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10. ãervence 2008

Zdaﬁ buh,
synci i dûvuchy,
Hornik fãil zdravi ni enem
haviﬁe, svoje ãtenaﬁe, ale aji v‰ecky ty, keﬁi pﬁi‰li na Colours of
Ostrava. Bo to hudebni ‰ileÀstvi
podporuju kromû inych i na‰a
firma OKD, tuÏ zme na rotaãce
navic pﬁitoãili deset tisíc kusku
tych haviﬁskych novin. Myslime,
Ïe se v nim v‰eci fajnû poãitatû. A
jak tak urobitû, moÏetû se z nûho
zrobiÈ ãapku proti slunku, daÈ se
ho na palu proti de‰ãu, pﬁikryÈ se
z nim proti zimû, sednuÈ se na
Àho, abystû nûlapli vlka… Jednoducho po haviﬁsku povûzene:
Hornik je multifunkãni! Ni abystû s nim po pouÏiti mignuli kajsik
na zem. Bo potym by byl v tych
arealach svinski burdel! TuÏ uÏijtû se tych hudebnich Kolorsuv a
teÏ teho na‰eho koloroveho platku.
Va‰ Juzek, ‰efredaktor
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Krajské mûsto záﬁí barvami
díky Colours of Ostrava 2008
Generální partner

10. 7. – 13. 7. 2008

Poãasí slibuje
horko i mokro
• ãtvrtek 10. ãervence
polojasno, ojedinûle slab˘ dé‰È
noãní teploty 12 – 8 °C
denní teploty 20 – 24 °C
jihozápadní vítr (3 – 6 m/s)

• pátek 11. ãervence
vût‰inou polojasno
noãní teploty 14 – 10 °C
denní teploty 25 – 29 °C
jiÏní vítr (2 – 5 m/s)

• sobota 12. ãervence
polojasno, veãer pﬁeháÀky, bouﬁky
noãní teploty 20 – 16 °C
denní teploty 27 – 31 °C
jiÏní vítr (2 – 6 m/s)

• nedûle 13. ãervence
polojasno, bûhem dne od západu
oblaãno aÏ zataÏeno, na vût‰inû
území pﬁeháÀky aÏ bouﬁky, hrozí
i kroupy a pﬁívalové de‰tû
noãní teploty 19 – 15 °C
denní teploty 23 – 27 °C
jiÏní vítr (2-6 m/s), pﬁi bouﬁkách
zesílí
(uzi)
PS: Na poslední den je pﬁedpovûì
podle meteorologÛ z OstravyPoruby jiÏ s men‰í zárukou.

JAK

âtyﬁdenní hudební show podporuje tûÏební spoleãnost OKD
OSTRAVA A máme to tady!
Hudební událost roku – Colours of
Ostrava. Sedm˘ roãník tohoto ãtyﬁdenního mezinárodního hudebního
festivalu se koná od ãtvrtka 10. ãervence do nedûle 13. ãervence v unikátním prostﬁedí Slezskoostravského hradu, na âerné louce a na
nûkter˘ch dal‰ích místech na‰eho
krajského mûsta.
Tam v‰ude se rozpoutá smr‰È

TO VIDÍ STRYK

zvukov˘ch a optick˘ch vjemÛ,
pﬁedstaví se plejáda hudebních
hvûzd a netradiãních divadelních
scén. O mimoﬁádnou atmosféru se
postará více neÏ 100 kapel a DJs
zahraniãní i domácí scény nejrÛznûj‰ích hudebních ÏánrÛ od world
music pﬁes rock aÏ po alternativu.
Nebude chybût ani ﬁada doprovodn˘ch programÛ: divadelní
pﬁedstavení, areál dûtsk˘ svût,

kinokavárna, workshopy salsy ãi
bubnování, filmy a diskusní
fórum.
Colours of Ostrava je drÏitelem
cen Andûl za Událost roku 2005 a
2006 (za rok 2007 je na tuto cenu
nominován) a v anketû ALMA se
stal tﬁikrát po sobû Hudební událostí roku.
Oãekává se, Ïe na toto nejen
hudební, ale vÛbec kulturní ‰ílen-

ství se dostaví rekordní poãet
náv‰tûvníkÛ. Loni branami Colours
pro‰lo dvacet tisíc lidí.
A problémy? Ty se neoãekávají.
I kdyÏ poﬁadatelé situaci nepodceÀují. I pﬁesto, Ïe v pﬁedchozích roãnících „ostravsk˘ch barev“ hudební nad‰enci ukázali, Ïe se umûjí
chovat. Vûﬁme, Ïe tomu bude i tentokrát. Tak tedy dobrou zábavu.
Josef Lys, ‰éfredaktor

LOJZEK

Dovolena ‰la bokem
Sedûli zme v pondûli u piva Na
Upadnici, kdyÏ naraz pravi Poldek:
„Tak je to, Lojzek, domluvene. VyraÏame na Ostravicu! Spakuj se v‰ecko
potﬁebne, hlavnû nûzapomni penize,
bo v hospodach je draho, a v patek po
obidû pﬁijedu! Stara se mnu nûbudû,
bo vyraÏa z vnuãatami na slovensku
·iravu. Ja sem se z teho vyvliknul!“
„To je v‰ecko fajne, Poldeãku, ale
musim tû zklamaÈ. Pﬁi‰ti tydiÀ musim
byÈ v Ostravû, bo je tyn festival
Colours of Ostrava! A na tym nû-

smim chybûÈ. Je mi lito, ale buì pojedem o tydiÀ pozdûj‰i, nebo vubec!“
zchladil sem jeho nad‰eni, ale musim
pﬁiznaÈ, Ïe aji mû to sralo! Poldek
vyvalil pﬁekvapenim oãi a zklamanû
pravil: „A to tam fakt musi‰ byÈ?“
„Nûzlob se, ale musim! Jednak idû o
fajnovu hudbu, kdy se sam vyberu, na
co chcu isÈ, a potym co bych to byl za
Ostravaka a haviﬁa, kdybysem na
takim vyjimeãnym festivale chybûl!?“
vysvûtlil sem mu. „S tym Ostravakem
to e‰ãe kapuju, bo si se tam narodil,

ale co s tym ma spoleãneho haviﬁina?“ zeptal se Jiﬁik. „Ty nûvi‰, Ïe jednym ze sponzoruv festivala su OKD?

Nûidû ale enem o finanãni pﬁispûvek.
Loni na kolorsach poﬁadaly sutûÏ o
to, kolik ludi se vejdû do dulniho
vozika a vãil pﬁipravili sutûÏ, keru
e‰ãe tu v âesku nikdo nûpoﬁadal: idû
o to, aby se kaÏdy sam vytvoﬁil svuj
komiks. Na webu www.hornickykomix.cz se vybere‰ obrazki a sam ku
nim napi‰e‰ svuj pﬁibûh. No a vyhraÈ
moÏe‰ let v balonû. A to chcu teÏ zkusiÈ. A navic idû o to pﬁekonaÈ loÀski
rekord festivala, kdy na Àho pﬁi‰lo
dvacet tisic ludi, keﬁi vypili devût set

sudu piva. To by v tym byl ãert, aby
nas vãil nûbylo vic a nûvypili zme tych
beãek tisíc! TakÏe, Poldek, aÏ za
tydiÀ, ja?!“ Poldek chvilu brblal
cosik, Ïe ta sutûÏ s komiksem je po
cele leto, ale uÏ mû nûpﬁemluval.
Enem Erìa se rypnul: „Chlopi, vitû,
kera roba by byla pro Lojzka, kdyby
nemûl Maﬁu, nejlep‰i? Ta, kera ma
rozumu za dvuch!“ Chtûl sem cosik
ﬁecÈ, ale raãi sem drÏel pysk! V‰ak to
nûma jak utecÈ…
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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ÚVODEM
Cel˘ svût v Ostravû
„KdyÏ
mû
nûco rozãílí nebo
je mi z nûãeho
smutno, vezmu si
sluchátka s nûjakou fajn hudbou
a jdu nûkam do
pﬁírody.
KdyÏ
hledám inspiraci, cestuji.“
Tyto pocity se neúnavnou celoroãní prací snaÏíme pﬁenést
do leto‰ních barev Ostravy. JiÏ tradiãní festivalová nabídka vypukne
právû dnes 10. ãervence v 15.00
otevﬁením festivalov˘ch bran.
Na dvanácti hudebních scénách
ve ãtyﬁech dnech budete mít moÏnost zhlédnout a poslechnout si
skvosty svûtové hudby. Rozbíhá se
maraton koncertÛ, divadelních
pﬁedstavení, projekcí a workshopÛ,
kter˘ potrvá do pÛlnoci nedûle 13.
ãervence. Hlavními hvûzdami dal‰ího programu jsou irská zpûvaãka
s nezamûniteln˘m hlasem Sinéad
O’Connor (sobota 12. 7.), zakladatelé rave scény Happy Mondays
(pátek 11. 7.), jedna z nejlep‰ích
souãasn˘ch elektronick˘ch kapel
Goldfrapp (sobota 12. 7.), gypsypunkoví ‰ílenci Gogol Bordello
(nedûle 13. 7.), dadaistická kytarovka Dandy Warhols (pátek 11.
7.) a malijsk˘ písniãkáﬁ Habib
Koité (nedûle 13. 7.). Snad jen pﬁi
pohledu na bohatost programu si
povzdechnete, Ïe nemÛÏete cestovat nûkolika místy najednou.
Mezinárodní festival Colours of
Ostrava se stal prestiÏní akcí. Spolu
s Filmov˘m festivalem ve Varech a
PraÏsk˘m jarem je bezesporu nejvût‰í kulturní událostí tuzemska.
Za v‰emi tûmi superlativy stojí pracovní t˘m, velká náv‰tûvnická pﬁízeÀ a obrovská podpora partnerÛ,
mezi nimiÏ je jiÏ tﬁetím rokem spoleãnost OKD.
Colours of Ostrava dûkuje tímto
spoleãnosti OKD a pﬁeje v‰em
zamûstnancÛm spoleãnosti i dal‰ím
festivalov˘m náv‰tûvníkÛm, aÈ
záÏitky z leto‰ních barev Ostravy
pﬁedãí jejich oãekávání.
Marcela Krplová,
v˘konná ﬁeditelka festivalu
Colours of Ostrava

OSTRAVSKY
SLOVNIK (K)
Ostravsko – svérázn˘ kraj se svéráznou mluvou. Dokládá to i na‰e
malá ukázkách z Ostravskeho slovniku autora Dalibora Záruby, kter˘
vy‰el vloni. Tentokrát zveﬁejÀujeme v˘razy zaãínající písmenem K.
hromadn˘ sex („na
kabelu“)
kaãena
plynov˘ ventil na huti
kaãok
mal˘ rybník
kader
kádr. Spojení „to je
dûlnicky kader“ obvykle za komunismu znamenalo, Ïe jde o
pitomce, b˘valého dûlníka, nyní zastávajícího
vy‰‰í funkci. Autoritu
samozﬁejmû u podﬁízen˘ch nemohl mít.
kadlubek ptaãí budka
kafabel
ãlovûk, kter˘ se ne‰ikovnû staví k práci
kaj
kde
kajco
leccos, kdeco
kajkery
kdokoliv, kdejak˘
kajteÏ
kdepak
kakoã
noãník
kalander zábradlí
kalenica
strmá stﬁecha
kaliãit
ubliÏovat, poznamenat
fyzicky. „Dokaliãeny“dodûlan˘, zbit˘
Pokraãování na stranû 3
kabela
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Nevyspím se, ale bude to skvûlé…
Program dûláme pro lidi a pamatujeme i na dûti, ﬁíká Zlata Holu‰ová
OSTRAVA Milujeme velké v˘zvy a ‰ílené projekty. Tak svého ãasu komentovala Zlata Holu‰ová, proã se s pﬁáteli pustila do organizace festivalu Colours of Ostrava. Teì se dá smûle ﬁíci,
Ïe to byla „dobrá trefa“. DÛkazem je zaﬁazení
festivalu v roce 2003 mezi ãtyﬁiaãtyﬁicet nejv˘znamnûj‰ích nezávisl˘ch evropsk˘ch akcí tohoto
druhu, které podporují etnickou, tradiãní a
pÛvodní kulturu jednotliv˘ch národÛ svûta –
European Forum of Worldwide Music Festivals.
Nebo ocenûní Akropolis Live Music Awards za
nej hudební akci roku 2004, 2005 a 2006 ãi udûlení „Andûla“ za Hudební událost v letech 2005
a 2006 a nominace na tuto cenu za rok 2007.
Dejme proto poslední „pﬁedcolourovské“ slovo
právû té hlavní osobû, Zlatû Holu‰ové.

lidi a je pro mne zásadní nutností vidût, jestli
jsem dramaturgicky ne‰lápla vedle a mnohdy uÏ
u nûkterého koncertu mne napadají typy vhodné do tohoto ãasu na pﬁí‰tí rok. Tû‰ím se v prvé
ﬁadû na Jana Garbarka, v pátek na Nou, v sobotu na Goldfrapp a Lou Rhodes a v nedûli na
Craiga Adamse a Haibiba Koite. Nedám si ujít
nûkterá divadla a také besedy v Librexu.
¤ada havíﬁÛ miluje rock a metal, co z toho
najdou na festivalu, a kdyÏ ne, tak proã?
Myslím, Ïe je kli‰é si domnívat se, Ïe lidé pracující na OKD a potaÏmo horníci poslouchají jen
metal. Vûﬁím, Ïe mají také rádi prostû dobrou
hudbu v‰eho druhu a najdou si to své i na Colours
a mimoto partiãky jako Happy Mondays, Dandy
Warhols a Gogol Bordello nejsou Ïádná oﬁezávátka, o Hawkwind neboli legendû space rocku
nemluvû. Ti budou mít dokonce v âechách premiéru a urãitû to bude velk˘ záÏitek.

Jaké jsou osobní pocity ﬁeditelky dramaturgie pár hodin pﬁed vypuknutím festivalu?
Jako vÏdy oãekávání i obavy, aby v‰e vy‰lo
tak jak si pﬁedstavujeme, nic se nedá naplánovat
dokonale a navíc poãasí si dûlá své.
Kolik ãasu a kolika lidem zabrala pﬁíprava
tak nároãné akce, jíÏ „Barvy“ urãitû jsou?
Pût lidí na festivalu pracuje cel˘ rok, ostatní
se pomalu pﬁidávají a nakonec je v produkci a
pﬁímé práci asi 250 lidí dennû.
Co budete dûlat pﬁímo na akci – pracovat,
nebo se i bavit, co si urãitû nenecháte ujít?

Zlata Holu‰ová, ﬁeditelka dramaturgie
FOTO: Radek Luk‰a
Colours of Ostrava.
Na festivalu se vût‰inou musím soustﬁedit na
mnoho mediálních reportÛ z akce a také na
rÛzné problémy, které mohou nenadále vzniknout. Staãí, aby se nûkomu zatoulaly nástroje na
leti‰ti a deset lidí má ihned co dûlat. Samozﬁejmû
na to, abych vidûla, jestli se program líbí i lidem,
na to si najít musím ãas vÏdy. Program dûlám pro

MÛÏete prozradit, jak bude vypadat vá‰
t˘den poãínající pondûlkem 7. ãervence?
V toto pondûlí se v‰ichni stûhujeme na areál
festivalu a zaãneme horeãnû v‰e ﬁe‰it a pﬁeskupovat a budeme mít pocit, Ïe se to vÛbec nedá skloubit dohromady. Já jako obvykle zapomenu line up
a pﬁestanu spát. Jinak to bude skvûlé jako vÏdy a
v nedûli 13. si uÏ budeme libovat, jak je stroj
pûknû namazan˘ a proã festival netrvá mûsíc.
Radek Luk‰a

Na Colours pﬁijedou uÏ bez blech
Kapela o5 & Radeãek vystoupí v nedûli na scénû OKD
·UMPERK Nedávno natáãeli klip
k singlu Beethoven – v Praze mezi
bezdomovci. Odvezli si nejen skvûl˘ obrazov˘ materiál, ale i doslova
pytel blech. Teì uÏ jsou „ãistí“ a uÏ
se tû‰í na svÛj koncert na Colours,
kde vystoupí jako jedna z mála regionálních kapel. ·umperská skupina
o5 & Radeãek (na snímcích) má
nejen mezi ostravsk˘mi diváky
dobr˘ zvuk.
V Ostravû hrajete ãasto, máte
k tomu nûjak˘ zvlá‰tní dÛvod?
DÛvodem je to, Ïe nás místní
poﬁadatelé zvou. A my sem rádi
jezdíme, protoÏe tady máme hodnû
kamarádÛ, nejen v Ostravû, ale i v
Havíﬁovû a Karviné. A taky koncerty jsou tu skvûlé. Na jaﬁe jsme
hráli v klubu Templ na Stodolní a
hned za t˘den na ostravském Majálesu. I kdyÏ ‰lo o jiné prostﬁedí, oba
koncerty byly super. Lidi si tady
umûjí koncert uÏít. A v srpnu nás
je‰tû ãekají Hornické slavnosti
OKD, kde b˘vá úÏasná atmosféra.

Jak se tû‰íte na Colours of
Ostrava?
Milujeme hraní pod ‰ir˘m
nebem. Letní fesÈáky jsou pro nás
nejvíc, takÏe se tû‰íme na kaÏd˘,
hlavnû Ïe tam budou lidi a pivko.
No ale pﬁeci jen Colours je festival
s velk˘m F a urãitû je pro kaÏdou
kapelu ãest zde hrát.
Máte pro Colours pﬁipraven˘
speciální program?
Na tohle léto jsme nachystali
nov˘ koncert, kter˘ zatím funguje

dobﬁe, takÏe nic nového není potﬁeba vym˘‰let. Akorát v závûru koncertu se vÏdy rozhodujeme, jestli
zahrajeme takové extravagantní
taneãní bonusy. Ty totiÏ fungují, jen
kdyÏ jsou posluchaãi poﬁádnû rozjetí.
Pﬁehrajete celou novou desku
Slast Minute?
Urãitû nové cédéãko pﬁedstavíme. Hrajeme z nûho hlavnû rokenrolové vûci, které na koncertech
skvûle fungují. Ale nebudou chybût

O5&Radeãek pocházejí z podhÛﬁí JeseníkÛ a na svém kontû
mají tﬁi úspû‰né desky a nûkolik hitÛ. Vyhráli vût‰inu hitparád a
videoklip „Praha“ vysílala také stanice MTV. Zatím poslední deska
„Slast Minute“ zabodovala u kritiky a díky rokenrolové skladbû
„Beethoven“ se objevila na jaﬁe 2008 ãtyﬁikrát v Ïebﬁíãku hranosti
Top 20 cz.
V témûﬁ nezmûnûné sestavû vystupují od roku 1994. Krátce nato
zaãali spolupracovat také se sdruÏením Duha a Nadací Terezy
Maxové. V roce 1997 zaloÏili ãlenové kapely ãasopis pro dûtské
domovy Zámeãek. Více info na www.o5.cz.
ani star‰í písniãky, vãetnû tûch znám˘ch. Ty zahrajeme vÏdycky, protoÏe i my rádi sly‰íme od jin˘ch
kapel jejich známé hity.
V souãasné dobû hrají rádia vá‰
singl Beethoven a TV Óãko minul˘
t˘den uvedlo premiéru jeho videoklipu. Ten jste natáãeli mezi praÏsk˘mi bezdomovci, jaké to bylo?
Máme spoustu adrenalinov˘ch i
zábavn˘ch záÏitkÛ. Zpûvák Tomino
se totiÏ pﬁevlékl za bezdomovce a
strávil mezi nimi den a noc. Klip se
pak natáãel skrytou kamerou.
Nûkolikrát Tomina okradli, jednou
ho málem zmlátily balkánské Ïeny
a domÛ se vrátil s blechama. Klip i
dokument z natáãení jsou k vidûní
na na‰ich webovkách www.o5.cz,
takÏe kdo chce, mÛÏe se na to
kouknout, stojí to za to.
Vladislav Sobol
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Pﬁijede Sinéad O’Connor
NûÏná irská rebelka je nejvût‰í hvûzdou festivalu
OSTRAVA Nejvût‰ím písmem na
plakátech na Colours of Ostrava je
kromû loga festivalu vyvedeno jen
jediné jméno. Sinéad O’Connor!
Letos dvaaãtyﬁicetiletá máma ãtyﬁ
dûtí, Ïena kﬁehkého vzhledu je
známa i jako zpûvaãka v˘jimeãného hlasu, autorka ﬁady hitÛ, hrdá
irská patriotka a ãlovûk s kontroverzními rebelsk˘mi názory.

a vyholenou hlavou na scénu, navÏdy zmûnila smûr Ïenského písniãkáﬁství. „Moje hudba není Ïádn˘
pﬁevrat, snad jen na pár minut
oddych od stﬁedního proudu,“ tvrdila skromnû s tím, Ïe ji sláva unavuje. A slavná opravdu byla – její
dílo Nothing Compares To U z její
druhé desky „I Do Not Want What
I Haven’t Got“ z roku 1988 je

Sinéad O’Connor je hlavní hvûzdou festivalu, vystoupí v sobotu
FOTO: archiv
11. ãervence od 20 hodin.
Od chvíle, kdy v 90. letech minulého století vtrhla je‰tû s punkov˘m
nad‰ením v botách „martenskách“

odborníky zaﬁazována mezi nejlep‰í a nejprocítûnûj‰í skladby hudebního svûta.

O Sinéad O’Connor se dále ﬁíká,
Ïe sv˘mi alby nav˘sost ‰etﬁí. KdyÏ
uÏ nûjaké vydá, kaÏdé se odli‰uje od
svého pﬁedchÛdce. Na jedné desce
rockerka a punkerka, na dal‰í
zabrousí do sladkého popu, jindy se
pustí do muzikálu ãi gospelu, pﬁipomene irské tradiãní „lamenty“. Loni
se pﬁedstavila i jako rastafariánka
(pÛvodnû jamajsk˘ náboÏensk˘ ãerno‰sk˘ kult) zpívající reggae. „Tato
hudba pﬁiná‰í poselství a zaznívá z
ní stejnû jako z irské touha. Jako by
obû touÏily po tom samém: najít
cestu k Bohu a pravdû,“ ﬁekla.
S náboÏenstvím, respektive církví si nicménû Sinéad O’Connor
zahrála, kdyÏ veﬁejnû roztrhala
fotku papeÏe Jana Pavla II. U puritánÛ to má díky tomu navÏdy „spoãítané“. Jindy odmítla v USA
nechat zahrát pﬁed sv˘m koncertem americkou hymnu. Odﬁekla
úãast v masovû sledovaném tamním poﬁadu Saturday Night Live,
av‰ak úãinkování na festivalu
Amnesty International neodmítla.
Mezi její politické poãiny patﬁí podpora KurdÛ usilujících v Turecku o
vlastní stát, odsouzení války v Perském zálivu a podpora Irské republikánské armády (IRA). „Násilí
nemám ráda, ale rozumím mu.
Irové jsou jediní lidé, kteﬁí umûjí
plakat za ‰pinavou, zneãi‰tûnou
krev celého svûta,“ znûlo jedno
z jejích prohlá‰ení.
A tuto osobnost máme ‰anci
vidût a sly‰et na vlastní oãi a u‰i na
Colours Of Ostava. Bude to
v sobotu 12. ãervence od 20 hodin
na hlavním pódiu. Sinéad O’Connor patﬁí k nejvût‰ím oãekáváním
festivalu.
Radek Luk‰a

Colours a Stodolní? Templ a taneãníci!
Obrovská performance bude i oslavou 60. v˘roãí zaloÏení Státu Izrael
OSTRAVA (uzi) Na vûhlasné
ostravské Stodolní ulici a zejména
okolo nyní jiÏ pﬁejmenovaného
klubu Boomerang to v‰echno zaãalo. I proto se první dva roãníky
„Barev“ v letech 2002 a 2003 konaly pochopitelnû v tûchto místech
(kromû âerné louky). Rostoucí
jméno a kapacita festivalu v‰ak

Jen zde bude ve Stodolní ulici program Colours of Ostrava.

Baviã RosÈa Petﬁík bude mít v klubu dvakrát své
FOTO: Radek Luk‰a
Praskání.

vedly k tomu, Ïe
„Stodolní“ prostû pﬁestala staãit. Letos tady je
jen scéna v
klubu Templ a
obrovská taneãní performance.
„V rámci festivalu jsou koncerty v Templu
zadarmo,“ informovali poﬁadatelé. První den
tam je na programu
workshop, kde se
mohou pﬁíchozí
bez jak˘chkoliv
hudebních zku‰eností podílet
na vzniku písniãek. âtvrteãní a
poté i sobotní
veãer má patﬁit
ostravskému
baviãi RosÈovi
Petﬁíkovi a jeho

„Barevnému prázdninovému praskání“. V klubu zahrají napﬁíklad i
Orkestra del Sol, Recycler ãi The
Violet Burning.
Ve Stodolní ulici u Templu pak
vyvrcholí obrovská taneãnická a
bubenická show „Ve jménu ticha,
hudby a tance“. Více neÏ stovka
nad‰encÛ vãetnû ãlenÛ Národního
divadla Moravskoslezského ji mûsíce nacviãovala z dÛvodÛ hluku a
prostoru na leti‰ti. Choreografie se
ujal baletní ‰éf divadla Igor Vejsada. „Celá akce je i oslavou 60. v˘roãí zaloÏení Izraele, kde jsem strávil
znaãnou ãást Ïivota,“ ﬁekl Vejsada.
Na ãtyﬁicet taneãníkÛ, padesát
bubeníkÛ a doprovodní zpûváci vyrazí na Stodolní z Masarykova námûstí
– v pátek v 16.35 hodin a v sobotu ve
14 hodin. Cel˘ prÛvod potáhne ulicemi centra mûsta. „Tento projekt stojí
na propojení Ïidovské a kﬁesÈanské
kultury a spoleãnosti. ÎidÛm ostatnû
Ostrava vdûãí za svou podobu, je to
vhodné místo k pﬁipomenutí spoleãn˘ch koﬁenÛ,“ doplnil produkãní
David Mírek.

...Colours of Ostrava, to je mÛj hit, s Colours of Ostrava jsem
i v práci fit...
Kresba: V. Novák

Teatr Novogo Fronta uvede nevídanou show
OSTRAVA (uzi) Naprostou ‰ílenost pﬁiveze do Ostravy legendární ruské
tûleso Teatr Novogo Fronta (TNF). Na festivalu Colours of Ostrava bude
ãeská premiéra nejnovûj‰ího mezinárodního projektu s názvem „Doppelgänger - Hermetisches Theaterkabinett II“. Co se pﬁíbûhu samotného
t˘ãe, je to tro‰ku biblické téma dvojníka vzkﬁí‰eného Lazara. O tom, jaká
to bude velkolepá podívaná, svûdãí uÏ doba pﬁípravy scény – pÛl dne.
„Potﬁebují otevﬁenou scénu dvacet na dvacet metrÛ. PouÏijí otevﬁen˘
oheÀ, pyrotechnické efekty, dvû stovky kilogramÛ písku v pytlích, devût
kilo hladké mouky, tekoucí vodu, patnáctimetrové Ïebﬁíky a dvû moderní tmavá auta – znaãky Mercedes ãi BMW,“ popsal za poﬁadatele Luká‰
Hradil. TNF uvede novinku první festivalov˘ den – ve ãtvrtek 10. ãervence – na volném prostranství mezi pavilonem A a klubem Marley na âerné
louce. Zahrají si v ní ãe‰tí, pol‰tí, rakou‰tí, nûmeãtí, ru‰tí a ﬁeãtí herci.

OSTRAVSKY

SLOVNIK

hornická pﬁilba
kapavka
koÏená ob‰ívka cepu
zápalka, v˘bu‰ka
v˘dejna rozbu‰ek na
‰achtû
Karolina koksovna v centru Ostravy s vlastní jámou
stejného jména. Byla
první koksovnou v Ostravû a fungovala v letech 1858 – 1984. Od ní
vedla lanová dráha nad
âernou loukou a Ostravicí na Slezskou Ostravu. Jáma Karolina byla
vÛbec první ‰achtou
v Ostravû i revíru, otevﬁena byla v roce 1842.
kary
koleãka
kasarÀa
závodní
ubytovna
bídné kvality
kaslik
skﬁíÀka,
pﬁihrádka,
nádoba na uhlí, po‰tovní schránka
ka‰Àaﬁ
havíﬁ, kter˘ stavûl
z hlu‰iny a odpadového dﬁeva „ka‰ny“masívní podpûry stropu. TéÏ „pecyÀaﬁ“
kaval
krajíc chleba
kelerub
kedluben
kelner, kelnerka ãí‰ník, ãí‰nice
kelÀa
zednická lÏíce
kery
kter˘
kfitko
kvûtina
kiãa
kvûtenství, téÏ trs
kilverk
chladicí vûÏ ( z nûm. )
kinol
velk˘ nos
kipat
bryndat, „zkipany jak
sviÀa“
kapa
kapela
kapica
kapsla
kapslovÀa

(K)

pﬁedák na ‰achtû, z nûm.
„verkehrsführer“
kisloãka
kyselá, nechutná tekutina nebo pokrm
kisly
kysel˘
kisÀa
bedna, téÏ fotbalová
branka, tramvaj
kitla
kabát hornické uniformy
kladka
visací zámek
klamerka kolíãek na prádlo
klanica
dlouhá tyã, pouÏívaná
na staÏení fÛry sena
nebo slámy
klaniãak
dÛlní vozík bez v˘klopné koliby
klapetek kus dﬁeva, polínko, pﬁi
ﬁezání se odklápí
klebety
pomluvy, drby
klej
klíh
klema
svorka, z nûm. „klemme“
klempirovat lavírovat
klepaã
konstrukce na klepání
kobercÛ, na sídli‰tích
místo dûtsk˘ch her a
schÛzek. „Byl ‰efem na
klepaãu“ je ekvivalent
ãeského „je‰tû tahal
dﬁevûného
kaãera,
kdyÏ já uÏ jsem…“
klepetaﬁ
orchestrion, hrací skﬁíÀ
kletka
klícka
klobuãky svlaãec
klopota
potíÏ, problém
(z pol‰tiny)
kluãka
okenní nebo dveﬁní
klika, kliãka u bruslí
kolumbusek
kludit se
vést se. „Kludili se jak
moja z mojim“ – vedli
se jako manÏelé
Pokraãování na stranû 5
kirfira

...pane orgáne, jsem opil˘, ale hudbou z festivalu Colours of Ostrava...
Kresba: V. Novák
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Jan Garbarek alias Lyrik severu
hraje první – pﬁed ním nikdo nesmí

Norsk˘ saxofonista Jan Garbarek hraje ve ãtvrtek
FOTO: archiv
na hlavní scénû jako první.

OSTRAVA (uzi) První na hlavní scénû leto‰ních
„Barev“ bude norsk˘ tenor saxofonista Jan Garbarek
(61). Umûlec, jehoÏ vÛbec první zahraniãní koncert byl
v roce 1966 v tehdej‰í âeskoslovenské socialistické
republice v Praze, bude patﬁit k vrcholn˘m záÏitkÛm
celé akce. A to nejen pro fajn‰mekry. Doprovodí ho
„tisíciruk˘ indick˘ génius“ Trilok Gurtu, fenomenální
bubeník a perkusionista.
„Pﬁed Janem Garbarkem nesmí na stage Spektrum
nikdo hrát. Potﬁebuje napﬁíklad piano speciální znaãky, na celé Moravû jsme na‰li jen jediné, pochopitelnû
v hodnotû spousty milionÛ korun. Musíme pochopit,
Ïe to nejsou hvûzdné man˘ry, je to unikátní umûlec,
kter˘ má unikátní poÏadavky,“ informoval hudební
publicista a spoluorganizátor festivalu Colours of
Ostrava Jiﬁí Moravãík.
Garbarek ﬁeãen˘ „Lyrik severu“ zaãínal s free jazzem a stal se klíãov˘m evropsk˘m jazzmanem. Inklinuje ke skandinávské melodice, chvûjiv˘m relaxaãním
melodiím a pﬁesvûdãení, Ïe v‰e se odvíjí od pﬁírody,
písní a mystérií. Experimentuje také se samply a syntezátory. S bombajsk˘m rodákem Trilokem Gurtu,
kter˘ si poradí i s nejkomplikovanûj‰ími rytmy,
vystoupí 10. ãervence ve 20 hodin.

Shaun Ryder (uprostﬁed) s kolegy z pÛvodní sestavy Happy Mondays.

Happy Mondays poprvé u nás
OSTRAVA (uzi) ·Èastné pondûlí.
Tak zní v ãeském pﬁekladu název
skupiny, kterou budou snad v‰ichni
oãekávat v pátek 11. ãervence ve
ãtvrt na jedenáct v noci na hlavní
stage Spektrum. Po dlouh˘ch patnácti letech Shaunem Ryderem
znovuoÏivení Happy Mondays
poprvé zahrají v âeské republice.
Nejulítlej‰í bohémové manchesterské New Power Generation
vznikli v roce 1980 a vytvoﬁili spolu
se Stone Roses orginální zvuk
tamûj‰í scény. Smíchali kytary s chicagskou house music, psychedelií
hippies, ãerno‰sk˘m hip hopem a
elektronikou. „Fotbaloví rowdies,

Captain Beefheart a Erik B.
s Rakimem na spoleãném tripu.
KdyÏ jsem je vidûla v dánském
Roskilde, byl to záÏitek. Z pódia se
valila obrovská hudební energie,“
ﬁekla Zlata Holu‰ová, ‰éfpoﬁadatelka Colours Of Ostrava.
Happy Mondays sbírali svého
ãasu jeden úspûch za druh˘m, ale
také si zahrávali s heroinem a
kokainem. Drogy a pár mizern˘ch
nahrávek z 90. let minulého století
skupinu zniãily. Hlavní persona
Shaun Ryder se ale nevzdala a
v tomto tisíciletí Happy Mondays
Ïijí, nahrávají, koncertují … a lidé
jim tleskají!

Cikánsk˘ punk Gogol Bordelo na sam˘ závûr
OSTRAVA (uzi) Pﬁedstavujeme vût‰í nebezpeãí neÏ erotick˘ ãasopis v mateﬁské ‰kole!
To o sobû rozhla‰uje americko-rusko-ukrajinsko-izraelská parta Gogol Bordello v ãele
s charismatick˘m Eugenem Hutzem. Tihle
‰ílenci produkující vlastní styl nazvan˘
„gypsy punk“ ãili „cikánsk˘ punk“, budou
teãkou za leto‰ním Colours of Ostrava. Pr˘
proto, aby na festival lidé hned tak nezapomnûli.
„Vracíme, abychom to tady zboﬁili. Na
world music vám s… Gogol Bordello se chystají dob˘t cel˘ svût,“ vzkazuje frontman
Hutz, kter˘ má za sebou skuteãnû zajímavou
Ïivotní i muzikantskou dráhu. Narozen
v komunitû RomÛ na Ukrajinû za totalitní
doby Sovûtského svazu zaãal nejprve jako
sbûratel známek. Jednou ale na ãerné burze
koupil desku Black Sabbath a filatelistick˘
koníãek se zmûnil v muzikantskou vá‰eÀ. Po
ãernobylské katastrofû jeho rodina emigrovala do západní Evropy. Sám Hutz po nûkolika ‰tacích v uprchlick˘ch táborech zakotvil
v USA. V New Yorku mu nikdo hudební
omezení nekladl, ãímÏ se zrodil fenomén
pojmenovan˘ Gogol Bordello.
Produkce této kapely je jeden velk˘ protiklad, neboli „mi‰ma‰“, chcete-li. V jednu

chvíli mohou znít jako zmutovaní cikánsk˘m
folklorem stﬁihnutí punkoví The Clash ãi The
Stooges a za okamÏik zase jako kabaret.
Sladkou baladu je Hutz & spol. schopen
zmûnit v surovou grotesku, valãík do hardcorového náﬁezu, svatební atmosféru v reggae
party. SlouÏí jim k tomu kromû kytary i akordeon, housle ãi bubnující taneãnice. „DrÏíme
rytmus klusajícího opilého konû,“ uvádí
kapelník.
Gogol Bordello jsou pﬁes svou ztﬁe‰tûnost
(anebo právû pro ni) uznávaní. Pﬁedloni získali cenu „BBC Awards For World Music“
za nejv˘znamnûj‰í poãin v oblasti „svûtové“
muziky v Americe. Sám Hutz se kamarádí
s megastar Madonnou tak, Ïe si spolu zazpívali duet La Isla Bonita na dobroãinném
koncertu Life Earth a mihl se i v Madonninû
filmu Filth & Wisdom. Publikum v tuzemsku
ostatnû Gogol Bordello zná nejen z vyprodan˘ch koncertÛ v Praze. Na Colours of Ostrava jim lidé aplaudovali pﬁedloni. Teì mají
moÏnost v nedûli 13. ãervence na Spektrum
stage od 22 hodin.
Eugene Hutz (uprostﬁed s knírem) a jeho
ztﬁe‰tûná cikánskopunková kapela Gogol
FOTO: archiv
Bordello.

BohuÏel, ne v‰ichni se budou bavit
OSTRAVA (uzi) UÏijte si to, ale
dávejte pozor! To vzkazují
náv‰tûvníkÛm Colours of Ostrava z mûstského policejního ﬁeditelství. Tisícovky lidí pohromadû,
hlasitá muzika, v‰eobecná zábava, prostû ‰rumec – to dokáÏe
odvést pozornost. A právû na to
mohou ãekat „individua“ ‰mejdící bohuÏel skoro vÏdy okolo
podobn˘ch akcí s nekal˘mi
úmysly.
„Poﬁádek budou zabezpeãovat uÏ od zaãátku festivalu kolegové z obvodního oddûlení Policie âR Ostrava-stﬁed. Po celou
dobu jeho konání bude v centru
dohlíÏet nepﬁetrÏitû ‰estnáct

na‰ich policistÛ a samozﬁejmû i
stráÏníkÛ Mûstské policie Ostrava,“ informovala komisaﬁka a tisková mluvãí zdej‰ích policistÛ
Gabriela Holãáková. V ulicích
má b˘t v souvislosti s konáním
„Barev“ tﬁicet stráÏcÛ zákona.
Dá se ãekat, Ïe i detektivové
v civilu.
„Kde nic není, zlodûj nebere.
MÛÏeme tuto lidovou moudrost
aplikovat
do
souãasnosti,“
poznamenala Holãáková s tím, Ïe
nejlep‰í cestou je prevence.
Následuje nûkolik málo zásad k
„eliminaci protiprávního jednání“ vhodn˘ch nejen na Colours
of Ostrava.

Policie âR náv‰tûvníkÛm festivalu doporuãuje:
• neberme s sebou Ïádné osobní zavazadlo s cennostmi, pokud zavazadlo mít musíme, je moÏné jej
uloÏit do úschovy (pﬁi vstupu do areálu, zabezpeãena organizátorem), neodloÏíme-li zavazadlo, pak
jej nenecháváme bez dozoru a nespou‰tíme je
z dohledu i dosahu
• neberme s sebou Ïádné cennosti, nápadné ‰perky…
• mobilní telefon by mûl b˘t rovnûÏ v dohledu i na
dosah, ponecháme-li telefon v zavazadle – batohu,
zadních kapsách u kalhot ãi odloÏené bundû a
dojde k jeho odcizení, pak okamÏitû zablokujte
svou SIM kartu u operátora, následnû poÏádejte
cestou policie o zablokování IMEI telefonu
• nebuìte lhostejní a nev‰ímaví ke svému okolí, stanete-li se svûdky protiprávního jednání, jednejte

pﬁimûﬁenû situaci, zvaÏte okolnosti a pomozte,
informujte vÏdy Policii âR, vûzte, Ïe obûtí se mÛÏe
stát kdokoliv z nás, tedy i Vy, díky nev‰ímavosti
okolí pak mÛÏe b˘t situace nepﬁíznivá
• vezmûme s sebou pouze nejnutnûj‰í mnoÏství
penûz, máme-li s sebou platební kartu, tak zásadnû
bez uvedeného PIN
• zvaÏte také dopravu do centra, a co nejvíce vyuÏívejte mûstskou hromadnou dopravu
• dostanete-li se do krizové situace, ihned volejte
Policii âR na lince 158, dojde-li k protiprávnímu
jednání pﬁímo v centru, tﬁeba kontaktovat obvodní
oddûlení Policie âR Ostrava-stﬁed na telefonním
ãísle 974 727 401 – policisté jsou pﬁipraveni pomoci
i poradit.
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OKD pomáhá regionu
OSTRAVA Spoleãnost OKD pomáhá regionu, ve kterém pÛsobí.
Desítky milionÛ roãnû vkládá do
sponzoringu kulturních a sportovních akcí, stará se o rodiny, jejichÏ
Ïivot ovlivnilo hornické ne‰tûstí a
díky Nadaci OKD pomáhá na svût
nejlep‰ím projektÛm zamûﬁen˘m
na rozvoj Ïivotního prostﬁedí, zdravotní péãe, ‰kolství nebo volného
ãasu dûtí.

Nadace OKD
ZaloÏit Nadaci OKD navrhl loni
zástupce vlastníkÛ Zdenûk Bakala.
„Podnikání a ãinnost OKD zasahuje do Ïivota takﬁka v‰ech obyvatel
regionu. Prakticky v kaÏdé rodinû
je nûkdo, kdo v OKD pracuje, pracoval nebo pracovat bude. OKD je
nejvût‰í firmou v celém regionu a
jednou z nejvût‰ích spoleãností
v zemi, coÏ s sebou nese nemalou
odpovûdnost. Jako vlastníkÛm
OKD nám není lhostejné, jak to ve
zdej‰ím kraji vypadá, jak se v nûm
Ïije a jak pracuje,“ vysvûtlil Bakala.
Pﬁedstavenstvo OKD rozhodlo,
Ïe spoleãnost bude nadaci podporovat dlouhodobû, a to pravideln˘m roãním pﬁíspûvkem. „Pro

leto‰ní rok jsme vyãlenili ãástku 73
milionÛ korun“ upﬁesnil pﬁedseda
pﬁedstavenstva a generální ﬁeditel
OKD Klaus-Dieter Beck. Nadaci
OKD podpoﬁí také dal‰í donátoﬁi
v rámci finanãní skupiny – dvûma
miliony korun pﬁispûje RPG Real
Estate, dal‰ími pﬁispûvateli budou
OKD Doprava a pﬁedev‰ím mateﬁská spoleãnost NWR.
V˘‰í rozdûlen˘ch prostﬁedkÛ se
nadace zaﬁadí mezi nejvût‰í
v âesku, pﬁeváÏná vût‰ina financí
(kolem 80 procent) pﬁitom pﬁipadne na projekty realizované na severu Moravy. „Chceme podpoﬁit nejlep‰í a nejoriginálnûj‰í projekty.
Nezapomeneme ov‰em ani na ty,
kteﬁí na‰i pomoc nejvíce potﬁebují tedy na seniory, nemocné spoluobãany a dûti,“ upﬁesnila pﬁedsedkynû správní rady Petra Ma‰ínová.

OS svatá Barbora
Svatá
Barbora je
patronkou
horníkÛ – a
v pﬁípadû
OKD plní
svÛj úkol
dokonale.
Stejnojmenné
sdruÏení se
stará
o
dûti, kter˘m zemﬁel
j e d e n
z rodiãÛ na

následky pracovního úrazu. SnaÏí
se jim, alespoÀ po finanãní stránce,
nahradit tátu.
„Právû v tûchto dnech si uÏívá
prázdniny 45 dûtí a maminek na
Krétû, pût star‰ích dûtí, vlastnû jiÏ
mlad˘ch lidí, odjelo na jazykové
kurzy do Anglie. Dal‰í vyuÏívají
letní mûsíce k získání ﬁidiãského
prÛkazu,“ upﬁesnil ãlen v˘boru
sdruÏení Vladislav KaluÏa.
Obãanské sdruÏení, které pod
kﬁídly OKD sdruÏuje i mnoho dal‰ích firem, hradí dûtem také ‰kolné, uãebnice, lyÏaﬁské kurzy nebo
krouÏky. Vítanou pomocí jsou
finanãní pﬁíspûvky, které maminky
dostávají v záﬁí na nákup ‰kolních
potﬁeb a v prosinci na zaji‰tûní
vánoãních dárkÛ.
(vs)

Koncert v OKD: POP 2010

REGION Taneãní scéna pod
zemí? Ne, v dÛlních pracovi‰tích
OKD (dﬁíve Ostravsko-karvinské
doly) není místo na zábavu. Pﬁesto
mají horníci kvÛli hudebnû znûjícímu názvu POP 2010 dÛvod
k radosti. Díky Programu Optimalizace Produktivity dostanou letos
a pﬁí‰tí rok do v‰ech ãtyﬁ dolÛ nové
technologie svûtov˘ch parametrÛ.
„Je to nûco úplnû jiného, velká
zmûna!“ shodují se horníci, kteﬁí uÏ
s nov˘mi razicími kombajny nebo
technologiemi pro vybavení porubÛ pracují. âástka pﬁes osm miliard
korun znamená rekordní investici
v dûjinách OKD. Pﬁinese nejen
efektivnûj‰í tûÏbu, ale také vût‰í
bezpeãí pro práci ve vût‰ích hloubkách, kam se postupnû dob˘vání
ãerného uhlí pﬁesouvá.
Investice se vlastníkÛm vyplatí –
díky moderní technice se nyní otevírá cesta k uhlí, se kter˘m dﬁíve
nepoãítali. Îivotnost dolÛ, dﬁíve
propoãítaná zhruba na deset let, se
podle nejnovûj‰ích propoãtÛ zv˘‰í
nejménû na dvojnásobek.

OSTRAVSKY

OKD, a. s.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Proke‰ovo námûstí 6/2020, PSâ 728 30

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na realizaci zakázky:

Kontaktní osoby: Ing. Jiﬁí Golasowski, tel.: 596 262 051, e-mail: jiri.golasowski@okd.cz
Jiﬁí Karas, tel.: 596 262 117, e-mail: jiri.karas@okd.cz

Termín pro informace: 21. 7. 2008
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POP pﬁiná‰í do dolÛ nejen stroje, ale také nové pracovní pomÛcky – moderní lampy pro kaÏdého
horníka, kvalitní a pohodlné pracovní boty i dal‰í vybavení, které
chlapi pﬁi práci pod zemí nutnû
potﬁebují. Zlep‰uje se i systém
podzemní dopravy. Zatímco dﬁíve
museli horníci jít ke svému pracovi‰ti pû‰ky i nûkolik kilometrÛ,
nyní se budují závûsné dráÏky,
které cestu zkracují.
Spoleãnost OKD zamûstnává
pﬁes 15 000 lidí a dal‰ích témûﬁ
1500 zamûstnancÛ v dceﬁin˘ch firmách. Pro OKD zároveÀ zaji‰Èuje
tûÏbu uhlí kolem 3500 lidí z takzvan˘ch dodavatelsk˘ch firem. âerné
uhlí tûÏí spoleãnost v Dole Karviná
se závody Lazy a âSA na rozhraní
Karviné a Orlové, dále v dolech
âSM a Darkov na Karvinsku a v
Dole Paskov na Fr˘decko-Místecku. V roce 2007 byla v OKD prÛmûrná mzda 29 135 Kã.
Vlastníkem akciové spoleãnosti
OKD je nizozemská spoleãnost
New World Resources N. V. (vs)

SLOVNIK

klufta
porucha v uhelné sloji
kluk
bramborov˘ klíãek
klunker
nepotﬁebná vûc
klunkerpartyja
parta star˘ch, vyslouÏil˘ch havíﬁÛ, provádûjících pomocné práce
knajtek
mal˘ postavou
kobzol (a) brambor
kobzolanka bramboraãka
kobzolisko bramboﬁi‰tû
kocur
kocour, kocovina
kokila
nádoba na tavené Ïelezo nebo ocel
kokot
kohout, ze sloven‰tiny
kokoti galaty
kosatce
kolera
nadávka, obyãejnû ve
spojení „kolera jasna“
kolesa
koãár
kolonyja hornická osada, v 19. a
20. století roz‰íﬁen˘

(K)

zpÛsob bydlení havíﬁÛ
a hutníkÛ
kolotoã
systém smûn v nepﬁetrÏit˘ch provozech, vÏdy
po dvou dnech, 2 dny
ranní, 2 dny odpolední, 2
dny noãní, 2 dny volno.
Ubíjející kolobûh.
komando karetní hra
komiÀaﬁ
kominík
konãiny
masopust
konik
luãní kobylka
konvert
obálka, téÏ kuvert
kopaãka
motyka, od slova
„kopat“, tedy zpÛsobu
pouÏití nástroje. Ale
také fotbalová obuv.
kopidol
hrobník
kopÀa
stropnice
Dokonãení na stranû 13

placená inzerce

The colours of Eurest
Co znamenají jednotlivé barvy ve
znaãení jídel?
Na talíﬁích s tﬁíbarevn˘m okrajem
jsou uvedeny názvy jednotliv˘ch pokrmÛ. Barva, která je nastavena na vrcholu takového talíﬁe, udává pﬁibliÏnou
v˘Ïivovou hodnotu daného pokrmu.
Zelená barva – lehce stravitelná
jídla, obsahující vût‰í mnoÏství zeleniny, minimum tukÛ, bílá masa, která v
rÛzn˘ch kombinacích neodporují
zdravé v˘Ïivû
Îlutá barva – bûÏné pokrmy, které
neobsahují nezdravé tuky a jsou pﬁipravovány z libov˘ch mas, drÛbeÏe,
zeleniny

âervená barva – tûÏce stravitelná
jídla, obsahující vût‰í mnoÏství tukÛ,
smetanu, tûÏce stravitelná tuãná masa
a uzeniny, které neodpovídají zdravé
v˘Ïivû
Odborníci na v˘Ïivu se shodují
v názoru, Ïe vlastnû neexistují
nezdravá jídla, ale existují nezdravá
mnoÏství.
Pﬁejeme na‰im hostÛm v restauraci OKD, aby si vÏdy pochutnali
s pocitem, Ïe opût udûlali nûco pro
své zdraví.
Ing. Jan Jiran
v˘konn˘ ﬁeditel pro âR
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Barvy hrají i v Eurestu dÛleÏitou
roli. Pro spoleãnost Eurest, poskytovatele stravovacích sluÏeb v OKD, je
dÛleÏitá nejen spokojenost hostÛ, ale
i propagace zdravé a vyváÏené stravy.
V na‰ich restauracích je zaveden
nov˘ systém oznaãování jídel, kter˘
odpovídá souãasn˘m trendÛm v gastronomii. V˘voj skladby menu ukazuje na skuteãnost, Ïe si hosté v restauracích nechtûjí vybírat pouze
podle své chutû a hledají i dal‰í ukazatele, které jim napomáhají pﬁi
v˘bûru toho správného pokrmu. Jedním z rozhodujících faktorÛ je i v˘Ïivová hodnota.

Horník
SOUTùÎ HORNÍKA
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Jak
mnû
potkal
Banik
Hra o tﬁi stokoruny

Mal˘ dÛchod, hajzl na nic,
Gutalax v‰ak nemûnil bych za nic.
Kapsy prázdné, zato plné gatû.
Hrom aby tû…
Kam s tím, pane, jdete?
Myslíte, Ïe uteãete?
Následky Vás dohoní
a moÏná i pﬁedhoní!

SoutûÏní foto

ã. 27

Myslime perspektyvnû

(jch)

(lr)

„Nesu to na ministerstvo zahraniãních vûcí, aÈ s tûmi kosmonauty udûlají
poﬁádek! Îe se jim kazí záchody na vesmírn˘ch stanicích sice chápu, ale
nemusí nám ty staré házet na hlavu!!!
(ok)
A co ﬁíci k soutûÏní fotografii ã.
28? Zaãalo nám léto, doba dovolen˘ch, a to je, jak známo, prostor, ve
kterém jsou ve‰keré poÏitky jen na
vlastní nebezpeãí! Anebo Ïe by se
nápis na snímku vztahoval k uvolSoutûÏní
fotografie
ã. 28

nûné náladû na festivalu Colours of
Ostrava? Rozhodnutí je na vás.
Rodiãe, hlídejte si své dûti, dûti,
hlídejte si své rodiãe! A kdyÏ si
mezi tím hlídáním najdete chvilku
ãas, vzpomeÀte si na Horníka a
po‰lete nám svÛj komentáﬁ.
Uzávûrka bude 15. 7. 2008.
Odpovûdi 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. 28
zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Je tﬁeba se pﬁipravit na zimu,
pravil Polda hned, jak skonãilo
Euro a my zme vyletûli s tymi
¤ekami. Jak se zima zepta, cos
vypalil v letû, a ty ve sklepû nic
nema‰, si tûsnû druhy.
Kdo to vidûl palit v ãervencu,
dyÈ e‰tû nic zraleho neni, pravil
sem ja, bo ze zahradu mam svoje
zku‰enosti a chlop z panelaka, choÈ
je ‰vager, mi do nosa tﬁeti ìurku
nemusi vrtat.
Palit nemusime, mam senzaãni
recept od suseda Arno‰ta na oﬁechovku, pravil Polda. A ty ma‰
v kutû zahrady vla‰ak, a tak neni co
ﬁe‰it. Recept zdublujeme, bo zme
dva. A na huti, jak tû kery po‰le
pro fla‰ku, tak dycky pﬁinese‰ dvû,
a esli nesi uplnû hlupy, tak zebere‰
tﬁi. TakÏe to znasobime ‰tyrykrat a
bude to na zimu akurat.
Narvali zme 240 zelenych oﬁechu, pokrali zme je na pulky, kupili
6 litru reÏne goﬁalky a pokrate oﬁechy zme dali do demijona a zalali
kvitem, za‰puntovali a nechali stat
na slunku. Po mûsicu zme pﬁilali
dva litry ãisteho lihu, pﬁidali cuker a
nechali 14 dni stat a mohli zme staãat. No vypadalo to jak ãista nafta,
ale ‰makovalo to obstojnû. Pravda,
trochu se po tym lepi huba, ale to se
da vyplukat pivem. Je to fajne na
mozkovu ãinnost a zymne nohy,
dodal Polda s trychtyﬁem v jedne a
ze ‰tampyrlu v druhe ruce.
Jak Polda odjel, pustil sem se do
uklidu. Nejprem sem vydrhnul
kuchyÀsku linku, bo kaj ta oﬁechovka kapla, tam se na dﬁevotﬁysce zrobil pliskyﬁ. Potem sem ty
zãernale oﬁechy vysypal na kompost a lehnul sem se k televizi. Ale
za taku hodinu mû obudil rachot na
zahradû, a bo e‰tû bylo svûtlo, ‰el
placená inzerce

sem se mrknut, co se robi. Nad
kompostem to vypadalo jak pﬁi
letecke bitvû o Angliju, ãurbli a
‰paci se v luftû bili, take lopingy
sem e‰tû nevidûl, a jak sem pﬁi‰el
bliÏ, tak s rozhoﬁãenym ‰tûbetanim
uletûli kusek dal a nedoãkavû kru-

Ïili kolem mû. Jak v tym Hiãkokovym hororu, e‰tû Ïe nebyli tak
agresyvni. A esli se moÏe ptak
v luftû bulat, tak se bulali, ale nepadali, to sem na nich cenil. Na kompostû zustaly enem osy a fãely, a
pûknû se pasly na tych ganc ãernych oﬁechach, a fãely folovaly do
tych sumek na nohach. No to bude
mût kralovna kocura, ﬁeknul sem
se. To uÏ sem vûdûl, kera bije, a ‰el
sem volat Poldovi.
Ty vole, pi‰ temu Ginesovi,
smjal se Polda, naprali zme cely
potravni ﬁetûzec tvoji zahrady, a to
je svûtovy rekord. O pulnoci se
mrkni, esli je navaleny aji ten tvuj
jeÏek, co me‰ka pod dﬁevem. O
hlisty z komposta strach nemam, ty
zycher budu na ‰rot uÏ fãil.
Prvniho pullitra oﬁechovky zme
se zebrali na odvetu z Leverkusenem, a hladko zme ho pﬁepa‰ovali
na stadion. Plastykovu fla‰ku sem
spustil do rozkroka na ‰pagatû,
kery sem se uvazal kolem pasa, a
v lehkym pﬁedklonu sem pﬁe‰el

pﬁes branu a cely slavny FOCH byl
nahrany.
Dufali zme, Ïe Banik vyhraje, bo
kaÏdy bod se rachuje, a âesko teÏ
potﬁebuje zlep‰it koeficyent v Uefû,
ale je jasne, Ïe na postup to nebylo,
leda Ïe by se synci z Leverkusena
stavili u mû na kompostû. Pût nula je
moc, to uÏ raz Slezka z Nûmcami
pﬁehrala, bylo to v Poharu mistru
z Bajernem, a to se ani doma odrobit neda. Divaku pﬁi‰lo sakra malo,
moÏne je odradilo vysoke vstupne, a
aji to ‰patne skore beztak zrobilo
svoje. Pût a pul tisica, prazniny ku
temu, Bazaly poloprazne. Ale poãasi fajne, Ïe se k temu ta oﬁechovka
ani nehodila. Nevadi, vytruli zme ju
stejnak. Na‰i synci ale jakby chtûli
dokazat, Ïe v Nûmecku to byl mimoﬁadny vypadek, a hrali jak o du‰u a
Papadopulos dal prvniho gola do
prazne kasy, ale bylo to moc pozdû,
aÏ v osmatﬁycate minutû. Nûmci
potem zaãli enem branit, do utoku
se moc nehrli, a v klidu ãekali na
konec. ·tvrÈhodiny pﬁed koncem
vyrovnal typicky Nûmec, Berbatov
z Plovdivu, a bylo vymalovane.
KaÏdy druhy by rezygnoval, ale
Banik aji v tym srabu ukazal, Ïe ma
bojovneho ducha, a paru minut pﬁed
koncem dal Îurek vitûzneho gola.
Na Ïadne velke vyskakovani to
nebylo, milijony z Ligy mistru
zmizly na zapad, jakby jich tam
nemûli dost, a tak zme ani ne‰li na
Stodolni.
Misto teho zme se sedli z babami na zahradû a napoãli druheho
pullitra. Ale vicemenû zme ho pﬁenechali Ïenskym, bo zme se z Poldu
potichy zhodli, Ïe na nohy nam
v takym hicu zima nemoÏe byt, a
mozkova ãinnost po take sladke
goﬁale je ãistû babska zaleÏitost. A
tak zme se enem nalivali pivem a
pozorovali, jak ta oﬁechovka robi
svoje. Mlely a mlely, ‰tûbetani se
stupÀovalo, ale lopingy furt nic.
Pe es. KuchyÀsku linku budu
muset vymûnit, ty pliskyﬁe se nedaju
ani vybrusit.
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Osvûdãené projímadlo na soutûÏním snímku ã. 27 se osvûdãilo i
jako zdroj inspirace pro va‰e vtipné
glosy a poznámky, a tak mÛÏeme
s „nebeskou úlevou“ oznámit, Ïe
na‰e porota opût vybrala tﬁi nejzdaﬁilej‰í odpovûdi, které vám nyní
pﬁedkládáme. V˘hercÛm samozﬁejmû blahopﬁejeme a ãekáme je
v redakci s rozesmátou stokorunou.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 27
jsou pan Jiﬁí Chrapkiewicz z Ostravy, Lenka Rokowská z Ostravy a
Oldﬁich Kudûlka z Havíﬁova.

V srpnu vyjde v ostravském nakladatelství Montanex kniha Dalibora
Záruby „Jak mnû potkal Banik“, popisující vítûzné taÏení FC Baník
Ostrava v mistrovské sezonû 2003-2004 na úsmûvn˘ch pﬁíhodách dvou
postar‰ích fanou‰kÛ. Povídky doprovázejí ilustrace Pavla Skury.
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Hodina po hodinû, podrobn˘ program festivalu
âTVRTEK 10. 7.
âeská spoﬁitelna stage (Spektrum)
20.00 - 22.15 Jan Garbarek Group
& Trilok Gurtu (Norsko/Nûmecko,
Indie) Setkání kultovního saxofonisty s indick˘m mistrem perkusí
23.15 - 00.30 Shantel & Bucovina
Club Orkestar (Nûmecko) Divoká
balkánská taneãní party s Ïiv˘mi
muzikanty a DJem
OKD Stage (Barvy)
22.15 - 23.15 Teatr Novogo Fronta: Doppelgänger âeská premiéra
Tent/Indies Scope Records (nedûle)
18.30 - 20.00
All Star RefjúdÏí
Band
22.15 - 23.15 Trio de Janeiro Vítûz
soutûÏe âeská spoﬁitelna Colours
Talents
Klub Templ
21.00 - 23.00 Workshop All Star
RefjúdÏí Band
23.00 - 00.00 Noãní prázdninové
barevné Praskání Rosti F. Petﬁíka

Kostelní scéna
18.00 - 20.00
Deva Premal &
Miten (UK/Nûmecko) Mistﬁi
hudebních a zpívan˘ch manter
Chill-out zóna Evropy 2
18.00 - 05.00 Pﬁes den klídek, v
noci party I.

PÁTEK 11. 7.
âeská spoﬁitelna stage (Spektrum)
14.15 - 15.15 Ready Kirken
16.00 - 17.00 Slnieãko (SK)
18.00 - 19.00 The Violet Burning
(USA)
20.00 - 21.15 Noa (Izrael) Andûlsk˘ hlas, kter˘ uãaroval od Lou
Reeda aÏ po Stinga
22.15 - 23.45 Happy Mondays (UK)
Nejulítlej‰í bohémové manchesterské New Power Generation
00.45 - 02.00
Dandy Warhols
(USA) Psychedelick˘ kytarov˘
pop-rock v absurdním balení
OKD Stage (Barvy)
15.00 - 16.00 Charlie Straight
16.45 - 17.45 The Jays (UK)
18.15 - 19.15 Precedens a Bára
Basiková
19.45 - 20.45 Priessnitz

21.30 - 22.45
Inga Liljeström
(Austrálie) LahÛdka pro milovníky
The Lamb, Portishead a noir filmÛ
23.45 - 00.45 Tanya Tagaq (Kanada) ·amanské zpûvy InuitÛ ze zemû
Nunavut

01.15 - 02.30 Hypnotix
Tent / Indies Scope Records (nedûle)
15.15 - 16.00 Gendos (Tuva)
17.00 - 18.00
Irfan (Bulharsko)
Elektronika a samply chorálÛ s tradiãními nástroji a bubny
19.00 - 20.00 Sidi Tobiasz (SK)
21.15 - 22.15 Longital
23.45 - 00.45 Karimski Club (Polsko) Skvûlé jazzové fúze ve v‰ech
podobách
02.00 - 03.00 Narcotic Fields
Klub Marley
18.30 - 19.30 Café Industrial
20.30 - 21.30 Kofe-In
22.15 - 23.15 Jeseter
00.00 - 01.00 Ye-Den a 1
Divadelní scéna
16.00 - 17.00 Bílé divadlo: Z tohoto obrazu uÏ nikdy neodejdu
18.00 - 19.00
Jaroslav Du‰ek a
Divadlo Vizita Barevná ostrá káva
22.00 - 23.00 Divadlo P. Bezruãe:
Should i stay or should i go?
Klub Templ
16.30 - 17.45 Tancem pﬁes Stodolní
17.45 - 19.00 Orkestra de Sol (UK)
19.30 - 20.45 Aim (IT)
21.30 - 22.30 Recycler (Francie)
High-tech mix lidsk˘ch a zvíﬁecích
taneãních instinktÛ

23.00 - 00.00 Noãní Hudební Ïurnál s na‰imi DJs
\
17.00 - 18.30
Kiran Ahluwalia
(Indie) jediná autorka zhudebnûné
pozie ghazal na západní polokouli
Chill-out zóna Evropy 2
12.00 - 05.00 Pﬁes den klídek, v
noci party II.
Workshopová scéna
15.15 - 16.00 Workshop: salsa
17.00 - 18.00 Workshop: orientální tanec
19.00 - 20.00 Workshop: flamenco
21.15 - 22.15 Workshop: hip hop
Minikinokavárna MOFFOM
10.00 - 18.00
Hudební filmy,
dokumenty a videoklipy I. Z nabídky festivalu MOFFOM
Respekt Fórum v Domû knihy Librex
10.00 - 14.00 Dokumentární filmy
o Izraeli
13.30 - 15.30 Diskuse o Izraeli
16.00 - 17.00
Jaroslav Du‰ek beseda
Klub Fabric
21.00 - 05.00 Fabric - d’n’b party

SOBOTA 12. 7.
âeská spoﬁitelna stage (Spektrum)
12.00 - 12.45 Prohrála v kartách
13.30 - 14.30 Para (SK)
15.30 - 16.30 Dan Bárta & Illustratosphere
17.45 - 19.00 Sergent Garcia (Francie) Divoké karibské taneãní rytmy
na pomezí ska, salsy a hip hopu

19.00 - 20.30
Inga Liljeström
(Austrálie) - 2. koncert LahÛdka
pro milovníky The Lamb, Portishead
a noir filmÛ

21.00 - 22.30 Les Boukakes (Francie)
Energií nadupan˘ alÏírsk˘ rai’n’roll

10. 7. – 13. 7. 2008
20.00 - 21.30
Sinéad O’Connor
(Irsko) Hvûzda svûtové hudby s
vyhranûn˘mi názory i hlasem, kter˘
mrazí
22.30 - 23.45
Goldfrapp (UK)
Jedna z nejvût‰ích hvûzd souãasné
elektronické hudby
00.30 - 02.00
Hawkwind (UK)
Psychedelick˘ rituál s nepro‰lou
záruãní lhÛtou
OKD Stage (Barvy)
12.15 - 13.00 âerná koãka
13.30 - 14.30 Xavier Baumaxa
15.00 - 16.00 Aim (IT) - 2. koncert
16.45 - 17.45
Psalm Drummers
(UK) feat. Terl Bryant & Rhytms of
Fire Band
18.30 - 19.30 Lucie Bílá
20.15 - 21.15 PraÏsk˘ v˘bûr II
21.30 - 22.45 Daby Touré (Mauretánie) Jeden z nejv˘raznûj‰ích a
nejemotivnûj‰ích africk˘ch písniãkáﬁÛ
23.45 - 01.00
Koop (·védsko)
Návrat do swingové minulosti spjat˘ s elektronickou souãasností

01.30 - 03.00 Recycler (Francie) 2. koncert High-tech mix lidsk˘ch a
zvíﬁecích taneãních instinktÛ
Tent / Indies Scope Records (nedûle)
12.45 - 13.30 Glayzy
14.30 - 15.30 BBP
16.30 - 17.45 Lou Rhodes (UK)
Zpûvaãka Lamb pouze s kytarou a
kﬁehk˘mi písnûmi
19.00 - 20.00 Vladivojna La Chia
21.30 - 22.30 Gulo ãar
23.45 - 00.30 Vítkovo kvarteto
02.00 - 03.00 Please the Trees
Klub Marley
15.15 - 16.15 ·ufunky Gang
17.00 - 18.00 D.U.Bmusic
18.30 - 19.30 Woodoojam
20.30 - 21.30 Toto Nono
22.15 - 23.15 IdeaFatte
00.00 - 01.30 DJ Lowa
Divadelní scéna
14.00 - 15.00
Divadlo SKUTR:
Mistr a Ïák
16.00 - 17.00 Divadlo VOSTO5:
Standartní kabaret
18.00 - 19.00 Divadlo Aqualung:
Cesta kolem svûta za 60 dnÛ
Klub Templ
14.00 - 15.15 Tancem pﬁes Stodolní - 2. vystoupení
17.00 - 18.00 Tim Eriksen (USA)
- workshop

21.15 - 22.45 The Violet Burning
(USA) - 2. koncert
23.00 - 00.00 Noãní prázdninové
barevné Praskání Rosti F. Petﬁíka II
Kostelní scéna
13.00 - 14.15 Tim Eriksen (USA)
Archaické duchovní epické písnû
Sacred Harp
15.00 - 16.30 A Filetta (Korsika)
Korsická vícehlasá polyfonie
Chill-out zóna Evropy 2
12.00 - 05.00 Pﬁes den klídek, v
noci party III.
Workshopová scéna
11.15 - 12.00 Workshop: Stanica
(RUS)
12.45 - 13.30 Workshop: africk˘
tanec
14.30 - 15.30 Stanica (RUS) - koncert
16.30 - 17.45 Workshop: bﬁi‰ní tanec
19.00 - 20.00 Workshop: showdance a r.n.b.
21.30 - 22.30 Workshop: flamenco 2
Minikinokavárna MOFFOM
10.00 - 18.00
Hudební filmy,
dokumenty a videoklipy II. Z
nabídky festivalu MOFFOM
Respekt Fórum v Domû knihy Librex
11.00 - 13.00 Beseda o Indii
13.30 - 15.30
Debata Respektu
Olympiáda bude – co s tím dál?
Klub Fabric
21.00 - 06.00 Fabric - house party

NEDùLE 13. 7.
âeská spoﬁitelna stage (Spektrum)
12.30 - 13.30 One Night Band
14.15 - 15.15 Sir Jay and Ivan Hajni‰ with the New Blues Band
(SWE/CZ) Sir Jay and Ivan Hajni‰
with the New Blues Band (SWE/CZ)
16.00 - 17.00 Craig Adams & The
Higher Dimension of Praise (USA)
Hvûzdy gospelu, rhythm’n’blues a
soulu
18.00 - 19.00 J.A.R.
19.45 - 21.00
Habib Koité &
Bamada (Mali) Jedna z nejvût‰ích
hvûzd souãasné africké hudby

22.00 - 23.30
Gogol Bordello
(USA) Gypsy punkoví ‰ílenci se
vracejí, aby zboﬁili Colours
OKD Stage (Barvy)
12.45 - 13.45 O5 & Radeãek
14.15 - 15.15 Tomá‰ Klus
15.45 - 16.45 Prouza
17.15 - 18.15 Cartonnage
19.00 - 20.00 Tosh Meets Marley
(Jamajka) Legendy reggae s nesmrteln˘mi hity

Tent / Indies Scope Records (nedûle)
13.30 - 14.15 KOA
15.15 - 16.00 Bluesweiser (SK)
17.00 - 18.00 100 °C
19.00 - 19.45 Budoár staré dámy
21.00 - 22.00 Fru Fru
Divadelní scéna
13.00 - 13.45 Divadlo Buchty a
Loutky: O neposlu‰n˘ch kÛzlátkách
15.00 - 16.00 Divadlo Buchty a
loutky: Rocky
17.00 - 18.00 Lenka Vychodilová
& Ti3: Lemura – nûkdy luzná, jindy
hrÛzná
Kostelní scéna
14.00 - 15.30 Iva Bittová, George
Mraz, Emil Viklick˘, Laco Tropp
Moravian Gems

Chill-out zóna Evropy 2
12.00 - 00.30 Pﬁes den klídek, v
noci party IV.
Workshopová scéna
11.30 - 14.15 COLOURS SLAM
POETRY 2008 SoutûÏ ve freestylové poezii pro náv‰tûvníky festivalu
15.15 - 16.00
Workshop: tribal
dance
17.00 - 18.00 Workshop: africk˘
tanec 2
19.00 - 19.45 Workshop: flamenco 3
21.00 - 22.00 Workshop: salsa 2
Minikinokavárna MOFFOM
10.00 - 18.00
Hudební filmy,
dokumenty a videoklipy III. Z
nabídky festivalu MOFFOM
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Minikinokavárna: Music on Film – Film on Music
OSTRAVA (r) Pokud budete pﬁesyceni Ïivou hudbou ãi unaveni stáním pﬁed
pódii, máme pro vás skvûlou alternativu: posezení v kinû u unikátních hudebních
filmÛ a videoklipÛ spojené tﬁeba s káviãkou ãi zákuskem. Základ programu
poskytl mezinárodní festival hudebních filmÛ Music on Film – Film on Music
(MOFFOM), kter˘ se koná od 16. do 20. ﬁíjna v Praze (www.moffom.org)

Co si mÛÏete dát
v minikinokavárnû:
TvaroÏník pﬁelévan˘ hork˘m
ovocem, brownie-oﬁí‰koãokoládová pochoutka, domácí ‰trÛdl, cookies, ãokoládová, oﬁí‰ková - speciální su‰enka dle na‰í receptury,
marlenka, tiramisu, banán v ãokoládû. Dále: toasty, plnûné bagety,
saláty, tûstovinov˘, ceasar apod.

Prostory kavárny jsou nekuﬁácké s v˘jimkou venkovní terasy,
která bude do zahájení festivalu
zprovoznûna. Kavárna je klimatizována s pûtatﬁiceti místy. Kinosál
je taktéÏ klimatizován a kapacita je
sedmdesát míst.

Jak se tam dostat?
Od Pavilonu A pû‰ky cca 150 m
v rohu Masarykova námûstí. Ori-

Respekt fórum – DÛm knihy Librex

entaãní bod je muzeum. U nûj
doprava ke kostelu sv. Václava,
kter˘ je pﬁímo naproti Minikinokavárnû.
www.minikino.cz,
www.ckvostrava.cz/minikino.html

Program
Pátek 11. 7. od 10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 11.00 videoklipy MOFFOM
11.00 – 12.05 Krysaﬁ z Hutzoviny
12.10 – 12.35 Homayun Sakhi:
umûní afghánského rubabu
12.40 – 13.35 Hudba stará jako mÛj
jazyk: Bi Kidude – Ïijící legenda
13.40 – 15.10 Beastie Boys, 50
kamer a 40 tisíc oãí
15.15 – 16.00 videoklipy MOFFOM
16.00 – 18.00 Nonstop party / 24
Hour Party People

Velvyslanectví Indie v âR, Dr.
Vladimír ·iller (OU Ostrava),
Tereza Holu‰ová a Eduard
Powell - hudebník
13.30 - 15.30 Veﬁejná debata t˘deníku Respekt s tématem „Olympiáda bude – co s tím dál?“
Poﬁadatelem letních olympijsk˘ch her v Pekingu je zemû,
která evidentnû nerespektuje lidská práva sv˘ch obãanÛ. Nakolik
se to shoduje s my‰lenkou olympionismu? A jak˘ postoj zaujímají sportovci?

Sobota 12. 7. od 10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 10.45 videoklipy MOFFOM
10.50 – 12.00 Projekt Laya
12.05 - 12.30 Shashmaqâm - dvorská hudba Stﬁední Asie
12.35 - 13.00 Badach‰án
13.05 - 13.30 Tengir-Too: hudba
Kyrgyzsk˘ch hor
13.30 – 15.05 Samba!
15.10 – 16.35 Once
16.40 - 18.00 Putování Dmitrije
·ostakoviãe

Moderátor:
Jarda
Pa‰mik
(respekt.cz) Hosté: Petr Kutílek
(Olympic Watch), Luká‰ Pollert
(olympionik, lékaﬁ), Ondﬁej Klime‰ (Orientální ústav, Akademie
vûd âR), Ondﬁej Kuãera (katedra
asijsk˘ch studií, UP Olomouc,
Konfucius institut)

Nedûle 13.7. od 10.00 – 18. hod.
10.00 – 11.00 videoklipy MOFFOM
11.00 – 12.20 Sierra Leone`s Refugee All Stars
12.25 – 15.30 Srdce touÏí (Bollywood)
15.35 - 15.55 âesko-slovenská klinika v Nepálu
16.00 - 16.40 Káthmandú tanãí
16.50 – 18.00 Krysaﬁ z Hutzoviny

NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ¤E
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Pro ty nejmen‰í
OSTRAVA (r) I v leto‰ním roãníku mysleli organizátoﬁi Colours of Ostrava na nejmen‰í náv‰tûvníky a pﬁipravili Dûtskou scénu plnou úÏasné
zábavy, her a workshopÛ. Pûtice hostesek bude dûti nejen hlídat, ale také
si s nimi malovat kamínky, vyrábût ply‰ová zvíﬁátka, batikovat triãka, hrát
vodní hry a twister a spoustu dal‰ího. „Hlídací tety“ jsou milé a zodpovûdné studentky vysok˘ch ‰kol, které mají s hlídáním dûtí bohaté zku‰enosti.
Otevírací doba Dûtské scény je od pátku do nedûle vÏdy ve stejn˘ ãas
od 11 do 19 hodin. Cena hlídání je 30 Kã/hodina. A po celou dobu pobytu na Dûtské scénû má dítû zaruãen pitn˘ reÏim zdarma.

Pátek
12.00 – 13.00 – V˘roba vlajeãek Colours of Ostrava
13.00 – 14.00 – V˘roba kvûtin z papíru
14.00 – 15.00 – Facepainting
15.00 – 16.00 – Vodní hry
16.00 – 17.00 – Navlékání korálkÛ (náramky, náhrdelníky, zvíﬁátka)
18.00 – 19.00 – Malování kamínkÛ

Sobota
12.00 – 13.00 – V˘roba zvíﬁátek z ply‰ov˘ch drátkÛ
13.00 – 14.00 – Malování kolíãkÛ a triãek
14.00 – 15.00 – Vodní hry
15.00 – 16.00 – Facepainting
16.00 – 17.00 – Twister (hra pro v‰echny pruÏné dûti)
17.00 – 19.00 – V˘roba a malování lampionÛ

Nedûle
12.00 – 13.00 – V˘roba vlajeãek Colours of Ostrava
13.00 – 14.00 – Twister (hra
pro v‰echny pruÏné dûti)
14.00 – 15.00 – Vodní hry
15.00 – 16.00 – Facepainting
16.00 – 17.00 – Malování
kamínkÛ
17.00 – 19.00 – Malování
kolíãkÛ a triãek

R140/28

Pátek 11. 7.
10.00 - 14.00 dokumentární filmy
o Izraeli
13.30 - 16.00 debata o Izraeli
Hosté: zpûvaãka NOA, Ziv Nevo
Kulman - rada vyslanec Státu Izrael,
doc. Tomá‰ Novotn˘ (OU Ostrava), Ziv Nevo Kulman - rada
vyslanec Státu Izrael
Tímto programem bude také pﬁipomenuto 60. v˘roãí vytvoﬁení
Státu Izrael.
16.00 - 17.00 Jaroslav Du‰ek beseda. Zúãastní se také: ·ína a
Daniel Zalotnay ze skupiny Longital.
Sobota 12. 7.
10.00 - 14.00 dokumentární filmy
Igora Chauna o Indii
11.00 - 13.00 debata o Indii
Hosté: zpûvaãka Kiran Ahluwalia,
D. P. Srivastava - velvyslanec Indie
v âR, pan Manish - první tajemník

Horník

Fajne informace

PODPORUJEME SPOKOJENÉ STÁ¤Í
Penzijní pﬁipoji‰tûní se státním pﬁíspûvkem je státem podporovaná tvorba vlastních finanãních prostﬁedkÛ na doplÀkové zaji‰tûní fyzick˘ch osob v dÛchodovém vûku. Jeho prostﬁednictvím stát pomáhá
obãanÛm a motivuje je k udrÏení pﬁedchozího Ïivotního standardu. âiní tak nûkolika zpÛsoby – poskytováním státních pﬁíspûvkÛ na penzijní pﬁipoji‰tûní,
moÏností získat v˘hodné pﬁíspûvky zamûstnavatele ãi
uplatÀováním daÀov˘ch úlev.
âeskoslovenská obchodní banka, a. s. jako jediná
finanãní skupina v âR má ve skupinû dva penzijní

fondy a díky tomu mÛÏe klientÛm nabídnout odli‰n˘
pﬁístup ke zhodnocení finanãních prostﬁedkÛ a lépe
tak vyhovût poÏadavkÛm i nárokÛm odli‰n˘ch cílov˘ch skupin.
âSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., ãlen skupiny
âSOB (dﬁíve âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s.) je
fond s konzervativní investiãní strategií zamûﬁenou na
stabilní roãní zhodnocení prostﬁedkÛ v krat‰ím ãasovém horizontu. Portfolio je sloÏeno pﬁedev‰ím z ãesk˘ch státních dluhopisÛ a pokladniãních poukázek. PF

Proporce mezi hrubou mzdou a starobním dÛchodem dokumentuje tabulka i graf.
Hrubá
mzda
(Kã/mûs.)

Starobní
dÛchod
(Kã/mûs.)

Náhradov˘
pomûr
(%)

10 000 Kã

7 634 Kã

76,3%

15 000 Kã

8 650 Kã

57,7%

20 000 Kã

9 665 Kã

48,3%

25 000 Kã

10 092 Kã

40,4%

30 000 Kã

10 430 Kã

34,8%

35 000 Kã

10 768 Kã

30,8%

40 000 Kã

11 107 Kã

27,8%

45 000 Kã

11 446 Kã

25,4%

50 000 Kã

11 784 Kã

23,6%

60 000 Kã
Hrubá mzda
50 000 Kã
40 000 Kã

Starobní dÛchod

Stabilita je vhodn˘ zejména pro klienty, kteﬁí budou
spoﬁit krat‰í dobu a dávají pﬁednost stabilním v˘nosÛm.
âSOB Penzijní fond Progres, a. s., ãlen skupiny
âSOB je urãen pro klienty, kteﬁí chtûjí spoﬁit déle a
dlouhodobû oãekávají vy‰‰í v˘nos. PF Progres usiluje
o nadprÛmûrné zhodnocení finanãních prostﬁedkÛ, a
to v del‰ím ãasovém horizontu. PF Progres je nejrychleji rostoucím penzijním fondem. Z dlouhodobého hlediska PF Progres drÏí prvenství ve zhodnocování prostﬁedkÛ klientÛ.

Penzijní fondy âSOB dále nabízejí
➢ Programy OPTIMUM nebo KOMFORT, které umoÏÀují platit své vlastní pﬁíspûvky nepravidelnû, podle aktuálních moÏností, a pﬁesto ãerpat maximální státní pﬁíspûvky a vyuÏívat
maximální daÀové v˘hody.

➢ âSOB Internet penzijní pﬁipoji‰tûní (bezplatn˘ on-line pﬁístup k informacím o vlastní smlouvû)

30 000 Kã
20 000 Kã
10 000 Kã

➢ PÛlroãní poplatkové prázdniny pﬁi sjednání programu PostÏiro nebo Postkonto

➢ 100% sleva ze vstupního poplatku pﬁi sjednání spotﬁebitelského úvûru u Po‰tovní spoﬁitelny

➢ 7% sleva z vybran˘ch pobytov˘ch zájezdÛ cestovní kanceláﬁe
0 Kã

âEDOK

Horník
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V˘sledky fotografické soutûÏe Barvy OKD
OSTRAVA Více neÏ dvû stovky snímkÛ – takov˘ byl
ohlas na fotosoutûÏ vyhlá‰enou spoleãností OKD u pﬁíleÏitosti festivalu Colours of Ostrava. Nejlep‰í autoﬁi
dnes a o víkendu zamíﬁí na festival – jako podûkování
získali od OKD volné permanentky.
„Ostravsko a Karvinsko, aã poznamenané tûÏební

ãinností, mají mnoho krásn˘ch a fotogenick˘ch míst.
Stejnû jako mnoho krásn˘ch lidí. Zjistili jsme, Ïe tady
Ïije také mnoho fotografÛ, kteﬁí je‰tû nemûli pﬁíleÏitost
se projevit. Teì svou ‰anci vyuÏili,“ ﬁekla pﬁi hodnocení fotografií redakãní radou ﬁeditelka útvaru pro PR a
komunikaci OKD Petra Ma‰ínová.
(vs)

Milan ·urkala

1. Milan ·urkala
2. Patrik Demko
3. Zdenûk Kamrla

4. Michal Polák
5. Zdenûk Ja‰ko
6. Marek Hok

7. Lucie Malíková
8. Petr Gruszka
9. Zdenûk ·najdr
10. Eva Marvanová

Patrik Demko

Michal Polák

Zdenûk Ja‰ko

Zdenûk Kamrla

Lucie Malíková

Zdenûk ·najdr

PO¤ADÍ FOTOSOUTùÎE:

Marek Hok

Petr Gruszka

Eva Marvanová
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Stﬁedisko vzdûlávání, s.r.o.
ul. 1. máje 11, 709 00,
Ostrava-Mariánské Hory

Rekvalifikace
(akreditace M·MT a MPSV):

R149/28

Úpravy zahrad • Personalista • Grafolog • Pracovník v sociálních sluÏbách
Pﬁíprava na S·: Matematika • âj.
Pﬁíprava na V·: Ch, Fy, Bi, Ma, psychologie a sociologie, obec. stud.
pﬁedpokl., latina.
Jazyky: Aj, Nj, ·p, Rj.
Odborné kurzy: Znaková ﬁeã, muzikoterapie, arteterapie.
BOZP, rétorika, umûní jednat s lidmi, podnikatelská etiketa.
Individuální v˘uka v rodinách.

R122/28

Tel./fax: 596 964 809, 595 693 630, 603 281 811
Pﬁihlá‰ky: www.vsostrava.com, lysova@mybox.cz

1. NOVÁ PŮJČKA

AKCE – DVD ZDARMA

R141/28

Autoset Centrum âR plus s.r.o.
KONCESIONÁ¤ RENAULT
Havíﬁov, Bludovick˘ kopec
tel.: 596 416 870

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

Tﬁinec, Lidická 166
tel.: 558 323 334 – 6

✧ VZPOMÍNÁME
Dne 16. 7.
2008 vzpomeneme 1.
v ˘ r o ã í
úmrtí dlouholetého
zamûstnance Dolu âSA
Lumíra
Krehela,
kter˘ nás
opustil po dlouhé nemoci. Se
slzami v oãích vzpomínají manÏelka, rodiãe, bratﬁi s rodinami,
babiãka, tety a zb˘vající ãást
rodiny. ZároveÀ dne 8. 8. 2008
vzpomeneme jeho nedoÏit˘ch 40
let. Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. Zarmoucená rodina
150/28
Krehelova.

RPSN jiÏ od 9,51%

JiÏ 7 let v na‰em mûstû.
SCHVÁLENO DO 20 MINUT!
Staãí zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ.

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

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

ZAVOLEJTE 774 828 496

Novinka:
Peníze z Dubaje
v‰em!

R136/28

R 11/28

R152/28

Tel.: 773 551 578, 603 317 378

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

R2/28

diskretní jednání v na‰i kanceláﬁi

R 138/28

Hledáme nové spolupracovníky.
Tel.: 739 320 185, 605 757 931

KE KAÎDÉMU SCHVÁLENÉMU ÚVùRU
20 000 aÏ 400 000 Kã
• pro zamûstnance, dÛchodce aÏ do 75 let
• pro zaãínající OSVâ S NULOV¯M
DA≈OV¯M P¤IZNÁNÍM
PÛjãky bankovní i nebankovní. MoÏnost Ïádat
i bez partnera. JiÏ od 440 Kã mûsíãnû.
50.000 Kã – splátka jiÏ od 888 Kã
100.000 Kã – splátka jiÏ od 1.888 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã

R 148/28

Až 300 tis. PRO KAŽDÉHO!
!Soukromý INVESTOR!
Zástavy, exekuce,
přeúvěrování dluhů, směnky!

R147/28

Novinka od 16. 6. 2008
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K¤ÍÎOVKA
Hmatáním
(náﬁeãnû)

Prodejna
pouÏit˘ch
knih

Horník

Cypoviny
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PRO

O KNIHU
KingÛv
horror

Inzertní
a reklamní
agentura

MuÏské
jméno

Okraj
na obvodu
kola

Pﬁesnû

Student,
kter˘ se
upálil pﬁi
okupaci

Domácky
Olga

âínské
Ïenské
jméno

Zábavní
podniky
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ZASMÁNÍ

Trny

Americká
kosmická
loì

Listy pepﬁe
úzkolistého

Noãní pták

LyÏaﬁská
vûtrovka

CHKO v âeském krasu
Nealkoholick˘ nápoj

SPZ
Klatov

Znaãka nitu
Pravá
ne‰tovice

Nûkdo
Sídlo státu
Tennessee
Africk˘
tlustokoÏec

Citoslovce
prudkého
‰vihu

Vûtﬁík
Solmizaãní
slabika

1. DÍL
TAJENKY
Primitivní
plavidlo

V˘ãnûlek

Papou‰ek

Popravãí

S manÏelem máme oba rádi hudbu. Já jdu na hudební festival, on
spûchá poslouchat tóny pivních trubek.
Kresba: L. ZdraÏil

Stuha
Provaz
se smyãkou

Mezinárodní kód
Íránu

Höneckeroovo
jméno

âidlo
zraku

Znaãka
dlaÏdiãek

Básnick˘
zápor

Hoﬁké
Ïaludeãní
léky

10. 7. – 13. 7. 2008
Rostlina
laskavec

Váha
obalu

Dobytãí
nápoj

Lidové
pﬁitakání

Náãelník
kozákÛ

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

Citoslovce
smíchu
Pletenec
vlasÛ

ZpÛsobovati Hrobníkova
únavu
nosítka
Dovednost
Cizokrajná
je‰tûrka

KﬁíÏenec
velblouda
Produkty
neutralizace

Mys
Domácky
Ilona
Zn. pracího
prá‰ku
Polsky
„kocourek“

OSTRAVSKY

Noãní
ptáci

Pﬁístavní
hráz

Opadání

Kruhy
Slouãenina
ke kalení skla
2. DÍL
TAJENKY

Zru‰ení
objednávek

Iniciály
fotbalisty
Panenky
TûÏk˘ kov

Nûco
¤eck˘
ostrov

B˘t totálnû
nasazen
(slangovû)
Podnik vyrábûjící zápalky
Uzlíãek ve
tkaninû

Nebo

Souhlas

Jméno spis.
Pavla
Otázka
1. pádu
Ticho

Severoamerick˘ stát

âlensk˘ stát
USA

Patlanina
Umûl˘
jazyk
Starogermáni

âesk˘ herec
Zakonãení
‰achové
partie

Slovensky
„jestliÏe“

Pﬁedstavená
klá‰tera

Jednotka
tlaku

Chtít
Zdravotnick˘ oddíl

Maìarsk˘
zápor

Tibetsk˘ kultovní objekt

Moc
Tûlocviãn˘
prvek

Ohon

Ovaﬁené
maso

A sice
Slovensky
„piha“
Jedno z Byronov˘ch jmen

·achov˘
exmistr svûta
Mez. název
souhv. Páva

Setina
hektaru
Vodáck˘
pozdrav

Nenavinout
Tenisov˘
úder

Noãní
podnik

SLOVNIK

rostlina Ïebﬁíãek
hÛl, ãakan. Z nûm.
„Byl jak kryka“ – byl
hodnû opil˘
kﬁak
keﬁ
kﬁaky
kﬁoví
kﬁesnik
kmotr
kﬁidlica
stﬁe‰ní krytina
kﬁyvat
kulhat, chodit nakﬁivo
k‰iry
koÀsk˘ postroj
kuckat
ka‰lat
kudlaãka angre‰t
kudlit
tahat za vlasy
kula
hlava, „Mûl v kuli“ –
mûl pod ãepicí. „Mluvil
z kule“ – hovoﬁil spatra.
kulat se
válet se
kulec
kuleãník
kulich
s˘ãek
kulik
sloup, kÛl v plotû
kupak
bazén, koupali‰tû
kupel
koupelna, sprchy
kupelketa ﬁetûzová spojka
kura
slepice
kurafaja
neurãitá nadávka, citoslovce
kurbinek pochva na brousek
kurdybele lehãí nadávka
kurent
‰vabach
Kuﬁi rynek námûstí v centru Ostravy, téÏ Jiráskovo.
Konaly se na nûm trhy
s
drÛbeÏí,
odtud
jméno. Úplnû první
název byl „Na starém
krvavnik
kryka

PoÏivatina
Horsk˘
skﬁítek
âesk˘ malíﬁ

Dánská
váhová
jednotka

Primát

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

Míãová
kolektivní
hra
Plá‰tûnka

Ohrazen˘
les

Znaãka
molybdenu

JAK LU·TIT SUDOKU:

·éfredaktor
Horníka
Citoslovce
skoku

Otázka
pﬁi sázce
Básnick˘ dotaz na smûr
Tuk
(zastarale) Americké
mûsto

SUDOKU

(K)

pivovaﬁisku“, protoÏe
v místû byl pivovar,
pak také „Námûstí
císaﬁe Franze Josefa“.
V˘znamná
secesní
architektura.
kuﬁynec
slepiãí v˘kal
ku‰ãek
kousek
kutek
koutek
kutle
dr‰Èky
kuzÀa
kovárna (patrnû z ru‰tiny)
kvacle
chumáã, trs ovoce
kvak
krmná ﬁepa, tuﬁín, téÏ
„to je ale kvak“ – to je
ale pitomec.
kvant
velk˘ kus horniny
kvap
pápûﬁí
kvartyrnik nájemník
kvit
alkohol, pálenka
kvitpumpa opilec, notorik
kybel
kbelík, dÏber. „Kybluj
se dodom!“ – mazej
domÛ !
kyblaﬁ
pomocn˘ dûlník na
‰achtû, kdysi nosící
kbelíky s v˘kaly
kyjok
klacek
kylof
‰piãák, hornick˘ krompáã, kdysi jej musel ve
zmen‰ené
podobû
nosit kaÏd˘ revírník.
V minulosti základní
nástroj havíﬁe.
kyrko‰ka suk ve dﬁevû

Ohnutí

Pohádkov˘
silák

Znaãka
arsenu

Star‰í
znaãka
Ïiletek

Sicilská
sopka

¤eka
v Rusku

Îena
(v moravském náﬁeãí)

·panûlská
obdoba
jména
Ludvík

Jméno dvou
písmen
v azbuce

Tajenka z minulého ãísla: Sedí poslanec v parlamentu a podpírá si rukou hlavu. Vedle sedící kolega se ho ptá: „Tak
co, kolego, sedí‰ a pﬁem˘‰lí‰?“ „Ne, jenom sedím.“
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 Jan Peterek z Ostravy. Prosíme v˘herce, aby nás
kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.
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PomÛcky: ask, Elora, IRN, makmo, matiko, O‰a.
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Zajdite do muzea

NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ¤E

10. ãervence 2008

Hornické muzeum OKD nabízí poznání, zábavu i odpoãinek

Pro

divá

ky C

olou

rs v

stup

za p

olov

inu

MùSTO ZELENù A PRÒMYSLU Taková je Ostrava, jak ji mÛÏete spatﬁit z rozhledny (ve v˘ﬁezu) na vrcholku Landeku. Areál koksovny OKD, OKK Svoboda vévodí mûstské ãásti Pﬁívoz. Cesta k rozhlednû vede snad nejrozsáhlej‰ím lesním komplexem na území mûsta, ve kterém si mÛÏete provûtrat plíce, ale také uspoﬁádat mal˘ piknik.

V zelené a ãerné
Muzeum srostlé s pﬁírodou a hornictvím

Kudy do muzea?

v‰ak nabízí mnohem víc. MoÏnost
sportovního vyÏití, aktivního odpoãinku, zábavy a relaxace. A je tu i
bájn˘ Landek, na kterém uÏ pﬁed
23 tisíci lety kutali uhlí lovci mamutÛ a do kousku krevele vyﬁezali
legendární Petﬁkovickou venu‰i.
Ostrava v tûchto dnech podupává v rytmu barevného festivalu.
Pokud vás ohÀostroj muziky a
hudebních záÏitkÛ pﬁece jen unaví,
nebude na ‰kodu si pﬁipomenout,
Ïe duha nad Ostravou záﬁí pﬁedev‰ím ãernou a zelenou – barvami
horníkÛ. A pokud máte rádi
nev‰ední dojmy, muzeum pro vás
pﬁipravilo mal˘ dárek: Pro v‰echny
lidi s festivalov˘m „náramkem“ je
prohlídka expozic s prÛvodcem a
fárání do dolu za pÛl ceny! ToÏ
Zdaﬁ BÛh!
Stránku pﬁipravil:
Bohuslav KrzyÏanek
Na snímcích vpravo: Nádvoﬁí
Dolu Anselm a pohled do podzemí dolu, na pracovi‰tû vybavené dÛlním kombajnem a
mechanizovanou v˘ztuÏí.
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Cesta do Landek parku je snadná. âímkoli sjedete do sadÛ BoÏeny Nûmcové a odtud kter˘mkoliv
autobusem ve smûru na Petﬁkovice
k Hornickému muzeu. Jsou to tﬁi
zastávky, sotva pár minut. Na místû
vám uÏ poradí havíﬁ Lojzek.

PET¤KOVICE (r) KdyÏ jsme vzali
olomouckého ‰vagra do Hornického muzea OKD pod Landekem,
byl ohromen. Ne okouzlen nebo
nad‰en, ale právû ohromen. Abyste rozumûli: ‰vára je svûták, kter˘
zcestoval kus Evropy a jen tak
nûco ho nerozhodí. Fárání do dolu
je ale nûco, co se ve svûtû nevidí.
Krásné jsou hrady, nádherné
zámky. V Hornickém muzeu OKD
vám ale nabídnou zku‰enost, která
se vymyká obvykl˘m rozmûrÛm.
âerné chodby bez oken, pﬁíchuÈ
tvrdé dﬁiny, obraz urputného Ïivota, o kterém jste moÏná nûkde nûco
ãetli, ale kter˘ si jen tûÏko dovedete pﬁedstavit.
Dne‰ní Hornické muzeum
OKD ale není tím muzejním zaﬁízením, na jaké jste moÏná zvyklí. I
proto se mu stále ãastûji ﬁíká Landek park. Chcete vidût dÛlní stroje,
hornické koupelny, ﬁetízkovou
‰atnu, expozici báÀského záchranáﬁství, jakou nemají nikde v Evropû, ãi sfárat do dolu? Jste zváni!
Mnohohektarov˘ areál b˘valého
Dolu Eduard Urx, dﬁíve Anselm,

VE VZDUCHU, NA ZEMI I NA VODù Jaké sporty mÛÏete provozovat v Hornickém muzeu OKD pod Landekem? Samozﬁejmû, hlavnû ty
odpoãinkové. V lanovém centru – pro zájemce z ﬁad úãastníkÛ „ColoursÛ“ za pÛl ceny! – si mÛÏete vyzkou‰et, jak se chodí na lanû ve v˘‰ce osmi
metrÛ. V areálu nechybí tenisové kurty, hﬁi‰tû na pláÏov˘ volejbal, cyklostezky. A pokud si chcete v sobotu nebo nedûli uÏít pohody na lodiãkách, najdete tu i mal˘ pﬁístav na slepém rameni Odry. O ﬁadû pohybov˘ch atrakcí pro dûti ani nemluvû!
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Muzeum Górnicze OKD zaprasza do relaksu i wypoczynku. A mo˝e
Zdj´cia: Bogus∏aw Krzy˝anek
chcecie zjechaç na dó∏ kopalni?

W zieleni i czerni
Po relaks i odpoczynek... do muzeum
OSTRAWA Gdzie mo˝na w Ostrawie odsapnàç i odpoczàç na chwil´
od festiwalowego zgie∏ku? Odpowiedê jest prosta: W Muzeum Górniczym OKD!
Prosz´, niech nikogo nie myli
nazwa. Muzeum zbudowano na kilkunastohektarowym obszarze by∏ej
kopalni „Eduard Urx” w Petrzkowicach i oferuje nie tylko ciekawe

ekspozycje, ale przede wszystkim
mo˝liwoÊci sportu, wypoczynku i
rekreacji. Ogromnym bogactwem
muzeum jest narodowy zabytek
przyrody Landek, osnute legendami wzgórze, na którym przed 23
tysiàcami lat ∏upali w´giel ∏owcy
mamutów. Mo˝na tu odetchnàç
Êwie˝ym powietrzem, urzàdziç
sobie piknik na ∏onie natury lub
wejÊç na wie˝´ widokowà, z której
rozciàga si´ niepowtarzalny widok
na Ostraw´.
A samo muzeum? Ekspozycje
techniki górniczej, ratownictwa,
∏aênie uzupe∏nia mo˝liwoÊç zjechania na dó∏ i zwiedzenia kopalni.
Wra˝enie jest mocne. Bo pi´kne sà
grody, urocze zamki. Tu oferuje si´
korytarze bez okien, posmak ci´˝kiej roboty, obraz ˝ycia, o jakim byç
mo˝e gdzieÊ si´ czyta∏o, ale które
trudno sobie wyobraziç. I uwaga!
Uczestnicy festiwalu majà na zwiedzenie p∏atnych ekspozycji i zjazd
na dó∏ 50-procentowà zni˝k´! Tak
wi´c – Szcz´Êç Bo˝e!

Na luzie, w kolorach t´czy
Polskà kultur´ muzycznà reprezentuje grupa Karimski Club
OSTRAWA OSTRAWA (bk)
DwanaÊcie scen pod go∏ym niebem,
namiotami, w klubach muzycznych,
na Zamku Âlàskoostrawskim, w
koÊciele ewangelickim i dalszych
miejscach w Ostrawie. Cztery dziesiàtki wykonawców – solistów i
grup muzycznych dos∏ownie z ca∏ego Êwiata. Tysiàce fanów dobrej
muzyki z Czech i zagranicy, naturalnie tak˝e z pobliskiej Polski...
Taki jest obraz s∏ynnego ju˝ dziÊ
czterodniowego mi´dzynarodowego
festiwalu muzycznego „Colours of
Ostrava”. W ubieg∏ym roku odwiedzi∏o go oko∏o dwudziestu tysi´cy osób.
Jego tegoroczna, siódma ju˝ edycja,
która startuje w dniu dzisiejszym w
metropolii Moraw Pó∏nocnych i Âlàska, zapowiada znów mi∏à atmosfer´
absolutnie na luzie, wspania∏ych
muzyków z irlandzkà wokalistkà
Senéad O’Connor na czele i ogromnà
porcj´ tej najlepszej zabawy.

Karimski Club (Polska)
Piàtek 11 lipca
godz. 23.45 – 00.45
Scena w chapiteau cyrkowym
ko∏o Zamku Âlàskoostrawskiego
Wspania∏e fuzje jazzowe we
wszystkich kolorach.

„Karimski Club nie jest efektem wydumanych poszukiwaƒ, wyszukanych przemyÊleƒ, czy koniunkturalnych potrzeb. Na Êwiat przynios∏a go zwyk∏a przyjaêƒ, t´sknota za nià oraz ch´ç jej podtrzymania. Ca∏a reszta, to splot ró˝nych wydarzeƒ i przypadków, których to
los nam, dzi´ki Bogu, nie szcz´dzi” – pisze na stronach internetowych Karimski Clubu Karim Martusewicz. „Oczywistym spoiwem,
∏àczàcym te wszystkie elementy, musia∏a staç si´ muzyka”.
Fot. www.karimskiclub.com

Na co mo˝emy si´ cieszyç?
Dok∏adny program festiwalu i
list´ wykonawców mo˝na znaleêç
na innych stronach niniejszego
wydania „Horníka”. Przypomnijmy

zatem tylko, ˝e polskie barwy
reprezentowaç b´dzie Karimski
Club, mi´dzynarodowy zespó∏
muzyków, d.j. i v.j z ró˝nych krajów
i ró˝nych kontynentów, którego
pomys∏odawcà i za∏o˝ycielem jest
Karim Martusewicz - wybitny polski muzyk jazzowy, aran˝er, kompozytor i pedagog, kojarzony w
Polsce g∏ównie jako basista legendarnej grupy Voo Voo.
Ka˝de spotkanie u Karimski Clubem to kilkugodzinna podró˝ multikulturowa, wybuchowa mieszanka
rytmów, muzycznych stylistyk i
Êwiatów. Muzyka, którà proponuje,
to kompilacja najró˝niejszych stylów i rytmów, a przedce wszystkim
niesamowita dawka pozytywnej
energii, której êród∏em jest prawdziwa przyjaêƒ, nieskr´powana ró˝nicami j´zykowymi, wyznaniowymi,
czy „kolorostycznymi”.

Colours of Ostrava 2007.

Poznaj swego partnera
Zakres i wysoki poziom artystyczny festiwalu
Colours of Ostrava jest w du˝ej mierze zale˝ny od
przychylnoÊci sponsorów. Jednym z jego g∏ównych
partnerów jest spó∏ka w´glowa OKD. W∏aÊciciel 4
kopalƒ dajàcych rocznie 13 mln ton w´gla jest jedynym producentem w´gla kamiennego w RC i liczàcym si´ przedsi´biorstwem górniczym w Europie.
W∏aÊciciel OKD, spó∏ka New World Resources,
rozwija projekty tak˝e w Polsce. Wi´cej informacji
w festiwalowym w stoisku OKD.

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

47, 127
–

• Opravy stavební (OSTAV)

42, 64

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

28
–
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Komix a planek
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Vytvoﬁte si vlastní komix
Letní hﬁíãka nejen pro horníky – pﬁijìte si
zasoutûÏit do festivalového stanu OKD
OSTRAVA Spoleãnost OKD spustila na internetov˘ch stránkách
www.hornickykomix.cz v âesku
dosud ojedinûl˘ program, kter˘
umoÏní náv‰tûvníkÛm webu vytvoﬁit si vlastní komixov˘ pﬁíbûh.
Autoﬁi nejoriginálnûj‰ích komixÛ
vyhrají napﬁíklad poukázku na let
balonem nebo unikátní dárky
z hornického prostﬁedí. Stejnou
‰anci mají i náv‰tûvníci Colours of
Ostrava – ti mohou vtipné texty
dopsat do pﬁipraven˘ch ‰ablon
pﬁímo ve festivalovém stanu OKD.
„Lidé si mohou zvolit prostﬁedí,
kde se bude pﬁíbûh odehrávat, a

vybrat si do nûj nûkteré z pﬁipraven˘ch postaviãek. Pak jiÏ zb˘vá jen
doplnit vlastní text,“ upﬁesnil princip
takzvaného stripgenerátoru ﬁeditel
spoleãnosti Cyber Fox Jan Klusáãek,
kter˘ program pﬁipravil. Autorem
ilustrací je Milo‰ Ga‰parec, kreslíﬁ
dnes jiÏ legendárního komixu Hana
a Hana z ãasopisu Reflex.
Aplikace na vytváﬁení originálních obrázkov˘ch pﬁíbûhÛ není jen
letní hﬁíãkou, ale zároveÀ propagací internetov˘ch stránek spoleãnosti OKD a hornick˘ch tradic. „Na
na‰em webu www.okd.cz jsou
kromû informací o tûÏební spoleã-

nosti také dal‰í rubriky, které se
vûnují napﬁíklad historii hornictví,
ekologii nebo zajímav˘m aktivitám
neziskov˘ch organizací z regionu.
Rádi bychom náv‰tûvnost stránek
je‰tû zv˘‰ili, protoÏe mohou napﬁíklad studentÛm nebo úpln˘m laikÛm nabídnout mnoho neãekan˘ch
informací a podnûtÛ,“ vysvûtlil ‰éfredaktor webu Vladislav Sobol.
Nejlep‰í komixy vyhodnotí
odborná porota na festivalu. Autoﬁi nejlep‰ích komixÛ budou vyhodnoceni je‰tû v prÛbûhu festivalu –
v nedûli kolem pÛl ãtvrté (odpoledne) OKD stage – Barvy.
(vs)

První cena
v soutûÏi je let
balonem nad
Ostravou!

Zatím nejvíce hlasÛ získal na webu OKD komix Milo‰e âermáka. Trumfnete ho?
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