Veselé Vánoce a úspěšný nový rok!
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BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: POCTIVÝM AUTOTRÉNINKEM LÉPE CHRÁNÍM
HR
R ÁNÍ SVÉ ZDRAVÍ

Hadrava: Rok 2014
bude obrovskou výzvou
NAŠE TĚŽEBNÍ SPOLEČNOST PROCHÁZÍ NÁROČNÝM OBDOBÍM, MUSÍME TÁHNOUT JAKO TÝM ZA JEDEN PROVAZ
rá nás v letošním roce bezprostředně ovlivňovala.

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych začal tento
předvánoční a svůj letošní poslední text pro Horníka zamyšlením nad tím, co pro mne
bylo v roce 2013 nejzásadnější. Odpověď na tuto zdánlivě
jednoduchou otázku je ve skutečnosti velmi složitá. Událo se
toho totiž tolik zásadního, že
popis a hodnocení všech událostí by se stěží vešly do zvláštního vydání tohoto týdeníku. Jsem přesvědčen, že nikdo z nás obdobnou situaci
v OKD ještě nezažil. Začátkem
roku nízký odbyt, poté klesající ceny uhlí, celosvětová krize hornictví, řešení kolektivní smlouvy, restrukturalizace,
stěhování vedení ﬁrmy, špatné těžební výsledky, stávková
pohotovost, personální změny, úvahy o ukončení provozu Dolu Paskov, řešení OKD
v rámci předvolebního boje
a mnoho dalších témat, kte-

lů naplánovaných pro rok 2014
velice složité a znamená to beze
zbytku naplnit veškeré parametry důlně-technického plánu v těžbě, ražbě a předepsaných výkonových parametrech.

V novém roce nás čekají
náročné úkoly

Pozitiva končícího roku
Tento rok zdaleka nenaplnil má
očekávání, přesto se dá prezentovat řada pozitivních událostí
a momentů. Dosavadní výsledky v bezpečnosti, těžba Dolu
Darkov, dílčí úspěchy některých rubání, příprav a pomocných úseků na ostatních šachtách, udržení sociálního smíru,
výsledky v systému CI, podepsaná kolektivní smlouva, a hlavně vědomí, že i přes řadu výše
uvedených problémů a událostí
je tu velká skupina zaměstnanců, kterým není lhostejný osud
OKD a kteří umí zabrat i v této
těžké době. Za to jim patří obrovský dík a uznání.

FOTO: Bohuslav Krzyzanek

Jsem přesvědčen, že podstatná část zmiňovaných událostí
měla zásadní vliv na naše hlavní činnosti: bezpečnou těžbu
a prodej uhlí. Bez tohoto základu našeho podnikání se ekonomika těžební společnosti nedá
nastavit tak, aby fungovala,
jak potřebujeme. Myslím si, že
řada zaměstnanců si stále ještě neuvědomuje vážnost situace, která v černouhelném hornictví nastala a stále trvá.
To, že se po dlouhých čtrnácti měsících podepsala v OKD
kolektivní smlouva, neznamená, že je situace vyřešena. Ceny
koksovatelného i energetického uhlí jsou stále velmi nízké
a jejich výrazné oživení na obzoru nevidíme. Proto bude splnění ekonomických ukazate-

Podle Pavla Hadravy byl rok 2013 pro OKD naprosto výjimečný.

Pokračování na straně 4

Závod Důl Darkov hlásí: Splněno!
DARKOV – Šturmovat za splnění plánu? Darkováci už nemusí. Letošní úkol ve výši
2,4 milionu tun splnili už v listopadu, kdy počítáno od začátku roku překročili hranici
2,46 milionů tun uhlí. Do konce roku by chtěli nafedrovat
nad plán ještě okolo 200 tisíc
tun.
K překročení ročního objemu těžby s měsíčním předstihem přispěly také výborné výsledky v listopadu. Závod splnil technický režim v těžbě
na 115,6 procenta. Celkem vytěžil 138 638 m3 čistého odrubaného prostoru, revírní odbytová těžba podniku činila

FOTO: Archiv OKD

Do konce roku chtějí
Darkovští dodat navíc
200 tisíc tun uhlí

Darkováci chtějí do konce roku nafedrovat nad plán okolo 200 tisíc tun uhlí.
200 tisíc tun. Nad technický
režim dodal 27 tisíc tun uhlí.
O dobré výsledky se zasloužily
především rubáňové kolektivy.
Nejv yšší měsíční těžby dosáhl tým hlavního předá-

ka Romana Badury. V porubu 239 501 v ytěžil 36 841 m3
uhlí a opět překonal stometrovou hranici postupu.
Podmínky v porubu v ybaveném střední technologií POP

2010 při tom nebyly ideální. Havíři museli procházet
tektonikou a v jednu chvíli byl pilíř zatáhnutý kamenem na 70 metrech. Chlapi
ale opět ukázali, co zname-

ná dobrá technologie v dobrých rukou.
Kolektiv dodavatelské ﬁrmy Polcarbo hlavního předáka
Józefa Zubrzyckého začal měsíc v porubu 37 912. Vytěžil tu
27 637 m3 uhlí a připravil porub na zkracovaní v plánovaném termínu. Ve třetí dekádě se
přestěhoval do porubu 340 802.
Ve složitějších geologických
podmínkách tu vytěžil 5762 m3.
K další metě dorazil kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého. V porubu 340 700
vytěžil posledních 15 820 m3
uhlí a začal s jeho likvidací.
Do konce měsíce havíři vyklidili dopravníky a kombajn a nachystali se na plenění sekcí.
Dodavatelský kolektiv Alpex
rubání 2 hlavního předáka
Tadeusze Czaji vytěžil v porubu
340 802 za dvě dekády 36 363
m3 uhlí. Potom se přestěhoval
do porubu 40 901, kde pomáhal strojnímu úseku s vybavováním a připravoval si porub
na těžbu.
sc

ZE SVĚTA
ČERNÝ ROK
BRITSKÉHO HORNICTVÍ
LONDÝN – Černouhelné
hornictví ve Velké Británii
prochází krizí. Za posledních
12 měsíců bylo zavřeno
13 dolů, dvě společnosti
vyhlásily bankrot a v sektoru
chybí 500 milionů liber
(15 miliard korun) na penze
horníků a rekultivaci krajiny
po ukončení dobývání.
Uhlí je přitom klíčovou
součástí britské energetiky.
V černouhelných elektrárnách, které loni spálily
55 milionů tun, se vyrobí
40 procent elektřiny na ostrovech. Domácí produkce je ale
vytlačována levnějším uhlím
z dovozu.
Loni o Vánocích byl
zastaven provoz v dole Maltby
na severu Anglie. Největší důl
v zemi Daw Mill společnosti
UK Coal zase zachvátil požár,
který ho nadobro zdevastoval
a odstavil z provozu. V červenci ﬁrma vyhlásila bankrot. ms
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NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY V BEZPEČNOSTI Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
OSTRAVA – V listopadu pracovalo v OKD celkem 81 kolektivů,
z toho 20 rubáňových, 51 přípravářských a 10 kolektivů vybavování
a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku šest kolektivů,
z toho:
 na Dole Darkov dva kolektivy příprav,
 na Dole Karviná jeden kolektiv rubání a dva kolektivy příprav,
 na Dole ČSM jeden kolektiv vybavování a likvidace.
Petr Svrčina
kolektiv
rubání

přípravy

vybavování a likvidace

vedoucí úseku

Důl

Stefan Gulak

Marian Olszewski

Karviná

Jan Průcha

Lubomír Poloček

Darkov

Miroslav Trawinski

Radim Kalafut

Darkov

Ľuboš Roško

Petr Pala

Karviná

Arkadiusz Lisowski

Czesław Jędrkiewicz

Karviná

Ladislav Piroš

Miroslav Pavan

ČSM

LISTOPAD 2013
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

1.

Valchař (331209)

Staniczek

Důl ČSM

64 316

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

2162

624,5

36,302

3,30

KSW 460 NE C03; FAZOS 15/31 POz-MD
KSW 460 NE C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

2.

Koval (320316)

Miarka

Důl ČSM

60 299

2079

493,9

38,597

2,21

3.

ALPEX Gulak (140704, 223754)

Dziugiel

Důl Karviná

57 091

2595

354,5

57,493

2,03

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

4.

Badura (239501)

Hrubý

Důl Darkov

53 147

1833

648,2

44,459

3,70

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

5.

ALPEX Czaja (340802)

Witek

Důl Darkov

52 458

2528

476,1

50,344

2,56

KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

POLCARBO Zubrzycki (340802, 37912)

Rosikoń

Důl Darkov

48 181

1676

453,0

39,802

2,67

SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75

7.

Turaz (140704, 223754)

Weiss

Důl Karviná

46 501

1879

279,3

32,967

1,76

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

8.

Strenczek (371200/1)

Pochopeň

Důl ČSM

40 266

1377

541,9

26,344

2,79

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

9.

ALPEX Krażewski (332203)

Szewczyk

Důl ČSM

30 454

1230

493,7

26,390

2,52

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75

10.

ALPEX Fal (138808)

Olszewski

Důl Karviná

24 966

916

206,4

16,790

1,02

KSW 500/5,3 K02; FAZOS 22/48/0,5

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Rubání – pluhy

VÁNOČNĚ NOVOROČNÍ ANKETA HORNÍKA

OSTRAVA – Před Vánocemi jsme požádali šéfy závodů a dceřiných společností OKD, jakož i některých dalších organizací
o odpovědi na naše dvě anketní otázky:

1. Co pro Vás bylo v roce 2013 nejzásadnější? Splnil rok
Vaše očekávání, a co Vás naopak nemile překvapilo?
2. S jakým přáním a předsevzetím vstupujete do roku
2014? Co jsou hlavní cíle, kterých byste rád dosáhl?
Ing. Vladislav Szmek

vliv nejen na hospodaření
OKD, ale i našeho dolu. Byla
zahájena nutná restrukturalizace, následkem čehož odešlo
mnoho schopných lidí, a ty
jsme museli nahradit. Nějaký
čas nám trvalo, než si tato
nová organizační struktura
„sedla“, a to se částečně
odrazilo i v těžbě a metráži.
Největší propad v těžbě jsme
však zaznamenali v porubu
332 203. Tento porub, od kterého se očekávaly vysoké
1. Rok 2013, zejména druhé
pololetí, byl pro mě rokem velmi těžby, nás se svým absolutně nesoudržným stropem
náročným hned z několika důvodů. K 1. 8. 2013 jsem přešel hendikepoval při dosažení
naplnění plánu našeho dolu.
na Důl Darkov a k 1. 9. 2013
Doufám, že všechny tyto
proběhly reorganizační změny
v rámci OKD, kdy v rámci těchto problémy máme za sebou
změn bylo nutno současně řešit a že rok 2014 bude mnohem
úspěšnější.
personální obsazení většiny
vrcholových pozic na Dole
2. Cíle následujícího roku jsou
Darkov. Nejdůležitější pro
jednoduché. Zlepšení úrovně
stabilizaci situace a vytvoření
příznivých podmínek pro plnění bezpečnosti, naplnění úkolu
v těžbě, ražbách, ekonomice
úkolů však bylo podepsání
a zajištění práce a odpovídajíkolektivní smlouvy pro další
cích výdělků pro naše zaměstobdobí. Chtěl bych poděkonance, a to včetně ﬁrem, které
vat zaměstnancům Darkova
u nás pracují.
včetně úpravny za velmi dobré
Protože se blíží Vánoce
výsledky v bezpečnosti a těžbě
v letošním roce a popřát příjem- a konec roku, chtěl bych všem
na našem dole poděkovat
né prožití vánočních svátků.
a popřát pokojné prožití svátků
vánočních a vše nejlepší v no2. Rok 2014 bude pro Darkov
rokem příprav, neboť docílenou vém roce.
těžbou o 240 000 tun nad plán
Ing. Petr Dedek
v roce 2013 se připravenost
závodu pro rok 2014 dostala
ředitel Závodu Důl Karviná
do napjaté situace. To bude
klást zvýšené nároky na provoz vybavování a likvidace
– na urychlené vybavování
porubů. Věřím, že konsolidovaný kolektiv Darkova se s těmito úkoly dokáže vypořádat.
Do roku 2014 přeji všem pevné
zdraví, pohodové rodinné zázemí a hornické štěstí.
ředitel Závodu Důl Darkov

Ing. Boleslav Kowalczyk
ředitel Závod Důl ČSM

1. Rok 2013 byl zvláštní
od samého začátku. Ceny uhlí
postupně klesaly, a to mělo

1. Vážím si dosažených výsledků v bezpečnosti na našem
dole, kde i přes nepříznivý
nárůst mimořádných událostí
dochází k poklesu základních
bezpečnostních ukazatelů.
Pozitivní hodnocení si
zaslouží přípraváři. Opatření,
která byla zavedena, přinesla
úspěch a tím zajišťují stavební
připravenost porubů v daném
termínu.
Výsledky v těžbě však v tomto
roce nelze hodnotit jinak než
negativně.
Pokračování na straně 6

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba

(t)

1.

Zeman (112405)

Balon

Důl Paskov

21 049

739

484,8

11,328

2,58

RHH 800 P02; G 256-07/21

2.

Majs (080204)

Hykl

Důl Paskov

18 514

661

369,6

8,997

2,46

GH 9-38 ve P02; DBT 650/2005

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Gardoň (14077)

Neuwert

Důl Karviná

209,00

7,74

149,40

40,74

AM-50 K07

2.

ALPEX Górski (240524)

Maćkowiak

Důl Darkov

177,00

6,32

170,37

39,51

AM-50/132 D07

3.

Rojíček (14086)

Pastucha

Důl Karviná

174,00

6,21

137,34

34,52

AM-50 K03

4.

ALPEX Figura (240544)

Zguda

Důl Darkov

149,00

5,96

141,85

37,63

AM-50 D07

5.

Špička (39807, 39806)

Pastucha

Důl Karviná

132,00

5,28

129,80

29,33

AM-50/132 K01

6.

ALPEX Wąsowicz (37931/2)

Kiełbasa

Důl Darkov

128,00

5,33

131,20

31,22

MR 340X-Ex SANDVIK D02
AM-50/132 D03

7.

Valenčík (340831/3)

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

125,00

7,35

84,28

39,43

8.

Herink (14097/1, 14097/P, 14087)

Neuwert

Důl Karviná

118,00

5,62

110,31

31,22

AM-50 K02

9.

Uhrina (11614)

Wdówka

Důl Karviná

117,00

5,09

124,12

28,26

AM-50 K06

10.

WPBK-BIS Wadelski (14078)

Ciekot

Důl Karviná

116,00

4,83

106,82

26,85

AM-50 K05

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

1.

POLCARBO Łebski (371240/4)

Kirchner

Důl ČSM

93,00

3,15

2.

Novák (467520)

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

86,00

3,58

3.

Jaroch (1215344)

Dobrovolný

Důl Paskov

79,00

3,76

4.

Illek (63904)

Pastucha

Důl Karviná

76,00

3,45

5.

Gallik (61102/1)

Pastucha

Důl Karviná

74,00

3,52

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
77,87

typ zařízení

17,78

VVH-1R C02, DH-L 1200 (K 312 LS) C01

87,76

18,45

DH-DT1 (BTRL 1) P06, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

83,58

19,85

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

14,85

19,19

Trhací práce, ruční nakládání

19,92

19,58

Trhací práce, ruční nakládání

LEDEN–LISTOPAD 2013
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX Czaja

Witek

Důl Darkov

694 707

2614

415,7

50,703

2.

ALPEX Gulak

Olszewski

Důl Karviná

606 245

2932

538,6

61,134

3,19

3.

Szwed

Kubánek

Důl Karviná

583 645

2747

752,3

59,312

4,21

4.

Strenczek

Pochopeň

Důl ČSM

537 169

2076

659,7

37,715

3,49

5.

Badura

Hrubý

Důl Darkov

463 377

2048

590,3

47,607

3,64

6.

Rzidký

Hradil, Ing.

Důl Darkov

375 056

1529

256,9

27,490

2,75

7.

ALPEX Siwek

Tomczyk

Důl Paskov

320 087

1222

310,8

21,751

2,05

kombajn, výztuž

2,67

8.

Turaz

Weiss

Důl Karviná

300 436

1852

336,7

42,566

2,08

9.

ALPEX Krażewski

Szewczyk

Důl ČSM

267 788

1411

485,0

30,965

2,38

10.

Špalek

Huspeka

Důl ČSM

258 996

1147

360,5

21,947

2,68

vedoucí úseku

důl

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Zeman

Balon

Důl Paskov

244 733

803

604,3

11,772

3,64

2.

Pospíchal

Drábek

Důl Paskov

145013

511

453.6

7,634

2,54

vedoucí úseku

důl

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

POL-ALPEX Śłubowski

Nogawka

Důl ČSM

1808,00

6,72

141,43

43,00

2.

Špička

Pastucha

Důl Karviná

1598,00

5,77

132,59

32,05

3.

ALPEX Wąsowicz

Kiełbasa

Důl Darkov

1397,00

6,07

155,81

34,87

4.

Herink

Neuwert

Důl Karviná

1378,00

6,07

132,38

33,03

5.

Valenčík

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

1367,00

6,39

131,14

33,89

6.

ALPEX Figura

Zguda

Důl Darkov

1309,00

5,72

141,29

33,79
32,55

7.

Vráblik

Poloček

Důl Darkov

1305,00

6,01

132,51

8.

Špernoga

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

1290,00

6,20

137,10

31,91

9.

Kufa

Firla

Důl ČSM

1228,00

4,66

80,70

24,79

10.

Kolomý

Wdówka

Důl Karviná

1221,00

5,13

108,28

28,64

typ zařízení

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

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

1.

Řepišťák

Gajdzica

Důl Paskov

953,00

4,64

19,95

26,88

2.

Jaroch

Dobrovolný

Důl Paskov

764,00

3,49

74,40

18,82

3.

Sláma

Pavelek

Důl Paskov

593,00

3,13

20,95

18,78

4.

POLCARBO Ochman

Kirchner

Důl ČSM

564,00

2,28

55,96

12,58

5.

Plaček

Pavelek

Důl Paskov

562,00

4,41

97,88

27,17

typ zařízení

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

Z OKD
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REGION – Zlepšovací návrhy
podané v rámci projektu trvalého zlepšování (Continuous
Improvement) mohou přinést
proﬁt opakovaně. Je tu odměna za přihlášku, spoluúčast
na případném zisku či úspoře
a v neposlední řadě i možnost
výhry v tradičním losování
CI. To se letos konalo na všech
třech karvinských šachtách –
na závodech Důl Karviná, Důl
Darkov a Důl ČSM – v jednot-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Losování cen CI se
konalo na všech třech
karvinských šachtách
ve stejnou dobu

Losování na Závodě Důl Karviná řídil manažer CI Rostislav Volek. Přítomen byl i ředitel dolu Petr Dedek (vpravo).
ném termínu 11. prosince v jednu hodinu odpoledne.
Nad regulérností losování
bděli členové vedení dolů, vy-

braní zlepšovatelé i odboráři
a losované výhry mohly opravdu potěšit. Místo jednoho osobního vozidla Škoda Fabia pro

Výherci cen CI na Závodě Důl Karviná
cena
jméno
zajezd ČEDOK 50 000 Kč
Hlavní cena OKD
Kaplan Hynek
zajezd ČEDOK 30 000 Kč
1. cena závodu Karviná
Uherek Miroslav
poukázka Mountﬁeld 20 000 Kč
2. cena závodu Karviná
Popp Libor
poukázka DATART 15 000 Kč
3. cena závodu Karviná
Šaržík Josef
poukázka DATART 10 000 Kč
4. cena závodu Karviná
Raška Zdeněk
poukázka DATART 5 000 Kč
5. cena závodu Karviná
Taussig Radek

inovace
Rekonstrukce hydraulického rozvodu na IHV výztuž
Změna zapojení hydr. rozvodu mechaniz. výztuže DBT 06/14
Nastavitelné zavěšení mezidopravníku RK AM 50
Náhrada pneumatického ovládání stěračů MATO
Rekonstrukce hydraulického rozvodu na IHV výztuž
Balení UN kontejnerů v přípravách

Výherci cen CI na Závodě Důl Darkov
cena
zajezd ČEDOK 50 000 Kč
Hlavní cena OKD
zajezd ČEDOK 30 000 Kč
1. cena závodu Darkov
poukázka DATART 20 000 Kč
2. cena závodu Darkov
poukázka DATART 15 000 Kč
3. cena závodu Darkov
poukázka DATART 10 000 Kč
4. cena závodu Darkov
poukázka DATART 5 000 Kč
5. cena závodu Darkov

jméno

inovace

Kellner Ivan

Změna organizace tankování PHM závěsných lokomotiv LZH

Mitrenga Vojtěch Sklápěcí bočnice pro průjezd LZH nad 3. CP směr 9. kra
Biegun Jaroslav

Demontáž závalového štítu od stropnice sekce MV DBT1300/3100 pomocí speciálního hydraulického válce

DurczokPavel

Řízení nakládky do šneku 2597 na skládce S1

Skotnica Karel

Držák čidla otáček pro 3.TPD – odtěžení Karviná

Pytel Luděk

Měření tlaku vody v klimatizačním potrubí

Výherci cen CI na Závodě Důl ČSM
cena
zájezd ČEDOK 50 000 Kč
Hlavní cena OKD
zájezd ČEDOK 30 000 Kč
1. cena závodu ČSM
poukázka DATART 20 000 Kč
2. cena závodu ČSM
poukázka DATART 15 000 Kč
3. cena závodu ČSM
poukázka DATART 10 000 Kč
4. cena závodu ČSM
poukázka DATART 5 000 Kč
5. cena závodu ČSM

jméno

inovace

Molin Henryk

Zhotovení odstavné koleje na díle 5201/1

Číž Ladislav

Úprava trojcestného ventilu

Matuszynski Martin Vytahovák na zalomené hydraulické hadice
Vochta Robert

300 287 použití naváděcí plenty

Brél Alan

Zamezení ohýbání TP konstrukce pod rozdělovacími výsypkami č. 1,2

Štviertnia Roman

Zesílení listového péra na lokomotivě DH-70

celou společnost nabídla správa OKD premiérově pro každou
šachtu zájezd v hodnotě 50 tisíc
korun. Jednotlivé doly k němu
přidaly další zájezd za 30 tisíc korun a čtyři věcné ceny
– poukázky na zahradní zboží a elektrotechniku dle vlastního výběru z nabídky prodejen ﬁrem Mauntﬁeld a Datart
v hodnotě 20, 15, 10 a 5 tisíc
korun.
Jak zaznělo, projektu CI je
v OKD přikládán velký význam. Zejména za současné
složité situace na trhu s uhlím by měl přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti ﬁ rmy cestou snižování nákladů
a zvýšení efektivity všech činností. Trvalou prioritou zůstává bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
„I doma se lidé snaží dělat věci
rychleji, efektivněji a bezpečněji. Stejně je třeba přistupovat
k řešení úkolů v zaměstnání,“
použil příměr ředitel Závodu
Důl Karviná Petr Dedek. Jak informoval, na Karviné se do procesu CI zapojuje asi sedm procent zaměstnanců. Složitější je
to s pracovníky dodavatelských
ﬁrem. Z těch se účastní CI jen
jedno procento. „Přitom právě
tito lidé pocházejí zpravidla z jiného prostředí a mohli by vnést
do každodenní praxe OKD nové
pohledy a zkušenosti,“ vyzval
Dedek.
Jména vylosovaných najdete
v přiložených tabulkách.
bk

DROGY A PODZEMÍ, TO JE
VRAŽEDNÁ KOMBINACE
Lidé, kteří ohrožují
bezpečnost zaměstnanců
OKD, ponesou následky
KARVINÁ – Je to šok! Při
namátkové kontrole na požití
návykových a omamných látek
11. prosince na lokalitě ČSA
Závodu Důl Karviná byli tři ze
sedmi kontrolovaných zaměstnanců pozitivní! „Nějaké indicie
jsme měli. Loni na tento problém
upozornili odboráři. Chlapi při
dechových zkouškách se ošívali,
že místo kontroly na alkohol
bychom se měli zaměřit raději
na zdrogované. Ale tři ze sedmi,
to je zlý sen,“ děsil se karvinský
specialista ochrany a kontroly
Vlastimil Kuruc.

Odbory vyslovily
podporu boji
proti omamným
a návykovým látkám
na pracovištích OKD.
Přistižení zaměstnanci byli
v souladu s příslušným pokynem
převezeni do smluvního zdravotnického zařízení k odběru vzorků
moči, případně krve. Pokud
laboratorní testy prokážou, že
koncentrace omamných látek
v jejich těle mohla ovlivnit jejich
chování a rozhodování, ponesou
veškeré následky.
„Vkládáme do zajištění
bezpečnosti na pracovištích
obrovské prostředky. Na nepředvídatelné reakce osob pod vlivem
omamných látek ale žádné

bezpečnostní opatření neexistuje. Kontrola na požití drog není
represivní akcí, ale preventivní
ochranou zaměstnanců. Drogy
na pracovišti představují skryté
nebezpečí, které může kdykoliv
způsobit ohrožení a proti kterému

není obrana,“ vysvětluje Kuruc.
Jednoznačnou podporu boji
proti omamným a návykovým
látkám na pracovištích OKD vyslovily odbory. Požívání drog vidí
jako nesmírně závažný problém.
Provinilců se zastávat nebudou.
„Doba není jednoduchá.
Nechápu, jak mohou lidé při
dnešní míře nezaměstnanosti
hazardovat se svým pracovním
poměrem. Možná si neuvědomují, že omamné látky mohou v těle
zůstávat mnohem déle než třeba
alkohol. Jeden z přistižených se
bezelstně přiznal, že si večer dopřál jointa marihuany. Že na něj
bude droga působit ještě ráno,
netušil. Nezbývá než kontroly
dále zintenzívnit. Jen doufám, že
jejich výsledky budou příznivější,“
kroutí hlavou karvinský specialista na ochranu.
„Je třeba si uvědomit, že drogy
a pracoviště, natož důlní, to je
vražedná kombinace!“ vyzývá
Kuruc.
Bohuslav Krzyžanek

ILUSTRAČNÍ foto: internet

Zájezdy a poukázky na zboží
pro autory zlepšováků
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Paskovské „nej“ zlepšováky v bezpečnosti a ekonomice
Úspora elektřiny na pásech

STAŘÍČ – Zatímco nad jmény
výherců mimořádných odměn
v programu trvalého zlepšování na Závodě Důl Paskov visel
pochopitelně velký otazník, tři
zaměstnanci šachty byli vybráni a předem pozváni na vyhlášení letošní soutěže Continuous
Improvement (CI). Nápady
Romana Malého, Jiřího Kolčaře
a Michala Hrubého totiž vedení vyhodnotilo jako nejpřínosnější v oblasti bezpečnosti
a ekonomiky!

Ochranný rám nakladače
Mechanik provozu příprav Jiří
Kolčář a materiálový hospodář
provozu příprav Roman Malý
vyřešili problém s horninou
odlétávající rovnou do klína
strojníkům obsluhujícím staré typy čelbových nakladačů
Hausherr a PSU. „Když chlap

FOTO: Radek Lukša

101 smysluplných
nápadů (zatím) letos
podali zaměstnanci
Staříče a Chlebovic

Roman Malý a Jiří Kolčář se svým nápadem na počítačovém monitoru.
s páčkama při práci ve větších
proﬁlech zvedl rameno nakladače až nahoru do maximální
polohy, odráželo se kamení přímo na něho,“ vysvětlovali autoři zlepšováku.
Popsaná situace byla také
příčinou pracovního úrazu u dodavatelského razičského kolektivu, takže požadavek

lépe chránit strojníka vyslovil
i odbor bezpečnosti. „Vymysleli
jsme kovový rám se šprušlemi z kulatiny nezasahující nijak do konstrukce nakladače.
Akorát bílý prototyp byl nakonec nastříkán na černo, aby
neodrážel světlo,“ líčili Kolčář
s Malým potěšeni tím, jak jejich nápad podnik ocenil.

Ekonomický přínos ochranného rámu přípravářských
nakladačů je zanedbatelný,
což se však rozhodně nedá
říci o zlepšováku elektrikáře-slaboproudaře
Michala
Hrubého. Díky němu důl šetří denně peníze za „proud“.
„Úspora elektrické energie
v dole na pásových dopravnících je o tom, že čelbové
i rubáňové kolektivy si samy
ovládají rozjezd i vypínání
pásů a jejich větví až ke skipu,“ vysvětlil Hrubý.
U rubáňových to též znamená, že se jim zbytečně nerozjedou pásy ve chvíli, kdy potřebují jen potáhnout materiál sběrným dopravníkem. Nově se
i celé větve „pásovek“ vypínají postupně od porubů ke skipu v různých časových intervalech, když se zastaví stěnový či
sběrný dopravník. „Ocenění mě
motivuje do budoucna, i když
u elektra kvůli bezpečnosti nemáme tolik prostoru něco vymýšlet,“ dodal Hrubý.
Radek Lukša

VÝHERCI MIMOŘÁDNÝCH ODMĚN
 1. cena – zámečník centrální
 4. cena – zámečníci úpravny
dopravy Pavel Koběrský
Karol Kubela a Pavel Musil
(zvýšení životnosti generátoru
(pojízdná stolice na uchycení
DLZ 110F)
potrubí)
 2. cena – zámečník svislé
 5. cena – vedoucí provozu dodopravy Jan Lasota (měření
pravy René Gadatsch (položeúniku vzduchu pomocí
ní potrubí API výdušnou jámou
ultrazvuku)
– prodloužení na V. patro)
 3. cena – revírník svislé do 6. cena – směnový předák
pravy Libor Humplík (řešení
centrálního odtěžení Libor
čerpání a odkalování vody
Frýdl (kryt tepelných čidel
stanice 3)
vratné stanice)

Paskovský ředitel Zbigniew Janowski pogratuloval Michalu Hrubému.

Z OKD / Za branami OKD

Dokončení ze strany 1

Bezpečnost
prioritou pro rok 2014
A jaké cíle před námi budou stát
v roce 2014? Určitě další zvyšování úrovně bezpečnosti. Nechtěl
bych, aby to znělo jako fráze.
Bohužel z některých mimořádných
událostí letošního roku vyplývá,
že nejvíce závažných porušení
bezpečnosti způsobí zaměstnanci
s nejvyšší kvaliﬁkací a dlouholetou
praxí. Rutina, benevolence, nebo
nedůsledná kontrola? Náš cíl pro
rok 2014 je, aby se tyto události již
neopakovaly! Dodržování bezpečnostních pravidel a předpisů musí
být nejvyšší prioritou každého
z našich zaměstnanců, včetně
těch z dodavatelských ﬁrem.
Musíme také udělat vše pro to,
aby se ekonomika OKD přehoupla
do pozitivních čísel. To nejde jinak
než naplněním zadání důlně-technického plánu v těžbě, metráži,
nákladech, výnosech, výkonech
a dalších parametrech. Bude to
velice náročný rok, v němž bude
dodržování hesla „Týmová práce
vítězí“ naprostou nutností, abychom se s ním popasovali se ctí.
Plány inovací v rámci systému
CI musí být beze zbytku naplněny.
Každý námět na zlepšení je vítán
a bude dle svého přínosu odměněn.
V kolektivní smlouvě je nově uveden
způsob odměňování zaměstnanců
v závislosti na hospodářském
výsledku ﬁrmy. Cíl je takový, aby
všichni zaměstnanci cítili zodpovědnost za ekonomiku OKD.
Dalším úkolem je řešení
rozvojových projektů v důsledku
prodloužení životnosti dolů. Jde
o lepší spolupráci s vedením měst
a obcí, na jejichž území provádíme
hornickou činnost. Cílem je také
zvýšit prestiž OKD jako jednoho
z největších zaměstnavatelů
v republice a zároveň zlepšit
image hornictví jako takového

zachováním či obnovením hornických tradic.

Nová organizační
struktura OKD
Byla provedena změna organizační struktury OKD. Na základě
dosavadních zkušeností je nutné
provést zhodnocení a eventuálně navrhnout a realizovat dílčí
změny pro zlepšení komunikace
a organizace práce.
Velký úkol čeká nově vzniklý
Závod úpraven, který musí dbát
na lepší zhodnocení vytěžené suroviny a zvýšení výnosů z prodeje
uhlí ve spolupráci s obchodním
útvarem. Správnost tohoto kroku
se potvrdila v posledních čtyřech
měsících tohoto roku.

Do nového roku s motivací
Cílů a úkolů v roce 2014 nás čeká
určitě podstatně více. Kdo skládal
puzzle, ví, že bez posledního
dílku není obrazec hotov. Něco
podobného nás čeká v příštím
roce. Každý splněný dílčí cíl a úkol
je jeden z dílků puzzle, jež musí
postupně do sebe zapadnout, až
vložíme na konci roku 2014 část
poslední a vznikne výsledek, který
jsme si na začátku naplánovali.
Myšlenka krásná, jednoduchá, ale
hodně ambiciózní. Rok 2014 beru
jako obrovskou výzvu a věřím, že
při troše hornického štěstí a týmové práci se nám určitě podaří
našich cílů dosáhnout.
Vzhledem k blížícímu se konci
roku bych rád všem zaměstnancům vlastním, ale i těm z dodavatelských ﬁrem poděkoval za odvedenou práci, plnění úkolů a věcný
přístup při hledání kompromisních
řešení v roce 2013. Vám všem,
vašim rodinám a blízkým přeji
příjemné a klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a životní pohody v roce 2014.
Pavel Hadrava
provozní ředitel OKD

Paskov od ledna obnovuje ražby
Hornická činnost
se nesmí zastavit
ani při jednáních
o další budoucnosti
dolu
STAŘÍČ – Poslem dobrých
zpráv se v předvánočním čase
stal ředitel Závodu Důl Paskov
Zbigniew Janowski, když zaměstnancům oznámil výsledky jednání o nejbližší budoucnosti podniku. Od ledna 2014
pojede nadále všech pět porubů a čelboví obnoví ražby v 74. a 77. sloji na lokalitě
Staříč i ve 112. sloji na lokalitě
Chlebovice. To vše pod heslem
„Jednoduše, efektivně, společně
– déle, bezpečně!“
„Ke třem současným přípravářským kolektivům vytváříme další tak, abychom od
1. 1. 2014 měli v provozu pět
klasických ražeb a dvě prorážky,“ řekl vedoucí výroby Marek
Červenka s tím, že se šachta
musí vypořádat s úbytkem přípravářů, kteří posílili v průběhu roku zbývající závody revíru společnosti OKD. Paskovu
zůstali raziči hlavních předá-

FOTO: Radek Lukša
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dále probíhá a hornická činnost nesmí být přerušena,“
vysvětloval ředitel Janowski.
Zároveň bylo stanoveno „hodnoticí období“ pro posouzení
efektivity hospodaření – leden
až červen 2014. „Naše šachta
bude transformována v uvedeném období do samostatné jednotky v rámci OKD, aby bylo
možné průhledně sledovat její
hospodaření,“ vysvětlil ředitel.
Jak dále zdůraznil, základními parametry a principy hospodaření Závodu Důl Paskov
v roce 2014 bude těžba minimálně 850 000 tun v „podání“ pěti rubáňových kolektivů a metráž 2500 metrů v prvPaskovští rubáňoví s koncem roku fedrují, v lednu se k nim přidají i čelboví.
ním pololetí. „To vše za dodržování zásad bezpečné práce,
Siwka z úseku Dariusze
ků Zdeňka Jarocha, Martina
Hetmana těží s komŘepišťáka a Petra Slámy.
kom
plnění hospodářských
ukazatelů, probíhabajnem v porubu
Rubáňoví nadále pokračubu
ukaz
jící restruktura063 608.
jí v práci – s pluhovými soujíc
lizace, optima„Rozhodnutí
pravami pracující horníci
li
lizace procesů,
o obnovení čásPetra Zemana z úseku Pavla
zjednodušoti dříve pozaBalona ve stěně 112 405, Pavla
vání činností
stavených úsePospíchala z úseku Jiřího
ých
ck
si
la
k
a
ů
a také hospoků padlo vzhleDrábka ve stěně 121 761,
Tolik porub e v novém
ražeb bud at Závod
dem k tomu,
Tomasze Sadziewicze z úseddárného a efekv
zo
o
roce prov skov.
tivního využíže proces jednáku Pawła Mackowiaka ve stěti
Důl Pa
vání
ní o budoucnosně 059 606 a Martina Majse
sván pracovní síly
a prostředků,“
zakonti Závodu Důl Paskov
z úseku Michala Hykla ve stěkov
pros
čill Janowski.
mezi ﬁrmou a státem naně 080 204. Kolektiv Janusze
k Radek Lukša

5

V kraji je bez práce přes 85 tisíc lidí
růstu počtu nezaměstnaných došlo ve všech moravskoslezských okresech, nejvíce v bruntálském, opavském a ostravském. Naproti
tomu již pátý měsíc za sebou klesl počet volných pracovních míst, která ﬁ rmy nahlásily úřadu práce. Na jedno
volné pracovní místo připadá 33 uchazečů, nejvíce jich
je v okrese Karviná (79), na-

OSTRAVA – Počet lidí bez zaměstnání evidovaných úřadem
práce v Moravskoslezském kraji se na konci listopadu oproti konci října zvýšil o 1230,
na 85 810 osob. Bez práce je
9,9 procenta lidí. Vyplývá to
z pravidelné měsíční zprávy
Úřadu práce ČR.
Před rokem nemělo v regionu zaměstnání o 9220 lidí
méně. K meziměsíčnímu ná-

Děkujeme svým obchodním
partnerům za spolupráci
v uplynulém roce a do
nadcházejícího roku 2014
přejeme všem mnoho štěstí,
zdraví, řadu pracovních
úspěchů a spokojenost
v osobním životě.

opak nejméně v okrese Nový
Jičín (16).
Do nového zaměstnání nastoupilo nebo začalo samo
podnikat v listopadu jen 1948
lidí.
Nejvíce nezaměstnaných je
v okresech Ostrava a Karviná
(25 656 a 22 368), naopak
nejméně v okrese Nový Jičín
(8027). Nejvyšší podíl lidí bez
práce je v okrese Bruntál (13 %),

naopak nejnižší v okrese
Frýdek-Místek (7,1 %).
V evidenci moravskoslezského úřadu práce je 5871 mladistvých a absolventů.
V celé České republice meziměsíčně vzrostl podíl nezaměstnaných o desetinu procenta na 7,7 procenta, bez práce je
více než 565 tisíc lidí. O jedno volné místo se v průměru
uchází 15 lidí.
red
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Nositelé Záchranářských
záslužných křížů za rok 2013
BÁŇSKÝ ZÁCHRANÁŘ – POVOLÁNÍ, KTERÉ JE DŮLEŽITÉ NEJEN PRO REVÍR A REGION, ALE PRO CELOU SPOLEČNOST
OSTRAVA – V pietním sále báňského záchranářství v hornickém
muzeu ostravského Landek Parku v pátek 6. prosince předal předseda Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímek mimořádná ocenění. Obdrželi je ti, kteří se zasloužili o budování báňské záchranné služby v ČR. Patnáct bronzových, čtyři stříbrné a čtyři zlaté
Záchranářské záslužné kříže převzali báňští záchranáři z obvodu
působnosti Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava a Závodní
báňské záchranné stanice Odolov.

Jozef Knap
HBZS Ostrava, záchranář od roku
1990. Za dlouholetou aktivní
činnost v báňském záchranném
sboru a při likvidaci mimořádných
událostí v dolech OKD, a.s.

Richard Borgoň
ZBZS Dolu Darkov, záchranář
od roku 1990. Za přesné
a vysoce odborné plnění vydaných příkazů v záchranářských zásazích při úspěšné
likvidaci důlních požárů
a nehod v OKD

Martin Konečný
ZBZS Dolu Karviná, záchranář
od roku 2006. Za přesné a vysoce odborné plnění vydaných
příkazů v záchranářských zásazích při odstraňování zvýšených
koncentrací CO v likvidovaném
porubu 15 23 51

Martin Gebauer
ZBZS Dolu Paskov, záchranář
od roku 1999. Za dlouholetou
aktivní činnost v báňském
záchranném sboru a podílení se
na likvidaci nehod v OKR

Ivan Kotvas
ZBZS Dolu Karviná, záchranář
od roku 1990. Za přesné a vysoce odborné plnění příkazů při
úspěšné likvidaci důlního otřesu
v rubání 140 704

Vladimír Hofmann
ZBZS Dolu Karviná, záchranář
od roku 2004. Za přesné a vysoce odborné plnění vydaných
příkazů v záchranářských zásazích při odstraňování zvýšených
koncentrací CO v likvidovaném
porubu 15 23 51

Jiří Novotný
ZBZS Odolov, záchranář od roku
1987. Za dlouholetou činnost
pro báňskou záchrannou službu
v oblasti působnosti Palivového
kombinátu Ústí

Jiří Kicko
ZBZS Dolu ČSM, záchranář
od roku 1992. Za aktivní činnost
v báňském záchranném sboru,
úspěšnou likvidaci a uzavření
porubu č. 401 307

Libor Palaj
ZBZS Dolu ČSM, záchranář
od roku 1994. Za aktivní činnost
v báňském záchranném sboru,

Petr Uhrinec
HBZS Ostrava, záchranář od roku
1989. Za příkladný výkon pohotovostní služby na HBZS při lékařských
výjezdech, záchranu života a zdraví
postižených zaměstnanců OKD

Zlatý Záchranářský
záslužný kříž
Ing. Václav Kabourek
Za zásluhy o rozvoj báňské záchranné služby a zvýšení úrovně
bezpečnosti práce v ostravsko-karvinském revíru

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Bronzový Záchranářský
záslužný kříž

lékařských výjezdech, záchranu života a zdraví postižených
zaměstnanců OKD

Slavnostní předání Záchranářských záslužných křížů báňským záchranářům.

Bohumil Veselý
ZBZS Dolu Darkov, záchranář
od roku 1992. Za přesné a vysoce odborné plnění vydaných
příkazů v záchranářských zásazích při úspěšné likvidaci důlních
požárů a nehod v OKD

úspěšnou likvidaci a uzavření
porubu 332 201
Luděk Piwko
ZBZS Dolu Darkov, záchranář
od roku 1990. Za přesné a vysoce odborné plnění vydaných
příkazů v záchranářských zásazích při úspěšné likvidaci důlních
požárů a nehod v OKD

Martin Vítek
HBZS Ostrava, záchranář od roku
2004. Za příkladný výkon
pohotovostní služby na HBZS
při důlních výjezdech a záchraně života a zdraví postižených
zaměstnanců OKD

Ján Riečičar
ZBZS Dolu ČSM, záchranář
od roku 1992. Za aktivní činnost
v báňském záchranném sboru,
úspěšnou likvidaci a uzavření
porubu 401 307

Lešek Žýdek
ZBZS Dolu Darkov, záchranář
od roku 1998. Za přesné a vysoce odborné plnění vydaných
příkazů v záchranářských zásazích při úspěšné likvidaci důlních
požárů a nehod v OKD

Jaromír Špaček
ZBZS Dolu Paskov, záchranář
od roku 1996. Za dlouholetou činnost v báňském záchranném sboru
a rozvoj ZBZS na Dole Paskov

Stříbrný Záchranářský
záslužný kříž
Marián Omasta
ZBZS Dolu Karviná, záchranář
od roku 1985. Za přesné a vysoce
odborné plnění vydaných příkazů
v záchranářských zásazích při odstraňování zvýšených koncentrací
CO v likvidovaném porubu 15 23 51
Jiří Raška
ZBZS Dolu ČSM, záchranář
od roku 1984. Za aktivní činnost
v báňském záchranném sboru,
úspěšnou likvidaci a uzavření porubu č. 332 201 a při havarijních
zásazích na ostatních závodech
v ostravsko-karvinském revíru
Martin Strnad
HBZS Ostrava, záchranář od roku
1991. Za příkladný výkon
pohotovostní služby na HBZS při

Ing. Michael Polák
ZBZS Odolov, záchranář od roku
1986. Za rozvoj báňské záchranné
služby, dlouholetou obětavou činnost pro báňskou záchrannou službu v oblasti působnosti Palivového
kombinátu Ústí, státní podnik
Václav Smička
HBZS Ostrava, záchranářský kurz
25. 10. 1968. Za zásluhy o rozvoj
báňské záchranné služby a dlouhodobou, aktivní a obětavou činnost
v báňském záchranném sboru
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
Báňský záchranný sbor státní
báňské správy Slovenské republiky. Záchranář od roku 1989.
Za zásluhy o rozvoj bezpečnosti v hornictví a dlouholetou
spolupráci v báňské záchranné
službě mezi Českou a Slovenskou
republikou

ROZHOVOR

Pro horníky jsou nezbytní

Můžete se blíže představit?
Jaká byla vaše cesta k hornictví a jak jste se stal čelným představitelem slovenské
báňské správy?
V podstatě jsem kmenovým
horníkem od střední školy.
Aktivně jsem pracoval na Dole
Mária, závodě železorudných
dolů Rožňava v sestavě státního podniku Spišská Nová Ves.
Po ukončení práce tam jsem
odešel pracovat na Obvodní
báňský úřad ve Spišské Nové

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA – Jedním z těch, kteří převzali v pátek 6. prosince v Pietním sále báňského záchranářství v Ostravě z rukou
předsedy ČBÚ Ivo Pěgřímka
zlatý Záchranářský záslužný
kříž, byl předseda Hlavního
báňského úřadu Slovenské republiky se sídlem v Banské
Štiavnici
Peter
Kúkelčík.
Vyznamenání mu bylo uděleno za zásluhy o rozvoj bezpečnosti v hornictví a dlouholetou
spolupráci v báňské záchranné
službě mezi ČR a Slovenskem.

Vsi, kde jsem se stal v roce 1985
i členem státní báňské správy
Slovenské republiky. V současné době pracuji pouze v oblasti resortu státní báňské správy,
kde jsem byl mezi zakládajícími členy Báňského záchranného sboru státní báňské správy
Slovenské republiky. Báňský
záchranářský slib jsem složil
v roce 1976.

Předseda Hlavního báňského úřadu
Slovenské republiky Peter Kúkelčík.
Záchranářský záslužný kříž
ČR vám byl udělen mezi jinými za rozvoj spolupráce
v báňském záchranářství mezi
ČR a SR. Jak hodnotíte úroveň této spolupráce?
Tuto spolupráci hodnotím rozhodně jako velmi dobrou.
I když hlavní báňské záchran-

né stanice v obou zemích mají
svá speciﬁka, na obou stranách jsou podmínky a skutečnosti, které jsou velmi společné a oběma stranám blízké.
Vzájemná výměna zkušeností
a spolupráce je tedy velmi přínosná. Nejdůležitější a nejneocenitelnější je spolupráce při
mimořádných událostech. Tu
jsme museli v minulosti využít
při mimořádných událostech
ve slovenských dolech Nováky
či Handlová. Jak už jsem zmínil, já osobně pracuji ve státní báňské správě a moje práce spočívá především v oblasti
legislativní, při tvorbě předpisů. Na této úrovni spolupracujeme s Českým báňským úřadem a i tato spolupráce je velmi přínosná.
Co považujete v oblasti báňského záchranářství za nejdůležitější? Co byste chtěl při
dnešní slavnostní příležitosti
sdělit svým českým kolegům?
Z pohledu dnešní akce to řeknu jednou větou. Tak jako důl
nemůže fungovat bez energií,
tak horníci nemohou fungovat
bez toho, aby tady existovaly
báňské záchranné sbory, které
v krizových situacích musí lidem pomoct. Tím je, myslím,
řečeno vše. Bohuslav Krzyžanek

Skupina AWT je nejvýznamnějším privátním poskytovatelem služeb nákladní
železniční dopravy v Evropě.
Poskytujeme komplexní
řešení především velkým
průmyslovým podnikům ve
střední a východní Evropě
s důrazem na přepravu těžkých
komodit – uhlí, oceli nebo dílů
pro automobilový průmysl. DisWWW.AWT.EU

SML/AWT/13

Zlatým křížem byl
oceněn i předseda
Hlavního báňského
úřadu SR Peter Kúkelčík

ponujeme rozsáhlým vozovým
parkem více než 160 lokomotiv a 5500 vozů. V České republice vlastníme rychle rostoucí
terminál kombinované dopravy
Ostrava-Paskov, provozujeme
více než 60 železničních vleček
a vlastníme přes 400 km vlastních tratí. Zaměstnáváme přes
2000 pracovníků a naše tržby se
blíží 10 miliardám korun.
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VÁNOČNĚ NOVOROČNÍ ANKETA HORNÍKA
Pokračováníze strany 2

Pouze dosažené výkonové
parametry v porubech č. 14 038
a 22 3754 si zaslouží slova
uznání. Ano, významným dílem
k tomuto výsledku přispěly
geologické a geomechanické
problémy. Z každého neúspěchu
se však musíme poučit a stanovit
řešení do budoucích let.
Všem zaměstnancům pracujícím na Dole Karviná chci touto
cestou poděkovat za obětavou
práci v tomto roce, popřát
pohodové prožití vánočních
svátků a pevné zdraví a mnoho
úspěchů v roce 2014.

že jsme to společně zvládli. Při
nástupu do funkce v září jsem
slíbil zaměstnancům, že se vynasnažím oddálit termín ukončení
těžby v roce 2014, dát lidem
delší časový prostor na přípravu
zásadního životního rozhodnutí
v otázce změny zaměstnání.
2. A jaká jsou má předsevzetí
Rozhodnutí o obnovení části
a cíle do nového roku? Stále
ražeb od 1. 1. 2014 a vedením
zvyšovat laťku v oblasti bezpečOKD a NWR stanovené hodnotící
nosti práce a zvládnout výrobní
období v roce 2014 nám tuto
úkoly při dodržení základních
šanci dává.
ekonomických ukazatelů. Týmová
Jsem mile překvapen
práce vítězí, avšak úspěch celku velmi zodpovědným chováním
závisí na každém z nás. Každý za- zaměstnanců, jak v době vyjedměstnanec pracující pro náš důl
návání kolektivní smlouvy, tak
nese určitý podíl odpovědnosti
po vyhlášení útlumu.
za úroveň bezpečnosti a za plnění
výrobních úkolů. Spoléhám proto 2. Cíl pro rok 2014 je splnit úkona aktivní, iniciativní přístup jed- ly testovacího období, stabilizonotlivců i celých kolektivů. Věřím vat vývoj na šachtě s podporou
tomu, že společnými silami staodborových organizací a naplnit
novené úkoly, tak jako v minulosti heslo: „Jednoduše, efektivně,
mnohokrát, zvládneme. K tomu
společně déle, bezpečně“.
nám přeji „kupu“ hornického
Ing. Václav Kabourek
štěstí.
ředitel Závodu úpraven
Ing. Zbigniew Janowski
1. Rok 2013 byl pro OKD velmi
napjatý vývojem těžby, plněním
ředitel Závodu Důl Paskov
ekonomických ukazatelů
1. Nejzásadnější bylo udržet
a dlouhodobou diskuzí ke koúroveň bezpečnosti a kázeň
po vyhlášení útlumu Závodu Důl lektivní smlouvě.
Paskov. Děkuji zaměstnancům,
Pokračování na straně 7
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Ocenění za přínos českému hornictví
Pětice zaměstnanců
OKD převzala resortní
medaili Jiřího Agricoly
PRAHA – Reprezentační prostory Českého báňského úřadu
v Praze se opět oděly do slavnostního hávu. Předseda ČBU
Ivo Pěgřímek zde předal v úterý 10. prosince nejvyšší resortní vyznamenání, medaile
Jiřího Agricoly, předním pracovníkům organizací podléhajících dozoru Státní báňské
správy, pracovníkům Státní
báňské správy, ministerstev
a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím. Mezi vyznamenanými se objevila pětice zaměstnanců těžební společnosti OKD.

Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.
provozní ředitel OKD
Absolvent
VŠB-TU
Ostrava začínal v hornictví jako stipendista v roce
1984. Pracoval
v různých provozních funkcích,
od revírníka po ředitele dolů
Paskov a Karviná. Vyznamenání
mu bylo uděleno za aktivní přístup při zavádění nových metod
při dobývání mocných slojí zaváděním nové dobývací technologie Bucyrus. Pod jeho vedení
bylo poprvé v podmínkách Dolu
Karviná realizováno dobývání
nízkých slojí pluhovým komplexem. Podílel se rovněž na vypracování nových technických ře-

VITAMINIZACE 2014
Vitaminizace 2014 – ochranný zdravotní program
Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny,
pro exponované skupiny horníků v OKD

šení a aktivně navrhoval a realizoval opatření v protiotřesové problematice na lokalitě Lazy
a v oblasti ohradníků na lokalitě Doubrava. Dlouhodobě spolupracuje s VŠB-Technickou
univerzitou Ostrava. V rámci
doktorského studia navrhl řešení problematiky kotvení pluhových souprav v úklonech
do 40° podél pilíře.

Ing. Ladislav Laník
vedoucí odboru geomechaniky
a protiprůtržový technik, Závod
Důl Paskov
Absolvent
VŠB-TU
Ostrava přišel
na Důl Staříč
jako praktikant v roce
1982. Problematikou bezpečnosti práce a protiprůtržovou prevencí se zabývá od roku 1986. Vyznamenání
mu bylo uděleno za aktivní přístup při zavádění nových metod
prevence a prognózy PHP v podmínkách Dolu Paskov. Ve funkci
protiprůtržového technika se podílel na zavádění nové dobývací
technologie v průtržových slojích, spočívající v dobývání uhlí
širokoprůměrovými vrty. Poprvé
na Dole Paskov využil regionální prognózu průtrží pro zařazování slojí. V oblasti průtrží uhlí
a plynů dlouhodobě spolupracuje
s VŠB-TU Ostrava a společností
Green Gas DPB. Podílel se na přípravě osnov a natáčení vzdělávacích ﬁlmů pro potřeby školení
a výchovy zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. Podal něko-

lik inovačních návrhů pro zvýšení bezpečnosti při práci v průtržových slojích.

Czesław Witek
vedoucí pole rubání ﬁrmy Alpex
PBG, Závod Důl Darkov
Absolvent
hornické
průmyslovky v polském
Rybniku započal
svoji
hornickou kariéru na tamějším Dole
Rymer v roce 1959. Od roku
1992 pracuje u dodavatelské
ﬁrmy Alpex PBG pro společnost OKD. Celkem tak působí
v hornictví těžko uvěřitelných
54 let! Medaile Jiřího Agricoly
mu byla udělena za celoživotní přínos pro OKD a pro české
hornictví při zavádění nových
těžebních
technologických
komplexů s prokazatelnými těžebními výsledky, s důrazem
na kvalitu práce a bezpečný
provoz. Czesław Witek je nositelem nových, progresivních
těžebních metod v OKD, zejména u technologií POP 2010.

Ing. Věslav Galuszka
vedoucí odboru přípravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Závod Důl Karviná
Absolvent
VŠB-TU
Ostrava začal pracovat
v dole jako
horník v roce
1981, od roku

Revírní bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna, bude v roce 2014, stejně
jako tomu bylo v letech 2008-2013,
zajišťovat pro exponované pracovní
profese důlních zaměstnanců OKD
ochranný zdravotní program –
„Vitaminizaci 2014“. U zmiňovaných
profesí došlo v minulých letech vlivem
podávání vitamínu C ke znatelnému
snížení nemocnosti v první polovině
roku, tedy v době, kdy se na našem
území každoročně šíří sezónní
chřipkové vlny.
Tento ochranný program se
bude v roce 2014 opět vztahovat
na vybrané skupiny horníků, tedy
na rubače, raziče a lokomotiváře, kteří
jsou kmenovými zaměstnanci OKD.
Vitaminizace 2014 se bude vztahovat
také na všechny nižší techniky
v dolech do funkce vedoucího úseku.
Způsob vitaminizace, tedy
jedna tableta denně od ledna
do března 2014, navazuje na způsob
prevence, jak z hlediska respiračních
a chřipkových onemocnění, tak
i případné karcinogenity, který
byl prováděn v letech 2008-2013.
Obsah vitamínu C v jedné tabletě
(100 mg) bude opět činit 167 procent
doporučené denní dávky. Přirozený
způsob příjmu vitamínu C potravinami
v zimním období bývá u zmíněné
skupiny populace ve většině případů

1989 působil v různých provozních funkcích, od revírníka po vedoucího odboru přípravy výroby. Letos byl jmenován vedoucím odboru přípravy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Vyznamenání
mu bylo uděleno za celkový
přínos pro hornictví vzhledem k jeho výrazným odborným znalostem, organizačním schopnostem a vysokému
pracovnímu nasazení. Ve své
pracovní činnosti uplatňuje
zkušenosti z vedoucích funkcí
ve všech oblastech řízení a vedení hornické činnosti.

Ing. Josef Vašek
vedoucí větrání, Závod Důl ČSM
Absolvent
VŠB-TU
Ostrava začínal na Dole
ČSM
jako
praktikant
v roce 1984.
Celkem
25
let, většinu své pracovní kariéry, působí ve funkci vedoucího
větrání. V této pozici se aktivně podílel na zavádění nových
výpočetních programů pro výpočty větrních sítí a separátního větrání. Spolupracoval
se státní báňskou správou při
realizaci zkušebního provozu
a zavedení legislativní změny
v oblasti nového systému kombinovaného separátního větrání. Působil v oblasti zavádění
nových technologií, naposledy
v týmu pro přípravu nové dobývací metody chodba-pilíř.

nedostatečný. Průzkumy stravovacích
zvyklostí u středně a těžce pracujících
ukazují, že tyto skupiny osob dávají
přednost potravinám s vyšším
obsahem energie, přičemž klesá
zájem o konzumaci ovoce a zeleniny.
Vitaminizace 2014 zajišťovaná
v OKD Revírní bratrskou pokladnou,
zdravotní pojišťovnou, v jednotlivých
důlních podnicích se bude týkat
zhruba 5000 osob ve zmiňovaných
profesích. Výsledkem by mělo být
obdobné snížení nemocnosti v době
nástupu sezónní chřipky, tedy v lednu
až březnu 2014 tak, jak tomu bylo
v letech 2008 až 2013.

„VŽDY NĚCO NAVÍC!“

red

Ocenění

19. prosince 2013 | www.ihornik.cz

Osud korunovaný
„zlatou tečkou“
Václav Smička byl oceněn
zlatým Záchranářským
záslužným křížem.
V báňském záchranářství
působí od roku 1968

VÁNOČNĚ NOVOROČNÍ ANKETA HORNÍKA
Dokončení ze strany 6

pedagogické vzdělání a modernizovat systém výchovy nových záchranářů. Své hornické
zkušenosti uplatnil při uvádění do provozu zařízení na výrobu dusíku na dolech Barbora
v roce 1989 a ČSM Jih v roce
1992. Úspěchy v práci mu
v roce 2002 vynesly jmenování do funkce vedoucího útvaru výchovy a výcviku, o tři
roky později se stal také členem poradního sboru předsedy
Českého báňského úřadu, štábu báňské záchranné služby.
Při všem pracovním vytížení

Životní příběh Václava Smičky
je jedinečný, v něčem ale také
typický. Narodil se v roce 1947
v obci Senička na Olomoucku,
a když se rozhodoval o svém
budoucím povolání, dostal
na výběr družstvo, nebo…
družstvo. Že chtěl být automechanikem, nikoho nezajímalo.
Vyřešil to tak, že se vyučil horníkem. „Proti tomu tehdy nikdo
nemohl nic namítat, hornictví
mělo přednost,“ usmívá se ještě
po letech Smička. Navíc nešel
úplně do neznáma. „Horníkem
byl můj strýc, ke kterému jsem
jezdil na prázdniny,“ vysvětluje.

„Zprvu jsem pracoval jako dorostový referent na personálním odboru. V roce 1986 mi ale
padl do rukou inzerát, že hledají někoho do výuky na HBZS,
do útvaru taktiky, výchovy
a výcviku. V té době byla ‚habezetka‘ absolutní špice, na kterou jsme se všichni dívali s obdivem. Napsal jsem proto žádost
– a oni mne doopravdy přijali!“
vzpomíná Smička. Pomohlo
mu, že v letech 1978 až 1980 absolvoval čtyřsemestrální studium pedagogiky na Pedagogické
fakultě v Ostravě, a tak splňo-

Jsem součástí
celého toho soukolí,
které mne podporuje
a bez kterého
bych neudělal nic.
val i tyto kvaliﬁkační předpoklady. „Navíc jsem se učil němčinu, která byla tehdy žádaná
kvůli mezinárodní spolupráci,“
vysvětluje záchranář. Po složení státní zkoušky se později ze stejného důvodu vrhl
i na angličtinu.

Léta úspěchů v práci
i mimopracovní činnosti
Práce v HBZS Václavu Smičkovi
„sedla“. Začal tu uplatňovat své

si navíc našel čas na popularizaci poslání báňského záchranáře. Od roku 1991 je členem
redakční rady a nejpilnějším
přispěvovatelem do časopisu
HBZS Záchranář. Stal se autorem výstav báňského záchranářství v Petřvaldě, Havířově
a Karviné. Spoluutvářel expozici báňského záchranářství
v hornickém muzeu na území
ostravského Landek Parku, která patří mezi největší a nejbohatší v Evropě a pravděpodobně i ve světě.

Tygří krevety v marinádě
Suroviny pro 4 osoby:
•1000 g tygřích krevet
•300 g olivového oleje
•2 g kurkumy
•30 g čerstvého zázvoru
•20 g čerstvého koriandru
•80 g česneku
•100 g cibule
•20 g soli

Zaujetí i podpora okolí
„Co mne k tomu vedlo?“ zamýšlí
se z dnešní perspektivy Václav
Smička. „Prostě mě to baví,
a tím pádem jsem tomu schopen obětovat vše, i svůj čas.
Ale mě baví každá práce, hlavně ta, která přináší výsledky,“
usmívá se. Důležité je, že právě
na HBZS našel pro svoji činorodost a cílevědomost podporu. „Vždy jsem byl zvyklý věnovat se své práci s plným zaujetím. Tak jsem to dělal ve stěně,
ve funkci revírníka, a dělám to
tak i na HBZS. Současně jsem
ale součástí celého toho mechanismu, který tady funguje, celého toho soukolí, které mě podporuje a bez kterého bych neudělal nic,“ říká čerstvý nositel
zlatého Záchranářského záslužného kříže Václav Smička.
Bohuslav Krzyžanek

předseda správní rady NOKD

Okořeňte si sváteční dny.
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Než družstvo,
radši havírnu

Náhoda přeje připraveným

Petr Jonák

Společnost Eurest přeje
zaměstnancům OKD a.s.
a celé hornické veřejnosti příjemné
prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, osobní spokojenost a mnoho
pracovních úspěchů v novém roce 2014.

Václav Smička prožívá svůj velký den. Na slavnostní uniformě se mu skví zlatý Záchranářský záslužný kříž.
ci v Ostravě. Jako jednomu ze
čtyř zasloužilých báňských záchranářů, třem z Česka a jednomu ze Slovenska, mu ho v pátek
6. prosince připnul v pietním
sále báňského záchranářství
v hornickém muzeu v ostravském Landek Parku na slavnostní hornickou uniformu předseda Českého báňského úřadu
Ivo Pěgřímek. Báňský záchranář od roku 1968, pracovník
HBZS od roku 1986 a neúnavný propagátor a popularizátor
báňského záchranářství dosáhl
ve svých 66 letech na nejvyšší
možné ocenění. Stále ale jako by
tomu nevěřil. „Ani nevím, jestli
si to vůbec zasloužím,“ kroutil
skromně hlavou.

situace v hornictví, která zasáhla
i naši společnost OKD, se projevila v atmosféře mezi našimi zaměstnanci. A kde není patřičná
pohoda, je problém dosáhnout
dobrých výsledků. Netvrdím, že
to byl ten jediný důvod, ale určitě
jeden ze zásadních. Věřím však,
že stávající zklidnění situace
v závěru letošního roku se brzy
projeví i na výsledcích tak, jak
se sluší a patří na naši důlní
společnost.

1. Letošní rok přinášel pro Nadaci
spíše negativní zprávy, ale zvládli
jsme jej velmi dobře. Vzhledem
2. Co se týká roku 2014, je
k mimořádně tíživé situaci našeho
jasné, že nebude jednoduchý,
hlavního dárce, společnosti OKD,
právě naopak. To ví ale každý, kdo není možné v dohledné době
na šachtě pracuje, a nemusí být
očekávat výrazný přísun ﬁnančních
ani uznávaným prognostikem. Já prostředků. Museli jsme si proto
osobně si přeji, ať už je rok 2013 určit, které oblasti jsou pro nás záza námi, se všemi svými problémy sadní, a se zbytkem našich aktivit
a krizemi. Na druhou stranu
se rozloučit. Nadace se rozhodla
2. Ke dni 1. 9. 2013 byl založen
ale nesmíme zapomenout, jak
plně soustředit na klíčové regiony
nový Závod úpraven. To je výzva
rychlý byl sešup z výšin úspěchu
– Karvinsko, Frýdecko-Místecko
nejen pro mě, ale i celý kolektiv
a Ostravsko. Nejen v souvislosti
úpravářů, abychom prokázali opod- do suterénu neúspěchu a čím
jsme se o to přičinili i my samotní. s debatami nad budoucností
statněnost tohoto kroku. Cílem
Když zhodnotím práci a výsledky Dolu Paskov jsme se také rozhodli
je co nejlépe využít zdrojů, které
HBZS v Ostravě, musím všem za- reﬂektovat jeden z palčivých
nám poskytují doly pro maximální
zhodnocení našich výrobních sorti- městnancům poděkovat. A to bez problémů kraje – nezaměstnanost.
V úzké spolupráci s OKD, úřady
mentů pro zákazníky, a tím přispět rozdílů, jestli se jedná o záchrapráce a Svazem průmyslu se buk dobrému výsledku a jménu OKD. náře, mechaniky nebo obsluhy
na lampovnách. Rok 2013
deme snažit aktivně hledat vhodná
Ing. Josef Kasper
ještě neskončil, ale ke dni 16. 12. místa pro propuštěné horníky.
2013 vyjela záchranná vozidla ze
předseda představenstva
stanice HBZS k úrazům a mimo2. Díky moudrému rozhodnutí akcia ředitel HBZS Ostrava
řádným situacím celkem 285krát. onářů odvést v dobrých letech jedno
Třiačtyřicetkrát pak musel vyjet
procento zisků do Nadace a část
celý důlní výjezd k mimořádným
těchto prostředků si odložit na horší
událostem většího rozsahu. Snad časy máme jistotu, že i v příští roce
to nezakřiknu, ale všechny tyto
může Nadace OKD dále plnit svoji
akce byly ukončeny úspěšně
klíčovou úlohu v regionu. Velmi stoa všichni záchranáři se vrátili
jím o to, aby se nám podařilo úspěššťastně domů. A já si nepřeji nic
ně rozjet náš nový program S Nadací
jiného, jen abych i příští rok mohl za prací. A v neposlední řadě si přeji,
při stejné příležitosti jako dnes
aby lidé v regionu i nadále přicházeli
napsat totéž.
s výbornými nápady, které budeme
S hornickým pozdravem Zdař moci podpořit.
1. Celkově rok 2013 nevnímám
Bůh.
jako nejzdařilejší. Kritická
Připravil Marek Síbrt
Za významné považuji zajištění
stabilního prostředí pro naši
práci. Uklidnění situace v těžbě,
odbytu a zajištění sociálního smíru
podepsáním kolektivní smlouvy.
Jsem optimista, a proto si myslím,
že trend závěru roku dává možnost
dobrého startu do roku 2014.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA – „Věděl jsem, že
na mě něco chystají, ale že
to bude až tak...“ díval se trochu rozpačitě na svůj zlatý
Záchranářský záslužný kříž
Václav Smička, vedoucí oddělení výchovy a výcviku na Hlavní
báňské
záchranné
stani-

Na učňáku si šikovného
a schopného kluka všimli a nasměrovali ho na hornickou
průmyslovku. Tak se stalo, že
na tehdejší Důl Československý
pionýr v Petřvaldě nastoupil až
v roce 1968 a hned na pozici revírníka v rubání a přípravách.
V tomtéž roce také absolvoval
záchranářský kurz. Vypadalo
to na dlouhou a slibnou kariéru, jenže... V roce 1977 utrpěl mimopracovní úraz a najednou bylo vše jinak. Musel
na povrch a porozhlédnout se
po jiném uplatnění.
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Postup přípravy:
Očištěné krevety opečte krátce na oleji, přidejte koření
a nasekaný koriandr a podávejte.

Eurest přeje dobrou chuť!
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ČSM zprovoznil linku C,
nové odtěžení Jih-Sever

Společnost Grupa Kapitałowa
FASING S. A.
výrobce všech druhů ocelových
řetězů, komplexních řetězových tratí,
spojovacích článků, kotevních
zařízení, spojek a hydraulických
soustrojí

Chlapi z úseku CO
zapracovali na trase
několik svých nápadů
z trvalého zlepšování
proti vývinu prachu

ZE SVĚTA
KOMPANIU WEGLOWU ČEKÁ NÁROČNÁ RESTRUKTURALIZACE
KATOVICE –Největší evropská černouhelná společnost,
Kompania Weglowa, seznámila
představitele 45 měst a obcí, na jejichž území těží, se situací ve ﬁrmě
a s plánem její restrukturalizace,
jak je připravena do roku 2020.

Přezaměstnanost
v kancelářích
Místopředseda představenstva KW
Marek Uszko ujistil politiky, že ﬁrma
chce v průběhu restrukturalizace
v maximální možné míře zajistit práci
pro horníky. Jako hlavní úkoly celého
projektu zmínil organizační spojování
dolů a ﬂexibilnější přesuny lidí mezi
provozy dle aktuální potřeby, jednání
o prodeji šachty Knurów-Szczygłowice JSW, restrukturalizaci
zaměstnanosti a přizpůsobení těžby
poptávce na trhu. Přiznal, že největší
problémy jsou v přezaměstnanosti

v kancelářích, odkud by mělo odejít
více než 1000 lidí. Firma už dvakrát
v letošním roce přehodnotila předpokládaný objem těžby, který snížila
o celkem 5 milionů tun z loňských
více než 39 milionů.

STONAVA – Z pátého patra
na lokalitě Sever razil vyřizovací překopy 4528, 5205 a 5206
dodavatelský kolektiv VOKD
s vedoucím úseku Miroslavem
Hrnčířem s předákem Petrem
Šanclem a z jižní proti němu
postupovali ze sedmého patra na vyřizovacích překopech 540 22 a 540 23 přípraváři VOKD hlavního předáka
Miloše Černého, jehož později
vystřídal Radim Hikl. Probitím
vytvořili novou trasu pro odtěžení energetického uhlí z 2. B
kry Závodu Důl ČSM.
„Před rozhodnutím o změně odtěžení a vytvoření linky
C jsme rubaninu z této oblasti na Jihu přepravovali velko-

FOTO: Radek Lukša

FASING plus s.r.o., 28. října 723/272, CZ 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Tel.: + 420 774 191 471, + 48 506 137 134, e-mail: wbuszta@fasing.com.pl,
www.fasing.pl
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Přejeme všem zaměstnancům OKD a.s.
krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném
a do nadcházejícího roku 2010 pevné zdraví,
osobní spokojenost a pracovní úspěchy.
Zdař Bůh!

Linka centrálního odtěžení C pro energetické uhlí.
Radka Žebráka s předákem
-Sever s celkovou délkou 2141
Jaroslavem Jančíkem a CO 2
metrů.
vedoucího Miroslava Hebrika
Dodavatelé z VOKD pak
s předákem Jiřím Ščotkou, ktekompletní trasu C vybavili páří tam zapracovali i své zlepšosovými dopravníky Belt 1200
váky,“ podotkl Wolf.
a 1400. Pro zamezení výviRozjezdem řečené „pásovnu prachu na přesypech inky“ z Jihu na Sever se vyřešistalovali také kapotáže IBS,
lo odtěžení z nového porubu
Caterpillar a Hese. „Jejich mno401 309, kde začali kopat havíři
hačetné zabudované trysky
Polcarba s hlavním předákem
vytvářejí účinnou vodní mlhu
Grzegorzem Dąbkem
srážející vyvíjení polétavého
a vedoucím
úseprachu,“ uvedl Wolf,, jeved
ku Krzysztofem
hož kolegové z úseku
u
Sędkovským.
CO na „céčku“ vySę
„Úseky
CO
chytávají provozní
„
zajišťuproblémy.
jí
transNa trase v kris
port
rubanitických místech
ča
b
o
a
–
Takový
ny
průchodu
pásů
n v objemu
m
denní obje
v
čtyř
tisíc tun
přes regulační obč
i yšší – je
odtěžení.
uhlí
jekty
namontovauh za den.
A někdy
i více!“
li dva třásňové lapače
če
n
nechal se slyšet
prachu a po celém novém
ovém
Wolf s poděkováním těm,
odtěžení i ventily Cornﬂow
kteří se podíleli na přípravě
ovládající postřiky na přei instalaci linky.
sypech. „Céčko má na starosti úsek CO 1 vedoucího
Radek Lukša

prostorovými vozy po severojižním překopu po kolejích až
do skipového zásobníku číslo
1 na Severu,“ informoval vedoucí provozu centrálního odtěžení (CO) Pavel Wolf s tím,
že zdárnou probítkou na překopu 2506 získali PVP Jih-

Omezování prodělečné
těžby
Problém polských těžařů spočívá
v kombinaci nízkých cen uhlí,
vysokých nákladů (především personálních) a nízké efektivity ve vytíženosti technologií. Analytici také
upozorňují, že v případě vysokonákladových provozů bude potřebné
snížit objem těžby. Místopředseda
vlády a ministr hospodářství Janusz
Piechociński deklaroval, že doly se
zavírat nebudou s výjimkou provozů, kde prodejní cena uhlí je nižší
než náklady na těžbu o 30 a více
procent.
red

4000 t

Kapotáž od ﬁrmy Hese na přesypu nové pásovce.

Bezpečnost na prvním místě

KATIM s.r.o.

Pět chlapů s nejlepšími
výsledky testů se
může těšit na ﬁnanční
přilepšení k platu

Vedení společnosti děkuje všem svým
obchodním partnerům za spolupráci
v uplynulém roce 2013.

PF 2013
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Přeje příjemné prožití Vánoc a v novém
roce 2014 pevné zdraví, mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.

KARVINÁ – V hornických stejnokrojích se sešlo na své v pořadí
již 33. poradě rozšířené vedení
ﬁrmy THK-ČECHPOL. Hostem
porady byl Roman Rusz, majitel
a ředitel společnosti Geoﬁn,
která pro THK-ČECHPOL zajišťuje
technologické celky i díly pro
zavrtávání svorníků. Přestože
se porada nesla částečně
ve slavnostním „barborkovském“
duchu, došlo i na hodnocení
výsledků roku 2013 a na slova
o perspektivách pro další období.
Ředitel Karel Rašík v souvislosti s hodnocením roku 2013
ocenil práci razičského kolektivu
předáka Sergeje Tarana. Ten
totiž pracuje neustále ve velmi
složitých důlně-geologických,
ale i dopravních podmínkách,
a přesto dosahuje velmi slušných
výsledků. „Jen jednou – v roce
2012 – razili taranovci ve 4. kře,
kde byly dobré dopravní podmínky. Tehdy byl tento razičský
kolektiv s nejvyššími denními
postupy na prvním místě mezi
raziči závodu ČSA,“ připomněl
ředitel Rašík. Velmi pozitivně
ocenil rovněž činnost při zavrtávání svorníků. „Musím ocenit
náš myslitelský tým, který ví,
jak na to, aby vrtačky pracovaly

s minimální poruchovostí. O kvalitě svědčí fakt, že naše vrtačky
pronajímáme i na některé šachty,
kde slouží pro zajišťovací vrty
v rubání,“ hodnotil činnost svých
vrtačů ředitel.
„Naším prvořadým úkolem
je dbát v každodenní činnosti
na dodržování bezpečnosti práce. Každý pracovník musí mít neustále na mysli všeobecně známé
riziko hornické práce a tomuto
riziku předcházet řešením stavů,
které by ohrožovaly bezpečnost
ať již samotného pracovníka,
nebo jeho kolegů. Naše pravidelné testy z bezpečnostních
předpisů jsou základním teoretickým předpokladem k neustálé
kontrole dodržování bezpečných
pracovních postupů při hornické
činnosti. I v oblasti bezpečnosti
je nutný kolektivní přístup, kdy

na směně hlídá (v tom dobrém
slova smyslu) jeden druhého
a nikdo se nevystavuje riziku
nebezpečí vzniku úrazu,“ uzavřel
své hodnocení Rašík.
Po třiatřicáté absolvovali všichni
přítomní techničtí pracovníci, hlavní i směnoví předáci pravidelné
testy ze znalostí bezpečnostních
předpisů. Čekalo na ně šedesát
otázek, které připravil bezpečnostní technik František Makovec. Pět
zúčastněných absolvovalo testy
pouze s jedinou chybou. Pánové
Zoller, Czyź, Kępka, Miroslav
Tomosz a Adrian Tomosz se tak
mohou těšit na ﬁnanční přilepšení
ke svým platům.
V závěru porady spontánně
blahopřáli zástupci všech kolektivů řediteli Karlu Rašíkovi k jeho
71. narozeninám, které slavil
právě v den porady.
jk
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Za raziče blahopřeje k narozeninám Karlu Rašíkovi (vpravo) předák Sergej Taran.

PO ŠICHTĚ
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Dělník ze Staříče jako pastýř v betlému
KOZLOVICE – S beranicí na hlavě, v kožichu přepásaném špagátem, s holínkami na nohou a sukovicí v ruce
byl viděn ve třetím adventním
víkendu v domovské beskydské obci Kozlovice Vladimír
Kuchař ze Závodu Důl Paskov.
Bývalý havíř v rubání a nynější povrchový pracovník vodního hospodářství na Staříči vystupoval v roli pastýře.

Vladimír Kuchař
je v kozlovickém
divadelním spolku,
který byl součástí
programu Souznění.
„Účinkuji v živém betlému, který každoročně máme
ve chlévě vedle Obecné školy
ve fojtství u našeho Valašského
pivovaru,“ vysvětloval člen
ochotnické Divadelní společnosti Kozlovice. Ta se
i s Kuchařem zapojila do programu Souznění 2013 – patnác-
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Čtyřdenní festival
se konal popatnácté
a letos opět za
podpory NOKD.

Vladimír Kuchař ze staříčské šachty na letošním festivalu Souznění.
tého ročníku mezinárodního
festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.
„Vnímám to tak, že s hornictvím a uhlím je to stejné jako

Poberounská kapela Třehusk vystoupila se staropražskými písněmi.
naný na staříčské šachtě třicet
let, od vyučení důlním zámečníkem. A v případě Souznění
se zapojil do projektu podpořeného Nadací OKD.
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled
a řemesel dorazil do Kozlovic až
ve třetím dni trvání. Zahájen
byl v kostele ve Václavovicích
za účasti Spirituál kvintetu,
další den pokračoval v kostele ve Frýdku-Místku s Evou
Dřízgovou-Jirušovou a jeho vyvrcholení se odehrálo v neděli 15. prosince v sále DK města Ostravy.

s lidovými tradicemi. Obojí
musíme udržovat, kdybychom
nekopali uhlí, čím by topili
v takových Trojanovicích,“ nechal se slyšet Kuchař zaměst-

ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ NA ADVENTU V BESKYDECH

Ježíše Krista za svého spasitele
nepovažují, vánoční tradice jim
prakticky nic neříkají, oslavili
místo toho na přelomu listopadu
a prosince svátek světel chanuka. Ale tvorba i jazyk souboru
Efroni Choir z izraelského Tel
Avivu, který byl nejexotičtějším
hostem letošního Souznění, jsou

nepochybně „biblické“. V jeho
podání zazněly v Kozlovicích –
při venkovní obchůzce, uvnitř
obecního domu na jarmarku či
odpoledne v kostele – a na závěrečném galakoncertě v Ostravě
skladby inspirované starou
židovskou hudbou a folklorem
z Izraele i diaspory.

Radek Lukša

Pěvecký sbor Efroni Choir z izraelského Tel Avivu v Kozlovicích.

Společnost Minova Bohemia s.r.o.
děkuje všem svým
obchodním partnerům
za spolupráci v roce 2013.
V novém roce 2014
přeje pevné zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů v osobním
a pracovním životě.

Pracovníci společnosti
Minova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 10,
Ostrava-Radvanice
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Všem svým obchodním partnerům
děkujeme za spolupráci v roce 2013.
Zaměstnancům akciové společnosti
OKD přejeme příjemné prožití
vánočních svátků v kruhu rodinném.
Do nového roku 2014 pevné zdraví,
spokojenost v osobním životě
a mnoho pracovních úspěchů.
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Vánoce
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Vánoce, Vánoce přicházejí...
Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika
pověrami, zvyky a tradicemi jako právě Vánoce.
A jakkoliv to může znít nepravděpodobně, i naše
Vánoce se neustále mění, některé tradice zanikají
a jiné naopak vznikají.
Vánoční stromeček

Kapr

Z historického hlediska jde
o tradici velmi mladou. Poprvé
se v českých zemích objevil
vánoční stromeček v roce 1812.
Ve svém bytě v Praze-Libni
ho v salonu nazdobil ředitel
Stavovského divadla Jan Karel
Leibich. Štědrovečernímu
stolu, k němuž pozval herce
a jejich manželky, vévodila jedle
s ozdobami a svíčkami. Stromek
Vzbudil velkou pozornost a již
příští rok se objevil v mnoha
měšťanských domácnostech.
Na vesnici se začal šířit až
téměř o sto let později; kdy první
zmínky jsou z počátku dvacátého
století z Valašska. Na vesnicích
se zpravidla zavěšoval nad
štědrovečerní stůl špičkou dolů
a zdobil se převážně jablky,
ořechy, později i perníčky.

Pojídání ryb k štědrovečerní večeři
je též zvykem velice mladým. Ryby
se totiž na stolech našich předků
v tento den prakticky nevyskytovaly. To bylo nejprve záležitostí
bohatých měšťanů, na vesnici
začaly na vánoční stůl pronikat až
ve 20. století. Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního menu
kapr. Nejčastěji připravovaný
v trojobalu a usmažený. Ale i on
je dnes už na ústupu. Stále častěji je vytlačován sumci, štikami,
pstruhy, ale také lososem nebo
i mořskými rybami či plody moře.

Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji
připevňují na lustr, případně nad
dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo
políbit jakoukoli dívku či ženu.
Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“
a jejich láska bude po způsobu
jmelí věčně zelená. Každopádně
darované jmelí nosí štěstí, a tak
se při vánočních návštěvách
hodí s sebou snítku přinést.
O jmelí na jiném místě přinášíme
podrobnější informace.

Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku
si dnes vybavíte spíše malou
holčičku v jedné známé reklamě
a její: „Ne, ne, nemusím, já už ho
vidím...“. Jedná se však o tradici,
kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý
Štědrý den se postit, pak večer
se vám zjeví zlaté prasátko, které
vám zaručí hojnost a dobrou úrodu
na celý příští rok. Zřejmě proto, že
zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou našich domácností,
málokomu se také podaří zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží
po stěně či stropě místnosti.

Štědrovečerní magie
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě
na Štědrý večer. Přes den nesmíte
zametat a vynášet z domu odpadky
a smetí, protože byste si vynesli
štěstí. Při samotné večeři počet

dlouhý a šťastný. Jestliže se
lodička pustí na volnou vodu,
dotyčný se vydá na cesty, drží-li
se při břehu, zůstane doma.

Házení střevíce
Na Štědrý den se svobodné dívky
mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v příštím roce svatba. Dívka
hází střevícem přes hlavu. Jestliže
dopadne patou ke dveřím,
zůstane i nadále doma. Pokud ale
bota zamíří špičkou ze dveří ven,
čekají dotyčnou vdavky a odchod
od rodičů.

Třesení stromkem
Lití olova

strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají
rybí šupinky, které si pak každý dá
do své peněženky a ony pak zajistí
dostatek ﬁnancí na celý příští rok.
A také se nesmí zapomenout, že se
od svátečního stolu nesmí vstávat
a odcházet až do skončení večeře.
Protože kdo to udělá, ten se už
„příštích Vánoc nedožije“.

Na přípravu náročnější, zato
významově bohatší je staročeský
zvyk lití olova. Nad plamenem či
na kamnech se roztaví kousek olova, které se posléze najednou vylije
do nádoby s vodou. Podle tvaru,
do kterého olovo ve vodě ztuhne,
přítomní usuzují, co dotyčného
čeká. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat tvář či monogram toho,
kdo je jim určen. Výsledný tvar olova
je také možné číst jako odpověď
na předem položenou otázku.

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý
může rozkrojit jablko, napříč, tedy
kolmo na stopku. Kdo ve svém
jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být
spokojen. V příštím roce ho čeká
zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec
červavý, lze se nadít nemoci.
A když místo do pěticípé hvězdičky
jsou jadérka uspořádána do tvaru
křížku, hrozí nejhorší. Osudu lze
napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci
jako jablka podle tradice ukrývají
i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech
nalezne zdravá jádra, bude sám
zdravý celý rok.

Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá
nejen každé dítě, je pouštění
lodiček z ořechových skořápek.
Několik vlašských ořechů se
rozpůlí a do vyprázdněných
polovin skořápek se připevní
maličká svíčka – nejsnáze
pomocí nakapaného vosku.
Ořechová lodička se zapálenou
svíčkou se vypustí do větší
nádoby s vodou. Její plavba
předznamenává životní dráhu
toho, kdo ji vyslal. Když vydrží
dlouho svítit, čeká majitele život

Tedy nikoliv tím vánočním stromkem, ale nejčastěji mladou jabloní
či zlatým deštěm na zahradě. Děvče
si vyběhlo po večeři na zahradu,
zatřáslo stromkem a odkud se ozval
pes, odtud měl přijít slečně ženich.
Tedy buďto přímo z toho domu, či
alespoň z toho směru.

Rozkvetlá barborka
Svobodná dívka si na svátek
sv. Barbory utrhne větvičku třešně
nebo zlatého deště. Pokud jí snítka
rozkvete do Štědrého dne, do roka
se vdá.

Štěstíčka
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí,
zdraví, bohatství, svatba, dítě
atd.) a ty se vloží do nádobky.
Stolovníci pak po večeři losují.
Převládají samozřejmě pozitivní
hesla, negativním doporučuji
se vyhnout. Použité heslo se
vrací do nádobky zpět, aby další
losující si mohl vytáhnout svou
budoucnost z plné škály osudů.

Koleda
Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku

a ještě v nedávné době byl tento
zvyk součástí především venkovského prostředí. Koledníci
obcházeli stavení, zpívali písně
a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku.
Hlavní dobou koledování bylo
období mezi Štědrým dnem
a svátkem Tří králů (tj. 24. 12.
až 6. 1.). S tradiční vánoční koledou je spojen například svátek
sv. Štěpána (26. 12.). Verše
Koleda, koleda Štěpáne, co to
neseš ve džbáně? Nesu, nesu
koledu, upad sem s ní na ledu...
znají i děti, které se koledovat už
nevydávají. Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku
a i ty jsou stále častěji nahrazovány spíše pouštěním vánoční
hudby.

Ježíšek
Po štědrovečerní večeři nastává
okamžik, na který se mnohé
české děti těší celý rok. Rodina
se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod
nímž se kupí zabalené dárky.
Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. Na rozdíl
třeba od Santa Clause tato
postava nemá žádnou ustálenou
vizuální podobu. Také způsob,
jakým k dětem přichází, zůstává
obestřen tajemstvím. Ježíšek je
zdrobnělinou pro Ježíše Krista,
jehož dětství je o Vánocích
zdůrazňováno. Jemu děti před
Vánoci posílají dopis, ve kterém
prosí o to, co by si přály pod
stromečkem nalézt. Původně
v českých zemích nosíval dárky
sv. Mikuláš, postava Ježíška sem
pronikla až v devatenáctém století z Německa. České děti z obou
tradic vytěžily maximum: dárky
jim nosí jak Mikuláš, tak Ježíšek.
Zdroj: www.zenax.cz (redakčně upraveno)

Společnost INCO engineering s.r.o. – výrobce těžních
strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných
dolech, děkuje za dosavadní spolupráci a přeje
zaměstnancům OKD, a.s. příjemné prožití vánočních
svátků, veselé ukončení letošního roku, mnoho osobních
a pracovních úspěchů a hlavně všem pevné zdraví
v novém roce 2014.
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S pĜáním pĜíjemného
prožití vánoþních svátkĤ
a mnoha úspČchĤ v
novém roce 2014
pĜipojujeme podČkování
za Vaši dĤvČru a tČšíme
se na další úspČšnou
spolupráci

Vánoce

19. prosince 2013 | www.ihornik.cz
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Od Keltů k vyznavačům konzumního života
Jmelí a mytologie

ců, kteří snítku jmelí zavěšovali vedle červené lucerny jako
příslib prodejné lásky.
Díky svým lepivým složkám prý jmelí umí udržet
svazek mezi mužem a ženou.
Mimo výše popsaných magických schopností se mu přisuzu-

Botanické aspekty

Použití ve farmacii a léčitelství

Jmelí (Viscum) je rod poloparazitických keříkovitých rostlin. V Česku se vyskytuje pouze jeden druh (v jeho širším
pojetí), tzn. jmelí bílé (Viscum
album). Pokud se rostlince – semeno v nepravé bobuli roznáše-

Léčebné účinky jmelí jsou známy již od starověku. Zakladatel
lékárnické
literatury
Řek
Dioskoridés spolu s římským
lékařem Galénem je doporučovali užívat pouze zevně
a Hippokratés bylinu předepisoval na podrážděnou slezinu. Anglický botanik a bylinář
Nicholas Culpeper (1616–1654)
doporučoval jmelí ke zjemnění tvrdnoucí sleziny a k vyléčení starých oparů. Současně
je radil užívat při epilepsii
a mrtvici.
Nejdůležitějšími látkami,
jež droga (latinsky herba visci) obsahuje, je soubor toxických polypeptidů (viskotoxiny) složených z 46 aminokyselin (tzv. jmelové živice).
Dále to jsou lektiny, vesměs
glykoproteiny schopné aglutinovat, tedy reagovat, s izo-

Jmelí je mj. neodmyslitelně spojováno s Vánocemi.
jí i vlastnosti, kterými dokáže
chránit proti ohni a čarodějnicím, je atributem odvahy, zdraví a plodnosti. Staří Řekové je
používali jako prostředek proti uřknutí a uhranutí zlými duchy a věřili, že dokáže otevřít
bránu do Hádovy říše mrtvých.
V Norsku pro změnu sloužilo
jako ratolest míru. V Rakousku
lidé věřili, že jmelí zavěšené nad
štědrovečerním stolem přinese
bohatou úrodu a sedláci ho zaorávali do první brázdy. Irové si
z větviček jmelí splétali náramky nebo amulety, které zastávaly stejnou funkci jako čtyřlístek nebo podkova. Snítka zavěšená nad vchodem do irského
venkovského domu zaručovala
pohostinství a pozvání k jídlu.
Ve francouzské části Švýcarska
nosily kvůli zajištění plodnosti nevěsty na hlavě věneček
z klasů ječmene, květů sporýše
a větviček jmelí.

jí hlavně ptáci – podaří uchytit
na kůře stromu a odolat obranným mechanismům hostitele,
ve třetím roce začnou do kůry
napadeného stromu podélně
vrůstat korové provazce. Z nich
posléze vyrážejí modiﬁkované
kořínky (haustoria), které pronikají lýkem až k dělivému pletivu. Zde se cévy jmelí připojí
k cévním svazkům nejmladšího letokruhu na povrchu dřeva,
odkud posléze odebírají vodu
s nerostnými látkami. Jako poloparazit je jmelí schopno další
organické látky asimilovat fotosyntézou. Zajímavostí je, že
pokusy pěstovat jmelí v umělé kultuře (in vitro) jsou prozatím neúspěšné. Jmelí většinou
roste na solitérních dřevinách
mimo les (v parcích, sadech,
alejích, břehových porostech
atd., vhodné jsou jen některé,
ale jsou to jak listnaté, tak jehličnaté a také ovocné stromy).

NEJZNÁMĚJŠÍ POVĚRY KOLEM JMELÍ
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Líbání pod jmelím utužuje vztah
Ze Švýcarska k nám přišel zvyk
líbání se pod jmelím. Partner
musí dívku políbit a tím zajistí
pevný vztah a plodnost partnerky. Jako symbol prodejné lásky

bylo jmelí věšeno na červené
lampy nevěstinců.
Zavěšuje se nad stůl
a šeptá se přání
Nejznámější štědrovečerní
tradicí je zavěšení jmelí nad
stůl. To má zajistit štěstí a požehnání, pokud otec rodiny ráno
zavěsí nad štědrovečerní stůl
svazek větévek jmelí. Každému
se pak splní přání, musí ho ale
zašeptat do plaménku první
zapálené svíčky na vánočním
stromku.

Chrání před uhranutím a požárem
Jmelí má také chránit před uhranutím, čarodějnictvím a chrání
dům před požárem. Je znakem
odvahy, zdraví a hlavně plodnosti.
V půdě zajišťuje dobrou úrodu
Rakouští sedláci jmelí zaorávali
do první brázdy, mělo to pomoci
k dobré úrodě.
Jmelí na dveřích zve k návštěvě
Irové si snítku věší nad dveře, hostům to naznačuje, že jsou kdykoliv
vítáni a mohou vstoupit bez pozvání.
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Počet bobulek určuje míru štěstí
Štěstí ovlivňuje i množství
bílých bobulek na jmelí. Čím
více jich je, tím bude mít rodina
větší štěstí a bohatství. Jmelí
přináší štěstí, ale podle pověr
jen to darované, navíc nesmí
spadnout na zem.

lovanými nádorov ými buňkami. Tyto látky při injekčním podání prokazatelně
zv yšují imunitní reakci těla
proti některým druhům rakoviny a zpomalují růst nebo
dokonce způsobují zmenšení
nádoru. Ve jmelí byly též nalezeny cholin a cholinové deriváty, triterpenické kyseliny
a další glykosidicky vázané
látky. Tyto účinné sloučeniny obsahují některé hromadně v yráběné léčivé přípravky.
Často jsou používané k léčení zánětů nervů a kloubů
a nezánětliv ých degenerativních onemocnění kloubů (artróz). Bylina bý vá součástí
čajov ých směsí používaných
při zvápenatění tepen, diuretických obtížích a v ysokém
krevním tlaku. Mezi další účinky jmelí patří schopnost zpomalit pulz, v y volat

děložní stahy a podpořit peristaltiku střev. Jeho podání zlepšuje i imunitní reakci u lidí postižených AIDS.
Má též příznivé účinky při
příznacích stáří a je schopno uklidnit srdeční činnost.
V lidovém léčitelství se používá buď ve formě prášku,
nebo jako nálev (macerát).
Nedoporučuje se připravovat jako odvar, neboť účinné látky se varem rozkládají. Choroby, při nichž je jmelí doporučováno, však v yžadují bezpodmínečně odborné
lékařské v yšetření, a proto je
použití drogy možné pouze
po poradě s lékařem.
Jmelí je ale také jedovaté,
zvláště to, které roste na topolech. Toxické jsou i jeho bobule,
je proto nutné si dát pozor, aby
se nedostalo do rukou malým
dětem.
vs

K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2014 připojuje
poděkování a na další spolupráci se těší
Sdružení důlních a strojírenských technologií

FOTO: internet

Lidé jsou fascinováni touto rostlinou již od pradávna. Řecký ﬁlozof a vědec eofrastos zkoumal některé základní rysy jmelí již několik set let před naším
letopočtem. Keltští druidové je
považovali za posvátné, protože si drželo svou zelenou barvu po celou zimu. Věřili, že vyléčí každou chorobu a funguje
i jako protijed, sklízeli ho rituálně, snad zlatými srpy. V antice sloužilo jmelí i jako kadidlo a vykuřovaly se jím domy.
Dodnes jmelí symbolizuje plodnost a štěstí. V Evropě a Severní
Americe jsou populární polibky pod vánočním jmelím, které mají dotyčným přinést štěstí a lásku.
Jmelí bílé, jediný zde rostoucí ze 70–100 existujících druhů, je tradiční vánoční ozdobou v mnoha českých domácnostech. O cizopasné rostlině,
která roste v korunách stromů, se traduje spousta pověr,
hrálo však důležitou roli v náboženské tradici u mnoha evropských národů. V předkřesťanském období lidé věřili,
že ztělesňuje symbol života.
V germánské mytologii bylo
spjato s bohem jara a plodnosti Baldra. Jmelí prý bylo příčinou Baldrovy smrti. Ze stromu jmelí prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíška a Římané
z kmene stromu vyrobili kříž,
na kterém Ježíše ukřižovali.
Patrně i proto se v křesťanské
tradici jmelí udrželo jako celosvětový symbol vánočních
svátků. Přitom jmelí, jak již
výše zmíněno, je keřovitý poloparazit, ale podle této křesťanské tradice se původně vysoký strom scvrknul a zmenšil studem z toho, že jeho dřevo bylo použito při umučení
Ježíše Krista.
Ve středověku přinesli angličtí žoldnéři do Německa
a Švýcarska zvyk, podle nějž
může muž políbit každou dívku, kterou zastihne pod zavěšeným jmelím. Po každém
polibku však musí oba společně utrhnout jednu bobulku. Poslední bobulka znamená poslední polibek, aby láska
z domu neodešla. Této tradice
se přidrželi i majitelé nevěstin-

Panorama / Vánoce

číslo 43–44 | ročník 43

Věra Martinová zazpívala
v čerstvě opraveném kostele

CHLAPI CHLAPŮM ROZUMÍ
Tradiční setkání s důchodci
s vánočním nádechem
KARVINÁ – Na zádech nosí pět
nebo šest křížků, vlasy jim řídnou,
šediví. Letošní rok pro ně navíc
nachystal velkou změnu. Opustili
šachtu a získali status důchodce.

S lidmi, kteří opouštějí
řady zaměstnanců
Závodu Důl Karviná,
se zástupci vedení
setkávají každé pololetí.

Na adventním koncertě
vystoupil také britský
hudebník Jamie Marshall
ORLOVÁ – Ještě v pátek 13.
prosince stálo kolem Kostela
slezské
církve
evangelické augsburského vyznání
v Orlové lešení. V sobotu již
bylo dole, kostel zářil novotou
a hostil u příležitosti adventního koncertu první dámu české
country Věru Martinovou s její
skupinou, kde kromě její sestry
a nevlastního syna vystupuje
také britský písničkář, zpěvák
a kytarista Jamie Marshall.

Kostel pro kohokoliv,
kdo chce přijít
a navštívit některou
z kulturních akcí.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

V druhé polovině letošního
roku odešlo ze Závodu Důl
Karviná do důchodu 63 zaměstnanců. Více než dvě třetiny
z nich se ve čtvrtek 12. prosince
setkalo na tradičním rozloučení
s důchodci. Do sálu společenského zařízení Barborka u lokality
ČSA za nimi přišel ředitel karvinské šachty Petr Dedek. Hodně se
vzpomínalo, povídalo, probíralo
se aktuální dění v OKD. Nechyběl
ani vánoční nádech. Čerství důchodci s povděkem převzali malý
dárek v podobě graﬁckého listu
zobrazujícího lokalitu ČSA nebo
Lazy. Bude jim připomínat jejich
poslední hornické působiště.
„S lidmi, kteří opouštějí řady
našich zaměstnanců, se setkáváme každé pololetí. Každý z nich

tady prožil svůj osud, každý z nich
vykonal pro šachtu kus obětavé
práce,“ zdůraznil ředitel Dedek.
„Šachta je navíc speciﬁcký
provoz. Pod zemí člověk nikdy
nepracuje sám, ale vždy v týmu.
Důl není o jednotlivcích, ale
o kolektivu. A kolektiv znamená
kamarádství, přátelství, ryzí hodnoty, které utvářejí rovné chlapy,“
popisoval ředitel.
I proto se každému, kdo odejde
z dolu, začne dřív nebo později
stýskat. A je rád, když se může
aspoň na chvíli do hornického
kolektivu vrátit. Svědčila o tom
hojná účast chlapů na setkání
i jejich slova, když se začalo hovořit
o šachtě a současné situaci havířů.
Šestapadesátiletý Bohumil
Pokorný z Karviné například
pracoval 30 let v přípravách
na dolech František a Lazy. Začínal
jako folovač, časem se vypracoval
na hlavního předáka. Dělal ho
10 let, do naplnění prašné expozice.
Dnes se věnuje hlavně rybaření
a svým vnukům. První důchodcovské Vánoce míní strávit doma,
v rodinném kruhu. Tradičně u kapra,
bramborového salátu a cukroví. Pod
talíř si dá šupinu nebo padesátikorunu. Pro štěstí.
Přání, které vyslovil, se bude
havířům určitě líbit. „Aby ta krize už
konečně odezněla a hlavně – aby
více vydělávali!“ nechal se slyšet
Pokorný.
Bohuslav Krzyžanek

Bývalý hlavní předák Bohumil Pokorný (druhý zprava) se svými kamarády.

Sál kostela i s přilehlými balkony byl plný a podle organizátorů ho navštívilo zhruba
350 fanoušků country hudby,
kteří si kromě největších hitů
Věry Martinové a písní z nového CD „Věřím svým slibům” poslechli, a někteří i zazpívali také
vánoční koledy v jejím podání.
Pastor
zdejšího
sboru
Vladislav Szkandera v úvodu připomněl projekt rekonstrukce střechy kostela. „Bylo
nutné vyměnit střešní krytinu nad hlavní lodí kostela, ale
i na věži. Kromě toho bylo potřeba opravit krovy nad hlavní
lodí. Jsme rádi, že jsme vše stihli předtím, než nastanou nejkrásnější svátky v roce. Projekt

FOTO: Marek Síbrt
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Věra Martinová se svou skupinou při koncertě v evangelickém kostele v Orlové.
byl z velké části ﬁnancován
z evropských peněz. Nicméně
v první fázi realizace nám přispěl i náš Nadační fond přátel kulturní památky Kostel
SCEAV v Orlové, kterému patří
také naše poděkování,“ vysvětlil Szkandera.
V čele nadačního fondu,
který s OK D dlouhodobě spolupracuje, došlo letos ke změ-

ně a místo předsedy správní rady po dlouhých letech
opustil Jiří Bobrek, kterého
nahradil Andrzej Macura.
„Přeji mu hodně štěstí i trpělivosti. Aby i nadále zůstal náš kostel kostelem pro
všechny. Nejen pro členy našeho sboru, ale pro kohokoliv,
kdo chce přijít a navštívit některou z kulturních akcí, kte-

ré tady pravidelně pořádáme,“
říká Bobrek.
Kostel byl v roce 2001 prohlášen kulturní památkou a stojí na území historicky ovlivněném těžbou. Proto prošel v minulosti již třemi opravami, kdy
byly důsledky důlních škod odstraňovány. Předposlední generální oprava proběhla v roce
2005.
ms

Prodej a servis důlních strojů Cat
převzala společnost Phoenix-Zeppelin
Hlavní doménou společnosti Caterpillar Global Mining
Czech Republic, a.s., byla výroba, prodej, opravy a servis
strojů Cat určených pro hlubinnou těžbu nerostných zdrojů. K výše uvedenému datu převzala spol. Phoenix-Zeppelin
prodej nových důlních strojů,
servisní a opravárenské služby
a také prodej náhradních dílů.
„Rozšíření portfolia o důlní
stroje znamená, že nyní můžeme našim zákazníkům poskytnout komplexní služby
a technologie Cat nejen pro
povrchovou, ale i pro náročnou hlubinnou těžbu,“ říká
o akvizici Stanislav Chládek,
generální ředitel a jednatel
společnosti Phoenix-Zeppelin,
a dodává: „Z pohledu zákazníka se touto transakcí nic nemění. Kontaktním místem

pro prodej, opravy a servis
strojů Cat pro hlubinnou těžbu zůstává nadále středisko
v Ostravě-Radvanicích.“
Výroba a opravy specializovaných důlních strojů a zařízení mají v České republice
dlouhou tradici, která se datuje
od konce padesátých let minulého století. Od roku 1993 byly
tyto činnosti na Ostravsku
realizovány pod hlavičkou
BASTRO, a.s., v roce 2008 převzal společnost známý výrobce těžebních strojů Bucyrus.
V roce 2011 vstupuje do hry
Caterpillar, kupuje Bucyrus
a společnost se přejmenuje
na Caterpillar Global Mining
Czech Republic, a.s. V roce
2013 se společnost rozdělí a její nevýrobní divize se
stává součástí společnosti
Phoenix-Zeppelin.
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Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., autorizovaný
dealer stavebních strojů a motorů Cat
v České republice a součást nadnárodního koncernu
ZEPPELIN GmbH, převzala ke dni 1. 12. 2013
nevýrobní část společnosti Caterpillar Global Mining
Czech Republic, a.s., se sídlem v Ostravě-Radvanicích.
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Stonavskou Barborku
poznali už i ve Finsku
Sloní slečna Rashmi se vyskytuje v souvislosti se všemi dárky nabízenými
ZOO Ostrava.

NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ
DÁRKY ZOO OSTRAVA

FOTO: Obec Stonava

STONAVA – Pět dnů namísto
předešlých tří, dva velké koncerty oproti dřívějšímu jedinému, premiéra v nových interiérech Domu PZKO, rekordní počet přihlášených a větší mezinárodní účast. Takový
byl sedmý ročník Stonavské
Barborky, který se konal
od čtvrtka 4. do neděle 8. prosince opět za podpory Nadace
OKD.
„Úroveň i věhlas našeho mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu
každým rokem roste. Ještě poslední den, kdy bylo možné po-

FOTO: Zoo Ostrava

Soutěž v komorním
a ansámblovém zpěvu
proběhla už posedmé,
podpory Nadace OKD
se pak těšila popáté

Stonavská Barborka se letos konala v rekonstruovaném sále Domu PZKO.
de Roos a Michal Bárta. A naSlováci a poprvé také Finové.
příklad Veronika pocházející
„Duo ﬁnských středoškoláků
z Petřvaldu u Ostravy je jeddorazilo inspirováno svým kranou z největších, řekněme,
janem, který u nás dělal vloni
hvězd vzešlých z této soutěporotce,“ přiblížil Melnar s tím,
že. Stala se z ní pěvkyně evže z patnácti vyhlášených souropského formátu excelujítěžních subkategorií Stonavské
cí na zahraničních pódiích,“
Barborky nakonec zůstala neupřesnil ředitel.
obsazena pouze jediná.
Nadace OKD podpořila
„Mnohé ansámbly bývají sloStonavskou Barborku už popážené ze studentů a nemají delté a také jji nominovala
ší trvání než školní rok.
na sv
své letošní ceny
Úspěch z naší soutěutě– v kategorii
že jim ovšem už ni-„Pro radost“.
kdo nesebere,“ líčil
„P
„Že
jsme se
Melnar s důrazem
„
dostali mezi
na prestižní Cenu
tři
nejlepMalé Stonavské
účastt
če
o
ší
projekty,
Barborky a Cenu
p
l
y
b
Takový
u,
nás
Stonavské
n samozřejího ročník
níků letošn
mě
velmi těší.
Barborky. Tu prvm
.
je to rekord
Vnímám
to jako
ní si letos vyzpíva-Vn
poctu za odvedely Johana Juríková,
vá,
práci,“ doplnil
Alena Drozdíková a Natálie
nou pr
Melnar, patřící k týmu čítajícíBordácsová.
mu až patnáct lidí, jenž během
„Cenu Stonavské Barborky
roku soutěž chystá.
získal ansámbl ve složení
Veronika Holbová, Marjolein
Radek Lukša

dat přihlášky, tak učinilo sedm
účastníků. Celkově se jejich počet zastavil na dvaašedesáti,
čímž byl překonán o osm přihlášek rekord z předloňského
roku,“ uvedl Josef Melnar.
Ten je ředitelem soutěže,
v níž letos zpívali Češi, Poláci,
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Marjolein de Roos (zleva), Michal Bárta a Veronika Holbová s oceněním.

OSTRAVA – První české slůně
Rashmi, žirafka Orionka, panda
Namche či hroší sameček Kvido.
I ti se mohou stát letošními vánočními dárky! Pravda, poněkud
netradičními, ale o to více originálními, jak avizovala ostravská
zoologická zahrada.

Adoptovat zvíře lze
také z expozic Papua
nebo Malá Amazonie
vybudovaných díky
pomoci Nadace OKD.
„Jednou z možností, jak udělat
blízkým o vánočních svátcích
radost, je adoptovat zvíře z naší
zoo. Přispějete tím na jejich
chov – na krmení nebo vylepšení
životních podmínek,“ vysvětlila
Šárka Kalousková, mluvčí ZOO
v Michálkovicích, která má
ve svých expozicích také Papuu
či Malou Amazonii vybudovanou díky Nadaci OKD. „I zdejší

OSTRAVA – Gospelová „Půlnoční“ rozezní v úterý
24. prosince Cooltour na Černé louce. Od 22 hodin
se zde představí soubor AM Gospel, který předvede
protipól klasických vánočních křesťanských bohoslužeb v režii Dagmar Hlubkové. Poselství a hodnoty
Štědrého večera budou zachovány!
uzi

FOTO: archiv
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exotické živočichy z tropických
krajin lze do adopčního programu zahrnout,“ upozornila.
Ale nejen adopce – možná
už od pětistovky na jedno zvíře
za rok – je mezi dárky nabízenými
zoologickou zahradou. „Dalším
je možnost stát se na jeden
den ošetřovatelem a vyzkoušet
si, co vše tato práce obnáší.
Obdarovaný si může vybírat ze tří
skupin živočichů: velkých šelem,
tygrů, lvů a levhartů, afrických
kopytníků – antilop, zeber a žiraf,
a pak slonů, u nichž se seznámí
s celou rodinkou včetně slečny
Rashmi,“ líčila Kalousková.
A posledním dárkem je pak
podle ní šance nahlédnout
do zákulisí ZOO, kam se běžný
smrtelník nedostane. „Včetně
setkání se zvířaty. Tyto programy
jsou pro dvě osoby a až dvě děti
do deseti let tam mohou po boku
rodičů zdarma. Na výběr je opět
pavilon slonů, afrických zvířat
a blízké setkání se žirafami,“
doplnila mluvčí ZOO Ostrava.
uzi

14

Vánoce

číslo 43–44 | ročník 43

Havířovští osamělí senioři
společně oslaví Štědrý den

Za časů našich babiček a maminek muselo být před Vánoci
kompletně vygruntováno,
umytá okna, převlečené postele
a ještě pomalu v předvečer
Štědrého dne se leštil nábytek.
Nechcete-li prožít předvánoční
čas ve shonu a přitom mít byt
uklizený, stačí si práci rozumně
naplánovat. Nějaké speciální

Slavnostní tabuli zkrášlí vánočně
naaranžované svíčky

gruntování není zapotřebí a kdo
uklízí doma průběžně, uklidí
v období Vánoc stejně jako jindy
v roce a byt bude mít čistý. Ten,
kdo je opravdu velmi časově
zaneprázdněn a potřebuje
větší úklid, může využít služeb
některé ze specializovaných
úklidových ﬁrem.
Čistý byt lze zkrášlit vánoční
výzdobou. Blikající světýlka
v oknech pomalu mizí a nahrazují
je obrázkové aplikace. Papírnictví
nabízejí široký výběr obrázků
do oken, různé závěsné dekorace
lze koupit např. v obchodních
domech nebo doma vyrobit
z papíru.
V řadě rodin se vyrábí nebo kupuje adventní věnec se svíčkami.
Dávejte pozor na bezpečné upevnění svíček a svíčky nenechávejte nikdy hořet bez dozoru.
Ozdobená větvička jehličnanu ve váze, rozkvetlá vánoční
hvězda, krásné svíčky a voňavé
cukroví, to vše podtrhne kouzelnou atmosféru vašich Vánoc.

Nadace OKD podpořila
prevenci sociální izolace
v programu „Pro radost“.

Program Štědrého
večera pro osamělé
seniory probíhá
v havířovské
restauraci Radnice
od 14 do 17 hodin.

„V žádosti o grant z Nadace
OKD jsme počítali s devětačtyřiceti účastníky. Dosud se to-

Štědrý večer pro osamělé seniory je tradiční akcí havířovské radnice.
tiž na tuto tradiční každoroční akci nikdy více než padesát
lidí nepřihlásilo. V letošním
roce ovšem zájem předčil naše
očekávání,“ oznámil Vladan
Almáš z Magistrátu města
Havířova (MMH).
Štědrý večer pro osamělé seniory se také koná v režii
MMH. „Osamělost seniorů bereme jako jeden nejpodstatnějších sociálních problémů v našem městě. Uvědomujeme si, že
lidé vnímají osamělost v době
vánočních svátků intenziv-

Vánoce společně potěší.

něji, což může být způsobeno
jak úmrtím jednoho z partnerů, tak nepřítomnosti dětí, které se odstěhovaly za prací pryč
z Havířova,“ vysvětloval primátor Zdeněk Osmanczyk, jenž

Smyslem
štědrovečerní
akce pro seniory je předcházení sociální izolaci obyvatel
Havířova v důchodovém věku
(jejichž počty podle sociálního
odboru MMH začínají až dramaticky růst).
„Dali jsme této cílové skupině možnost navázat společenské kontakty, sdílet společně
zážitky a překonat pocit osamělosti, který má negativní
vliv na lidskou psychiku. Zvlášť
o Vánocích, kdy by přece neměl
být nikdo sám,“ dodal Almáš
s tím, že program Štědrého večera probíhá od 14 do 17 hodin.
To, aby pak personál restaurace
a zástupci radnice mohli slavit
v klidu doma.
Radek Lukša

Výrobce
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ex.cz
ex, s. r. o., Baška č. p. 503,
tel.: 558 649 429, mob.: 608 807 895
ex.cz
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VÁNOČNÍ VÝZDOBA BYTU

HAVÍŘOV – Na šest desítek míst chystají v restauraci Radnice v jednom z křídel
havířovské radnice na úterý
24. prosince. Setkání u hrachovky, smaženého rybího
nebo kuřecího řízku s bramborovým salátem, cukroví, vánočních písní a koled a neodmyslitelného stromečku s dárky zde
proběhne pro osamělé seniory.

FOTO: Magistrát města Havířova

Adventní věnec váš byt ozdobí a ještě provoní. Každá ze svící zastupuje
jednu adventní neděli.

plánuje toto vánoční posezení
navštívit i se ženou Yvonou.
Šťastné a veselé Vánoce popřeje primátorský pár seniorům, kteří se na společnou
štědrovečerní večeři přihlásili prostřednictvím městských
klubů důchodců. Dárky – vyrobené v chráněných dílnách
klienty denního stacionáře
SANTÉ – ostatně též zařídila havířovská radnice. „Projekt
tak sekundárně podpořil uživatele sociální služby v příspěvkové organizaci,“ upřesnil
Almáš.

103/43-XIV/13

FOTO: Archiv

Účastníkům popřeje
„Šťastné a veselé...“
i primátor se ženou,
dárky pod stromečkem
budou z chráněné dílny

Silvestr´13
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Přejeme veselého Silvestra a celý nový rok
TAKHLE NĚJAK
GRATULUJI!
SE TO STALO
Gratuluji nám všem, kterým je
mezi 20 až 55 i více lety. Podle
dnešních pravidel a zákazů
bychom my, děti narozené v 50.,
60., 70., 80. letech, neměli vůbec
šanci přežít. Naše postýlky byly
malované barvou, která obsahovala olovo. Neměli jsme žádné pro
děti bezpečné ﬂaštičky na medicínu. Žádné pojistky na dveře
a okna, a když jsme jeli na kole/
koloběžce, neměli jsme helmy.
Pili jsme obyčejnou vodu z hadice,
a ne z lahví. Jedli jsme chleba
s máslem, pili limonády s cukrem
a nebyli jsme obézní, protože jsme
pořád lítali někde venku. Z jedné
ﬂašky nás obvykle pilo několik, ale
všichni jsme to ve zdraví přežili.
Několik hodin jsme se mořili a stavěli káry ze starých nepotřebných
věcí, jezdili jsme s kopce, jen
abychom pak přišli na to, že jsme
zapomněli na brzdu. Teprve po několika přistáních v pangejtu jsme
ji namontovali. Brzy ráno jsme si
šli ven hrát a přišli jsme domů, teprve až se venku rozsvítily lampy.
Rodiče si užili pěkné nervy, ale
mobily neexistovaly, takže nebylo
kam volat.

K silvestrovské zábavě neodmyslitelně patří srandičky a vtípky.
Atmosféra bývá bujará a veselá,
od účastníků večírků se očekává
větší míra tolerance, obdobně
jako na havířských šachťácích.
A tam, jak známo, bývá humor
i trochu drsnější, zvláště na úkor
ženského pokolení. Jako například ten, který na jisté sessi zněl
z úst zarputilého starého mládence. Snad jeho názor na „Vývoj,
jejž nelze zastavit aneb Takhle
nějak se to stalo” nikoho neurazí,
ale naopak pobaví. Tady je:
 1. Muž objevil ZBRANĚ a vynalezl LOV. Žena objevila LOV
a vynalezla KOŽEŠINY.
 2. Muž objevil barvy a VYNALEZL
malování. Žena objevila
MALOVÁNÍ a vynalezla MAKE-UP.
 3. Muž objevil SLOVO a vynalezl
KONVERZACI. Žena objevila
KONVERZACI a vynalezla DRBY.
 4. Muž objevil HRY a vynalezl
KARTY. Žena objevila KARTY
a vynalezla ČARODĚJNICTVÍ.
 5. Muž objevil ZEMĚDĚLSTVÍ
a vynalezl JÍDLO. Žena objevila
JÍDLO a vynalezla DIETU.
 6. Muž objevil PŘÁTELSTVÍ
a vynalezl LÁSKU. Žena
objevila LÁSKU a vynalezla
MANŽELSTVÍ.
 7. Muž objevil ŽENU a vynalezl
SEX. Žena objevila SEX a vynalezla MIGRÉNU.
 8. Muž objevil OBCHODOVÁNÍ
a vynalezl PENÍZE. Žena objevila PENÍZE a tehdy se to všechno
posralo...

VTIPY

 Svěřuje se blondýna přítel Přijdou dvě přítelkyně
kyni: „Představ si, zaplatila
na nudistickou pláž, vysvlejsem si vlastnoruční uříznučou se a jedna se chlubí:
tí vánočního stromku, cho„Vyholila jsem se tam dole,
dím po lese, hledám půl hoabych byla přitažlivější.”
diny, hodinu, dvě, ale za ceDruhá jí poradí: „Tak si dej
lou tu dobu jsem nenašla ani
prsa trochu na stranu, ať je
jeden stromek ozdobený!”
to vidět!”
 „Stevarde, jeden váš kolega
vnikl do mé kabiny a znásilnil mne!”
„A co byste chtěla v turistické třídě – snad kapitána?”
 Neměl jsi se svou španělštinou v Madridu potíže?”
„Já ne, ale Španělé.”

Neměli jsme žádné
Playstation, Nintendo eller
X-box – vlastně ani televizní hry,
žádných 99 televizních kanálů,
žádný surround-sound, počítače,
chatrooms a internet, o iPadech
a dalších ani nemluvě. Měli jsme
kamarády, byli jsme venku a vyhledali jsme si je! Spadli jsme ze
stromu, řízli se, zlomili si ruku či
nohu, vyrazili si zuby, ale nikdo
kvůli těm úrazům nebyl žalován.
Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu
– jen my!
Prali jsme se, měli jsme
modřiny, ale naučili jsme se
to překousnout. Našli jsme si
hry s tenisáky, klacky a jedli
jsme nezralé ovoce ze zahrad
sousedů, ale i trávu (hlavně
šťovík)! I když nás druzí varovali, nikdy jsme si nevypíchli
oko.
Posledních 50 let bylo explozí
nových nápadů. My jsme měli
volnost i odpovědnost – naučili
jsme se chovat a poradit si.
Blahopřeji každému, kdo zažil
toto velké štěstí a žil jako dítě!
I ty, milý čtenáři, jsi nejspíš
jedním z nich.

vesty dává polystyren, a ne
molitan!”
 Stopuje smrtka u cesty
a po chvíli jí zastaví kolemjedoucí řidič: „Tak, teta, kam
to bude?”
„Ale, jenom kousek, támhle
do té zatáčky.”

 Dva vodáci stojí na břehu
a bezmocně pozorují, jak se  „Jak se má Petr, když ho
třetí převrátil s lodí a topí
opustila manželka?”
se. Z nešťastníka už je vi„Jo dobrý, ale ze začátku se
dět na hladině jen ruka,
bál, že se vrátí!”
když jeden z jeho druhů promluví k druhému:
 Manžel u dřezu s nádobím:
„Hele, tak jsi asi měl prav„Chudáci bigamisti, to musí
du, že se do té záchranné
být nějakého nádobí!”

CHORVATSKO
rodinná dovolená

Hotel *** All Inclusive

až 3 děti ZDARMA !

108/43-XVII/13

od 6 990 Kč/os./týden
Rezervujte na www.ckvt.cz nebo zdarma na tel. 800 567 567
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TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
VÁNOCE
Na Vánoce všichni spolu se
jmenuje štědrovečerní akce
v režii Centra pro rodinu
Sluníčko určená všem, kteří
nechtějí v úterý 24. prosince
zůstat večer doma. Sraz je
na Masarykově náměstí, kde
od 20 hodin zazní koledy, vánoční písně i příběh o narození
v Betlémě.
PROMÍTÁNÍ
Nejoblíbenější klasický balet
– Čajkovského Labutí jezero
– v podání souboru petrohradského Mariinského divadla
budou ve 3D kvalitě promítat
v rámci projektu „Kino Centrum
ži(v)je!“ v neděli 29. prosince.
Záznam představení k 275. výročí založení ruského carského
baletu začíná v 17 hodin.

číslo 43–44 | ročník 43

KINO
Divoká a poetická kronika
sexuálních a erotických zážitků
dámy jménem Joe od útlého
věku až do její padesátky.
O tom je dánsko-německo-francouzsko-belgicko-anglický ﬁlm
nazvaný „Nymfomanka, část I.“.
Dramaticko-erotický ﬁlm dávají
ve čtvrtek 2. ledna od 20 hodin
v kině Centrum.

OSTRAVA
KOČKY

Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci: „Dědeček měl
pravdu, když mi říkal, že do toho
erotického klubu nemám chodit,
že tam jsou věci, které bych
neměl vidět.”
„Prosím tě, a cos tam viděl?”
„Dědečka.”
Maminka říká Pepíčkovi: „Běž
a zapal stromeček.“
Za chvíli se Pepíček vrátí a ptá se:
„Mami, a svíčky taky?“
Říká otec synovi. „Jestli budeš
hodný, dostaneš k Vánocům
úplně novou stokorunu.“
Syn na to: „Klidně stačí pomačkaná pětistovka.“

Český svaz chovatelů –
Sdružení chovatelů koček,
ZO 1. Slezská kočičí Ostrava
pořádá o víkendu 4. a 5. ledna
na Výstavišti Černá Louka
dvě jednodenní mezinárodní
výstavy koček. V sobotu 2
speciální výstavy SIB a NEM
(posuzuje Arina Kozyr), v neděli
pak vyhlášení výsledků soutěže
„Národní vítěz 2013“ – doporučuje se jako dobré uklidnění
po Silvestru.

KULTURA
Štědrovečerní koncert
ve středu 25. prosince od 17.
hodiny v jídelně rehabilitačního
sanatoria, Štěpánská taneční
zábava ve čtvrtek 26. prosince
v 19 hodin v kavárně budovy B
a Novoroční koncert – zastaveníčko s fagotem a klavírem
– v pátek 3. ledna od 15.30
ve společenském sále. To je kulturní program v Lázních Darkov VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
v Hranicích.
Vánoční tradice na věži se
jmenuje akce pro veřejnost přiDĚTEM
pravená na úterý 24. prosince
Veselé prázdniny v Karviné –
od 9 v Nové radnici. Na ní se
projekt podpořený Nadací OKD budou zdobit baňky, uskuteční
– pokračují v pátek 3. ledna
se vánoční workshop, připomev městském kulturním domě
nou lidové tradice. Novoroční
veselou inscenací pro děti „Jak přípitek na věži pak následuje
pejsek s kočičkou slavili“. Od 10 ve středu 1. ledna, od 12 hodin
hodin se s ní představí Duo
se bude podávat nealko „drink“
Šamšula.
s možností vyhlídky na Ostravu.
FOTOVÝSTAVY
Dušan Hartman otevírá výstavu
fotograﬁí s názvem „Derniéra“.
Stane se tak v úterý 7. ledna
v Mánesově síni kulturního
domu v Novém Městě. Václav
Sluka zahajuje svou expozici
„Fotografuji, tedy jsem“ ve středu 8. ledna v Galerii pod věží
ve Fryštátě v 17.30 slavnostní
vernisáží.

Říká vězeň spoluvězni: „Přeji ti
šťastný nový rok!”
„Ale vždyť je už únor!”
„Slyšel jsem, že ti rok přidali!”

KONCERT
Úspěch? Ještě nikdy nebyl tak
připraven! S tímto mottem
vystoupí v sobotu 28. prosince
od 20 hodin v martinovském
Rock´n´Roll Garage bigbeatové
těleso Úspěch v čele s Rosťou F.
Petříkem. Ten také slíbil po tříhodinovém koncertě v rámci
afterparty pouštění gramodesek v rámci svého Praskání. uzi

Pan Novák pozve na Silvestra
návštěvu a aby se pochlubil,
pošle dceru do sklepa pro to
nejlepší víno. Dcera se po chvíli
vrací, nenese nic, a tak se jí Pepa
ptá, proč.
„Já bych přinesla, ale soused si
u svého sklepa vyměnil zámek.“
Na Nový rok potkají na ulici
Pepu: „Co tady hledáš?”
„Byt!” svěřuje se Pepa.
„Ty nemáš byt?”
„Mám, ale nemohu si vzpomenout kde!
„Tak šťastný a veselý. Jak jsi se
vyspal?”
„Ále, ušlo to, jen kdyby o mě
pořád nezakopávali číšníci.“
V kupé ve vlaku jede maminka
s kojencem a naproti sedí cizí
pán. Maminka strká klukovi
do pusy ňadro, on prská a nepije.
„Pepíčku, bumbej!”
Kluk nebumbá.
„Pepíčku, bumbej, nebo to dám
tomu pánovi.”
Kluk nebumbá.
„Pepíčku, bumbej, nebo to dám
tomu pánovi.”
Po chvíli ten pán: „Sakra,
ženská, tak už se rozmyslete!
Já jsem kvůli tomu přejel dvě
stanice!”
Čerstvě ženatý námořník byl přeřazen na malý ostrov v Paciﬁku.
Píše manželce: „Drahá, uplyne

dlouhá doba, než se znovu uvidíme. Už teď se mi stýská a nevím,
jak to bez tebe vydržím. Navíc je
tady všude spousta mladých dívek. Poraď mi. Myslíš, že kdybych
si našel nějaký koníček, pomůže
mi to odolat pokušení?”
Manželka mu zpátky poslala
harmoniku, ať se na ni naučí hrát.
Po roce se manžel vrátil domů,
otevřel dveře a objal manželku:
„Nemůžu se dočkat, miláčku, až
tě odnesu do postele a budeme
se vášnivě milovat celou noc.”
„Moment, moment, drahý. Nejdřív
mi ukaž, jak umíš na harmoniku!”
Zastaví stopařka auto: „Jak
daleko je to do Prahy?”
„Slabou čtvrthodinku.”
Po půlhodině: „Jak je to daleko
do Prahy?”
„Slabou hodinku!”
„???”
„No, já jedu opačným směrem
– do Brna!”
Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou
ke hradní studni a průvodce
říká: „Ta studně je hluboká 50
metrů a říká se, že kdo do ní hodí
minci a něco si přeje, tak se mu
to splní.”
Manžel tam hodí korunu, manželka se nahne za ní a přepadne
dolů. Manžel povídá: „No ne, ono
to opravdu funguje.”
Start letadla, kapitán jako obyčejně: „Vážené dámy a pánové,
pěkně vás vítám na palubě
našeho letadla. Náš let probíhá
nad Atlantickým oceánem,
ve výšce 10 000 metrů, rychlost
je 900 km/h, teplota vzduchu...
sakra! Do řiti! Mě šlehne!
Jéžišmarjá!”
Kapitán se odmlčí, mrtvolné ticho, pasažéři jsou bledí, panika,
křik... Po delší chvíli se kapitán
ohlásí: „Dámy a pánové, prosím,
omluvte mě! Letuška mě polila.
Kdybyste jen viděli moje kalhoty
zepředu...”
Jeden z pasažérů křikne: „Ty hovado! Kdybys viděl moje kalhoty
zezadu!”
„Pepo, platíš daně?”
„Pochopitelně, jasně že platím.
Nejen Daně, ale i Lence a Ivaně!”
Horský průvodce říká: „Kdyby
dámy na chvilku zmlkly, slyšeli
bychom řev vodopádů.”

VYBERTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ!

Respekt na 18 měsíců + Dálniční
známka do 3,5 t 2014 za 3 276 Kč

Respekt na 12 měsíců se slevou 20 %
+ stolní hra Osadníci z Katanu nebo
Osadníci z Katanu Junior za 1 748 Kč

Objednávejte na www.respekt.cz/hornik
NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ
DO 31. 12. 2013 NEBO DO V YČERPÁNÍ ZÁSOB.

tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz
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Za branami OKD
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ROZHOVOR TÝDNE

Historie českého hornictví si zaslouží,
aby na ni naše země nikdy nezapomněla!
U příležitosti 25 let
činnosti Klubu přátel
Hornického muzea
v Ostravě hovoříme
s jeho předsedou
Petrem Rojíčkem

mě tehdejší předseda Zdeněk
Dombrovský, s nímž jsem se
znal z VVUÚ, přizval jako hosta do výboru, a když později ze
zdravotních důvodů ve funkci končil, navrhl mě na místopředsedu. A jak jsem se stal
předsedou? Když nás úspěšný předseda a zkušený manažer Rodan Broskevič zaskočil oznámením, že kvůli velké pracovní vytíženosti nemůže ve funkci pokračovat,
museli jsme to ve výboru řešit.
Nakonec jsem přistoupil na argument, že vždycky to bylo
tak, že funkci předsedy přebírá
místopředseda.
Výčet úspěchů klubu za čtvrt
století aktivní činnosti je
dlouhý. Řekněme si alespoň
ve zkratce: Co vy považujete za největší úspěch KPHMO
a v čem je jeho největší
přínos?
Osobně si cením toho, že se
o nás ví, že jsme vidět i slyšet.
I střední generace, která se teprve začíná zajímat o své předky, o to, co dělali, kde pracovali a jak žili, a to i mimo náš region, ve vzdálených koutech
Česka i Slovenska, o nás ví.
A úspěchy? Tím hlavním samozřejmě je, že díky iniciativě a činnosti klubu vzniklo
Hornické muzeum a dnes výborně funguje v rámci Landek
Parku. Dále to, že jsme přispěli

Váš profesní život byl spojen
s Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě. Co
vás jako vědeckého pracovníka přivedlo do dobrovolné
zájmové organizace a co vás
motivovalo k tomu, abyste
přijal místo jejího předsedy?
Je to hlavně zásluha mých
přátel. Už jsem byl v důchodu, když mi kdysi v březnu 2006 zavolal dlouholetý přítel a konsemestr Josef
Gavlas a pozval mě na klubovou přednášku do Hornického
muzea. Přemlouvat nemusel.
Hornickou kariéru jsem začínal v roce 1970 právě na Urxu
(dnes areál Hornického muzea
– red.) v odboru hlavního mechanika. Mám k tomuto místu a lidem, které jsem tam poznal, srdeční vztah a tak mě
to vtáhlo. Asi po dvou letech

Novinky? Nově
vydávanou publikaci
lze poprvé v historii
stáhnout z webu.
k rozšíření důlních i povrchových expozic a k dobudování
odpočinkové a sportovní zóny
uskutečněním řady projektů nebo spoluúčastí za ﬁnanční podpory našich kolektivních
členů, zejména Nadace Landek
Ostrava. Úspěchem byla realizace dvou velkých projektů týkajících se revitalizace a obnovy naučné stezky na území Národní přírodní památky
Landek, která tvoří zcela mimořádný přírodní, industriál-
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OSTRAVA – Čas kvapí jako
zběsilý. Je to už čtvrt století, co
vznikl Klub přátel Hornického
muzea v Ostravě. Jeho ustavující schůze se konala 2. června 1988. Zúčastnily se jí tehdy dvě desítky fandů, kteří se
rozhodli v roli dobrovolníků
pomáhat při budování ostravské hornické muzejní instituce a současně popularizovat
hornickou kulturu, historii
a tradice. Idea KPHMO padla na úrodnou půdu. Členská
základna klubu se časem rozrostla na více než 400 osob,
vznikly pobočky v Petřvaldu,
Karviné,
Havířově.
Klub
se stal aktivním členem
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a zamířil i na evropské vody. O tomto i o současném dění v klubu
jsme hovořili u příležitosti letošní Barborky s jeho předsedou Petrem Rojíčkem.

travským památkám. V čem je
těžiště jeho dnešní činnosti?
V posledních letech směřujeme svoji činnost především
do osvětové a vzdělávací oblasti. Čím dál víc seznamujeme společnost s hornictvím
přes naše webové stránky
www.hornicky-klub.info, které
od roku 2010 vyhledalo už přes
220 tisíc zájemců. Na stránkách lze najít náhledy našich
publikací, videa z našich akcí
a připomínek významných
historických událostí. V plánu
máme propojit všechny hornické weby v ČR, ale na to bychom
potřebovali k našemu stárnoucímu webmasterovi zdatného
pomocníka.

Petr Rojíček (1944) se narodil v Ostravě, vystudoval VŠB, pracoval jako mechanik na dolech Eduard
Urx (dnes Anselm) a Vítězný únor (Odra) a poté do roku 1994 jako vědecký a vedoucí pracovník
ve Vědeckovýzkumném ústavu uhelném v Ostravě-Radvanicích.
ní a sportovně oddechový celek
Ostravy. Podařilo se nám také
vybudovat v Havířově ve spolupráci s městem stálou hornickou expozici Historie psaná
uhlím. A co je třeba obzvlášť
ocenit, za dobu své působnosti klub vydal více než 50 publikací zaměřených na problematiku uhelných a rudných revírů, hornických tradic a symbolů. Na organizaci, která pracuje
na dobrovolné bázi, je to pozoruhodný výsledek! Svou činností zanecháváme významnou historickou a kulturní stopu, bez níž nelze udržovat tradice a povědomí o nich pro
příští generace.
Jaká je kondice klubu v současnosti? S jakými problémy
se potýká?
Jedeme stále v poměrně dobré
kondici, ale stárneme – a při-

táhnout mladší se nám bohužel nedaří. K 31. prosinci 2012 jsme měli 346 individuálních a 13 kolektivních členů. Naší velkou prohrou je,
že se nám po 10 letech úspěšné činnosti rozpadla pobočka
Petřvald. Stále ale máme hodně co nabídnout. Možnost realizovat se v obsáhlé zájmové
činnosti, pravidelné setkávání na přednáškách a diskusích,
tematické zájezdy, exkurze,
účast na každoročních republikových hornických slavnostech konaných pokaždé v jiném hornickém městě či účast
na akcích organizovaných
Sdružením hornických a hutnických spolků ČR. Naši členové mohou přispívat svými
články do našeho Hornického
zpravodaje, na naše webové
stránky www.hornicky-klub.
info či sami nebo v kolektivu

pracovat na vydávání publikací. Pevně věřím, že i v druhé pětadvacítce se najdou zdatní pokračovatelé. Přesvědčuje
mne o tom velký zájem veřejnosti o naše hornické a vůbec
industriální památky, jichž
máme v Ostravě a v kraji hodně. Važme si toho! I proto bych
si přál, aby nás nadále podporovali naši kolektivní členové,
mezi něž patří i OKD. Přestože
pracujeme bez odměn, je režie klubu a nezbytná ﬁ nanční
spoluúčast na realizaci projektů poměrně velká. Chtěl bych
tímto poděkovat i oběma hornickým nadacím, Nadaci OKD
a zejména Nadaci Landek
Ostrava.
Pokusme se o shrnutí. Svoji
původní úlohu klub splnil.
Hornické muzeum vzniklo
a patří k nejvýznamnějším os-

Vraťme se k jubileu klubu.
Realizovali jste u této příležitosti nějaké mimořádné
aktivity?
K výročí vyjde zvláštní vydání
Hornického zpravodaje, který bude pravděpodobně ještě
do konce tohoto roku ke stažení na našich internetových
stránkách. Filozoﬁcká fakulta Ostravské univerzity přišla
s myšlenkou uspořádat naše
publikační aktivity do biograﬁckého průvodce, který by podal ucelený přehled naší ediční
činnosti do konce roku 2012.
Publikace s názvem Průvodce
publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě právě vychází v nákladu 200
kusů a je k dostání v prodejně skript OU v Ostravě. A je
tu i jedna žhavá novinka. Už
záhy budeme distribuovat novou zajímavou a odborně zdařilou publikaci našeho člena Pavla Broskeviče Historie
péče o průmyslové památky
v areálu bývalé větrní jámy
Vrbice. Právě tuto publikaci si lze jako první v dějinách
klubu už teď stáhnout z našeho webu www.hornicky-klub.info! I tímto způsobem
se snažíme naplňovat motto Stanislava Vopaska, prvního ředitele Hornického muzea
v Ostravě: Bohatá historie českého hornictví si zaslouží, aby
na ni země nezapomněla!
Bohuslav Krzyžanek

Barborku slavil letos KPHM v jubilejním duchu
OSTRAVA – Ve slavnostnějším
duchu nežli obvykle se neslo
v úterý 3. prosince tradiční setkání Klubu přátel Hornického
muzea (KPHM) a jeho hostů v Landek Parku u příležitosti svátku patronky havířů
svaté Barbory. Klub letos slavil čtvrt století své existence a zároveň dvacet let od otevření Hornického muzea pro
veřejnost!
„Náš klub patří se svou členskou základnou, historií i rozsahem činnosti k nejvýznam-
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Dvě významná výročí –
klub existuje už 25 roků
a muzeum pod Landekem
zpřístupnili před 20 lety

Krojovaní horníci i se spolkovými prapory se chystají na fotografování.

nějším v regionu. Ve stanovách
máme vytyčené náročné cíle
i úkoly, které jsme během těch
pětadvaceti let plnili a stále plníme. Sice se od něčeho postupně upouští, ale naopak o něco jiného, nového a jedinečného usiluje,“ zhodnotil předseda Petr
Rojíček.
Ten také ve zvláštním vydání
klubové publikace – Hornickém
zpravodaji – k oběma jubileím
poukázal na řadu aktivit. Jen
v letošním roce to byly (mimo
výroční schůzi se změnou stanov) účast na vzpomínkové
mši ke sv. Prokopovi v Ostravě,
XVII. Setkání hornických měst
a obcí ČR v Kladně, VI. ročníku
Výstavy klubové a spolkové činnosti v Petřvaldě, XV. Evropském
setkání horníků a hutníků a VI.

Stretnutí baníckych mest a obcí
SR v Košicích či uspořádání prohlídky v Dolní oblasti Vítkovic.
„Vše, nač odkazuji, lze samostatně považovat za úspěch a významný počin,“ nechal se slyšet
klubový předseda.
Také v areálu petřkovického Dolu Anselm (Eduard Urx)
se účastníci „Barborky“ po společném venkovním fotografování s těžní věží za zády mohli přesvědčit, že to provozovatelé Landek Parku myslí
s Hornickým muzeem vážně.
Proč by také nechávali rekonstruovat budovu před časem
vyhořené stolárny?! Členům
KPHM a hostům bylo umožněno podívat se do těchto prostor,
kde mimo jiné zůstal starý důlní
vozík – hunt.
uzi
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
GRUDNIOWE HASŁO BHP: SUMIENNYM AUTOTRENINGIEM LEPIEJ CHRONIĘ SWOJE ZDROWIE

FOT. Bogusław Krzyżanek

„Barbórka” zamknęła rok
„BarboRadowaniem”
Tradycyjna impreza
z programem
przygotowanym przez
podopiecznych

dobrą sprawę, nie bardzo wiedziałam, czego możemy się
spodziewać. W końcu odjeżdżamy do domu z tym, że było
bardzo ładnie i miło i że spotkałyśmy się z ludźmi, którzy
tak wiele robią dla osieroconych dzieci” – mówiła, żegnając się, Waloschkowa. „Wierzę,
że uda nam się znaleźć wśród
nich swoje miejsce”.

Zasłużeni ratownicy górniczy przed dekoracją krzyżami zasługi.

Działalność ważna nie tylko
dla górnictwa, ale dla całego
społeczeństwa
OSTRAWA – Ich praca jest
specyficzna i wymagająca.
Podczas akcji nie mogą zwracać
uwagi na czas ani podwyższone
ryzyko. Ich zadaniem jest iść
tam, skąd inni uciekają, ich posłannictwem – narazić życie dla
ratowania mienia i życia innych.
Dwudziestu trzech wyróżniających się ratowników górniczych
z obwodów Głównej Stacji

Odznaczenia przekazał zasłużonym
ratownikom prezes Czeskiego
Urzędu Górniczego Ivo Pěgřímek.

Ratownictwa Górniczego (HBZS)
w Ostrawie oraz Zakładowej
Stacji Ratownictwa Górniczego
(ZBZS) w Odolowie odebrało w piątek w Izbie Pamięci
Ratownictwa Górniczego w
muzeum górnictwa w ostrawskim
Landek Parku nadzwyczajne
wyróżnienia. Piętnaście brązowych, cztery srebrne i cztery
złote Ratownicze Krzyże Zasługi
przekazał im prezes Czeskiego
Urzędu Górniczego Ivo Pěgřímek.
Wyróżnionym gratulowali dyrektor generalny OKD Ján Fabián,
dyrektor HBZS w Ostrawie Josef
Kasper, dyrektorzy zakładów górniczych, związkowcy, członkowie
rodzin.
„Działalność ratowników górniczych jest w dniu dzisiejszym
istotna nie tylko dla zagłębia i
regionu. Ratownictwo górnicze
stało się częścią Zintegrowanego
Systemu Ratunkowego Republiki
Czeskiej i ratownicy górniczy służą w ten sposób całemu społeczeństwu” - podkreślił Pěgřímek.
Dyrektor Kasper wezwał do
uczczenia minutą ciszy pamięci
dwu ratowników, którzy zginęli w
tym roku podczas akcji w Kopalni
„ČSM“.
bk

OSTRAWA – Stowarzyszenie
Obywatelskie „Święta Barbara”
zamyka kolejny rok swej
działalności. Ostatnią imprezą roku było jak zwykle
„BarboRadowanie”, które odbyło się w sobotę 7 grudnia tradycyjnie w sali kompresorowni w
muzeum górnictwa w ostrawskim Landek Parku. Program
przygotowały tym razem starsze – studiujące już – dzieci, a
jego reżyserką została dwu-

Dużym i stale
bardziej istotnym
źródłem dochodów
są pieniądze
ze zbiórek
na górniczych
karczmach piwnych.

Pieniądze dla
potrzebujących

FOT. SO„ŚB”

KRZYŻE ZASŁUGI DLA RATOWNIKÓW

Punktem kulminacyjnym imprezy było tradycyjne spotkanie z Mikołajem.

dziestoletnia studentka elektromechaniki z Hawierzowa Lucie
Málkowa. Pomogli jej młodsza
o dwa lata siostra Markéta oraz
kolejny podopieczny „Barbórki”
Vojta Čierný.
„Program nazwaliśmy »dzieci dzieciom« i naprawdę nie

było łatwo. Najtrudniej było
wymyślić coś, co zaciekawiłoby
i przykuło uwagę mniejszych
dzieci przez całą godzinę” –
zwierzyła się Lucka. „Sztab
programowy” w końcu przygotował pokaz gry na instrumentach perkusyjnych, scenki z Patem i Matem oraz występ z psem. Całość wieńczył
Świąteczny Dziesięciobój, czyli
zabawa dla wszystkich dzieci z
„Barbórki”.
Na nastrój „BarboRadowania”
zawsze wpływa fakt, że wszystkie mamy i dzieci na ogół dobrze

się już znają i uważają się za
„wielką rodzinę”. Dla wdów po
dwu ratownikach górniczych,
którzy zmarli w tym roku w podziemiach Kopalni „ČSM“, Lady
Kubienowej (36) z Kocobędza
oraz Ivany Waloschkowej (32)
z Karwiny, była to jednak premiera. Pani Lada jest matką
dwudziestomiesięcznej córeczki i dwu starszych synów, Ivana
Waloschkowa wychowuje dwie
córki w wieku dziewięciu i dziesięciu lat.
„Była to nasza pierwsza impreza ze stowarzyszeniem i na

Zakład Kopalnia „Karwina”
102 266,- Kcz

Zakład Kopalnia „Darków”
147 500,- Kcz

Zakład Kopalnia „ČSM”
133 700,- Kcz

Stowarzyszenie obywatelskie
„Święta Barbara” otrzymuje
pieniądze na swoją działalność
od ﬁrm członkowskich, przede
wszystkim OKD, NWR i ﬁrm
zewnętrznych. Dużym i stale
bardziej istotnym źródłem dochodów są środki ﬁnansowe od
górników, brygad górniczych
oraz ze zbiórek urządzanych
podczas górniczych karczm
piwnych. Dochód z nich był
w tym roku pomimo problemów, z jakimi boryka się spółka węglowa OKD i je pracownicy – a może właśnie dlatego
– rekordowy. Konkretne kwoty poniżej.
Wypada wspomnieć, że
Zakład Kopalnia „Pasków” w
tym roku karczmy piwnej nie
urządzał, swoją historycznie
pierwszą karczmę zorganizował natomiast nowo powstały
Zakład Przeróbczy OKD.
rl

Zakład Przeróbczy OKD
27 432,- Kcz

Předplaťte si týdeník
nejčtenější ekonomický týdeník
na 1 rok za 2 548 Kč
+ jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč

na
Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik,
800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.
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1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob.
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.
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Z czeskim medalem na piersi
palnię „Jastrzębie”, a w siedem
lat później na jastrzębską kopalnię „Borynia”. Tam pracowałem do 1991 roku, do chwili
przejścia na emeryturę. W sumie w Polsce przepracowałem
w górnictwie około 33 lat, a tutaj, w Czechach, prawie 22 lata.
Trochę się tego nazbierało...

PRAGA, DARKÓW – W gronie laureatów najwyższego czeskiego odznaczenia resortowego, medalu Georgiusa Agricoli,
znalazł się w tym roku ponownie Polak – nadsztygar
oddziału wydobywczego ﬁrmy Alpex PBG Czesław Witek.
Siedemdziesięciodwuletniego
doświadczonego górnika nie
trzeba specjalnie przedstawiać.
Dość powiedzieć, że kierowana
przez niego załoga dwukrotnie
pokonała granicę miliona ton
rocznego wydobycia i od lat należy w OKD do najlepszych. Po
powrocie z Pragi, gdzie odebrał
nadzwyczajne wyróżnienie z
rąk prezesa Czeskiego Urzędu
Górniczego Ivo Pěgřímka,
Czesław Witek zgodził się na
rozmowę dla „Górnika”.

Co motywowało pana do podjęcia pracy w górnictwie?
Czy pochodzi pan z górniczej
rodziny?
Mój ojciec pracował na Kopalni
„Anna” w Pszowie i był tam
również kapelmistrzem kopalnianej orkiestry. Potem wybuchła II wojna światowa, ojciec
poszedł do wojny i nie wrócił...
Pozostaliśmy czworo rodzeństwa z matką... Trzeba było się
borykać. Górnik to na Śląsku
tradycyjny zawód, więc i ja poszedłem na kopalnię. Mama
miała bardzo skromniutką rentę, musiałem więc zarabiać na
kopalni. Nie były to lata wesołe, nie zarabiało się tyle, ale perspektywa rosła. Jak się chciało, to można było stopniowo awansować. Przechodziło
się różne oddziały, zdobywało
doświadczenie...

Muszę zapytać o wrażenia z
Pragi. Jak odbiera pan najwyższe czeskie wyróżnienie?
Muszę powiedzieć, że byłem
tym przede wszystkim zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że wyróżnią kolejnego polskiego górnika z naszej
ﬁ rmy. Wprawdzie pracuję w
Czechach już prawie 22 lata,
gdzie wyniki mojej pracy i całej załogi przy wydobyciu były
dobre, a nawet ponadprzeciętne. Nie myślałem, że jest ktoś,

FOT. Bogusław Krzyżanek

Kolejnym Polakiem
wyróżnionym
najwyższym czeskim
odznaczeniem
resortowym jest
nadsztygar z ﬁrmy Alpex
Czesław Witek

Nadsztygar Czesław Witek w swym biurze w Zakładzie Kopalnia „Darków”.
kto obserwuje i ocenia ją tak
wysoko. W gronie wyróżnionych czułem się bardzo zaszczycony. Było nas tam około
dwudziestu i znaleźć się w takim towarzystwie, to dla mnie
ogromny zaszczyt. Pragnę podziękować wszystkim, któ-

Życzę i Czechom,
i Polakom, żeby OKD
przetrwała ten
trudny okres.
Bo ta ﬁrma jest
żywicielką
nas wszystkich.

Czeskiej znaleźć w tak dostojnym gronie.
Czy może pan powiedzieć
kilka słów o sobie? Skąd
pan pochodzi i jak traﬁł do
górnictwa?
Urodziłem się w Pszowie, ale
mieszkam w Godowie, miejscowości tuż nad granicą polsko-czeską. W 1959 roku skończyłem czteroletnie Technikum
Górnicze w Rybniku i podjąłem
pracę w dziś już nie istniejącej rybnickiej Kopalni „Rymer”.
Potem, jak zaczęły powstawać
kopalnie w okręgu jastrzębskim, przeniesiono mnie w 1965
roku służbowo na ówczesną ko-

A jak traﬁł pan do Czech? I
co pana tu trzyma? Ma pan
przecież już dawno prawo do
emerytury.
Dlaczego do Czech? To trochę
skomplikowane i nie chciał-

rzy zaproponowali mnie do
tego wyróżnienia, oraz organom czeskiego nadzoru górniczego za to, że moja skromna
osoba mogła się w Republice

bym się na ten temat rozwodzić. Otrzymałem emeryturę,
ale później sytuacja się zmieniła. Przez przypadek dowiedziałem się, że znajomi pracują w Czechach. Zadzwoniłem
do dyrektora Alpexu Ryszarda
Szeithauera i zapytałem, czy
znalazłoby się i dla mnie miejsce. Po kilku miesiącach, gdy
ﬁrma Alpex zaczęła się w
Czechach rozwijać, zadzwonił telefon – przyjedź, jest zgoda. Początkowo miało to być na
okres trzech miesięcy, na próbę,
a zostałem do dziś. A co mnie
tu trzyma? Gdyby na kopalniach nie panowała taka pozytywna i przyjazna Polakom atmosfera, na pewno by mnie tu
już nie było. Ale jest zrozumienie, jedna strona rozumie drugą, a z roku na rok układa się
lepiej. Trzeba tylko było przyzwyczaić się do trochę innych
warunków i zwyczajów na kopalni. Warunki na dole są bardzo zbliżone do kopalń jastrzębskich. Wszystkie te zaburzenia, wszystkie przeszkody, z jakimi spotykamy się na Kopalni
„Darków”, nie były mi obce.
Pozwoli pan, że zmienię temat. Już za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Czego
życzyć czeskiemu górnictwu i
spółce węglowej OKD?
Górnikom
pragnę
życzyć
przede wszystkim szczęścia
górniczego i rodzinnego. A ﬁrmie – żeby przetrwała ten trudny okres, żeby poprawiły się
stosunki gospodarcze na rynku i żeby ci, co chcą pracować
i cenią sobie tę pracę, mogli zostać. Tego życzę i Czechom, i
Polakom, bo ta ﬁrma jest żywicielką nas wszystkich.
Bogusław Krzyżanek

GEORGIUS AGRICOLA (1494–1555),

z zawodu lekarz, był wybitnym niemieckim humanistą
i uczonym, autorem ksiąg
poświęconych mineralogii,
geologii, górnictwu i hutnictwu.
Zainteresowanie tymi tematami
rozbudził w nim sześcioletni

pobyt w czeskim Jachymowie,
miasteczku u podnóża Rudaw,
które było w tym czasie ośrodkiem górnictwa i hutnictwa i w
którym pełnił funkcję lekarza
i aptekarza. Jest znany jako
Ojciec geologii.

Medal Georgiusa Agricoli i uroczysty akt jego nadania Czesławowi Witkowi.

82A/43-XIX/13
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ŻYCZENIA
Również w grudniu obchodzą
swoje zacne życiowe jubileusze niektórzy pracownicy ﬁrm
zewnętrznych. Są to:
Z ﬁrmy ALPEX: Bienia Tadeusz,
Derencz Andrzej, Gurda Janusz,
Masny Jacek, Pawlak Adam,
Szmel Piotr, Szymański Ireneusz,
Tobor Krzysztof, Widuch
Grzegorz, Kozowski Roman,
Lenarcik Wiesław, Sołtysiak
Mieczysław
Z ﬁrmy POLCARBO: Sikora
Janusz, Dzidek Dariusz, Gluza
Dariusz, Piontek Tomasz
Z ﬁrmy THK – ČECHPOL: Durkot
Vladimír, Kališík Boris, Škrdla
Jan, Grygar Vratislav
Kadra kierownicza ﬁrm życzy
wszystkim solenizantom na dalsze lata dużo zdrowia, szczęścia i
pomyślności w życiu zawodowym
i osobistym.
jk

Zdrowych i pogodnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 214 Roku
życzy redakcja „Górnika”
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Sestry nejen při práci
Druhé místo v soutěži
Úsměvy v nemocnici
si odnesla Karvinská
hornická nemocnice
KARVINÁ – Soutěž o rok plný
úsměvů, kterou v létě vyhlásila Skupina B. Braun, má své
vítěze. Do soutěže se zapojilo 75 českých a slovenských
týmů složených z lékařů, sestřiček i studentů, které se utkaly ve dvou kategoriích – fotopříběh a vidoreportáž. Právě
originální fotopříběh týmu sestřiček s názvem Sestry nejen
při práci z Karvinské hornické nemocnice zaujal hlasující
natolik, že je ocenili krásným
druhým místem. Odměnou
sestrám a hlavně pacientům
KHN budou čtyři návštěvy
herců z občanského sdružení
Loutky v nemocnici.
„Nápad na fotopříběh vznikl
zcela spontánně. S kolegyněmi
jsme dobré kamarádky i v soukromí, a proto jsme se do soutěže přihlásily. Uvědomujeme si,
že práce sester v ošetřovatelské
profesi je náročná jak duševně, tak fyzicky. Do profese jsme
vstoupily s nadšením a ideály,
ale později jsme zjistily, s jak

velkým výkonným a emočním
nasazením musí sestra počítat.
Svou práci tedy bereme především jako poslání, a oceněním
pak pro nás je spokojenost pacientů. Touto cestou bych chtěla za náš tým ještě jednou poděkovat všem, kteří nás v této
soutěži podpořili a těšíme se
na setkání loutek v naší nemocnici,“ řekla za tým JIP chirurgie páteře a ortopedie Adéla
Chrzaszczová.

Sestřičky se už těší
na setkání loutek
v jejich nemocnici.
Od června do září točily
týmy v českých a slovenských
nemocnicích videa a pořizovaly fotograﬁe zachycující radost,
úsměv, úlevu nebo jiné emoce,
které dokazují, že nemocnice
není jen místem smutku a bolesti, ale také dobré nálady, radosti a všeho, co život přináší.
O vítězích rozhodlo hlasování
na webových stránkách usmevyvnemocnici.cz. O přízeň hlasujících bojovalo 69 fotopříběhů a 6 videí. Počet hlasujících
na webových stránkách a facebooku přesáhl 10 tisíc.
mw

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE FOTOPŘÍBĚH:

FOTO: KHN

1. místo:
FN Olomouc s týmem žáků SZŠ a VOŠ E. Pottinga
2. místo:
Karvinská hornická nemocnice s týmem Sestry nejen při práci
3. místo:
Dětské Kardiocentrum, NÚSCH Bratislava s týmem OAIM

Snímky sestřiček z Karvinské hornické nemocnice, které získaly přízeň hlasujících v soutěži Úsměvy v nemocnici.

PRO ZASMÁNÍ
„Tvoje žena se hodně ráda směje,
že?” povídá jeden muž druhému.
„Jak to víš?”
„Když jsem jí posledně vyprávěl
vtip, smála se tak, že málem
vypadla z postele!”

Příjemné a klidné
prožití vánočních svátků
a v novém roce 2014
pevné zdraví, hodně
osobních a pracovních
úspěchů přeje ﬁrma

Kamarád k panu Kaliankovi:
„Pepo, tebe jsem neviděl už
dlouho! A co, že seš tak sám, kde
máš ženu?”
„Ále, ve sklepě.”
„Počkej, to je tam furt? Tys ji tam
zamknul?”
„Ne, zabetonoval!”
„Slyšels to? Michal včera přistihl
svoji manželku s milencem.
Zastřelil nejdřív je a potom
sebe!”
„No, mohlo to být horší.”
„Jak to, horší?”
„No kdyby je načapal předevčírem, tak by byl zastřelil mě!”

THIELE GmbH & Co. KG

105/43-XV/13

10/43-XV/13

„Paní, máte krásné zuby.”
„To mám po mamince.”
„A jak vám pěkně pasují.”
„Není tohle tvoje peněženka?”
„No jo, to je ona! Já už ji hledám
takovou dobu! Tak tys ji našel?”
„Našel. Dáš mi nálezné a já ti
dám pár přes hubu!”
„Jak to?”
„Já jsem ji našel doma v ložnici!”
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Srdcaři mají pořád šanci!
Administrátorka radí, jak správně
postupovat u žádostí o minigranty
v rozmezí od 5000 do 30 000 korun

FOTO: Nadace OKD

OSTRAVA – Srdcovku vám v OKD
závidíme, přiznal před časem Karel Lutz,
pracovník automobilky v Kopřivnici
a starosta Sboru dobrovolných hasičů
Albrechtičky, jenž byl už dvakrát z minigrantu podpořen. A šanci má i potřetí,
vždyť Nadace OKD program pro aktivní
zaměstnance těžební společnosti či
spřízněných ﬁrem vyhlásila opět! Více už
administrátorka Veronika Kusá.

Na co je třeba dávat si pozor?
Takovým malým oříškem je datum
zahájení a ukončení projektu, které je
velice důležité a uvádí dobu, ve které se
musí vše stihnout. Hlavně ale stanovuje
čas, do něhož musejí spadat všechny doklady, a to jak datem vzniku, tak datem
úhrady. Pokud tedy bude nějaká faktura
vystavená před nebo po datu realizace
projektu, nemůžeme ji uznat. Proto bych
doporučila všem Srdcařům, aby si podle
charakteru projektu stanovili dostatečně
dlouhou dobu na jeho uskutečnění.
Veronika Kusá se srdcovkovou judistickou partou na soustředění v Beskydech.

Kolik je v tuto chvíli žádostí?
Prozatím moc ne, do nadace dorazilo
ani ne deset žádostí, ale ze zkušenosti
vím, že největší příval přijde těsně
před uzávěrkou. Nedoporučuji to však
nechávat na poslední chvíli, jelikož pak
nezbude tolik času na konzultace či
případnou úpravu. Upozorňují, že grantové kolo pro rok 2014 jsme už vyhlásili – na svátek hornické patronky svaté
Barbory 4. prosince – a až do pátku 17.

ledna přijímáme žádosti.
Na co se patroni hlavně ptají?
Většinou si nechávají zkontrolovat celou
žádost, a to jak po formální, tak obsahové stránce. Na našich internetových
stránkách www.nadaceokd.cz je také
v Srdcovkové sekci ke stažení kromě
žádosti i příručka pro patrony se všemi
užitečnými informacemi.

A v čem tedy nejvíce chybují?
Žadatelé ne vždy rozlišují mezi činností
organizace a projektem, tedy tím, na co
žádají peníze. Pokud je mým projektem
například uspořádání turnaje, do žádosti
musím uvést, kdy se turnaj bude konat,
kdo se ho zúčastní, jak se já jako patron
zapojím do jeho přípravy, kdo nám bude
pomáhat a kdo nám na něj ještě ﬁnančně přispěje.

Kdo bude mít konečné slovo?
Všechny žádosti projdou předběžným
hodnocením. Poté zasedne komise složená ze zástupců naší nadace a vedení společnosti OKD a ze žádostí vybere ty, které
budou podpořeny. Zájem o Srdcovku je
pokaždé velký a peníze nám samozřejmě
nevyjdou pro všechny. Snažíme se je ale
maximálně využít a podpořit Srdcaře
za jejich snahu a úsilí – pomáhají přece
ve volném čase druhým, bez nároku
na honorář, prostě od srdce.

Nejen k srdci komise přihlíží?
Důležitá je pochopitelně role patrona
v organizaci, jestli svou činnost pro druhé dělá opravdu „od srdce“. Rovněž se
hodnotí obsah projektu, cílová skupina
či přiměřenost rozpočtu. A svou roli hraje
i kvalita žádosti, proto doporučuji její
přípravu nepodcenit.
Máte své oblíbené Srdcaře?
Snažím se být pro Srdcaře maximální
oporou, nejen při přípravě žádosti samotné, ale také při uskutečňování projektu či
závěrečném vyúčtování. Každý z nich mi
za tu dobu nějak přiroste k srdci, protože
si vážím jejich nadšení a snahy pomáhat
druhým. Ovšemže existují ti, které jsem
nikdy neviděla, znám je jen podle jména
na žádosti. Naštěstí je jich minimum.
Naopak většina Srdcařů je aktivních, chodí na schůze, zajímají se o projekt, jsou se
mnou v kontaktu a do projektu mě mnohdy i přímo zapojí. Nejde tam o peníze, ale
o snahu udělat něco dobrého pro druhé.
A to jsou pro mě ti praví Srdcaři!
Stránku připravil Radek Lukša

Srdcařské projekty zahrnují širokou škálu dobrovolných aktivit

FOTO: TJ Sokol Staré Město

Srdcař (druhý zprava) s týmem.

těžkých trubkových brankových konstrukcí utrpěly vážná,
a bohužel i smrtelná poranění,“
řekl Libor Baran (45), jenž v TJ
Sokol působí od roku 1979.
Aktivní kariéru má už za sebou,
nyní předává zkušenosti dětem
a mládeži.
„S mladšími žáky jsme
v minulé sezoně vyhráli krajskou soutěž, v současné jsme
po podzimu třetí,“ pokračoval
Baran s tím, že příprava s „malými“ bezpečnostními brankami
byla znát též na turnaji, který
žáci TJ Sokol Staré Město
hráli třetí víkend v prosinci.
Remizovali jen jednou se
Staříčem 1:1, pak následovala
vítězná série – Tošanovice porazili 5:0, Sedliště 3:1, Dobrou
4:1 a Válcovny F-M 2:0.

INVENTÁŘ Z ÚSEKU VĚTRÁNÍ

Od nástupu na šachtu
ve Staříči v roce 1989 je
Libor Baran „věrný“ jedinému
úseku, větrání. Fárá jako
dělník. Ve fotbalovém oddíle
ve Starém Městě kromě něj

Jindřich Krumnikl u kamen.
KARVINÁ – Povedený druhý
ročník závodů „O pohár města
Karviné“, zkoušky v kategoriích
ZZO, ZM, ZVV1 či IPO1. Tak
zhodnotili v 016. ZKO Českého
kynologického svazu v Hranicích
letošní rok na cvičišti Dubina.
Posezení v zázemí jim v tomto
čase zpříjemňují nová kamna,
která by bez Srdcovky neměli.

„Nadace OKD pro nás
znamená velkou pomoc. Vloni
zařídila, abychom se nemuseli
stydět za staré překážky na premiérových závodech, letos
poskytla minigrant na kamna
na tuhá paliva do klubovny,
kterou využívá asi padesát
členů při schůzích a společných
akcích,“ líčil Jindřich Krumnikl.
Ten sice nyní psy nevlastní, nicméně v kynologickém
sdružení se v devatenáctém
roce svého působení zabývá
výcvikem. „Dělám ﬁguranta
na trénincích obrany,“ přiblížil
Krumnikl s tím, že na „cvičák“
chodívají nejen pejskaři trénující se svými miláčky obranu
a poslušnost, ale i psovodi
a děti věnující se agility.

KYNOLOGOVÉ Z DARKOVSKÉ ŠACHTY

působí i další pracovník
Závodu Důl Paskov – Pavel
Slamínka z rubáňového
kolektivu Petra Zemana se
také věnuje přípravě malých
hráčů.

Jindřich Krumnikl (38), fárá
v rubání na Závodě Důl Darkov
v kolektivu hlavního předáka
Zbyňka Rzidkého, podal
ve prospěch kynologického
sdružení druhou Srdcovku.

Tu první zařídil střelmistr ze
stejné šachty Richard Kuchel
– zařídil opravy překážek,
výbavu pro agility i tréninky
obrany.

PRAŽMO – I nejmladší generace Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) Pražmo na Frýdecko-Místecku reprezentuje – podobně jako další dětská požárnická
družstva v hornickém regionu –
v celostátní hře Plamen v dresech
a helmách pořízených díky
minigrantu z těžařské nadace.
„Družstvo mladých hasičů

Pražmo, čtrnáct dětí ve věku
mezi šesti až patnácti lety, se
s vedoucí Michaelou Honešovou
pravidelně účastní požárních
i jiných soutěží v našem regionu,
okrese i zahraničí,“ vysvětloval
Miroslav Kotásek, proč žádali
minigrant na nové vybavení.
Kotáskovi, který působí v SDH
Pražmo od dob vyučení důlním

zámečníkem, sbor veřejně
děkuje i na svém webovém portále. „Patřím k aktivním členům
a pravidelně se zapojuji do všech
akcí pro hasiče i sousedy z obce.
Minigrant beru jako součást toho
všeho,“ nechal se slyšet Srdcař.
Upozornil i na skutečnost, že
zatímco mladí dobrovolní hasiči
cvičí a závodí, ti dospělí jezdí

FOTO: Radek Lukša

MLADÍ HASIČI Z PRAŽMA ZÍSKALI DRESY I HELMY

Miroslav Kotásek a malí hasiči.

RELAXACE V JESENÍKÁCH
PRO SOCIÁLNĚ OHROŽENÉ
ALBRECHTICE – Odreagovat
se ve zdravějším prostředí, hodit za hlavu všední starosti a vůbec přijít „na jiné myšlenky“.
To byl cíl pro ozdravný veselý
víkend pořádaný Křesťanským
společenstvím Slezské církve
evangelické v Albrechticích
u Českého Těšína, samozřejmě
za podpory z Nadace OKD.
„Zúčastnilo se ho
v Jeseníkách bezmála šedesát
účastníků včetně dětí, jimž
v našem místním sdružení
podáváme, obrazně řečeno,
z křesťanského hlediska
pomocnou ruku. Jsou to rodiny
s dětmi v nedobré sociální
situaci, rodiny neúplné a manželé nebo partneři s hendikepovanými dětmi,“ vysvětlil patron
projektu Vlastimil Sztefek.
Ten působí v Křesťanském

FOTO: Křesťanské společenství Albrechtice

STARÉ MĚSTO – Konstrukce
z hliníkové slitiny s příměsí
křemíku a hořčíku, dobré těžiště
s minimální energií při dopadu
a certiﬁkát Českomoravského
fotbalového svazu mají branky,
které z minigrantu Nadace OKD
pořídili v TJ Sokol Staré Město
u Frýdku-Místku. Využívají je čtyři
družstva žáků a přípravek.
„Bezpečnostními brankami
jsme reagovali na řadu případů
v naší republice, kdy děti při pádu

VÁNOCE U „PEJSKAŘŮ“
VE VYTOPENÉM ZÁZEMÍ

FOTO: Radek Lukša

BEZPEČNOSTNÍ BRANKY
PRO MALÉ FOTBALISTY

Srdcař (vpravo) v Jeseníkách.

společenství od roku 1991
a jeho manželka Alena – coby
speciální pedagožka v mateřské škole – pracuje s klienty
v těžkých životních situacích.
Této činnosti se s ní věnuje
i albrechtický evangelický farář
Libor Šikula či vedoucí občanské poradny Slezské diakonie
Iveta Kuczerová.

LOKOMOTIVÁŘ NA DARKOVĚ

Už od roku 1982 je na šachtě
prací Vlastimila Sztefka (54)
z Albrechtic řízení kolejové
mašinky. Lokomotivářem se
stal nástupem na 9. květnu

u důlní dopravy, posléze
totéž dělal v úseku příprav P1
na Darkově a momentálně
je na stejném závodě zpět
u důlní dopravy.

ŠESTATŘICET LET NA ŠACHTĚ

Od svého vyučení fárá Miroslav
Kotásek (50) na Staříči.
Po čtrnácti letech na strojním
úseku, kdy se od zámečníka
vypracoval na směnového
předáka, pokračoval do rubání
do běžných akcí. Letos vyráželi
z Pražma k dopravní nehodě,
technickým zásahům (zejména

a dělal horníka i zámečníka-specialistu. V současné době
je povrchovým specialistou
na hydrauliku v provozu Centra
servisních služeb na Závodě
Důl Paskov.
likvidace vos a sršňů), ohni
v kontejneru a požárům boudy
v Raškovicích či chaty v Krásné.
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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH
ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 43

INZERCE ZDARMA
PRO ZAMĚSTNANCE OKD

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz
Výběrová řízení/Horník speciál.

VZPOMÍNÁME
Dne 24. 12. 2013
vzpomeneme nedožité
57. narozeniny pana
Františka SKOVAJSY
z Dolu Hlubina. Dne 10.
1. 2014 vzpomeneme
11. výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vlasta, dcera Andrea s rodinou a syn Jan.
B257/43/13

Společnost PD profi, s.r.o.
děkuje za spolupráci
v roce 2013 a přeje všem
příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho štěstí

Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení

4334

Investice strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

72, 300, 553, 648, 918

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

a zdraví v roce 2014.

Pf 2014
110/43-XXII/13

www.pdprofi.cz

ISO 9001:2009

Hodně zdraví, štěstí, pohody, osobních i pracovních úspěchů
v roce 2014 přeje a všem děkuje za spolupráci
a pomoc v roce 2013
Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava

www.kia.com

Ladislav Kajzar
předseda

109/43-XXII/13

Nová Kia cee’d
a cee’d SW
Překvapí každého,
každ
dého i vás.
vás

Cena od 29 980 Kč
Nadchnou vás snadno, těžší bude si vybrat. Na první pohled vás překvapí
skvělý design v evropském stylu. Váš zájem prohloubí pohodlný interiér,
celá řada moderních technologií a velkolepý zavazadlový prostor. Když navíc
uvážíte sedmiletou záruku a sedm let silniční asistence a prohlídek zdarma, je
rozhodnuto. Kia cee’d a Kia cee’d SW jsou přesně pro vás.

LET

LET

ZÁRUKA

ASISTENCE

PROHLÍDKY

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz

Pro detailní informace o Programu 777 kontaktujte vašeho prodejce KIA. Kombinovaná spotřeba 3,7 – 6,5 l/100km. Emise CO2 97 – 149 g/km.
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o financování navštivte http://www.kia.cz/Content/Financovani-Kia/O-financovani/

20/43-XXII/13

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
http://autoservisbartek.kia.cz

LET

Pobočky:
OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
28. října 139
702 00 Mor. Ostrava
tel.: 596 635 845
606 714 884

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Diagnostické centrum
Sokolská 49
702 00 Ostrava 1
tel.: 597 349 205
602 581 892

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
poliklinika Mizerov
Žižkova 2379
733 01 Karviná
tel.: 595 395 261
602 583 072

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
HOTEL STEEL
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec
tel.: 558 339 753
602 350 577

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Staroměstská 583/1
739 61 Třinec
tel.: 558 339 400
606 788 815

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Poliklinika, Školní 388
739 91 Jablunkov
tel.: 558 359 836
728 422 503

www.optikajakesova.cz

87/43-XXII/13

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Vás zve do svých provozoven, kde můžete uplatnit Flexi Passy.
Nabízíme Vám široký výběr brýlových obrub, veškeré dioptrické
čočky, sluneční brýle a odborné poradenství.

Příjímáme poukázky Sodexo
– FLEXI PASS, RELAX PASS, FOKUS PASS,
DÁRKOVÝ PASS

Domino Store CZ,s.r.o.,
ul.Hlavní 44, Český Těšín
tel.558 731 365, 777 863 392

Provozujeme:
•zimní a turistické bundy, rukavice, čepice, termoprádlo zn. Kjus,
Hannah, Ice Peak, Zainier, Devold, Sensor, Moira
•horská a trekkingová kola, cyklodoplňky zn. Author, GT, TREK, Specialized

•půjčovnu a skiservis
MONTANA SWISS
www.dominosport.cz

88/43-XXII/13

Prodáváme:
•lyže, lyžáky, hole, přilby, brýle zn. Elan, Nordica, Dalbello, Leki, Giro, Cébé
•běžky, běžkařská obuv a hole, vosky zn. Madsus, Peltonen, Sporten,
Alpina, Salomon, Swix

Sport
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POD STROMEČEK? POSILY!
KARVINÁ – Dvěma vítěznými
zápasy (doma s Duklou Praha
26:20 a venku v Kopřivnici
30:34) se rozloučili hráči
HCB OKD s letošní sezonou.
Zachovali si tím šanci na postup
do první extraligové šestky
a připravili sobě i trenérovi Marku
Michaliskovi příjemnější svátky.

FOTO: MFK OKD Karviná

Marek Michalisko
slaví první Vánoce
na pozici trenéra
karvinské házené.
„Vánoce to pro mě v roli
trenéra karvinských házenkářů
budou letos první,“ nechal se
slyšet Michalisko (38) patřící
k odchovancům klubu. Ještě
než „propustil“ své svěřence
na období mezi Vánoci a Novým
rokem na zaslouženou dovolenku, stihl jim zajistit účast

Dorostenci z U15, kteří reprezentovali MFK OKD Karviná na mistrovství ČR.

Závěr tohoto roku
zhodnotili trenéři
žáků i dorostenců
MFK OKD Karviná
KARVINÁ – První místo v turnaji v hale Kovony pro U14, druhé
na tomtéž hřišti čtrnáct dní později pro U13 a neocenitelné zkušenosti z mistrovství republiky
v Třebíči pro U15 – to vše „nadělily“ letos pod stromeček žákovské
týmy domovskému klubu MFK
OKD. Dorostenci z družstev U16
a U17 k tomu přidali vyrovnané
výkony v Moravskoslezské dorostenecké lize a U19 pak na nováčka slušné umístění v celostátní
I. dorostenecké lize.

„S koncem roku, myslím, se
nemáme za co stydět. Jednak
co se týče výsledků, a stejně tak úrovně. Jde to obojí nahoru,“ nechal se slyšet
trenér žákovských fotbalistů

Podzim byl pro tým
U19 docela hektický,
kluci měli třiadvacet
zápasů za půl sezony.
Jan Laslop s tím, že největším
„dárkem“ byl postup patnáctky
na halové republikové mistrovství. Skončila sice na chvostu, ale v utkání s nejlepšími
českými vrstevníky se neztrati-

la. „Není třeba za každou cenu
tlačit na výsledky, spíše rozvíjet herní činnosti, aby kluci mohli přejít do dorostu připraveni. A s tím můžeme být
celkem spokojeni,“ nechal se
slyšet žákovský kouč.
Dorostenci U19 z MFK OKD
Karviná se s letošním ligovým
rokem loučili jednogólovým
vítězstvím na hřišti FK
Pardubice. „Důležitá výhra,
která nám zajistila přezimování v polovině tabulky,“
pokračoval
dorostenecký
trenér Petr Gibala s tím, že
pro devatenáctku to znamenalo druhou předehrávku jarního
kola. „Kluci se od července do
prosince nezastavili. Odehráli
třiadvacet kol, za půlku sezony

měli stejně zápasů jako za celý
minulý rok,“ řekl Gibala, podle něhož jde při premiéře U19
v I. dorostenecké lize hlavně
o udržení v této soutěži.
„Vánoce to jsou pro mne
v MFK OKD Karviná v roli
trenéra
dorostu
čtvrté,“
pokračoval kouč se zdůrazněním nikoliv umístění (U19
třináctí, U17 sedmí a U16 pátí),
ale odvedené práce na přípravě
hráčů. Z té mají podle jeho
slov dobrý pocit. „Přední místa
v tabulkách sice mohou uspokojit, ale rodiče i lidé zajímající se o fotbal chtějí také vědět,
jaké hráče vyprodukujeme.
Nechci nikoho upřednostňovat,
ale talenty tady máme,“ doplnil
Gibala.
Radek Lukša

FOTO: HCB OKD Karviná

Vánoce s cennými zkušenostmi

na turnaji v Povážské Bystrici,
kde se v lednu utkají s domácími, Jičínem a snad i rakouskou
Křemží (Krems).
„V extralize jsme teď osmí,
což je proti původním ambicím
zklamání. Naše představy byly
získat minimálně dvacet bodů,
bohužel jich máme jen šestnáct.
Nejvíce mrzí ty hrozné ztráty se
Zubřím a Přerovem. Zvláště nejužší
kádr hráčů si prožil perný půlrok,
pochválit ale musím celý mančaft.
Na horní šestku ztrácíme pořád jen
dva body,“ řekl trenér a ocenil též
výpomoc Jaroslava Hudečka, jenž
nastoupil i jako sportovní ředitel
HCB OKD před duelem s Duklou.
Karvinští házenkáři by si rádi
pod stromeček nadělili posily,
s určitými hráči už podle kouče
jednají. „Nový rok začne tvrdou
fyzickou přípravou, z níž budeme
čerpat do konce sezony,“ doplnil
s tím, že fanoušci uvidí HCB OKD
na domácí palubovce nejdříve
ve druhé polovině ledna.
uzi

Karvinský trenér Marek Michalisko (vpravo).

Světový formát a české chutě:
prostě SEXY kuchařka!
Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů. Na pultech knihkupectví
se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“.
Deset špičkových českých šéfkuchařů v čele s Radkem
Davidem prozrazuje v nové kuchařské knize „SEXY moderní česká kuchyně“ oblíbené pokrmy z vlastních domovů. Jde však, jak už sám název napovídá, o moderní,
odlehčené české recepty, které jsou opravdu SEXY. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, obsahuje více než sto
fotografií, z nichž doslova cítíte vůni a chuť předkládaných
jídel.

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz
Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4
Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114
Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

Kniha SEXY moderní česká kuchyně by určitě neměla
chybět v knihovně žádného milovníka jídla a života vůbec.
Je to skvěle propracovaná a přehledná kuchařská kniha,
ze které uvaří úžasné pokrmy i normální smrtelník. Recepty jsou sestaveny tak, aby zpracováním i surovinami byly
dostupné každému, kdo se rozhodne postavit ke sporáku
a začít. Nápady, forma i vybraná jídla však musí nadchnout
i profesionály.
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Nadílka medailí i rekordů,
– to byl rok Pavla Masláka

SVÁTKY VE ZNAMENÍ BĚHU
OSTRAVA – Nikoliv po obchodech či rodině, jak by mohl titulek svádět, ale běhy určené široké veřejnosti jsou připraveny na následující
dny v našem regionu. Štědrý den, Štěpán a též Silvestr se dá strávit se
zdravým pohybem!
uzi

• Vánoční kros a Memoriál
Drahomíra Gromotoviče
a Bohumila Prazuka, 26.
ročník se koná v neděli 22.
prosince v Ostravě-Zábřehu,
běží se tratě od jednoho
do šesti kilometrů na pilinové
dráze či po lesních stezkách
v Areálu zdraví v Bělském lese,
prezentace začíná v 9 hodin.
• Štědrodenní běh Jilešovicemi
v okrese Opava, 10. ročník se
uskuteční v úterý 24. prosince,
běží se čtyři kilometry po silnici z Jilešovic na hráz jezera
do Kozmic a zpět, start je v 10
hodin od restaurace U Malury.
• Štěpánský běh Porubou, 36.
ročník se koná ve čtvrtek 26.
prosince, patnáctikilometrová silniční trať povede ze

Úřadující mistr Evropy
bude doma v Havířově
jen na pár dní, program
jeho přípravy je nabitý

syna jsou Vánoce především
časem odpočinku a setkání se
širší rodinou; babičkami, tetami, strýci, bratranci, sestřenicemi. Ale i s kamarády.
Letos se jim může Pavel
Maslák pochlubit úspěšnou
sezonou. „Nepotkalo mě žádHAVÍŘOV – Vánoční svátky
né zranění,“ zdůraznil atlet,
v rodině strojníka těžních strokterý na halovém mistrovství
jů severní lokality Závodu Důl
Evropy ve švédském Göteborgu
ČSM Jiřího Masláka znamenavyhrál zlato a přidal k tomu
jí též vzácné chvíle strávené se
i národní rekord na čtyřstovce
synem Pavlem (22). Ten totiž
– 45.66 sekundy. Tamtéž ve štajako špičkový atlet – český refetě s Danielem Němečkem
kordman v běhu na 200 i 400
a Petrem Lichým na 4x400 memetrů a úřadující evropský mitrů ještě přidali bronz.
str na čtyřstovkové dráze – neTřetí místa Maslák mladbývá v Havířově k vidění příší získal navíc v závodech
liš často.
Diamantové ligy, na Zlaté tret„Momentálně je v Jihoafrické
ře či mistrovství Evropy do 22
republice. Ze soustředění doralet ve ﬁnském Tampere. „Tam
zí domů 23. prosince a 2. ledna
jsem zaznamenal na dvouse s námi opět rozloučí. Čeká
stovce národní rekord 20.49.
ho další soustředění,“ upřesA na čtyřstovce jsem pak
nil Maslák starší, pro něhož
na Mistrovství světa v Moskvě
Vánoce nebývají časem zahálvylepšil svůj národní rekord
ky. Pokud se kola na těžní věži
z Göteborgu na 44.84 sekunČSM neotáčejí v nepřetržitém
dy,“ vypočítával běžec, jenž se
provozu, využívá obsluha těžVzácné rodinné chvíle, Pavel Maslák doma s babičkami a otcem.
v Rusku jako první Čech probojoval
do světového ﬁnále.
ního zařízení volné dnyy
j
Nakonec z toho bylo
k údržbě strojů i jámy.
my.
Nako
krásné páté místo.
„Svátky
bude-krá
A po Silvestru?
me slavit klasic„Náročná
přípraky – ozdobený
„
va
stromek,
kapr
v na halové svěS tímto časem zaznamenal
Pavel Maslák v Moskvě
tové
mistrova bramborový sat
svůj letošní druhý
ství
v polských
lát a k tomu nas
český rekord
Sopotech.
Budu
víc kuřecí i vepřoSo
na 400 metrů.
obhajovat
páté mísvé řízky. U štědrove-obh
to z Moskvy v běhu
černího stolu býváme,
me,
na 400 metrů. V létě mě
pokud je Pavel doma, větět
čeká evropské mistrovství
šinou čtyři. Někdy dorazí i bave Švýcarsku, kde chci opět obbičky, které Pavla vídávají ještě
hájit titul,“ dodal Pavel Maslák.
méně než my,“ uvedl strojník ze
stonavské šachty s tím, že pro
Radek Lukša
Takhle atleta málokdo zná, „funguje“ pod armádní Duklou Praha.
FOTO: archiv

Autoškola 3URÀ
Havířov

L

44.84

AQUATLON
V metrech a námořních mílích
(1852 metrů) se měří plavecké
a běžecké vzdálenosti určené
účastníkům Karvinského
Aquatlonu pořadného KSVČ
Juventus a TJ Jäkl Karviná
v neděli 29. prosince v krytém
bazénu v Hranicích (plavání)
a Juventusu (běh). Zájemci se
mohou hlásit už od 8 hodin.
PŘEDNÁŠKY
Cesta k městu se jmenuje
projekt, v jehož rámci TJ
Jäkl Karviná na pátek 27.
prosince pozval do knihovny
(Centrum 2299) českou
atletickou reprezentantku
Denisu Rosolovou. Beseda pro
veřejnost začíná od 17 hodin.
V sobotu 28. pak pořádá od 9
hodin setkání se zástupci
oddílu a představení jeho
aktivit a v 10.30 a 14 hodin
besedu s lékařem o zdravém
životním stylu.
BEACHVOLEJBAL
Široká veřejnost je zvána
na „Vánoční BVK a VZP Open
2013“, neboli turnaj v plážovém
volejbalu. Koná se v sobotu 21.
prosince od 10 hodin ve sportovním areálu ZŠ Dělnická
v Novém Městě.
uzi

Hezké usínání
s Konvalinkou a Kapradníčkem

Dále nabízíme:
 výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
 vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
 školení řidičů
Roman Skácel
603 357 069
78/43-XXII/13

KARVINÁ

PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
Chcete se stát řidičem profesionálem?
Chcete získat některé ze skupin C, CE, D nebo všechny
i s profesním průkazem a to za bezkonkurenční cenu?

Na předvánočních pultech českých knihkupectví se objevila pohádka, v níž zase jednou
hrají hlavní role klasické princezny, víly
a lesní skřítci a vítězí dobro nad zlem. Příběh
O Konvalince a Kapradníčkovi Kateřiny Boušové vyšel v nakladatelství R MEDIA v Edici
pohádek na dobrou noc. Kniha je bohatě
ilustrována a nabízí tak dětem, které ještě
neumějí číst, možnost představit si hrdiny
a doplnit si tak jejich příběh o vizuální vjemy.

Jaromír Ščigel
603 969 315

www.autoskolaprofihavirov.cz
email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

50%

Pohádka O Konvalince a Kapradníčkovi přináší do dětských postýlek všechny atributy
příběhu vhodné pro zdravý rozvoj psychiky
dětí předškolního a mladšího školního věku.
Nechybí v ní napětí, podněcuje představivost, probouzí empatii a jakoby mimoděk
ukazuje na mravní hodnoty, které je nutné
budovat od nejútlejšího věku.

SLEVA
BRÝLOVÉ OBRUBY
Prodejny:
Náměs Republiky 5, Havířov-Město
(vedle kina Centrum)

Nemocnice Havířov
Dělnická 24, Havířov-Město
Tel.: 596 810 876

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz
Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4
Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114
Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

84/43-XXII/13

SPORTOVNÍ TIPY

Stadionu SAP (bývalé VOKD)
přes celou Porubu a část
Třebovic i Martinova, prezentace je od 9 hodin na startu.
• Silvestrovský běh Hrabovou,
již 24. ročník, proběhne v úterý
31. prosince. Délka hlavní
tratě pro muže a ženy činí 9,55
kilometru, běží se dva okruhy
po rovině (asfalt i terén),
prezentace začíná na hřišti TJ
Sokol Hrabová od 9 hodin.
• Silvestrovský běh na 10 km
v Karviné jubiluje 30. ročníkem, připraven je na 31.
prosince. Deset kilometrů
se běží po silnici, prezentace
(od 8.30) i start (v 10 hodin)
bude na Městském stadionu
v Ráji, nachystán je i program
pro děti (od 10.10).

Přijímám
poukázkye

FLEXI
PASS

500 Kč navíc na brýlové obruby pro pojištěnce RBP.
Akce pla do 31. 12. 2013. Slevy se poskytují na vybrané modely
brýlových obrub po odečtení hodnoty receptu.
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