlazen˘m lahváãem...
Uzávûrka je v úter˘ 19. 8. 2008.
Vtipné texty k fotografii ã. 33
SoutûÏní fotografie ã. 33

(pn)
posílejte po‰tou na adresu redakce:
T˘deník Horník, 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. 33
zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Pod jehlou myslí na kamarády
Dárcovství krve je bûh na dlouhou traÈ, vysvûtlují Zdenûk Peca a Václav Bere‰ík
KARVINÁ Obûtavost, odpovûdnost k sobû i druh˘m. Tomu uãí
hornické povolání. Pﬁíkladem
mohou b˘t sedmaãtyﬁicetilet˘
technik vûtrání na závodû III
Dolu Darkov Zdenûk Peca a jeho
o dvanáct let mlad‰í kolega, horník ze stejného úseku Václav
Bere‰ík. V úter˘ 5. srpna oba
darovali v karvinské transfúzní
stanici krevní plazma. Pro Pecu to
byl uÏ sto první odbûr, pro Bere‰íka devûtadevadesát˘.
Sláva, peníze, fanfáry? Ne,
proto to nedûlají. To, co je nutí, aby
vÏdy jednou za nûkolik t˘dnÛ nebo
mûsícÛ – podle potﬁeb a poÏadavkÛ
zdravotníkÛ – nav‰tívili odbûrové
pracovi‰tû, je pocit prosté obãanské
povinnosti a vÛle pomoci lidem.
„Víte, v republice chybí krev.
Na Karvinsku je jí dostatek. Darují ji pﬁedev‰ím havíﬁi. Práce v dole
je tûÏká a nebezpeãná a ãlovûk
musí vûdût, Ïe se mÛÏe spolehnout
na kamarády. Tu odpovûdnost pak
horníci pociÈují i vÛãi ostatním
lidem,“ ﬁíká Zdenûk Peca.
Dne‰ní kamarádi se potkali na
karvinském Dole Barbora. Zdenûk Peca se vyuãil na uãili‰ti tehdej‰ího Dolu 1. máj a poté vystudoval hornickou prÛmyslovku v
Ostravû. Pochází z Jesenicka a
pﬁipravoval se na práci v Rudn˘ch
dolech Jeseník. Nakonec zÛstal v
Karviné a v roce 1982 nastoupil
jako revírník pﬁíprav na Barboﬁe.
„Mûl jsem za sebou uãÀák a
prÛmyslovku a uÏ dávno mi nebylo osmnáct. Díky tomu, Ïe jsem
podepsal ‰achtu, jsem nemusel na
vojnu. To rozhodlo,“ vysvûtluje.

Pﬁátelé a dárci krve Dolu Darkov Zdenûk Peca (vlevo) a Václav Bere‰ík.

Vyuãeného zedníka z Jablunkova Václava Bere‰íka pﬁivedl na
‰achtu v roce 1993 tchán. „ZaloÏil
jsem rodinu a potﬁeboval zamûstnání. Tchán byl horník a pomohl
mi získat práci,“ vypráví Václav
Bere‰ík.
KdyÏ pak Barbora v roce 2002
skonãila, oba zamíﬁili na 9. kvûten.
„Myslím si, Ïe rozhodnutí
upsat se hornictví nebylo ‰patné.
KdyÏ jsem zaãínal, bylo to povolání s perspektivou. A perspektivu
má pﬁed sebou i dnes,“ hodnotí
Zdenûk Peca.
To, co oba trápí, jsou dohady
kolem dÛchodového vûku pro
havíﬁe.
„Já mám odfáráno 27 let. Kdybych mûl fárat do pûta‰edesáti,
dûlalo by to celkem 41 let. Neumím si to pﬁedstavit. Îijeme v nejistotû a hodnû nás to zatûÏuje,“
vysvûtluje za oba Peca.
Krev darují oba
pﬁátelé od roku 1995.
A nejen krev. Je to
také plazma a krevní
destiãky. „Dárci krve
to nemají rádi. Odbûr
krevní plazmy trvá
podstatnû déle a chodí
se na nûj co dva t˘dny.
Krev mÛÏete darovat
co tﬁi mûsíce. Podobnû jako s plazmou je
to i s krvinkami. Trvá
to déle a zvou vás ãasDárcovská legitimace. Máte taky takovou? tûji,“ nabízejí pohled

JAK

TO VIDÍ STRYK

do dárcovské kuchynû Zdenûk
Peca a Václav Bere‰ík.
Dárcovství krve je vÛbec bûh na
dlouhou traÈ. „Lidé vût‰inou pﬁijdou darovat krev a myslí si, Ïe tím
to konãí. JenÏe darovat krev jednou nic neﬁe‰í. Lékaﬁi vás potﬁebují dÛkladnû vy‰etﬁit a k tomu potﬁebují srovnávací vzorky z nûkolika
odbûrÛ. Musí také reagovat na
potﬁebu krve urãité skupiny nebo
charakteristiky. Proto potﬁebují
seznam lidí, jejichÏ zdraví je provûﬁeno a na které se mohou spolehnout. Je to prostû vlak, ve kterém
buìto jedete, anebo z nûho musíte
vystoupit. Urãitou v˘hodou dárce
je, Ïe je poﬁád pod lékaﬁsk˘m
dohledem a má jistotu, Ïe je zdrav˘,“ pﬁibliÏují kamarádi z Darkova.
Co je podstatné, vstﬁícn˘m
okem zhlíÏejí na jejich angaÏovanost vedoucí úseku vûtrání Pavel
Suchánek a vedení dolu. K odbûrÛm totiÏ patﬁí i paragrafy a bez
podpory zamûstnavatele by to
ne‰lo. Pravdou je, Ïe v pﬁípadû
dolÛ je vstﬁícn˘ pﬁístup k dárcÛm
krve pochopiteln˘.
„KdyÏ jdu dávat krev nebo
plazmu, myslím i na sebe, své blízké a kamarády. âlovûk nikdy neví,
jestli nebude potﬁebovat pomoc
sám. Vezmûte si krevní plazmu.
PouÏívá se pﬁi léãbû popálenin.
Popáleniny se nevyh˘bají ani havíﬁÛm,“ pﬁipomíná Václav Bere‰ík.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

LOJZEK

Juzek nosi ‰patne zpravy
Sedûli zme v patek Na Upadnici a
ja sem se kamo‰um svûﬁoval z dal‰imi zaÏitkami z Hungaroringa, z
tych zavodu ef jedniãek. „A jaka
tam byla, Lojzek, atmosfera,“ zeptal
se Antek „No diky Polakum, kerych
pﬁijelo dobﬁe kolem tﬁiceti tisic fandiÈ tymu ich zazrakovi Kubicovi, a
FiÀakum, keﬁi pﬁevaÏnû fandili
Kimimu Raikönenovi, menû uÏ
Kowalainenovi, to bylo dosÈ zajimave. V pivnim stanû, kery byl hned za
na‰u tribunku, se pﬁeﬁvavali, zpivali
a hecovali, ale tak normalnû, fajnû.
Paru synkuv, keﬁi v tym hicu nûzvladli ty litry vypitych piv, se sice
chovalo agresivnû a aji hodnû sprostû, ale dalo se to vydrÏeÈ. Mistama
sem se pﬁipadal tajak na fotbale. Ale
doslovny ‰ok sem zaÏil, kdyÏ zme se
v patek po treninkach vracali z teho
kopeãka nadul ku autobusu. Zastavili nas na take male kﬁiÏovatce policajti, aby mohly projeÈ auta. Naraz
taka skupinka mladych dûvu‰ek
zaãala jeãeÈ tajak kdysik ty puberÈaãki pﬁi koncertû Beatles. Bo zme
stali tûsnû pﬁi vyjezdu z paddocka,
jak se ﬁika temu ich depu, v‰iml se

tyn muj mlad‰i, Ïe za volantem sedi
Kimi, a za nim v autû RubiÀo Barrichello a za nimi dal‰i a dal‰i piloti ef
jedniãek. Synek je fotil jak zjednany,
do teho ty mlade baby jeãely, no co
vam mam ﬁikaÈ – maras!...“ Byl sem
zrovna v nejlep‰im, kdyÏ vletûl do
hospody Juzek a uÏ od dveﬁi ﬁval:
„Mysli‰ tyn maras u Studenki?!“
„Co sem plance‰ jakusik Studenku,
kdyÏ my zme v Budape‰Èu?!“ smjal
se Poldek. „Moc se nûﬁechtej! U Studenki vrazil mezinarodni rychlik do
spadleho mosta. V radiu pravûli, Ïe
je tam deset mrtvych a stovki zranûnych. Tyn maras myslim!“ ‰tûknul
Juzek a bylo na nim znaÈ, jak ho to
vzalo. On totiÏ pﬁedtym, neÏ se dal

na ‰achtu, chtûl byÈ ma‰infiru. UÏ aji
tu Ïelezniãni ‰kolu vystudoval, ale
dochtoﬁi potym zistili, Ïe na jedno
ucho nûdoslycha. A to byl pro Àho
konec ze strojvudcovstvim. A aji
kdyÏ to je uÏ hodnû rokuv, dodneska to tûÏko nûse. „A co fira? PﬁeÏil
to?“ zeptal sem se. „PﬁeÏil! A je to
velki hrdina, bo kdyÏ vidûl jak se tyn
most pﬁed nim hupe a pada na koleje, staãil zapnuÈ rychlobrzdu a schovaÈ se ve strojovni. Diky temu pﬁeÏil.
Ale tych dal‰ich deset uÏ take ‰ãesti
nûmûlo...,“ polknul pivo Juzek.
„Vãil v radiu hlasili, Ïe tych mrtvych
je enem sedum a zranûnych kolem
sedumdesatky,“ opravil ho od pipy
kelner ZbyÀìa. „...ale aji tak!“ smutnil dali Juzek. A tak se ho snaÏil trochu rozveseliÈ Erìa: „To raz mlady
maliﬁ vymaloval kostel. Faraﬁ se to
prohliÏal a moc se mu to libilo, ale
naraz se zarazil, bo vidûl Ïe jeden
andûl ma ‰est prstuv: ,âlovûãe, uÏ
jste nûkdy vidûl andûla se ‰esti
prsty?!’ ,A vy jste snad nûkdy vidûl
andûla s pûti prsty?!’ odseknul mu
nasranû tyn maliﬁ. Fajne, ni?“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Oslaìte Ïivot dûtem
Barborka vyz˘vá: Upeãte buchtu, pomÛÏete
OSTRAVA Pﬁed pár dny
zaãaly zvonit v Obãanském sdruÏení svatá Barbora telefony od hospodynûk: „Bude se zase letos
na „Den horníkÛ“ péct?
Já uÏ jsem skoro chtûla
zadûlat na tûsto, jenÏe
nevím, jak to vlastnû
bude?“ Takto by se daly
shrnout jejich v‰eteãné
dotazy. Odpovûì na nû je jednoduchá: Budou se péct buchty!
Podle regulí leto‰ního roãníku
projektu je buchta libovoln˘ sladk˘

pekaﬁsk˘ v˘robek – v‰ichni
milovníci peãení se tedy
mohou vyﬁádit dle libosti.
MÛÏete upéct nákyp ãi bublaninu, ale i koláã ãi bábovku nebo ‰trúdl. KaÏd˘
podle toho, co zvládne nejlépe, tﬁeba podle originálního rodinného receptu –
v˘robky totiÏ bude jako
kaÏd˘ rok hodnotit odborná porota a sdruÏení odmûní nejlep‰í pekaﬁe hezkou odmûnou.
Odmûna pro „pekaﬁe“ ale jistû
nebude nejvût‰í motivací – hlavním

smyslem akce je totiÏ pomoc
dûtem, o které se Barborka stará.
Buchty totiÏ budou na Hornick˘ch
slavnostech OKD k mání za dobrovoln˘ dar pro sdruÏení, které peníze vyuÏije na úhradu nákladÛ na
vzdûlávání, voln˘ ãas a koníãky dûtí
z rodin, jeÏ byly postiÏeny hornickou tragédií.
TakÏe je‰tû struãnû základní
informace pro v‰echny, kteﬁí se
chtûjí do poãetní zapojit: Upeãte
libovolnou buchtu a doneste ji
v sobotu 30. 8. 2008 na Hornické
slavnosti OKD do areálu Hornic-

Pﬁedsedkyní poroty bude i letos Drahomíra To‰enovská. Její manÏel, hejtman Moravskoslezského kraje EvÏen To‰enovsk˘, bude pﬁiFOTO: Josef Lys
praven jako ãlen poroty pomoci odbornou radou.
kého muzea na Landeku v Ostravû-Petﬁkovicích. Pekaﬁské v˘robky
se budou pﬁijímat od 11 do 13

hodin, na „pﬁijímací pracovi‰tû“
vás nasmûrují pracovníci vrátnice
muzea.
Vladislav Sobol

KaÏd˘ kilometr – stovka do kasy Spoleãn˘ stánek
OSTRAVA Hornické slavnosti
OKD (dﬁíve Den horníkÛ) nabídnou dal‰í pravidelnou ‰anci, jak
pomoci potﬁebn˘m dûtem –
Memoriál svaté Barbory na rotopedech po dolech OKD. Do ‰lapání na rotopedech se mohou zapojit
doslova v‰ichni – malí i velcí, muÏi
i Ïeny. A kaÏd˘ vy‰lapan˘ kilometr znamená stovku do kasy Obãanského sdruÏení svatá Barbora.
Financování akce si tentokrát
vezme na starost Nadace OKD.
„Správní rada schválila v úter˘ 12.
srpna financování této milé akce.
Moc rádi tradiãní aktivitu podpoﬁíme nadaãním pﬁíspûvkem, kter˘
se bude odvíjet od na‰lapan˘ch
kilometrÛ,“ ﬁekla ﬁeditelka Nadace OKD Blanka T˘ﬁová.
(vs)

Nadace OKD a Barborky

·lapání do pedálÛ je jednou z moÏností, jak pﬁispût.

FOTO: Josef Lys

OSTRAVA Poprvé spoleãnû! Po
neoficiální premiéﬁe na festivalu
Colours of Ostrava se tentokrát jiÏ
oficiálnû pﬁedstaví na Hornick˘ch
slavnostech OKD bok po boku dvû
prospû‰né organizace, jejichÏ ãinnost úzce souvisí s aktivitami na‰í
tûÏební firmy – Nadace OKD a
Obãanské sdruÏení svatá Barbora.
„Dohodli jsme se, Ïe si na slavnostech postavíme jeden velk˘ stánek a na‰e aktivity budeme prezentovat spoleãnû,“ prohlásili ﬁeditelka Nadace OKD Blanka T˘ﬁová
a pﬁedseda „Barborky“ Vladislav
Sobol.

Zatímco Barborka pﬁipravuje trad i ã n í
pekaﬁsk˘
projekt
„Oslaìte Ïivot dûtem“ a dobroãinné sportovní zápolení Memoriál
svaté Barbory po dolech OKD,
nadace chce zase pﬁedstavit své
projekty i plány do budoucna.
Chystají se také soutûÏe pro
nejmen‰í náv‰tûvníky slavností,
kteﬁí se mohu tû‰it na hezké odmûny.
(red)

14. srpna 2008

Landecké sympozium zahajuje
Hornické muzeum OKD bude „vystavovat” sochaﬁe
OSTRAVA (bk) Tak trochu slavnostní nálada zavládne v pátek 15.
srpna v Hornickém muzeu OKD
pod Landekem. Pﬁed restaurací
Harenda u Barborky se bude od
17.00 hodin konat zahájení 4. bienále mezinárodního sochaﬁského sympozia Landek 08. K dobré pohodû
zahraje na‰im i zahraniãním hostÛm
ostravská formace Moribundus.
„Sympozium potrvá cel˘ mûsíc a
zúãastní se ho osm sochaﬁÛ. Pﬁijedou z Nového Zélandu, Egypta,
Maìarska, Polska, Slovenska a
samozﬁejmû od nás. Pracovat
budou po celou dobu v muzeu a
v‰ichni zájemci je budou moci
pozorovat, popﬁípadû si s nimi i
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Panoráma

popovídat. Pro odbornou, a vûﬁím,
Ïe i laickou veﬁejnost to urãitû bude
zajímavá zku‰enost,” ﬁekl pro Horník hlavní poﬁadatel akce, ostravsk˘ sochaﬁ Martin Kuchaﬁ.

Slavnostní závûr sympozia, bûhem
nûhoÏ sochaﬁi nav‰tíví napﬁ. DÛl
âSM, Tﬁinecké Ïelezárny ãi tû‰ínsk˘
Archeopark, se bude konat opût v
pátek, a to 12. záﬁí od 17.00 hodin.
Pozvaná je zlínská kapela Blue Station. „Plánujeme malé poho‰tûní a
posezení v Barborce. Co je ale dÛleÏité, k vidûní budou v‰echna hotová
díla,” dodal Martin Kuchaﬁ.
Milovníci sochaﬁského umûní
mohou nav‰tívit i pﬁírodní galerii
v Tûrlicku-Hradi‰ti, kde je vystavena ãást dûl vznikl˘ch pﬁi dﬁívûj‰ích bienále landeckého sympoFOTO: Bohuslav KrzyÏanek
zia.

Komix pomáhá i webu OKD
OSTRAVA (uzi) První tﬁi nejlep‰í v letní hﬁíãce spoleãnosti OKD, kteﬁí dûlali vlastní komixy v papírové
podobû na festivalu Colours Of Ostrava, mají své ceny.
Byly jim doruãeny, jelikoÏ je nepﬁevzali osobnû. A co
vy? SoutûÏ na www.hornickykomix.cz o let balonem
nad Ostravou a dal‰í v˘hry stále trvá! Uzávûrka je aÏ
22. záﬁí, poslední den léta.

„Komix splnil svÛj hlavní úãel, totiÏ pﬁilákat na
na‰e internetové stránky co nejvíce lidí, tedy i zájemcÛ
o na‰i spoleãnost,“ informoval mluvãí OKD Vladislav
Sobol. Zatímco o prázdninách na internetu bûÏnû
náv‰tûvnost klesá, web OKD zaznamenává trend
právû opaãn˘. Poãty pﬁihlá‰en˘ch zÛstávají nejen
zachovány, ale dokonce se mírnû navy‰ují.

TIPY HORNÍKA
Ostrava
FOLKLOR BEZ HRANIC Ojedinûl˘ ostravsk˘ folklorní festival
Folklor bez hranic se ch˘lí ke
konci. Pokud budete ve ãtvrtek 14.
srpna v Ostravû, mÛÏete b˘t svûdky prÛvodu souborÛ porubskou
Hlavní tﬁídou. Veãer se program
pﬁesune do blízk˘ch Klimkovic. V
pátek 15. srpna nás ãeká prÛvod
centrem mûsta (od 16.00) a od
17.00 koncert dûtsk˘ch souborÛ a
Závûreãn˘ koncert na Slezskoostravském hradû.
PRO-PAIN A SKEJËÁCI Hardcorová legenda Pro-Pain
z New Yorku
v y d á v á
v srpnu své
jedenácté
album No End In Sight a jede na
evropské turné na jeho podporu.
Pr˘ to má b˘t nekompromisní
náﬁez... Pﬁesvûdãit se o tom mÛÏete
v pondûlí 18. srpna v Arénû
Underground klubu v ostravské
Porubû. Pﬁed koncertem se uskuteãní men‰í skateboardov˘ festival.
PRASKÁNÍ A DENÍâKY ¤eã je
o
akcích
ostravského
baviãe Rosti
F. Petﬁíka (na
snímku)
v
klubu
Templ ve Stodolní ulici. Praskání,
ãili diskotéky ze star˘ch vinylov˘ch desek, se konají kaÏdou srpnovou sobotu od 20.30 hodin.
âtení z Petﬁíkov˘ch povûstn˘ch
„deníãkÛ“ probûhne ve ãtvrtek 14.
srpna od 21 hodin a spolu s autorem vystoupí ãlenové jeho souboru Úspûch, a to ·vejk a Maro‰.

Havíﬁov

Více na internetov˘ch stránkách www.hornickykomix.cz
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KDYÎ HRAJE AZEËANKA...
Na Nov˘ rok se rozdûlili do tﬁí
skupin a zahráli na první smûnû
havíﬁÛm na Lazech, Staﬁíãi a v
Chlebovicích.
Sklidili
velk˘
úspûch. V nedûli 17. srpna, uÏ jako
celek, zahrají v rámci letních promenádních koncertÛ v parãíku za
Kulturním domem Radost v Havíﬁovû. ¤eã je samozﬁejmû o tﬁicetiãlenném hornickém dechovém
orchestru AzeÈanka. Dvouhodinov˘ koncert zaãíná v 16.00 hodin.

Fr˘dek-Místek
HLAVNÍ HVùZDA ALPHAVILLE

Nûmecká elektronická legenda
Alphaville (na snímku) vystoupí
coby hlavní hvûzda festiválku Beskydy Sound, kter˘ se uskuteãní
v sobotu 16. srpna na nábﬁeÏí u
Ostravice u sportovní haly ve Fr˘dku-Místku. Zaãíná se hodinu po
poledni a konec je plánován na
hodinu po pÛlnoci. Kromû Alphaville vystoupí také Prouza, Buty,
Akurat, âanki‰ou a dal‰í.

Karviná
DVA DNY DOKO¤ÁN Dva dny
naplnûné hudbou, dobrou zábavou a inspirací slibuje festival
Dokoﬁán 2008, kter˘ se bude
konat v pátek a sobotu 15. a 16.
srpna v areálu Lodûnice v parku
B. Nûmcové v Karviné. Na tﬁech
hudebních scénách se pﬁedstaví
kapely Airfare, Fastfood Orchestra, Midilidi, Ox (Pl), Outline (Sk),
Ionatan, Poletíme?, ZionSquad,
The Swan Bride (SK), Apatheia,
Shogun Tokugawa, Dorian Grays
Prostitutes, Charlie Straight,
Animé, Sakumprásk, AllSKApones, Odnaha, Senzace pﬁí‰tího
léta, BlissTen, Degradace, Epikrux, Rhizom, Oukej, Mindenki a
dal‰í. Divadelní scénu vyuÏijí
Divadlo VysokozdviÏného soumara, Divadlo Prádelna a Jiﬁí Kuhl –
divadlo Hvízd. V pátek se zaãíná v
17.00, v sobotu ve 13.00. Po oba
dny je program naplánován do
pozdních noãních hodin.
ROMOVÉ NA PROMENÁDù
Pravideln˘ nedûlní promenádní
koncert na Masarykovû námûstí v
Karviné-Fry‰tátû bude v nedûli 17.
srpna patﬁit kapele Bowle Live
Band. Hudba témûﬁ kompletnû
romské kapely nenechává podle
recenzí nikoho klidn˘m. Urãitû to
tedy bude zajímav˘ záÏitek Koncert zaãíná jako vÏdy v 16.00 hodin.

Pﬁíklad profesionálního pﬁístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (4)

Zmûny povrchu vlivem tûÏební ãinnosti
Odebrání hmot z masivu – uhlí,
hlu‰iny, vody a plynu – vyvolává
povrchové deformace rozvíjející se
po celou dobu hornické ãinnosti.
Míra tûchto projevÛ závisí zejména na hloubce uloÏení, poãtu a
mocnosti slojí, charakteru pÛvodních hornin a strukturní stavby
masivu a na technologii dob˘vání
uhelné sloje.

Hlu‰ina, tj. doprovodné horniny se zbytky uhlí a stavebního
odpadu z dolu, je produktem
otvírky, dob˘vajících technologií i
úpravárensk˘ch procesÛ a je buì
vyuÏita pﬁímo v dolech jako
základka, nebo je deponována ãi
pﬁípadnû vyuÏita na povrchu. VyuÏitelnost hlu‰iny je závislá mj. na
její petrografické skladbû, geochemické stabilitû a fyzikálních vlastnostech.
V ostravskokarvinském
revíru
je
v odvalech
deponováno
asi 30 procent vytûÏen˘ch hlu‰in.
âerpané
vody v závis-

losti na sv˘ch chemick˘ch vlastnostech více ãi ménû zlep‰ují kvalitu povrchov˘ch vodoteãí a v kaÏdém pﬁípadû zvy‰ují jejich prÛtoãnost. Celkem bylo v ostravskokarvinském revíru v období let
1782 – 2000 vytûÏeno více neÏ 1,6
miliardy tun ãerného uhlí a 0,65
miliardy tun kamene. I kdyÏ nejde
o pﬁesná ãísla, ale o kvalifikované
odhady, jsou tyto údaje pﬁesvûdãivé pro získání pﬁedstavy o lidském
zásahu do zájmové ãásti litosféry.
V bilanci hmot, odebran˘ch litosféﬁe, je rovnûÏ velmi zajímav˘ i
údaj (odhad), t˘kající se mnoÏství
vyãerpané vody za celou dobu
tûÏby uhlí v OKR, kter˘ ãiní 3 km3.
Vznik koneãné kontury poklesové kotliny v ostravsko-karvinském revíru pﬁi ukonãení dob˘vání je v˘sledkem dlouhotrvajících
vzájemn˘ch pÛsobení jednotliv˘ch
poklesov˘ch kotlin vznikl˘ch pﬁi

dob˘vání jednotliv˘ch porubÛ
v rÛzn˘ch slojích v rÛzném ãase.
V˘sledkem je naru‰ení masivu jak
subsidencí, tak také ‰íﬁící se poklesovou vlnou na okraji lokální kotliny.
Plocha v‰ech dob˘vacích pro-

storÛ v ostravsko-karvinském revíru ãinila v roce 2000 320 km2, velikost plochy tûÏbou ovlivnûné pak
255 km2. Poklesy v tûÏbou dotãené
krajinû dosahují nûkolika desítek
metrÛ.
Vítûzslav Zámarsk˘
Tomislav Stﬁelec
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Zábava

PRO

O KNIHU

ZASMÁNÍ

Tajenka: Do hospody pﬁi‰el kÛÀ a objednal si dva velké rumy. Obû sklenky vypíl a zasej ode‰el. „ToÏ to sem
e‰ãe nevidûl!“ vypravil ze seba Janek ·ulcÛ. „Já také né,“ pﬁipojil se hospodsk˘. „...“
(dokonãení v tajence)
Surovina
k v˘robû
zátek

âeská
ﬁeka

Akvarijní
ryba

Zkratka
Závodního
klubu

Otázka
pﬁi sázce

Staroﬁímsk˘
úﬁedník

Zhoubná
nemoc

Tady

Severoãeské
mûsto

K˘chnutí

·krabka
u pluhu

Kruh

âlen
rodiny

1. DÍL
TAJENKY

Hra
(prÛbûhovû)

Palivo

Zbabûlec

Spoleãenská
zábava

Drav˘
pták
Francouzská
automobilka

Drav˘
pták

Italsk˘ vítr
StrÏ

SPZ
Prachatic

Oceán

Atletick˘
v˘kon

Pramáti

Had z Knih
DÏunglí

Sídlo
ve ·védsku

Anglické Ïenské jméno

SPZ Rimavské Soboty

·panûlské
mûsto

Nádoba na
tekutiny

Slovenská
jedn. váhy

Milánsk˘
fotbalov˘
klub

Su‰enka

Produkt
esterifikace

ZpÛsob hry
v mariá‰i

Polsk˘
skladatel

Na dole jsem pﬁedák, ale co se t˘ãe sexu, jsem spí‰e zadák.

Lehce

Potkají se dva podnikatelé u
vody. „Karle, kde ses nauãil tak
pûknû potápût?“ ptá se kamarád
druhého. „Minul˘ rok na Jadranu.
Na bﬁehu jsem uvidûl jednoho ze
sv˘ch vûﬁitelÛ.“

Útoãn˘
bodák

T˘kající se
lesníchpáchnoucích
‰elem

Uzenina
(zastarale)
Nízká
dﬁevina
(slovensky)

Divadelní
úloha

Islámsk˘
hrad
Okraj

Pepﬁ
SPZ
Opavy

Kresba: L. ZdraÏil

Cizí
smûnka

Sta‰kovo
jméno

Difer. termic.
anal˘za (zkr.)

Slovenská
plo‰. jedn.

Znaãka rutherfordu

Z vûzení uprchl trestanec. Za
t˘den jej chytili a postavili pﬁed
soud. Soudce: „Proã jste utekl?“
„Chtûl jsem se oÏenit.“ „âlovûãe,
vy tedy máte podivnou pﬁedstavu o
svobodû!“

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:

2. DÍL
TAJENKY

LyÏaﬁská
vûtrovka

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

Antická
nádoba

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:
Tajenka z minulého ãísla: „Alice, ﬁekni mi, jsem opravdu první muÏ, kter˘ se tû ptá, zda s tebou mÛÏe strávit
noc?“ Opravdu první! Ti druzí se na nic neptali.
PomÛcky: kasr, Trosa.
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 byla vylosována Blanka Slavíková z Fr˘dku-Místku.
Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
21. 3. – 20. 4.

B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Va‰ím v˘znamn˘m
spojencem je ãas.
Poãkejte, aÏ va‰e
emoce vychladnou a
pﬁedstavy uzrají do
konkrétní podoby. Pﬁíli‰n˘ spûch a
nedÛslednost by va‰im plánÛm
u‰kodily. Ve styku s lidmi nedejte
na první dojem, nebuìte povrchní.
Udûlejte v‰echno pro to, abyste jim
správnû porozumûli. V milostn˘ch
vztazích dojde k prohloubení citÛ.

V dlouholet˘ch partnersk˘ch
vztazích
nepoãítejte s nûjak˘m
náhl˘m vzplanutím
vá‰ní. Bohatû vám to
vynahradí vzájemné pochopení,
vstﬁícnost a péãe. DÛleÏit˘m pojítkem by mohla b˘t spolupráce na
realizaci nároãného projektu. Na
zlatou Ïílu mÛÏete narazit v zamûstnání. To by ov‰em znamenalo hodiny práce pﬁes ãas.

Je ãas zaãít znovu
dob˘vat a poznávat
svût. Platí to obraznû i
doslova. V˘hodu má
ten, kdo je momentálnû na dovolené nebo na cestách.
Spoustu nyní získan˘ch postﬁehÛ a
zku‰eností brzy vyuÏijete. Zkrátka
v‰ak nezÛstanete ani v pﬁípadû, Ïe
jste momentálnû doma ãi v práci.
Staãí, kdyÏ budete dostateãnû pﬁístupní v‰em novinkám.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

Trochu brzdûte, pﬁemíra vzru‰ujících proÏitkÛ vám mÛÏe dát
pozdûji
poﬁádnû
zabrat. Zkuste si na
chvíli sednout do stínu a nûco zajímavého si pﬁeãíst. Ve veãerních hodinách se vûnujte partnerovi a uvidíte,
Ïe va‰e rozhovory budou velice plodné a pﬁínosné. V práci se vám bude
daﬁit, podaﬁí se vám husarsk˘ kousek, kter˘ ‰éfové patﬁiãnû ocení.

Váhy

24. 9. – 23. 10.

23. 7. – 23. 8.

Tajemství
vût‰iny
úspûchÛ tkví ve spojení aktivity se správn˘mi reakcemi. DÛleÏité
je vûdût, jak to udûlat.
Díky pohybu planet byste na to
mohli celkem snadno pﬁijít. Podmínkou je, abyste byli dostateãnû odpoãinutí a uvolnûní, plni fyzick˘ch a
du‰evních sil. Pokud jde o nové známosti, existuje stejná pravdûpodobnost, Ïe ji získáte nebo ztratíte.

·tír

24. 10. – 22. 11.

24. 8. – 23. 9.

Pod vlivem planet a
léta se zaãnete cítit
mnohem volnûj‰í a
svobodnûj‰í. Projeví se
to ve va‰em odváÏném
a originálním ﬁe‰ení nejrÛznûj‰ích
zapeklit˘ch situací. V˘raznû se také
zv˘‰í frekvence va‰ich stykÛ s opaãn˘m pohlavím. Navázat románek
nebo si zaflirtovat pro vás není Ïádn˘
problém. Zadaní se v‰ak vystavují
riziku konfliktu s partnerem.

Stﬁelec

23. 11. – 21. 12.

V nejbliÏ‰í dobû vás
ãeká nabídka na nové
zamûstnání. NeÏ k˘vnete, v‰e si dobﬁe promyslete, není v‰em
dnÛm konec. Planety vám pomohou
zbavit se nejistoty, která se u vás projevuje v neãekan˘ch situacích. PﬁíleÏitostí ovûﬁit si to budete mít hned
nûkolik. Platí to i pro milostné vztahy. Pokud jste dosud váhali oslovit
svÛj idol, nyní je nejlep‰í doba.

Musíte si najít více
ãasu pro sebe. Setkání
s pﬁáteli vám umoÏní
uvolnit se od v‰edních
starostí. Ve va‰em
manÏelství zavládne témûﬁ ideální
harmonie. Zamilovaní zaãnou
váÏnû uvaÏovat o zaloÏení rodiny.
¤e‰it budete muset svoji finanãní
situaci. V tomto pﬁípadû bude lep‰í
drÏet se reality a nespoléhat na
intuici.

Bez vût‰í námahy získáte ve va‰em okolí
velkou popularitu.
Umûlecky zaloÏení
jedinci to urãitû uvítají, ale ostatním by to mohlo b˘t
nepﬁíjemné. Planety radí zachovat
si chladn˘ rozum, chovat se jako
doposud a b˘t stále tak vstﬁícn˘ a
pﬁátelsk˘ ke kolegÛm, pﬁátelÛm a
znám˘m. Chystáte-li se je‰tû nûkam
na dovolenou, si zkontrolujte auto!

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

V první ﬁadû si dejte
do poﬁádku finanãní
záleÏitosti. NepﬁeceÀujte své moÏnosti a
nespoléhejte, Ïe vás
zachrání jedna vydaﬁená finanãní
transakce nebo dar. O tom, Ïe si
dokáÏete poradit skoro se v‰ím, vás
nejlépe pﬁesvûdãí Ïádost pﬁítele o
pomoc. NepÛjde o nic jednoduchého, ale vy v‰e v pohodû zvládnete.

21. 1. – 19. 2.

Uvítáte a také vyuÏijete pﬁíleÏitost zajistit
si nov˘ zdroj pﬁíjmÛ.
Zajímavé je, Ïe za to
budete vdûãit nejen
‰Èastné náhodû, ale rovnûÏ vlastní
píli a podnikavosti. Va‰e trpûlivost
a snaha z minul˘ch mûsícÛ zaãne
nyní nést první ovoce. Ve spoleãenském styku dáte více na svou intuici
a pﬁedvídavost.

NÁ·

RECEPT

Americká rajãátka s blue chees brambory
Ingredience: 4 vût‰í rajãata, 300
gramÛ anglické slaniny, 1 dcl piva,
1 vejce, hladká mouka, mléko, 1
majonéza, 150 g nivy, 4 velké brambory, olej na smaÏení
Postup pﬁípravy: Rajãata rozkrájíme na 4 dílky, a kaÏd˘ díl
zabalíme do plátku anglické slaniny a spíchneme párátkem. Udûlá-

V¯ROKY

me si pivní tûstíãko (mléko, pivo,
vejce a mouku) a zámotky obalíme
a smaÏíme. 4 velké celé brambory
peãeme ve slupce, jen tak na ro‰tu
v troubû do mûkka. Do majonézy
nadrobíme nivu a zamícháme.
Upeãené
brambory
podélnû
nakrojíme a trochu zmáãkneme,
aby se rozevﬁely a plníme majonézou s nivou.

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

Lep‰í neÏ jednou chybit – dvakrát i tﬁikrát se zeptat.
Latinské pﬁísloví


„Základním zákonem je svoboda v‰ech lidí uÏívat si sv˘ch sil
podle své vÛle k ochranû své vlastTh. Hobbes
ní pﬁirozenosti.“

„Tisíciletá minulost protéká
kaÏd˘m: dûláme nûco velkolepû
starého a historického, kdyÏ mluvíK. âapek
me ãesky.“

„Tﬁeba pﬁiznat, Ïe koãky mají víc
svûtské chytrosti neÏ psi – Ïe mají
více na mysli své vlastní zájmy a jsou
ménû slepû oddány zájmÛm sv˘ch
pﬁátel. Nás lidi pﬁirozenû takové
sobectví uráÏí.“ Jerome Klapka Jerome

„Lep‰í je maliãko se spravedlivostí, neÏ mnoÏství dÛchodÛ
·alamoun
nespravedliv˘ch.“

„Cílem ãinnosti je dobro.“
Avicenna

20. 2. – 20. 3.

Obrat k lep‰ímu potû‰í zejména ty jedince,
kteﬁí si aÏ doposud
pﬁíli‰ nevûﬁili. Objeví
se nové moÏnosti
v uzavírání nov˘ch smluv. Musíte si
v‰ak více vûﬁit, projevte více zdravého sebevûdomí. S pomocí hvûzd to
budete mít snaz‰í. V lásce se i flirt
mÛÏe promûnit v gejzír vá‰nû. Na
pracovi‰ti si ale nic nezaãínejte!!!

105/33

Beran

od 14. do 20. srpna 2008

14. srpna 2008
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Servis

Shakespeare v Ostravû – moc vydaﬁen˘ poãin
Divadelní festival podpoﬁen˘ OKD ukázal, Ïe Ïijeme v kulturním regionu
OSTRAVA (uzi) Na deset tisícovek lidí si vychutnalo v minul˘ch
dnech kouzlo letního divadelního
pﬁedstavení pod ‰ir˘m nebem, Shakespearovské slavnosti 2008 na
Slezskoostravském hradû. Za
v‰echno hovoﬁí následující poãty –
tﬁináctkrát se hrálo a tﬁináctkrát
bylo vyprodáno.

Druhou inscenací byla Bouﬁe.

„Ostrava ukázala, Ïe je kulturním mûstem. Lidé v celém na‰em
regionu si zaslouÏí velké kulturní
akce a dokáÏou je svou náv‰tûvností ocenit,“ shrnul herec a organizátor Vladimír Polák. Doplnil, Ïe bez
tak „silného“ garanta, jak˘m byla
OKD, by se festival tûÏko mohl
uskuteãnit.

Díky podpoﬁe tûÏební spoleãnosti mohli milovníci divadla vidût
ãtyﬁi hry jednoho z nejvût‰ích dramatikÛ v‰ech dob, Wiliama Shakespeara – Komedii omylÛ, Bouﬁi,
Richarda III. a Jak se vám líbí.
Poﬁadatelé se nechali sly‰et, Ïe
chtûjí se stejn˘m partnerem udûlat
z festivalu tradici. FOTO: Radek Luk‰a

Nadace OKD pozvala na divadelní festival rovnûÏ dûti z domovÛ.

Shakespearovské slavnosti se mohly uskuteãnit díky podpoﬁe OKD.

Marián Labuda v posledním kusu, Jak se vám líbí.

Jerzy Stuhr (vpravo) v hlavní roli v Richardovi III.

Jan Tﬁíska se pﬁedstavil coby otrok Kaliban v Bouﬁi.

Komedie omylÛ v podání hercÛ ostravsk˘ch divadel.

Lidé si vychutnávali kouzlo divadla pod ‰ir˘m nebem.

Richarda III. uvedl polsk˘ konzul Jerzy Kronhold (vlevo).

Osvûtlen˘ dÛlní vozík na nádvoﬁí s logem hlavního partnera.

Pﬁehlídku dûl velkého dramatika zavr‰ila hra Jak se vám líbí.

PokaÏdé bylo vyprodáno.

14. srpna 2008
V·E PRO VÁ· ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVOD≈OVACÍ TECHNIKU

Inzerce

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

20 000,- aÏ 400 000,70 000,- jiÏ od 1 333,- mûsíãnû
150 000,- jiÏ od 2 777,- mûsíãnû
300 000,- jiÏ od 5 444,- mûsíãnû
RPSN od 9,51%
R2/33

JSTE V BANKOVNÍM REGISTRU?
NEVADÍ!
Va‰ím ﬁe‰ením je nebankovní pÛjãka.
MÛÏete Ïádat i bez partnera.
Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
R162/33

Rychlé vyplacení – SMĚNKA

Venkovní kanalizace:
• PVC roury a tvarovky hladké pro vnûj‰í kanalizace
• PP a PE ãisticí kanalizaãní ‰achty a vpustû
• Betonové v˘robky pro venkovní kanalizace

VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

S MATERIÁLY PRO V¯STAVBU
• Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z ‰edé a tvárné litiny, litinové A OPRAVY INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ
poklopy, podzemní a nadzemní hydranty, mﬁíÏe a vzpûry a vpustû
• HD-PE trubky a tvarovky pro domovní pﬁípojky
MoÏnost nákupu a slev
• Ocelové pﬁíruby, fólie, tûsnûní, ‰rouby pozinkované a ãerné
Plynovody:
i pro maloodbûratele
• I-PE roury, armatury, chrániãky
Vodovody:

Domovní odpady:
• HT potrubí a tvarovky hladké pro vnitﬁní odpady s odolností do 100 °C
• NG potrubí a tvarovky tﬁívrstvé Polo – KAL NG („náhrada odpadní litiny “)
• Vpustû, sifony a odpady fy HUTTERER+LECHNER

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00

Ostatní:

SOBOTNÍ PRODEJ

• PVC roury drenáÏní, chrániãky pro vedení kabelÛ
• OdvodÀovací Ïlábky
• Stﬁe‰ní Ïlaby a okapy z PVC
• Vnitﬁní rozvody pitné vody, topení, mirelon
• Ostatní stavební doplÀky z plastÛ (vodomûrné ‰achty,
vpustû, mﬁíÏe, gajgry, Ïumpy, splachovaãe aj.)
• Betonové v˘robky pro terénní úpravy, dlaÏby, obrubníky

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

ZAMùSTNANCÒM OKD

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

✧ PRODEJ
R 159/33

Nabídka pÛjãky

R 17/33

Tel.: 739 320 185, 605 757 931

OKD, a. s.

Hledáme obchodní zástupce

vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná
v obchodním rejstﬁíku

NYNÍ AKCE

Nevratná pÛjãka v‰em!!!

DÛl Darkov

Tel.: 731 129 009, 772 227 002

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

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na
SL – ãíslo ﬁádku 229

âi‰tûní kanalizací
– povrchové provozy
jednotliv˘ch lokalit
R167/33

Kontaktní osoby:
Vojtûch Lnûniãka, vedoucí provozu sluÏeb,
DÛl Darkov, tel.: 596 465 079
Lumír Kaãmarãík, mistr provozu sluÏeb,
DÛl Darkov, tel.: 596 465 279
Vítûzslav Nelhybel, technik péãe o ZF-stavební,
DÛl Darkov, tel.: 596 465 005

V¯·E PÒJâKY

od 10 000 Kã

moÏnost pﬁeúvûrování nev˘hodn˘ch
krátkodob˘ch pÛjãek
a v˘hodná úroková sazba

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY
BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN
Kontakt: 608 779 999, 608 779 988, 596 920 747

R161/33

PÛjãíte: 10 000/20 000/ 30 000 Kã
Vrátíte: 11 628/23 256/34 884 Kã
Volejte: 774 828 496

R136/33

100 m vpravo za mostem
Rudná–Fr˘decká smûr Vratimov

VelkoodbûratelÛm poskytujeme
mnoÏstevní slevy!!!
Telefon: 596 237 498-9, Fax: 596 238 970, E-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz, www.pcvalfa.cz

HOTOVOST
Až 5 mil. na zavolání

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice
R124/33
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• Vût‰í béÏovû hnûdou stylovou
sedaãku 3+1+1 ve v˘borném
stavu. Cena dohodou. Spûchá.
Inf. na tel.: 736 446 119. B314/33
• Poãítaã s operaãním systémem
Windows XP (servis pack Z),
procesor Intel Celeron 2,4o
GHz, operaãní pamûÈ 256 MB,
harddisk 40 giga, grafická karta
Ovidia Ge Force 4, monitor 15
palcÛ, klávesnice, my‰, bedniãky, multifunkãní zaﬁízení HP.
Cena dohodou. Inf. na tel.:
B315/33
604 552 330.
• ·tûÀata jork‰írského teriéra bez
p. p., jsou to tﬁi pejsci. Otec
v˘stavní s p. p., matka bez p. p.
Oãkovaná, odãervená, kupírované ocásky, k odbûru od 12. 8.
2008. Cena 6 500 Kã. Inf. na tel.:
B316/33
608 729 376.

Pro inzerci
v t˘deníku Horník

VOLEJTE
596 264 803 nebo 732 829 149

ZDARMA

• ·tûÀata ãivavy bez p. p., odãervená, oãkovaná, pûkná v typu,
nauãená ãistotû, plnû socializovaná, oba rodiãe u nás k vidûní.
K odbûru je‰tû fenka. Inf. na tel.:
B317/33
Orlová 723 268 694.
• DÛm v Petrovicích u Karviné,
moÏnost 3 bytov˘ch jednotek
s vlastními vstupy. GaráÏ pro 2
auta, zahrada 8 arÛ. Pozemek je
oplocen˘. Informace na tel.:
B318/33
603 870 618.
• Rodinn˘ dÛm v Petrovicích u
Karviné, 3 samostatné byty. Inf.
B319/33
na tel.: 604 129 174.
2
• Pozemek 1 700 m v Mankovicích u Oder – polosamota. Oplocen˘, elektﬁina a malá studna.
Cena dohodou. Inf. na tel.:
B320/33
728 323 276.
• Plechov˘ panelov˘ radiátor
800/600/21, 3 roky v provozu.
Rekonstrukce. Cena 500 Kã. Inf.
B321/33
na tel.: 604 669 205.
• Kompletní loÏnici, svûtle hnûdá
v kombinaci s tmav‰í. Cena 5 000
Kã. Inf. na tel.: 732 813 330.
B322/33

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
Inf. na tel.: 603 775 296. B323/33

✧ BYTY
• Vymûním byt 3+1 vût‰ích rozmûrÛ v Karviné, za jak˘koli v Ostravû. Inf. na tel.: 775 408 237 nebo
B324/33
775 675 944.
• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B325/33
tel.: 775 370 371.

✧ BYTY
• Prodám elektroskútr 350 W.
Nejet˘, v záruce. Zdravotní
dÛvody. Inf. na tel.: 731 738 875.
B326/33

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

• Prodám kompletní pﬁední a
zadní svûtla k autu VAZ Îiguli
2105-07. Levnû. Inf. na tel.:
606 123 486, 776 683 545.

V SRPNU 2008

B327/33

• Investice stavební (ISTAV)

–

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

–
–

• Opravy stavební (OSTAV)

46, 137

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

345, 589, 640, 641, 642, 702
–

• Zahlazování následkÛ
hornické ãinnosti (ZNHâ)

–

• Prodám 4 ks zimní pneu Fulda
175/65/13, pÛvodní cena 1 180
Kã/ks, nyní 800 Kã/ks. Málo jeté,
pouÏívané jednu sezonu. Dva
kusy zimní pneu Sava 175/64/14
na disku ET 24 Xsara, Peugeot,
jako nové, pÛvodní cena 1 250
Kã/ks, nyní 850 Kã/ks. Dva kusy
letní pneu Kleber 175/65/14 na
disku ET 24 Xsara, Peugeot
najeto 1 000 km, pÛvodní cena
1 400 Kã/ks, nyní 850 Kã/ks. Inf.
B328/33
na tel.: 604 669 205.

Wyjazdy
do
Polski
to
du˝a
szko∏a
Górnik
Dzi´ki umowie z OKD do Karwiny wróci∏a ligowa pi∏ka
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Dzieƒ Górnika w muzeum pod Landekem 2007.

Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek

Przed Dniem Górnika
Âwi´to pe∏ne gwiazd i dobrej zabawy
REGION (bk) W wielkim stylu
zapowiadajà si´ tegoroczne obchody Dnia Górnika.
Organizowane przez spó∏k´
w´glowà OKD obchody najwa˝niejszego po tej stronie Olzy Êwi´ta
górników odb´dà si´ w ostatnià
wakacyjnà sobot´ 30 sierpnia w
Muzeum Górniczym OKD w Ostrawie-Petrzkowicach. Ich przys∏owiowym gwoêdziem b´dzie legenda
Êwiatowego rocka, jedna z najbardziej lÊniàcych gwiazd na Êwiatowej
scenie muzycznej w latach siedemdziesiàtych ub. wieku, brytyjska
grupa „The Sweet”. W Czechach
wystàpi jeszcze w Libercu i Kunowicach, tam jednak bilet na jej koncert
b´dzie kosztowaç ponad 550 koron.
Pod Landekiem b´dzie jà mo˝na
widzieç i s∏yszeç za 90 Kcz.
Z gwiazd czeskiej sceny artystycznej zaproszono popularny
zespó∏ rewiwalowy „The Bac-

kwards”, szumperskà grup´ „o5 &
Radeãek” oraz popularnà ostrawskà piosenkark´ Mari´ Rottrowà.
Na uroczystoÊciach, nazwanych
tym razem Festynem Górniczym
OKD, nie zabraknie naturalnie
konkursu o najlepszy wypiek
domowy oraz rajdu rowerowego
dooko∏a kopalƒ OKD na trena˝erach rowerowych, organizowanych
przez Stowarzyszenie Obywatelskie „Âwi´ta Barbara”. Zysk z tych
imprez przeznaczony zostanie jak
zwykle na pomoc rodzinom górniczym bez ojca. Sprawà oczywistà
jest scena dla dzieci, która bawiç
b´dzie przede wszystkim m∏odsze
ratoroÊle festynowych goÊci.
Uroczyste obchody Dnia Górnika organizowaç b´dà tak˝e poszczególne kopalnie OKD. W sobot´ 6
wrzeÊnia zaproszà do wspólnej
zabawy za∏ogi kopalƒ „Karwina“
(Kino Letnie w Or∏owej), „Darków“ (Park im. BoÏeny Nûmcowej
w Karwinie) oraz „Pasków“ (boisko
w Starziczu). Ca∏y cykl uroczystoÊci
górniczych zamknie stonawska
Kopalnia „âSM“, która zorganizuje
obchody Dnia Górnika w sobot´ 13
wrzeÊnia w parku im. B. Nûmcowej
w Karwinie.
Zobaczymy w Ostrawie: The Sweet
FOT. www.thesweet.com
2008.

TEMAT

TYGODNIA

Zapomnijmy o tym, ˝e w´giel b´dzie tani
KATOWICE (am) W krótkim
wywiadzie udzielonym katowickiej
„Trybunie Górniczej”, dr in˝.
Urszula Ozgi-Blaschke z Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energià Polskiej Akademii
Nauk, odpowiadajàc na pytanie,
jak d∏ugo mogà si´ utrzymaç wysokie ceny w´gla koksowego, stwierdzi∏a, ˝e „Realizuje si´ mnóstwo
inwestycji, w∏aÊciwie wszyscy producenci inwestujà w nowe moce
wydobywcze, ale zwi´kszenie produkcji w´gla nie nastàpi z dnia na
dzieƒ. Niektóre plany inwestycyjne

by∏y wczeÊniej wstrzymywane, na
przyk∏ad po 2005 roku, gdy nastàpi∏
spadek cen. JeÊli jednak nawet
w´gla na rynku b´dzie wi´cej, to
ceny nie spadnà, bo koszty produkcji sà wy˝sze. Rosnà koszty robocizny, materia∏ów, energii, stali,
wyposa˝enia kopalƒ, tak wi´c producenci w´gla nie b´dà chcieli
obni˝aç cen. Gdyby jednak popyt i
poda˝ by∏y zrównowa˝one, to ju˝
rynek sprawi, ˝e ceny b´dà spadaç.
We wszystkich prognozach jednak
mówi si´, ˝eby zapomnieç o tym, ˝e
w´giel b´dzie tani.”

CARBOKOV

Górnik

DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW
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KARWINA (bk) Pora˝ka drugoligowej dru˝yny pi∏karskiej MFK
OKD Karwina od HFK O∏omuniec
0:2 boli. Tym bardziej, ˝e Hanacy
na pewno nie byli lepszym zespo∏em. Taka jednak jest pi∏ka. Raz
daje szcz´Êcie, raz zawód. Dlatego
te˝ jest taka pi´kna.
Pomimo sobotniej przegranej
karwiƒscy kibice futbolu majà jednak wi´cej powodów do zadowolenia, ni˝ smutku. Na pi´knie odremontowanym kosztem 55 milionów
koron stadionie mogli po latach
znów „na w∏asnych Êmieciach”
oglàdaç najwy˝szej klasy pi∏k´ i
prze˝ywaç
najlepsze sportowe
emocje. Górników mo˝e tylko cieszyç, ˝e za odrodzeniem karwiƒskiego futbolu nie stoi nikt inny, jak
spó∏ka w´glowa OKD.
„JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e mamy
znów lig´. Otwarcie przyznaj´, ˝e
bez poparcia OKD nie by∏oby to
mo˝liwe. Miasto inwestuje w utrzymanie obiektów sportowych i
wychowanie sportowe m∏odzie˝y.
Profesjonalna liga pi∏karska, to jednak troch´ drogi orzech do zgryzienia. Bez wsparcia sponsorów,
wÊród których jasnà jedynkà jest
OKD, nie podj´∏oby tego wyzwania” – powiedzia∏ prezes MFK

Dobrym partnerem sparringowym MFK OKD Karwina jest
Odra Wodzis∏aw. Zdj´cie z meczu towarzyskiego 22 lipca br.

W meczu z O∏omuƒcem Miejski Klub Futbolowy OKD Karwina
Fot: Ivo Dudek
wystàpi∏ w koszulkach z nowym logem OKD.
OKD Karwina i zast´pca prezydenta miasta Jan Wolf.
Znak firmowy OKD karwiƒscy
pi∏karze noszà od wiosny. Równie˝
dlatego dru˝yna znajduje si´ ciàgle
jeszcze w budowie. Bez wzgl´du na
to, cele karwiƒskiego futbolu nie sà
skromne. „W II czeskiej lidze jesteÊmy nowicjuszem. Musimy najpierw troch´ si´ rozejrzeç i popróbowaç si∏. Wierz´ jednak, ˝e nasza
kadra jest na tyle mocna, aby graç o
miejsce gdzieÊ w Êrodku tabeli“ –
utrzymuje Jan Wolf.
Budowaç na czym jest. Spó∏ka
OKD zosta∏a generalnym partnerem klubu i wspiera nie tylko
pierwszà kadr´, ale tak˝e dru˝yny
dzieci´ce i m∏odzie˝owe. W MFK
OKD Karwina jest ich osiemnaÊcie.
A ch∏opcy nie przynoszà górnikom
wstydu. Trampkarze walczà w II
lidze m∏odzie˝owej, uczniowie atakujà krajowà czo∏ówk´. „W tej
kategorii jesteÊmy konkurentami
ostrawskiego Banika, O∏omuƒca,
Brna, Jihlawy, Zlina czy Witkowic.
Nasi ch∏opcy sà dla nich równorz´dnymi rywalami“ – nakreÊla

przysz∏e mo˝liwoÊci prezes Wolf.
Dodatkowym atutem karwiƒskich pi∏karzy jest bliskoÊç Polski.
Klub rozwija szerokà wspó∏prac´ z
partnerami z zagranicy, dzi´ki
czemu jego gracze mogà wyrywaç
si´ z kr´gu a˝ nadto znanych krajowych rywali i próbowaç swych si∏ z
innym przeciwnikiem.
„Jak tylko jest okazja, wyje˝d˝amy na mecze towarzyskie lub turnieje do Zebrzydowic, Jastrz´biaZdroju, Wodzis∏awia Âlàskiego i
innych polskich miast. Polacy prezentujà nieco inny styl futbolu i
spotkania z nimi to szczególnie dla
dzieci i trampkarzy ogromna szko∏a
pi∏karskich umiej´tnoÊci. Wierz´,
˝e wykorzystajà te doÊwiadczenia
równie˝ w rozgrywkach krajowych“ – planuje Jan Wolf.
Dla fanów futbolu przypomnijmy, ˝e najbli˝sze spotkanie u siebie
karwiƒscy pi∏karze rozegrajà w
sobot´ 23 sierpnia od godz. 17.00.
Ich rywalem b´dzie dru˝yna SIAD
Most. Program rozgrywek mo˝na
znaleêç w internecie pod adresem
www.mfkkarvina.cz.

JeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo, OKD nie oszcz´dza
Nowy sprz´t ochrony indywidualnej i ubrania robocze za pó∏ miliarda
OSTRAWA (bk) Wszystko wskazuje na to, ˝e ju˝ w najbli˝szym
czasie górnicy, tak˝e ci z firm
zewn´trznych, b´dà zje˝d˝aç pod
ziemi´ w nowych zielonych
koszulkach z bia∏ymi pasami i
logem OKD. Powinno si´ w nich
robiç lepiej, ponadto górnicy b´dà
lepiej widoczni. Bia∏e „ozdoby” to
oczywiÊcie elementy odblaskowe.
Jeszcze w tym roku powinno ich
do kopalƒ spó∏ki w´glowej OKD
trafiç 25 tysi´cy, a do 2010 roku
kolejnych 110 tysi´cy sztuk.
Program modernizacji i doskonalenia Êrodków indywidualnej
ochrony górnika to w chwili obecnej jeden z priorytetów polityki
OKD. „Do koƒca 2010 roku dojdzie do kompletnej wymiany niemal wszystkich u˝ywanych pod
ziemià Êrodków ochrony indywidualnej. Wprowadzone zostanà
nowe rozwiàzania, reprezentujàce
najwy˝szy Êwiatowy strandard. W
taki sprz´t sà wyposa˝ane kopalnie w najbardziej rozwini´tych
krajach” – podkreÊli∏ zakres zmian
dyrektor generalny i prezes zarzàdu OKD Klaus-Dieter Beck.
W sumie powinno to wszystko
kosztowaç pó∏ miliarda koron.
JeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo.
spó∏ka jednak nie oszcz´dza. A co
za te pieniàdze dostanà górnicy?
„Horník” pisa∏ ju˝ na ten temat,
ale chyba warto przypomnieç.

Przede wszystkim b´dà to nowe
lampy nahe∏mne T 1005.1 o rozmiarach akumulatora 12 x 2 x 10
cm i masie 0,8 kg. Sà wi´c lekkie, a
Êwiecà lepiej i d∏u˝ej ni˝ obecne.
Na razie testuje si´ pierwszych 100
sztuk i jeÊli wszystko b´dzie graç,
do koƒca bie˝àcego roku OKD
zakupi kolejnych 1000 takich lamp,
a do 2010 roku – 17 tysi´cy.
Tyle samo, co lamp, b´dzie
nowych aparatów ucieczkowych.

W takich koszulkach pracowaç
powinni
niebawem
Fot: HBZS
wszyscy górnicy.

W tym temacie brakuje konkretnych informacji. Trwajà testy
zgodnoÊci z w∏aÊciwà normà oraz
konsultacje z Czeskim Urz´dem
Górniczym. W ka˝dym wypadku
nowe aparaty b´dà te˝ l˝ejsze i
mniejsze od obecnych i przyczynià
si´ tym samym do lepszego komfortu pracy górnika. Wymiana
aparatów ucieczkowych rozpocznie si´ w styczniu 2009 roku.
Spó∏ka kupi dalej nowe bezpieczne, a zarazem wygodne buty
robocze w iloÊci 20 tysi´cy par do
2010 roku. Do testów przyj´to pi´ç
ró˝nych typów obuwia. Testowane
sà jednoczeÊnie nowe ubrania
robocze z naszywkami odblaskowymi. Do roku 2010 planowane
jest kupno 22 tysi´cy nowych
ubraƒ roboczych, pierwsze powinny trafiç do kopalƒ ju˝ w tym roku.
Na dole pojawià si´ wreszcie
nowe, najwy˝szej klasy urzàdzenia
do monitorowania zagro˝eƒ. Chodzi o wykrywacz wielogazowy
Dräger X-am 5000, s∏u˝àcy do
wykrywania metanu, tlenku i dwutlenku w´gla oraz tlenków azotu.
Na razie zakupiono 160 sztuk, jeÊli
sprawdzà si´ w praktyce, to do
koƒca br. OKD kupi kolejnych
1000 takich detektorów. U˝ywane
dotàd metanomierze Signál 2
zastàpià do koƒca bie˝àcego roku
nowe aparaty Signál 5. OKD kupi
ich ∏àcznie 400 sztuk.
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V Karviné prohrál lep‰í t˘m
O první druholigové body bude MFK OKD bojovat v Ústí

Sourada: Na paniku je brzy
KARVINÁ (tam) Do tolika ‰ancí
jako jeho spoluhráã z útoku Martin
Opic se sice David Sourada nedostal, pﬁesto byl po poráÏce od HFK
Olomouc (0:2) také poﬁádnû zklaman˘. Jeho t˘m nedal z ﬁady ‰ancí
ani gól a ãást viny bere Sourada i
na sebe. Na paniku je ale podle nûj
pﬁece jen pﬁíli‰ brzy.
„Obvykle se tomu ﬁíká lekce
z produktivity. Ale v tomto pﬁípadû
soupeﬁ ani Ïádné ‰ance nemûl.
Prostû dvakrát vystﬁelil na bránu a
dvakrát mu to tam spadlo. To byl
‰ok hned na úvod, ale brzy jsme se
z toho vzpamatovali a Olomouc
pﬁehrávali. Mûli jsme celkem si patnáct ‰ancí, z toho ‰est naprosto
tutov˘ch, ale netrefil se nikdo, ani

já ne. A fotbal se hraje na góly,
nikoliv na ‰ance, proto jsme prohráli.
Nesmíme zaãít panikaﬁit, bylo to
teprve druhé kolo. Jsme sice na
posledním místû, ale kdyby se nám
mûla rozklepat kolena z toho, Ïe
jsme v sestupovém pásmu, byl by
s námi konec. Já to beru tak, Ïe
máme je‰tû 28 kol pﬁed sebou a na
nûjaké závûry je je‰tû hodnû brzy.
Máme dost zku‰en˘ch hráãÛ, kteﬁí
by mûli zabrat a táhnout t˘m v dal‰ích zápasech. Vûﬁím, Ïe první druholigové body dovezeme uÏ z Ústí.
Pokud budeme hrát stejnû dobﬁe
jako proti HFK a navíc nûjakou tu
‰anci promûníme, rozhodnû to není
nereálné.“
David Sourada

Baníkovci hrají proti Brnu
uÏ v sobotu v sedm veãer
OSTRAVA (tam) Velké zklamání
bylo vidût na tváﬁích fotbalistÛ
Baníku Ostrava, kteﬁí pﬁijeli z Jablonce s prázdnou. Prohráli tam 1:2,
kdyÏ zejména v prvním poloãase
vypadali hodnû bezradnû.
Martin Opic (v zeleném) se stal nechtûnû rekordmanem utkání proti HFK, kdyÏ „zazdil“ celkem ‰est
FOTO: Ivo Dudek
gólov˘ch pﬁíleÏitostí.
KARVINÁ (tam) Kdo to nevidûl,
neuvûﬁí. Fotbalisté MFK OKD
Karviná si bûhem zápasu proti
HFK Olomouc vypracovali patnáct
gólov˘ch akcí, ale síÈ za zády brankáﬁe DoleÏala nerozvlnili. Nepromûnili dokonce ani penaltu, proto
nakonec podlehli Olomouci 0:2.

v 18. a Galajda ve 23. minutû rozhodli o vítûzství soupeﬁe…
Vypadalo to, Ïe na zaãátku zápasu bojovali Karvin‰tí více neÏ s Olomoucí pﬁedev‰ím s vlastní nervozitou. Dvakrát vydláÏdili soupeﬁi
cestu pﬁed Blahovu bránu a dvakrát
na to doplatili. Ve 23. min. to vypa-

MFK OKD Karviná–HFK Olomouc 0:2 (0:2). Branky: 18. Korãián,
23. Galajda, rozhodãí: Drábek, ÎK: Opic, Dittrich – Kalvoda, Luká‰ek, 2950 divákÛ. MFK OKD: Blaha – Hoffmann (35. Jeliã), Buryán,
Gill, Juska – Macek (60. Juroszek), R˘del, Dittrich, Milosavljev –
Sourada (80. Richter), Opic. Trenér: Leo‰ Kalvoda.
Trenér Leo‰ Kalvoda vûdûl, Ïe
zápas proti jeho b˘val˘m svûﬁencÛm z HFK Olomouc nebude jednoduch˘. „Mají vynikající obranu a
rychlé útoãníky Korãiána a Galajda. Na ty si musíme dát obzvlá‰È
pozor,“ varoval je‰tû pﬁed zaãátkem utkání. V˘sledek? Korãián

dalo s domácím t˘mem ‰patnû,
fanou‰ci se zaãali bát debaklu. Ale
právû v tûchto chvílích zabrala karvinská ma‰ina naplno a zaãala si
vytváﬁet jednu ‰anci za druhou. Jen
útoãník Martin Opic jich mûl celkem ‰est, nepromûnil ani jednu.
„Kombinace se nám celkem daﬁila,

do zakonãení jsme se dostávali, ale
v koncovce jsme mûli nehoráznou
smÛlu,“ povzdechl si nejlep‰í stﬁelec Karviné v loÀské sezonû. Jeho
slova potvrdil záloÏník R˘del
nepromûnûnou penaltu! „R˘dla
dobﬁe znám a vûdûl jsem, Ïe si
hodnû vûﬁí. A kdyÏ si pravák vûﬁí,
stﬁílí vût‰inou po své levé ruce. Tak
jsem to tam riskl a vy‰lo to,“ smál se
po zápase olomouck˘ brankáﬁ Martin DoleÏal, kterému mohli spoluhráãi za vítûzství dûkovat.
A Karviná? Po dvou zápasech je
bez bodu na posledním místû
druhé ligy, ale flintu do Ïita rozhodnû nehází. „Pokud pﬁedvedeme
takov˘ v˘kon i v dal‰ích zápasech,
máme ‰anci na úspûch. Takovou
stﬁeleckou smÛlu snad uÏ mít nebudeme,“ podotkl trenér Leo‰ Kalvoda. Ode dna by se mohli karvin‰tí
fotbalisté odrazit uÏ ve tﬁetím kole
na hﬁi‰ti Ústí nad Labem.

Karviná Handball Cup startuje uÏ pﬁí‰tí t˘den
Leto‰ní roãník se koná v rámci Evropsk˘ch dnÛ kultury a sportu v Karviné
KARVINÁ (tam) Gigantick˘ turnaj mlad˘ch házenkáﬁÛ a házenkáﬁek je opût po roce za dveﬁmi.
HCB OKD Karviná poﬁádá ve
spolupráci s mûstem Karviná uÏ
15. roãník mezinárodního házenkáﬁského turnaje mládeÏe Karviná Handball Cup 2008. Hrát se
bude od 20. do 23. srpna v Karviné a nûkolika okolních mûstech
na‰eho regionu.
MládeÏnick˘ turnaj Karviná
Handball Cup má uÏ dlouhou tradici a kaÏdoroãnû také velk˘ a
pozitivní ohlas. Napﬁíklad loni se
turnaje zúãastnilo 136 mládeÏnick˘ch t˘mÛ z osmi zemí Evropy
(Chorvatska, Estonska, Itálie,
Litvy, Nûmecka, Polska, Slovenska a âeské republiky). Bûhem tﬁí
dnÛ odehrálo 2043 házenkáﬁek a
házenkáﬁÛ v pûti chlapeck˘ch a
pûti dívãích kategoriích 501 utkání, ve kter˘ch padlo pﬁesnû 13 051
branek. Zápasy turnaje ﬁídilo 58

rozhodãích, domácích a slovensk˘ch. „Celá leto‰ní akce se bude
konat v rámci Evropsk˘ch dnÛ
kultury a sportu v Karviné,“ informoval prezident HCB OKD Karviná Pavel Halada. „Kromû sportovních utkání je pro úãastníky i

diváky turnaje pﬁipraven bohat˘
spoleãensk˘ a kulturní program,
na kter˘ bych chtûl v‰echny
pozvat.“
A v‰ichni v Karviné doufají, Ïe
se bude stejnû jako v minul˘ch
letech daﬁit také domácím t˘mÛm.

„V sobotu pÛjdeme tvrdû
za vítûzstvím,“ slíbil
útoãník David Stﬁihavka
„Pﬁed zápasem jsme si ﬁíkali, jak
musíme pokr˘t soupeﬁovy standardky a hned v ‰esté minutû
z první z nich dostaneme gól. A
navíc z takového místa, kde by se
to stávat rozhodnû nemûlo,“ zlobil

V sobotu mají ostrav‰tí fotbalisté co napravovat. V cestû jim stojí
zatím suverénní Brno, pﬁesto Baník laãní po vítûzství.
FOTO: Pavel Majer

Z

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Jablonec–Baník Ostrava 2:1,
po 2. kole: 1. Brno, 2. Sparta a 3.
Jablonec po 6, ...8. Baník 3.
II. liga: MFK OKD Karviná–HFK
Olomouc 0:2, po 2. kole: 1. HFK
Olomouc 6, 2. âáslav 6, 3. Bohemians 1905 6, …9. Fulnek 2, 10.
Opava 1, 14. Tﬁinec 1, 15. Vítkovice
0 a 16. Karviná 0. MSFL: Fr˘dekMístek–Bﬁeclav 5:0, KromûﬁíÏ v.

CO

Tﬁpytivé trofeje jsou pﬁipraveny i letos.

FOTO: Ivo Dudek

se záloÏník Mario Liãka. V˘kon
Baníku to nadlouho ovlivnilo, teprve po pﬁestávce se pomalu dostávali do tempa a soupeﬁe zmáãkli.
„·ance byly, já i Venca Svûrko‰
jsme mohli vyrovnat, ale nevy‰lo
to. Naopak Jablonec z náhodné
akce zv˘‰il a na vyrovnání jsme uÏ
nedosáhli ani pﬁes vstﬁelen˘ gól,“
litoval David Stﬁihavka.
Stﬁihavka a jeho spoluhráãi vûﬁí,
Ïe v˘padek z Jablonce napraví
v sobotu proti Brnu. „Víme, Ïe Brno
dvakrát vyhrálo, ale pÛjdeme tvrdû
za vítûzstvím. Tﬁi body musí zÛstat
doma,“ burcuje ostravsk˘ útoãník.
Zápas Baník-Brno byl z nedûlního termínu pﬁesunut na sobotu
od 19 hodin.

Ostrava B 2:0. Divize E: Velké Karlovice–Poruba 1:3, Hranice–Havíﬁov 1:0, Kravaﬁe–Orlová 2:2. Okresní pﬁebor: Sj Rychvald–Doubrava
4:3, Havíﬁov B–Louky 5:0, V.
Bohumín–FK Bohumín B 1:1, Petrovice B–MFK Karviná B 2:4, H.
Îukov–Sn Orlová 3:0, VûﬁÀovice v.
TJ Petﬁvald 3:1, Tûrlicko–âSAD Havíﬁov 2:0, Domaslavice–B. F. Orlová
5:2, B. Rychvald–H. Bludovice 1:4.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – I. liga: Baník–Brno (19),
divize E: Poruba–M. Albrechtice,
Orlová–Brumov a Havíﬁov–R˘maﬁov (v‰e 10.15), okresní pﬁebor:
Doubrava–H. Bludovice, B. F.
Orlová–B. Rychvald, TJ Petﬁvald–Tûrlicko, Sn Orlová v. VûﬁÀo-

vice, V. Bohumín–Louky, Sj Rychvald MFK Havíﬁov B (v‰e 16.30).
NEDùLE
MSFL: Baník Ostrava B–Znojmo
(10.15), okresní pﬁebor: âSAD
Havíﬁov–Domaslavice, MFK Karviná B–H. Îukov a FK Bohumín
B–L. Petrovice B (v‰e 16.30).
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