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Colours of Ostrava
pro zamûstnance
za 590 korun!
Aãkoliv permanentky na festival Colours of Ostrava se prodávají uÏ za více neÏ tisícovku,
zamûstnanci OKD si je stále
mohou koupit za 590 korun! To
v‰e v klubu Templ v Ostravû na
Stodolní – po pﬁedloÏení prÛkazu mají lidé z OKD nárok aÏ na
‰est permanentek.

Léto
s OKD
Na ãtyﬁdenním festivalu vystoupí svûtové hvûzdy jako Sinéad O’Connor, Goldfrapp, Happy
Mondays, Noa a dal‰í, ale i muzikanti z domácí ‰piãky, napﬁíklad
Dan Bárta, Ready Kirken, Iva
Bittová, o5 & Radeãek, PraÏsk˘
v˘bûr II, Lucie Bílá...
Hlavním sponzorem festivalu je spoleãnost OKD. Více o
programu Colours najdete
v pﬁí‰tím ãísle.

www.tydenik-hornik.cz
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Konec skipu Dukly nov˘m zaãátkem
Betonovou tûÏní vûÏ b˘valého dolu Dukla skolilo 60 kilogramÛ trhavin
HAVÍ¤OV (vs-syl) Zcela nové
panorama nabízí pohled na areál
b˘valého dolu Dukla v Havíﬁovû. Ve
ãtvrtek 19. ãervna v 15 hodin se totiÏ
z tûchto míst ozvala mohutná detonace a k zemi se zhroutila témûﬁ sto
metrÛ vysoká tûÏní vûÏ. Tu zdemolovalo více neÏ 60 kilogramÛ trhavin.
První odstﬁel Ïelezobetonového
skipu v âeské republice znamená
pro dﬁívûj‰í hornick˘ areál ‰anci na
nov˘ rozvoj.

Likvidace nevyuÏiteln˘ch
hornick˘ch objektÛ je
zaãátkem rozvoje areálu
b˘valé ‰achty.
Není divu, Ïe se na neobvyklou
„atrakci“ pﬁi‰ly podívat stovky lidí. Do
areálu b˘valé ‰achty se v‰ak dostali jen
nûkteﬁí – novináﬁi a ti, kteﬁí mají
s Duklou osobní pouta, pﬁedev‰ím
tedy vybraní b˘valí zamûstnanci a souãasné vedení OKD. Ostatní se museli
spokojit se sledováním konce dominanty Havíﬁova zpoza bran dolu.
Pokraãování na stranû 2

Pohled na správní budovu Dukly se skipem...

...a bez své dominanty.

SNÍMKY: Josef Lys

Nadace: 841 Ïádostí
Takov˘ zájem jsme rozhodnû
neãekali. Hned v prvním grantovém kole pﬁi‰lo do kanceláﬁe
Nadace OKD celkem 841 Ïádostí
o podporu zajímav˘ch projektÛ.
PoÏadovaná ãástka nûkolikanásobnû pﬁev˘‰ila moÏnosti Nadace
OKD, proto teì odborníci vybírají
nejlep‰í nápady, které nadace podpoﬁí. Podrobnûji v pﬁí‰tím ãísle.

Oz˘vá se mohutná detonace...

...pod skipem je oblak prachu...

...tûÏní vûÏ jde rychle k zemi a...

...dopadá na pﬁesnû urãené místo.

·éfy OKD vozí uÏ celé ãtvrt století
·ofér generálního ﬁeditelství nemûl pﬁi práci ani ve svém volnu jedinou nehodu

Jiﬁí Legersk˘ (vpﬁedu) u sluÏebních automobilÛ s kolegy Petrem Blechou a Romanem Ruãilem.

OSTRAVA Mistr volantu! Tak se
dá popsat Jiﬁí Legersk˘ (45) ze
Slezské Ostravy, jenÏ patﬁí mezi
trojici ‰oférÛ profíkÛ z generálního ﬁeditelství spoleãnosti OKD.
¤editele, manaÏery ãi firemní
hosty vozí uÏ ãtvrt století. Za tu
dobu jich poznal ﬁadu, podobnû
jako modelÛ sluÏebních vozÛ.
Zato bouraãku, tu ani jedinou.
„Pansk˘m koãím jsem se stal uÏ
na vojnû. Dûlal jsem tam ﬁidiãe
náãelníkovi vy‰kovské vojenské
‰koly,“ líãil Legersk˘. Pro vítkovické
Ïelezárny vyuãen˘ zámeãník povûsil
pÛvodní profesi na hﬁebík hned po
odchodu z armády. Se v‰emi skupinami ﬁidiãáku kromû autobusu ho
brali na OKD Doprava v‰emi deseti.
Nejprve zaji‰Èoval osobní
dopravu lidí v havíﬁovském vzdûlávacím stﬁedisku spadajícím
tehdy pod ministerstvo paliv a
energetiky. Pak pﬁi‰lo generální
ﬁeditelství. Pánové Otava, Valní-

ãek, Dedek, Karásek, Formánek,
Dzida, Koláãek, Goj a aktuálnû
Bakala ãi Beck – s tûmi najezdil
celkem více neÏ milion kilometrÛ.
„Spoãítat se to opravdu nedá.
MÛÏe to b˘t milion tﬁi sta tisíc, ale
taky milion a tﬁi ãtvrtû. Byly roky,
kdy jsem najezdil na sedmdesát
tisíc kilometrÛ. Nebo taky jen tﬁicet tisíc,“ podotkl ﬁidiã. Republiku
má projetou skrz naskrz, nebyla
v˘jimka vyrazit ve stﬁedu ráno do
Kladna a vracet se v pátek odpoledne. Nejdále byl v PaﬁíÏi.
A auta? V pÛlce 80. let minulého století se zaãínalo s Îiguli 2103
ãi Daciemi 1310. Pak pﬁi‰ly Tatry
613 a 700. Následovala flotila
VolkswagenÛ Passat a objevilo se i
sportovní BMW M5. Souãasn˘
vozov˘ park se skládá z limuzín
Audi A6. Nûkteré mají i automatické pﬁevodovky, ale Legersk˘ je
ze staré ‰koly – rád ﬁadí ruãnû.
Pokraãování na stranû 3
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
snadnûj‰í
je bourat neÏ
stavût – to je
v‰eobecnû
zaÏité mínûní
vût‰iny lidí.
Nechci tyto
dvû ãinnosti
srovnávat a
povy‰ovat
jednu nad druhou, ale z vlastní
zku‰enosti vím, Ïe o takov˘ch emocích, jaké proÏíváme my „stﬁelci“
pﬁi pﬁípravû a vlastním provedení
mnoha typÛ odstﬁelÛ, se klasick˘m
stavaﬁÛm ani nezdá. NejenÏe se po
vás Ïádá, aby objekt dopadl pﬁesnû
na urãené místo, ale nesmíte
po‰kodit vedlej‰í objekty, rÛzné
nadzemní i podzemní inÏen˘rské
sítû, musíte hlídat seismiku pﬁípadnû technick˘ otﬁes, samozﬁejmû ani
náhodou nesmíte nikoho zranit.
Provádím tyto práce jiÏ 39 let – od
roku 1990 pak mou firmou ELEX
– a to poslední kritérium se mi
zatím daﬁí plnit. Pí‰i tyto ﬁádky
proto, Ïe odstﬁel skipu na Dukle
byla shodou okolností má dvacátá
tûÏní vûÏ, kterou jsem likvidoval, a
chci vám pﬁiblíÏit alespoÀ ty základní vûci kolem. ·lo o odstﬁel zcela
v˘jimeãn˘, první svého druhu u nás,
a to zejména pro parametry objektu, kter˘ svou v˘‰kou 96 metrÛ a
váhou 16 000 tun rozloÏenou na
pÛdorysu 18x 18 metrÛ, sestávající
ze dvou Ïelezobetonov˘ch tubusÛ a
navíc ocelové stolice uprostﬁed, byl
i pro mû naprosto mimoﬁádn˘. JestliÏe vût‰ina pﬁedchozích tûÏních
vûÏí mûla pÛdorys max. 6x 6 metrÛ
a na jejich poloÏení staãilo okolo 6
aÏ 8 kg trhavin bez nûjak˘ch sloÏitûj‰ích úprav, pak tento „drobeãek“
si vyÏádal po pﬁedcházejícím zpracování projektu tﬁi t˘dny perné,
nûkdy aÏ infarktové práce. Nakonec bylo do 614 v˘vrtÛ uloÏeno celkem 63 kg trhaviny Ecodanubit a
oãekávaly se vûci pﬁí‰tí. KdyÏ se ve
ãtvrtek ãas naplnil, jiÏ zmínûné
emoce dosáhly nadoblaãn˘ch v˘‰in.
Ale jiÏ po ãtyﬁech vteﬁinách po
v˘buchu se ozvala sekundární
pecka – to jak nám v‰em padaly ze
srdce obrovské balvany – neboÈ
tûÏní vûÏ ã. 3 se poslu‰nû ubírala
dolÛ a správn˘m smûrem.
KdyÏ se mû redaktor Horníku
ptal, na co se chystáme teì, odpovûdûl jsme mu, Ïe na pivo. Urãitû
jsme si ho zaslouÏili v‰ichni; já, stejnû jako mÛj zástupce Pﬁemysl Svrãina a v‰ichni ostatní, kteﬁí se na
zdárném odstﬁelu skipu na Dukle
podíleli. Vãetnû mé manÏelky.
Jiﬁí Eliá‰,
technick˘ vedoucí odstﬁelu

Liga rubaãÛ – srovnání i pobídka
Na Dole âSM chlapi soutûÏí a hecují se uÏ nûkolik desítek let
STONAVA Tﬁeba zabrat! A kaj ste
vy? Zas na chvostu? My na ‰pici!
Vypsaná liga rubaãÛ, jakou mají na
Dole âSM, dokáÏe, aby se chlapi ze
zdej‰ích part takto navzájem hecovali a dobírali. V˘sledkem je potom
„fedrující“ podnik. Kvûtnové kolo
vedl kolektiv z Jihu Piotra Wowry
(PolCarbo) pﬁed horníky Romana
Valchaﬁe ze stejného závodu, jehoÏ
jméno figuruje na prvním místû v
leto‰ním prÛbûÏném poﬁadí.
„Je to o tom, kter˘ kolektiv
z âSM za urãité období splní nebo
pﬁekroãí stanoven˘ technick˘
reÏim. Sleduje se tím i v˘konnost
jednotliv˘ch kolektivÛ. Je to taky o
image, hrdosti a motivaci,“ vysvûtlil Martin Szturc, vedoucí úseku R1
z Jihu. Na obou závodech je do
toho zapojeno pût ãesk˘ch kmenov˘ch rubáÀov˘ch part plus dvû
dodavatelské.
Nejlépe si letos poãínají ti od
Valchaﬁe. „Zdravé soutûÏení, ne? U
nástûnky s v˘sledky si mÛÏeme
podat ostatní. Anebo oni nás…“
komentoval hlavní pﬁedák. Jeho
celkové vedení je ale doslova „o
chlup“, jak vypl˘vá z tabulky a
snímku. Na paty mu ‰lape Karel
Szczotka. Za duben byl Valchaﬁ
nejlep‰í pﬁed Rostislavem ·palkem,
v kvûtnu mu prvenství vzal právû
Wowry. âervnové v˘sledky pochopitelnû je‰tû k dispozici nejsou.
ValchaﬁÛv kolektiv nicménû
vyslal ostatním v˘zvu v podobû dob-

Nejen pro havíﬁe od Valchaﬁe (vlevo) je liga rubaãÛ motivací.
roãinné sbírky na ostravskou mûstskou nemocnici. Za dvanáct tisíc
korun tam na interní kliniku koupili odsávaãku a pulzní oxymetr.
Nepoãítaje dary pro „Barborku“,
byl to pr˘ první podobn˘ soukrom˘
poãin horníkÛ v na‰em revíru.
„Ligu tady máme snad od nepamûti. UÏ pﬁed pûtatﬁiceti lety tady
stoprocentnû byla,“ upﬁesnil vedou-

Hlavní pﬁedák Roman Valchaﬁ se závodu Jih poslal se sv˘m kolektivem v˘zvu ostatním, udûlali soukromou sbírku na nemocnici.

cí provozu rubání Alfréd Szlachta.
Poãin je to podle nûj velice potﬁebn˘ – lidé to oceÀují a dokáÏe je to
motivovat, zv˘‰it sebevûdomí, soutûÏivost i pracovní nasazení.
Najdou se ale i tací, kteﬁí to kritizují. VÏdyÈ jedni havíﬁi mohou mít
skvûlé podmínky a jiní naopak
hor‰í plus dÛlní problémy navíc…
Na závodech Sever a Jih Dolu âSM

FOTO: Radomíra Grimmová, DÛl âSM

mají kromû rubaãÛ svou ligu rovnûÏ
raziãi. Zde v dubnu kraloval kolektiv od Dominika ·otoly, av‰ak
v kvûtnu se propadl aÏ na desáté
místo. Minul˘ mûsíc ho na první
pﬁíãce vystﬁídalo jméno hlavního
pﬁedáka Augustina Karáska. Jedniãky na ãelbách jsou pak zatím
v leto‰ním roce havíﬁi od Rudolfa
Szotkowskiho.
Radek Luk‰a

Originální ﬁe‰ení vyhla‰ování v˘sledkÛ ligy rubaãÛ – panáãci se
jmény hlavních pﬁedákÛ od prvního do posledního místa.

Konec skipu Dukly nov˘m zaãátkem
Pokraãování ze strany 1
„Pﬁíprava odstﬁelu nám zabrala
patnáct dní, v posledních pûti
dnech jsme dokonãovali vrtací

práce a pﬁipravovali bezpeãnostní
opatﬁení,“ ﬁekl technick˘ vedoucí
odstﬁelu Jiﬁí Eliá‰.
Îelezobetonová vûÏ mûﬁila 96
metrÛ a váÏila pﬁibliÏnû 16 000 tun.

PﬁipomeÀme si:
DÛl Dukla byl zaloÏen v roce 1905, pÛvodnû nesl jméno po císaﬁi –
Kaiser Franz Joseph Schacht. V roce 1918 byl pﬁejmenován na Jáma
Suchá a od roku 1949 nesl název DÛl Dukla. Prvních 20 000 tun uhlí
bylo na zdej‰í ‰achtû vytûÏeno v roce 1911 z pﬁípravn˘ch prací, první
tûÏba z porubÛ se datuje k roku 1912, kdy bylo vytûÏeno za rok 46 400
tun. O rok pozdûji to byl jiÏ dvojnásobek. Za 100 let existence bylo na
Dukle vytûÏeno pﬁes 100 milionÛ tun uhlí. Útlum Dukly schválilo pﬁedstavenstvo spoleãnosti OKD v prvních mûsících roku 2006, dÛvodem
byla nízká efektivita tûÏby.

Jáma pod vûÏí, která byla hluboká
1026 metrÛ, slouÏila pﬁedev‰ím pro
tûÏbu uhlí a v˘jimeãnû také pro
pﬁepravu osob. VûÏ byla uvedena
do provozu v roce 1983 a pomohla
k vytûÏení 32 milionÛ tun uhlí.
Skipová vûÏ byla poslední ze tﬁí
dukelsk˘ch vûÏí, první dvû ocelové
padly jiÏ pﬁed ãasem. Z pÛvodních
pﬁibliÏnû 70 objektÛ jich nyní stojí
15, likvidace je‰tû ãeká pût z nich.
V areálu zÛstane 10 objektÛ vãetnû
ãtyﬁ památkovû chránûn˘ch budov
– staré zámeãnické dílny z roku
1907, lampovny, kombajnové dílny
a kompresorovny. Je‰tû letos bude
areál pﬁeveden do majetku realitní
skupiny RPG Real Estate, která

chce na jeho dal‰ím vyuÏití spolupracovat s mûstem Havíﬁov. Pﬁed
zaãátkem útlumu pracovalo na
Dukle pﬁibliÏnû 1600 zamûstnancÛ. Vût‰ina z nich (pﬁes tisíc) nyní
pracuje v jin˘ch ‰achtách a provozech spoleãnosti OKD. Dnes
zabezpeãuje chod areálu b˘valého
dolu 17 zamûstnancÛ.

Z chlapce na snímku u padlé
tûÏní vûÏe uÏ horník na Dukle
nebude. Nicménû aÏ dospûje,
moÏná najde v areálu b˘valé
‰achty své uplatnûní.
FOTO: Draho‰ Ramík
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Koksovna Svoboda se letos v plné síle doÏívá v˘znamného jubilea

Stoletá a pﬁece mladá
OSTRAVA KdyÏ jsem si listoval
broÏurkou se stroh˘m názvem
„Koksovna Svoboda“, kterou
sepsal hlavní inÏen˘r provozu Petr
Ry‰ka u pﬁíleÏitosti 100 let od zahájení její v˘roby, znovu jsem si uvûdomil, jak relativním pojmem je
dlouhá doba. Zatímco málokter˘
z lidí se doÏije sta let, prÛmyslov˘
podnik mÛÏe b˘t v nejlep‰í kondici,
se skvûlou perspektivou do dal‰ích
desetiletí. A to je pﬁípad na‰í jubilující koksovny.
Ta v‰ak pﬁi‰la na svût pod jin˘m
jménem – Koksovna Franti‰ek.
V pováleãném nad‰ení byla v roce
1947 za pﬁítomnosti generála Ludvíka Svobody (prezident âSSR
v letech 1968 – 1975) pﬁejmenována

na Koksovnu Generál Svoboda a
v roce 1953 na Koksovnu Vítûzn˘
únor. Dne‰ní název nese od roku
1990. Nyní je souãástí akciové spoleãnosti OKD, OKK, sesterské spoleãnosti OKD, ve stoprocentním
vlastnictví New World Ressources
N.V. Ale hezky popoﬁádku.
Jak uvádí broÏura, Koksovna
Franti‰ek byla postavena jako podnik soukromé spoleãnosti „Severní
dráha Ferdinandova“ s úkolem
upravovat vytûÏené surové uhlí ve
spoleãnosti
(doly
Franti‰ek,
Hubert, Zárubek, Michal, EvÏenVáclav) a následnû z nûho vyrábût
pﬁedev‰ím slévárensk˘ koks.
Druhé období v˘stavby koksovny zaãalo v letech 1927 aÏ 1929, kdy

Pohled z roku 1929 na koksárenskou baterii koksovny Franti‰ek.

byla postavena koksárenská baterie (KB) ã. 7.V roce 1930 v dÛsledku celosvûtové krize se v˘roba silnû
omezila, a to aÏ na 20 procent
v˘robní kapacity. Poptávka po
koksu zaãala rÛst aÏ v roce 1936 a
tak byly koksové baterie postupnû
opût uvádûny do provozu. V roce
1938 stoupla roãní kapacita koksovny na 725 tisíc tun. Velké promûny se uskuteãnily v období let
1941 aÏ 1943. Postaveny byly koksárenské baterie ã. 9 a ã. 6A, B,
probûhla také bloková oprava KB
7. Tím roãní projektová kapacita
dosáhla na dlouhá léta maximální
hodnoty 1 340 000 tun.
V 60. letech nastala velká
poptávka po koksu a svítiplynu.
Jen do Prahy dennû pﬁijíÏdûl vlak
s 1000 tunami otopového koksu.
PoÏadavky na dodávky slévárenského koksu, zejména z b˘val˘ch
zemí RVHP, si vyÏádaly v˘stavbu
nové KB 10 (1973). Pozdûji byly
odstavovány a následnû rekonstruovány dal‰í koksárenské baterie.
Po rozpadu RVHP v 90. letech
poklesl zájem o slévárensk˘ koks z
Koksovny Svoboda. Koksaﬁi museli s jeho kvalitou nahoru. To se
podaﬁilo v roce 1999, kdy se vyrobilo 68 tisíc tun. V roce 2006 to uÏ
bylo 461 tisíc tun.
Dramatickou kapitolou ve stoleté historii Koksovny Svoboda je
povodeÀ v roce 1997. Na‰tûstí pﬁed

Odsíﬁení koksárenského plynu Koksovny Svoboda.
povodÀovou vlnou bylo ve‰keré její
provozní zaﬁízení odstaveno z provozu (8. ãervence) a odpojeno od
elektﬁiny. Tím se zabránilo nedozírn˘ch materiálním ‰kodám. I tak
povodÀová vlna a hladina vody
s dvoumetrovou v˘‰kou u správní
budovy napáchaly své. Koksaﬁi v té
dobû dûlali maximum moÏného a
uÏ 19. 7. zahájili obsazování koksárensk˘ch komor a v následujících
dnech produkovali své v˘robky.
A jaká je souãasná situace a blízká budoucnost stoleté koksovny?
Jak uÏ bylo naznaãeno v úvodu:
Svobodu ãekají lep‰í ãasy. O její
slévárensk˘, vysokopecní, otopov˘,
ale také koks k technologick˘m
úãelÛm, kterého roãnû celkem produkuje 1,33 mil. tun, je na trhu
zájem. Také díky rozsáhlé ekologizaci provozÛ. Ty jsou na evropské
úrovni. Navíc bylo rozhodnuto rea-

lizovat v letech 2008 – 2010 blokovou opravu KB 8 a rekonstruovat
KB 10, vãetnû obsluhovacích strojÛ
a hrubé kondenzace. Je to pro stoletou koksovnu skvûlá perspektiva.
Není divu, Ïe si její v˘roãí
nedávno koksaﬁi pﬁipomnûli. Na
oslavu pozvali nejen generálního
ﬁeditele a pﬁedsedu pﬁedstavenstva
OKD Klause-Dietera Becka a dal‰í
pﬁedstavitele této tûÏební spoleãnosti, ale také zástupce krajsk˘ch,
mûstsk˘ch i místních orgánÛ a
organizací, se kter˘mi po celá ta
dlouhá léta spolupracují. Jejich
pﬁání jubilantce – mnoho ‰tûstí a
pracovních úspûchÛ potvrdily fakt,
Ïe také politika koksaﬁÛ v oblasti
ochrany Ïivotního prostﬁedí je na
vysoké úrovni a dává Koksovnû
Svoboda a jejím 540 zamûstnancÛm
‰anci bezproblémovû prosperovat
dal‰í mnohá desetiletí.
Josef Lys

·éfy OKD vozí uÏ celé ãtvrt století Poradu hlavních pﬁedákÛ
Pokraãování ze strany 1
„Dneska ãlovûk na auto ani
nemusí sáhnout. Kdysi jsme vozili
kupu náhradních dílÛ. KdyÏ se na
takovém v˘jezdním zasedání na
·umavû nûco pokazilo, b˘valo
tam víc chlapÛ se stejn˘mi vozy,
tak jsme si a pomohli navzájem,“
upﬁesnil ‰ofér. K jeho profesi v‰ak
nepatﬁilo jen jezdit, n˘brÏ také
ãasto na „klienta“ dlouho ãekat.
Práci ﬁidiãÛ si manaÏeﬁi OKD
pochvalují. „Îádn˘ problém pro
nû není neﬁe‰iteln˘, v‰e zvládnou
a navíc s úsmûvem. VÏdy nás vãas
a v poﬁádku dovezou, kam potﬁebujeme,“ pochválila spolehlivost
‰oférÛ ﬁeditelka útvaru PR a
komunikace Petra Ma‰ínová.
Mimochodem – cestou do
práce a zpût domÛ chodívá sluÏebnû nejstar‰í ﬁidiã vedení OKD
pû‰ky.
Radek Luk‰a

zavr‰ilo luãi‰tnické klání

Jiﬁí Legersk˘ za volantem sluÏební Audi A6 pﬁipomnûl, Ïe v Hornickém muzeu OKD se z dﬁívûj‰ích ãasÛ dochovala ãervená tatFOTO: Radek Luk‰a
rovka, pr˘ jedin˘ kus.

Zachovali automobilov˘ unikát
Tatra 700

Pouze okolo ‰esti desítek modelÛ Tatry 700 vyjelo v 90. letech minulého století z Kopﬁivnice. Tﬁi z tûchto limuzín, které byly vylep‰enou
modifikací znám˘ch „‰estsettﬁináctek“ a zároveÀ i posledními osobními
vozy vyroben˘mi v automobilce s tradicí od roku 1897, svého ãasu také
pouÏívalo vedení OKD. Respektive Jiﬁí Legersk˘ s kolegy coby ﬁidiãi
‰éfÛ nebo hostÛ spoleãnosti. Dvû modré tatrovky „sedmistovky“ byly
poté odprodány, skonãily neznámo kde. Poslední, vínovû ãervená (na
snímku), zÛstala. Nyní je V Hornickém muzeu OKD na Landeku,
v neveﬁejném depozitu. Zda ji vystaví, a kdy to bude, to se neví. (uzi)

• vÛz vy‰‰í tﬁídy vyrábûn˘
v letech 1996 – 1998
• délka 5,13 m
• ‰íﬁka 1,8 m
• v˘‰ka 1,48 m
• motor osmiválcov˘ DOHC
s válci do V (vzadu)
• pﬁevodovka pûtistupÀová,
plnû synchronizovaná
• obsah 3465 ccm (3,5 l)
• v˘kon 200 k (147,6 kW)
• spotﬁeba 11 – 12,5 l
• maximální rychlost
230 km/h
• cena v dobû v˘roby
1,25 – 1,5 milionu Kã
• v souãasné dobû se jedná
o sbûratelsk˘ unikát

Luãi‰tnické klání „paskovákÛ“ u Tûrlické pﬁehrady.
STA¤Íâ (uzi) První velkou poradu
s nov˘m ﬁeditelem absolvovali
hlavní pﬁedáci a vedoucí úsekÛ z
Dolu Paskov. Oficiální „v˘robní“
ãást se odehrávala pﬁímo na povrchu ãi v podzemí ‰achty ve Staﬁíãi,
následovalo „spoleãenské“ setkání
v Tûrlicku. Tam se chlapi dozvûdûli, Ïe jejich ‰éf Vladislav Szmek je
rovnûÏ dobr˘m lukostﬁelcem.
Hned ráno se fáralo. „Ti z ãelby
‰li do rubání a naopak. Aby si osvûÏili, co je tﬁeba pro zaji‰tûní plynulého provozu. Taky, aby pﬁípraváﬁi
vidûli, Ïe v˘sledkem není raÏba,
n˘brÏ kopání uhlí,“ vysvûtloval
smûnmistr paskovského dolu Zdenûk Skotnica. Nahoﬁe se hodnotila
ãísla z v˘roby a probíraly se otázky
ohlednû bezpeãnosti práce.

FOTO: DÛl Paskov

Asi pûti desítkám pracovníkÛ
Dolu Paskov poté byly pﬁedvádûny
ze‰tíhlené odlehãené a lépe svítící
dÛlní lampy, nové sebezáchranné pﬁístroje (tﬁiceti- a ‰edesátiminutové) ãi
mûﬁiãe plynÛ „Signál“. ·lo o techniku zkou‰enou aktuálnû v na‰em revíru, zdali je schopná a vhodná do
zdej‰ích podmínek. Tﬁeba pr˘ vychytat moÏné „mouchy“.
Na odreagování pﬁi‰la u ·toly na
Tûrlicku na scénu sportovní lukostﬁelba s insktruktáÏí jednoho
z b˘val˘ch ãesk˘ch reprezentantÛ.
Paskovsk˘ ﬁeditel Szmek zvítûzil (a
svou cenu vûnoval poslednímu
v soutûÏi – Wladyslawu Polakovi
z T1 Carbokov). Druh˘ byl Libor
Gregor, tﬁetí Tomá‰ Kr‰iak. Oba
jsou z dodavatelské firmy T&B.
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Za branami OKD

Pro vysvûdãení si do‰li k âápovi
Havíﬁi se uãili lépe neÏ denní studenti a maturitu udûlali v‰ichni
KARVINÁ To tu je‰tû nebylo.
Maturitní vysvûdãení se rozdávala
v hospodû! JenÏe ti maturanti nebyli
jen tak nûjací holobrádkové. Pro
doklad o zdárném ukonãení historicky prvního bûhu dvouletého dálkového pomaturitního studia v oboru
Hornictví a hornická geologie na
Stﬁední prÛmyslové ‰kole v Karviné
si pﬁi‰li ostﬁílení havíﬁi, kteﬁí uÏ mají
nûco odfáráno a pro které je ‰achta
kaÏdodenním chlebem.

Malé slavnosti v karvinské restauraci U ãápa se zúãastnili ﬁeditel
centralizovan˘ch sluÏeb lidsk˘ch
zdrojÛ pro nábor a rozvoj pﬁi OKD
Libor Dürrer, zástupce Dolu Darkov Eduard Folwarczny a dal‰í
hosté. Havíﬁská srdce potû‰ila
zejména slova chvály na adresu
hornick˘ch maturantÛ. V‰ak také
bylo co vyzdvihovat. Z pÛvodnû 47
pﬁihlá‰en˘ch se k maturitû propracovalo 41 a v‰ichni sloÏili závûreãné

zkou‰ky úspû‰nû. Co úspû‰nû –
skvûle! VÏdyÈ 14 posluchaãÛ odmaturovalo s vyznamenáním a i dal‰í
si mohli prohlíÏet vysvûdãení s patﬁiãn˘m uspokojením.
„Musím ﬁíct, Ïe jste byli mnohem
lep‰í neÏ studenti denního studia a
pﬁispûli jste ke zv˘‰ení úrovnû
v˘uky na na‰í ‰kole,“ nechala se
dokonce sly‰et ﬁeditelka prÛmyslovky âeslava Luka‰tíková. Chválit
samozﬁejmû musel i vedoucí dálko-

Maturitní vysvûdãení rozdala úspû‰n˘m havíﬁÛm ﬁeditelka SP·
Karviná âeslava Luka‰tíková. Spolu s ní jim blahopﬁáli zástupce
OKD Libor Dürrer, vedoucí dálkového studia Jan Kubica a tﬁídní
FOTO: Bohuslav Krzyzanek
uãitel Petr Kráãmar.
vého studia Jan Kubica. „Bylo vidût,
Ïe ti chlapi mají skuteãn˘ zájem získat to vzdûlání, a to se odrazilo i na
v˘sledcích,“ konstatoval pro Horníka. „Snad je, Ïe by to bylo tím, Ïe
maturovali pod hornickou vlajkou a
Ïe jim ten duch hornictví nûjak
pomohl,“ dodal s úsmûvem.
Studenti oboru Hornictví a hornická geologie pﬁi slavnostním
vyﬁazení.

A jak na tom byli havíﬁi z OKD?
Tûch pÛvodnû zaãínalo 30, pﬁiãemÏ
k maturitám se jich dostalo 27. Vyznamenání získalo devût z nich.
Jak informoval Jan Kubica,
dal‰í, v poﬁadí druh˘, bûh dvouletého dálkového pomaturitního studia
hornictví zaãíná v karvinské prÛmyslovce hned po prázdninách, 1.
záﬁí. Tentokrát je pﬁihlá‰eno 54
zájemcÛ, z toho 44 zamûstnancÛ
OKD.
Bohuslav Krzyzanek

Horniãtí dÛchodci ,folovali’ vajeãinu Hledají pﬁíãiny ‰kod
HORNÍ SUCHÁ (jn) Tﬁi sta kusÛ
vajíãek a deset bochníkÛ chleba
„zba‰tilo“ na devadesát seniorek a
seniorÛ z Klubu hornick˘ch
dÛchodcÛ Dolu Franti‰ek v Horní
Suché. Tradiãní smaÏení vajeãiny,
konané tentokrát ve ãtvrtek 12.
ãervna, se opût vydaﬁilo. ProtoÏe
prostory hornosu‰ského klubového „domeãku“ se ukázaly jako
malé, hodovalo se vesele i na
zahradû. Hladem netrpûl nikdo.
Pro vylep‰ení chuti byly pﬁipraveny ãtyﬁi stovky koláãkÛ a pro ty
nejvût‰í hladovce i grilované klobásky. K dobré náladû pﬁispûly
také ruské kuÏelky, kdy tradiãní
„panáãky“ zastoupily pet-láhve
naplnûné vodou, i trocha hudby v
podání Oty Hrabiece.

Tradiãní chleba s vajeãinou chutnal znamenitû.

FOTO: Jan Navrátil

ORLOVÁ (nc) Pﬁed nedávnem
starosta Orlové Jiﬁí Michalík pﬁedal Radimu Tabá‰kovi, ﬁediteli pro
rekultivace OKD, posudek dokumentující vliv tûÏby na budovu
Staré radnice v Orlové-Mûstû.
Tehdy se také dohodli, Ïe spoleãnost OKD provede rozbor studie o
vlivu dÛlní ãinnosti na budovu
orlovské radnice a navrhne dal‰í
postup. Po ãtrnácti dnech se tedy
uskuteãnila dal‰í schÛzka.
„Z jednání vyplynulo, Ïe spoleãnost OKD vûnovala materiálu velkou pozornost. Pﬁi dÛkladném rozboru posudku narazili její odborníci na nûkolik nejasností a jak zdÛraznili, bez znalostí odpovûdí na
nûkteré dal‰í otázky nemÛÏe spoleãnost OKD povaÏovat tento

posudek za dostateãn˘ podklad pro
okamÏité vypoﬁádání ‰kod,“ sdûlil
starosta mûsta Michalík.
„Tímto rozhodnû nepovaÏujeme
problematiku ﬁe‰ení dÛlních vlivÛ na
budovu radnice za vyﬁe‰enou. Abychom mohli prokazatelnû zhodnotit
po‰kození radnice, je nutné zohlednit parametry a projevy vlivÛ na
objekt radnice, a to nejen z pohledu
ãetnosti, ale také z pohledu mezních
fyzikálních veliãin, charakterizujících moÏné zatíÏení nemovitosti,“
uvedl Radim Tabá‰ek.
„Spoleãnost OKD tedy zadala
zpracování nového posudku, kter˘
by mûl doplnit chybûjící údaje. Do
konce ãervence bude znám v˘sledek a poté se uskuteãní dal‰í jednání,“ doplnil starosta mûsta Orlové.

Mundloch má dal‰í dÛlní tajemství
Vodohospodáﬁ ve v˘sluÏbû upozorÀuje na dûdiãnou sloj pro odvádûní vod ze ‰achty
OSTRAVA Hladnovsk˘ kopec má dal‰í
dÛlní tajemství! Betonová stûna na jeho
úpatí v Bohumínské
ulici v lokalitû ﬁeãené
Mundloch neukr˘vá
pouze v˘chozí sloj
Natálii (Horník ã. 18).
Zazdûna je zde asi i
nejdel‰í známá dûdiãná ‰tola
v na‰em revíru – Jaklovecká. Její
„díra“ tam „ústila“, coÏ vedlo
k pojmenování místa.
„Skuteãnost, Ïe betonová opûrná zeì pohﬁbila v˘choz sloje Natálie, je podle mého men‰í prohﬁe‰ek,
neÏ Ïe utajila lidsk˘m zrakÛm to, co
dalo tomuto místu jeho název. TotiÏ
Jakloveckou dûdiãnou ‰tolu,“ ﬁekl
inÏen˘r vodohospodáﬁ na penzi
Lumír âermák (na snímku).

Pojmenování Mundloch
vzniklo zﬁejmû sloÏením
dvou nûmeck˘ch slov
Mund ãi Mındung (ústa
ãi ústí) a Loch (díra).
„KdyÏ jsem byl za
války nasazen ke zdravotní sluÏbû a chodil do
veﬁejného krytu, ústí
‰toly jsem poznal. Byla
to stará, pomûrnû úzká ‰tola, provedená hornick˘m zpÛsobem ve
skalním masivu bez v˘dﬁevy. Po
zalomení za vstupem pokraãovala
dál pod Hladnov. Myslel jsem, Ïe
se jí snaÏili tûÏaﬁi proniknout
k zásobám nebo si ovûﬁit jejich
bohatost,“ pokraãoval âermák.
AÏ pozdûji jako vodohospodáﬁ
v BáÀsk˘ch projektech Ostrava zjistil, Ïe ‰tola slouÏila hlavnû k odvodnûní dosavadních „kuti‰È“ mûlk˘mi

‰achticemi a ulehãit tak poãáteãní
dob˘vání uhlí na celém Hladnovském kopci. „Pochopil jsem to pﬁi
ﬁe‰ení odvádûní star˘ch vod z dolÛ
OKR do povrchov˘ch tokÛ Odry.
Dûdiãná ‰tola slouÏila právû
k tomuto úãelu,“ vysvûtlil inÏen˘r.

Jakloveckou dûdiãnou ‰tolu
zaãal razit v roce 1829 hrabû Wilczek, vlastník mûlk˘ch ‰achtic rozset˘ch po svahu Hladnova od Jaklovce aÏ po Ostravici. Toto „dílo“
o celkové délce 2892 metrÛ bylo
dokonãeno aÏ v roce 1840 ve spo-

Mundloch, kde je zﬁejmû zazdûná dûdiãná sloj.

FOTO: Radek Luk‰a

lupráci s Rotschildy. Jaklovecká
dûdiãná ‰tola tak má v na‰em revíru jedineãnou délku, vÏdyÈ ta Martinská v Petﬁvaldû mûﬁí „pouze“
2700 metrÛ.
„I tento primát opravÀuje
k poÏadavku alespoÀ pamûtní deskou ãi nápisem upozornit na to, Ïe
opûrná zeì uzavírá natrvalo vstup
do tak hornicky v˘znamného
díla,“ dodal âermák s tím, Ïe by
nemûly zÛstat lhostejné havíﬁské
spolky.
Radek Luk‰a
A co vy? Znáte podobn˘ pﬁíbûh ze star˘ch ãasÛ? Víte o
jiném s havíﬁinou spojeném
tajemství? Máte nûjakou unikátní historickou relikvii? Kontaktujte redakci, podûlte se se ãtenáﬁi Horníka!

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

Beze slov

Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
KdyÏ si Ïenská poﬁídí poﬁádného ptáka, v na‰em pﬁípadû krásného snûhobílého papou‰ka, a jde
s ním do hospody na pivo, je to
situace, která pﬁímo vybízí k vtipn˘m úvahám. Potvrdily to i va‰e
texty, které jste zaslali do na‰í soutûÏe.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 25
jsou ZdûÀka Remiá‰ová z OstravyMariánsk˘ch Hor, Marcela Schindlerová z Karviné a Kvûta Franková
z Ostravy.

SoutûÏní
foto ã. 26

Citron stﬁídal s fáráním
Zpûvák Stanislav Hranick˘ má za sebou deset let dÛlního zámeãníka
OSTRAVA Kdo jsi, to dole nic neznamená, tam robí‰
jako kaÏd˘ jin˘. To ﬁíká Stanislav Hranick˘ (57), frontman ostravské heavymetalové skupiny Citron. Odfáráno má dohromady totiÏ deset let. Na ‰achtu „Jeremenko“ pﬁi‰el coby tuctov˘ ãlovûk, zatímco pozdûji na
„Rud˘ ﬁíjen“ jako relativnû známá tváﬁ tehdej‰ího ãeskoslovenského rockového showbyznysu.
„Byl jsem mlad˘ a chtûl peníze. Ty ‰achta nabízela a taky dávala,“ vzpomínal Hranick˘, kter˘ zahájil
svou první havíﬁskou „etapu“ v roce 1976. To mûl
hudbu jako svého koníãka, vûnoval se vÏdy zpûvu.
Poplatnû tehdej‰í dobû patﬁily k jeho vzorÛm v‰echny rodící se rockové ikony, od Deep Purple po Black
Sabbath. „A samozﬁejmû Bealtes a Rolling Stones, to
musel poslouchat kaÏd˘,“ konstatoval s tím, Ïe
pûvecké zaãátky byly v kulturním domû v OstravûPorubû. Souborem ﬁíkajícím si Majestic ostatnû
nepro‰el pouze on, n˘brÏ také Vûra ·pinarová, Marie
Rottrová, Heidi JankÛ …
Poãátkem 80. let minulého století s havíﬁinou sekl
a stal se v muzice profesionálem. Îivila ho kapela
Citron, o níÏ se dá ﬁíci, Ïe patﬁila k tuzemsk˘m prÛkopníkÛm heavy metalu. A tento styl byl uÏ tenkrát
oblíben˘ mezi b˘valého Hranick˘mi kolegy. TotiÏ
horníky. „Potkáváme se na koncertech dodnes,“
upﬁesnil. Jeho hlas zní na pûti ãi ‰esti singlech a
zejména na kultovní desce dospívající mládeÏe konce
socialistick˘ch ãasÛ „Plni energie“. Pﬁíchod Ládi
KﬁíÏka do Citronu pro nûj ale znamenal návrat pod
zem.
„Ty k...t, co tu dûlá‰? Tak mû pﬁivítali,“ komentoval Hranick˘ svou druhou hornickou „etapu“. Ta
probíhala v letech 1986 aÏ 1991. Na ‰achtû potkal
kluky o generaci mlad‰í, ti uÏ na uãili‰tích holdovali
metalu a pochopitelnû Citronu. A najednou jsou
s jeho zpûvákem v rik‰i! „Byl jsem normálním havíﬁem. Îádná protekce. V dole je jedno, kdo jsi, tﬁeba
je makat,“ nechal se sly‰et Hranick˘.

B˘val˘ dÛlní zámeãník zpívá v metalovém Citronu.

„Ve Zverimexu mi ﬁekli, Ïe pﬁi Pepíkovi neutratím nic za krmivo. Mûli
pravdu. Ale za pivo uÏ padly v‰echny moje úspory!“
(zr)
Lora, dûlej, pivo srkej.
Sklenka uÏ se vyprazdÀuje,
paniãka se olizuje.

(schm)

„Jestli bude‰ pokraãovat tímto tempem, tak ten pivní pupek za chvíli
neschová‰ ani do peﬁí!“
(kf)

AÏ do 18. století pr˘ sahá historie pekaﬁského rodu Vladimíra
Dubjáka, pod jehoÏ vedením
v minulém t˘dnu vytvoﬁili v porubské pekárnû „U VûÏiãek“ nejvût‰í
koláã na Ostravsku (viz soutûÏní
foto ã. 26). PrÛmûr mûl 105 cm,
hmotnost 16 kilogramÛ! Suroviny
na náplÀ se poãítaly také na kila,
dali tam mák, tvaroh, povidla.
Hotov byl za necelé ãtyﬁi hodiny,
spoﬁádání trvalo podstatnû krat‰í
dobu. Co vy na to?
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
SoutûÏní fotografie ã. 26

Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 26 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.
Uzávûrka je 1. 7. 2008.

S kapelou pﬁi pﬁedávání vala‰ské slivovice slavn˘m Judas Priest.

JAK

TO VIDÍ STRYK

KdyÏ pak ve druhé polovinû
90. let Jindra Kvita obnovoval
Citron, pﬁi‰la na nûj ﬁada opût. A
uÏ zÛstal, byÈ ho muzika neÏiví.
„Bylo to tam, kde jsme skonãili.
Nic z té atmosféry se neztratilo.
BohuÏel Jindra uÏ není mezi
námi,“ zakonãil s tím, Ïe „Citroni“ mají co ﬁíci i v 21. století.
DÛkazem je, Ïe si je vybrala
legenda Judas Priest jako pﬁedkapelu – Hranick˘ a spol. se jim
odmûnili demiÏonem vala‰ské slivovice. A nová deska? Pár písní
pr˘ Citron natoãeno má, ale
máme se pr˘ nechat pﬁekvapit.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

LOJZEK

âim a jak letos na dovolenu
Vratili zme se Na Upadnici v
pondûli pﬁi di‰putach k velkemu
problemu, ãim, jak a kaj letos na
dovolenu. Pﬁedtym zme e‰ãe silno
opluli majitela hospody Zdenka za
to, Ïe furt nûhodla kupiÈ do tej svoji
knajpy klimatizacu, ale to bylo
enem tak na oko, bo tyn stary ‰krt se
nenecha nikdy na‰imi ﬁeãami ve
svojim pﬁesvûãeÀu zviklaÈ. TuÏ zme
se paﬁili, potili, leli do sebe zimne
pivo a snili o chvilach pﬁi moﬁu na
Havaju.
„Jedu z vnuãatami do Italska, ale
mam problem,“ prohlasil po tﬁetim
pivu Bﬁetik. On se dycki o svojich
problemach rozkeca, aÏ kdyÏ ma
cosik v Ïile, inaã je tajak tajemny
hrad v Karpatach... „A jaky problem tû tiÏi, Bﬁetiãku?“ zeptal se
vzletnû Antek. „No s tu moju desetiletu ‰unku, co ma na hﬁbetû sto
deset tisic kilometruv, bysem to uÏ
asi nûzvladnul, tuÏ s robku uvaÏujeme, Ïe se kupime nove pﬁibliÏovadlo. Mam na kontû jakisik haliﬁ e‰ãe
z doby, co sem hral pinães ve fatherlandû, tak co teho nûvuÏiÈ, ni? Vybral sem se tu ‰kodulku rumster o
obsahu jednacela dva. A uÏ byl problem, bo maji stare kdosik v mlikarni nakukal, Ïe je to slabe, Ïe to moc

Ïere a Ïe s tym nûvyjedeme ani na
Pindulu v Beskydach, ni toboÏe
kajsik na kopec v Alpach. Co vam
mam praviÈ. Tﬁi hodiny zme diskutovali, aÏ nakonec sem ju musel
dotahnuÈ aÏ do servisa, kaj ji v‰ecko
vysvûtlili a ona dala za pravdu
mechanikam a ni susedkam v mlikarni. No a tak to ideme zitra
kupiÈ,“ skoÀãil svoju zpovûì za velkeho smichu Bﬁetik. Nûsmjal se
enem Jaryn, bo jak pravil, ma doma
teÏ cosik podobneho a tak dobﬁe vi,
co musel Bﬁetik pﬁi vysvûtlovaÀu
proÏiÈ. „Ja to mam jednoduche,
Ïadne auto nemam, bo sem ho dal
synkovi, penize na cestovku teÏ ni,
tuÏ spoliham, Ïe budû pûknû a Ïe
leto stravim buì na kupaku nebo
oto z Poldkem na jeho chatû na
Ostravici,“ vrypnul sem se do di‰puta a hned pokraãoval: „Ale

musim vam ﬁecÈ, Ïe sem oto zaÏil
pûkny nervak, kdyÏ sem v Ostravû
cestoval trolejbusem. Chtûl sem se
projeÈ po tym novym mostû u byvaleho zimaku na te rekonstruovane
âeskobratrske. TuÏ sem u radnice
sednul na stodvojku a jel. Prvni pﬁekvapeni pﬁi‰lo, kdyÏ po zastavce
Husuv sad pﬁi‰la asi po stopadesati
metrach dal‰i zastavka Konzervatoﬁ. Pravil sem se, ãemu ni, kdyÏ su
ti Ostravaci taci zhnili. Ale kdyÏ
potym se na displeju ve voze rozsvitilo: Pﬁí‰tí zastávka Strahovice –
kaple, stra‰nû sem se zleknul a byÈ
to ve stare bednû z minuleho stoleti,
asi bysem vyskoãil za jizdy. Ale za
chvilu se ozvalo, Ïe zastavime na
âeskobratrské, tak sem se zklidnil a
sednul se. Ale aÏ do Marianskych
Hor by se ve mnû krve nûdoﬁezal!“
Chlapi se smjali, aÏ slzeli, a malem
pﬁeslechli tradiãni Erìuv frk: „Uãitelka namalovala na tabulu jabko a
pta se: ,Co to je?’ ,Prdel!’ pravi
Pepik. Uãitelka se rozbeãela a utikla na chodbu, kaj narazila na ﬁeditela. Ten vletûl do tﬁidy a zaﬁval: ,âím
jste rozplakali paní uãitelku?! A
kdo namaloval tu prdel na tabuli?!’
Fajne, ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje

Sport bez pﬁedsudkÛ za‰títilo i OKD
MoÏná z nich vyroste dal‰í generace ‰ampionÛ v atletice, fotbalu ãi ragby
OSTRAVA Více neÏ sedm stovek
chlapcÛ a dûvãat ze základních ‰kol
v na‰em regionu zmûﬁilo síly na
hﬁi‰ti TJ Sokol Mariánské Hory ãi
ve vítkovické Arénû v Ostravû.
Velk˘ sportovní den byl souãástí
sportovnû spoleãenského projektu
prevence „závadov˘ch“ jevÛ a kriminality Sport bez pﬁedsudkÛ
(SBP). Jeho chvályhodné cíle oslovily spoleãnost OKD, jeÏ se stala
partnerem.

„V atletice soutûÏili ve sprintu
na ‰edesát metrÛ, skoku dalekém
ãi vysokém, nechybûly vrhy a hody.
Setkali jsme se s v˘kony na úrovni
mlad˘ch atletick˘ch reprezentantÛ,“ komentovala to Veronika Kladivová z poﬁadatelského t˘mu
SPB. Fotbal a ragby se hrály ve
více vûkov˘ch kategoriích, a nutno
zdÛraznit, Ïe zahanbit se zde nenechaly ani holky. V‰e bylo v duchu
fair play! Pﬁipravil Radek Luk‰a

Do projektu Sport bez pﬁedsudkÛ se zapojily desítky základních ‰kol.

V˘kony hodné mlad˘ch reprezentantÛ.

Sport bez pﬁedsudkÛ má chvályhodn˘ cíl pﬁivést dûti ke zdrav˘m a slu‰n˘m aktivitám místo darebaãení.

Závodilo se s nad‰ením, bylo to fair play.

Fotbal si dûti zahrály ve vítkovické Arénû.

Ragby v Mariánsk˘ch Horách.

Uãitelé hovoﬁí o ,pﬁeorientování’ sv˘ch ÏákÛ na dobrou cestu
OSTRAVA Doufáme, Ïe najdou
tu „správnou“ cestu. Tak hovoﬁili
pedagogové z Ostravska, Havíﬁovska a Karvinska doprovázející
ve ãtvrtek 19. ãervna své Ïáky na
vyvrcholení leto‰ní kampanû
SBP, akci Ostravsko bez pﬁedsudkÛ – Velk˘ sportovní den 2008.
Bylo proto záhodno poloÏit jim
v této souvislosti pár otázek.

Ty znûly: „Proã se zapojila
právû va‰e ‰kola“ a „Co si od
toho slibujete?“

Iveta Bu‰ková, Z· Kudeﬁíkové,
Havíﬁov:
Cílem je co nejvût‰í zapojení dûtí
do sportu. Na na‰í
‰kole máme sportovní i nesportovní
tﬁídy. Vybírali jsme
v‰ak tak, aby si mohli zazávodit i ti
nesportovní Ïáci. Je jich pûtadvacet
na atletiku a ragby. Musím poznamenat, Ïe jsme je na „Velk˘ sportovní den“ vÛbec nemuseli pﬁemlouvat!
Bude dobﬁe, kdyÏ je to chytne a
budou se tomu vûnovat déle.

Martin Fischer, Z· Mjr. Nováka,
Ostrava-HrabÛvka:
Cíl je jasn˘ –
aby kluci a holky
radûji sportovali,
neÏ by mûli z nudy
vym˘‰let nûjaké
ptákoviny. Vûﬁím,
Ïe nûkteré dûti urãitû najdou smysl
trávení volného ãasu pﬁi sportovních aktivitách. To je pﬁece smyslem poﬁádání masov˘ch akcí typu
Sport bez pﬁedsudkÛ. Pﬁi‰lo sem od
nás tﬁiatﬁicet ÏákÛ. Myslím, Ïe jejich
síla bude pﬁedev‰ím ve fotbale.

Libor Hoﬁínek, Z· L. ·túra,
Ostrava-Poruba:
Na‰e ‰kola se
zapojila z toho
dÛvodu, Ïe dûti
mohou získat pﬁedstavu o sportovních disciplínách,
které nepatﬁí k jejich zaÏit˘m. Tﬁeba
ragby. Na to jich ‰lo ãtyﬁiadvacet a
stejn˘ poãet i na atletiku ãi fotbal.
Sport bez pﬁedsudkÛ je sv˘m zamûﬁením na ‰irokou dûtskou veﬁejnost
dobrou prevencí proti neÏádoucím
vlivÛm v na‰í souãasné spoleãnosti.

Jarmila Stoklasová, Z· Albrechtice u âeského Tû‰ína:
Vzali jsme sem
jedenadvacet na‰ich
dûtí. Nejen proto,
aby si zasportovaly,
ale také aby vidûly,
jak se organizují
takové vût‰í akce a
soutûÏe. Jsme pﬁece jenom z vesnice,
takÏe bude dobré, kdyÏ poznají jin˘
neÏ mal˘ stadion. Ten mûstsk˘ ve Vítkovicích je pro to ideální. Hodnû si slibujeme od celé akce, mohlo by to Ïáky
motivovat, pﬁitáhnout ke sportu…

Fotografická soutûÏ „Barvy OKD“ o vstupenky na Colours of Ostrava a dal‰í ceny

Vítûz obdrÏí také fotopass do svûta hvûzd
Vstupenka do svûta profesionálních fotografÛ a celebrit
hudebního nebe mÛÏe b˘t va‰e.
Spoleãnost OKD vyhlásila u
pﬁíleÏitosti blíÏícího se festivalu
Colours of Ostrava 2008 (10. – 13.
ãervence) velkou fotografickou
soutûÏ Barvy OKD. A vítûz
kromû jiného obdrÏí tzv. festivalov˘ fotopass, kter˘ jeho drÏitele
opravÀuje pohybovat se v místech, kam se bûÏn˘ divák nedostane.
Do soutûÏe se mohou zapojit
v‰ichni ãtenáﬁi Horníka – zamûstnanci nebo tﬁeba „jen“ pﬁíznivci
na‰í spoleãnosti.

Téma:

Úãastníci soutûÏe:

Ceny:

Je dáno názvem soutûÏe –
Barvy OKD. V Ïádném pﬁípadû
nemusí jít jen o fotky, které pﬁímo
souvisí s ‰achtami nebo horníky.
OKD zanechalo své barvy – pﬁíjemné a nûkdy i ménû pﬁíjemné –
v celém na‰em regionu.
Ostravsko a Karvinsko – aã
poznamenané tûÏební ãinností, má
mnoho krásn˘ch míst. Stejnû jako
mnoho krásn˘ch lidí. Je moÏné dát
na fotce tyto místa ãi lidi do souvislosti s OKD nebo s nûkter˘m
z hornick˘ch mûst... Ale zároveÀ
je moÏné jen jednodu‰e ukázat, Ïe
i ná‰ region je „barevn˘“.

Do soutûÏe se mohou pﬁihlásit
autoﬁi libovolného vûku, zamûstnání v OKD není podmínkou.
KaÏd˘ úãastník mÛÏe poslat nanejv˘‰ 5 fotografií.

1. místo:
Dvû vstupenky na pﬁedstavení
Shakespearovsk˘ch slavností na
Slezskoostravském hradû, dvû permanentky na Colours of Ostrava,
kniha „Ostravaci v‰em!“ a tzv. festivalov˘ fotopass umoÏÀující vstup
do zón, kam se diváci nedostanou.

Technické podmínky:
Do soutûÏe se pﬁijímají fotografie jen v elektronické formû (emailem nebo na CD).
Pﬁi fotografování zvolte vy‰‰í
rozli‰ení (nejlépe 300 dpi).
Zasláním fotografií dává autor
práva k vyuÏití fotek pro OKD.

2. – 10. místo:
Dvû permanentky na festival
Colours of Ostrava (pro kaÏdého
umístûného).
11. – 15. místo:
V˘pravná fotografická kniha
„Ostravaci v‰em!“

Léto
s OKD
Nejlep‰í fotografie budou zveﬁejnûny na festivalu Colours of
Ostrava, na internetov˘ch stránkách OKD a v t˘deníku Horník.

Uzávûrka:
Fotografie je tﬁeba dopravit
nejpozdûji do 30. ãervna 2008 na
adresy: po‰tou: OKD, útvar pro
PR a komunikaci, Proke‰ovo
námûstí 6/2020, 728 30 Ostrava
e-mailem: barvy@okd.cz
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Hornické mûsto s kulturní tradicí
Dny Karviné se vyvedly a líbila se i samotná Karviná

TIPY HORNÍKA
MÁTE RÁDI POUTù?
Pokud ano, pﬁijìte na radvanickou
pouÈ, která se koná v sobotu 28.
ãervna od 11 hodin na parkovi‰ti
OKD, Bastro. Nebudou chybût hry
a soutûÏe pro dûti, imitátoﬁi,
hudební soutûÏ nebo skupina Jiﬁí
Schelinger Revival. PouÈ bude
ukonãena v 21.45 ohÀostrojem.

Havíﬁov

KARVINÁ (bk) Program nabit˘
populárními jmény, pﬁívûtivé poãasí a historicky první spoleãn˘ koncert velkého dechového orchestru
Májovák a pûveckého sboru Permoník – takové byly leto‰ní Dny
Karviné, uspoﬁádané u pﬁíleÏitosti
oslav 740. v˘roãí zaloÏení mûsta.
Kdo pﬁi‰el, nelitoval. Hrál se
pop, rock, folk, country, bavilo se
na lidovou notu s ostravskou Hlubinou, vystoupila Moravská filharmonie se skupinou Hradi‰Èan a
hned tﬁi dechové soubory – Mûstsk˘ dechov˘ orchestr z polského

Rybnika, litevsk˘ Oktawa & Ritmas a samozﬁejmû uÏ vzpomínan˘
Májovák, kter˘ souãasnû oslavil i
vlastní 100. narozeniny. Nechybûly
akce pro dûti a dal‰í atrakce.
A do krásy se rozzáﬁila i celá
Karviná, získávajíc uznání v oãích
místních i pﬁespolních. „Jsem
nad‰ená, námûstí je tu fakt moc
hezké a jsou tu neobyãejnû milí
lidé,“ ﬁekla napﬁíklad vedoucí
taneãní skupiny Epizod z druÏebního polského mûsta Wodzis∏aw Âlàski Agnieszka Wizner.
„V parku jsme byli, v‰ude jsme

Ostravsk˘ hornick˘ folklor pﬁedvedl soubor Hlubina.

si to tu pro‰li a máte to tu opravdu
v‰echno pûknû nachystané. Jezdíme sem ãasto a v Karviné se nám
moc líbí,“ notovala si s ní podnikatelka z jihomoravsk˘ch Pole‰ovic
Marie Ingrová.
A smysl v˘roãních oslav? Snad
nejlépe to vyjádﬁil ‰éfdirigent Májováku Milan BystroÀ. „Myslím si, Ïe
dne‰ní Dny Karviné jsou velkou
chloubou mûsta. Ukazují, Ïe Karviná
není jen hornické mûsto, ale Ïe je to
hornické mûsto s bohatou kulturní
tradicí,“ ﬁekl v anketû pro Horníka.
Obãané Karviné mohou b˘t py‰ní.

Fr˘dek-Místek

Ostrava

PRÁZDNINY ZAâÍNAJÍ V ZOO
Zahájit prázdniny náv‰tûvou zoo
zadarmo? Îádn˘ problém! V sobotu 28. ãervna staãí do ostravské
zoologické zahrady donést jak˘koliv vyslouÏil˘ elektrospotﬁebiã a
vstup je voln˘. Koná se tam ekologická akce pro celou rodinu.

Sobotní veãer patﬁil na fry‰tátském námûstí velkému hornickému dechovému orchestru Májovák,
kter˘ zde spolu s Permoníkem, ale hlavnû se sv˘mi posluchaãi, sympatizanty a pﬁíznivci oslavil 100.
FOTO: Bohuslav KrzyÏanek
v˘roãí zaloÏení.
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HURÁ NA PRÁZDNINY
Havíﬁovské dûti uvítají prázdniny v
pátek 27. ãervna na Letním koupali‰ti. Od 14.00 hodin pro nû vystoupí Petr Bende, skupina Maxim Turbulenc a havíﬁovské taneãní soubory. V pﬁípadû ‰patného poãasí bude
akce ve Spoleãenském domû.

ROCK A METAL V T¤INCI

Na tradiãním místû, stadionu
Borek, se v pátek 27. a v sobotu 28.
ãervna uskuteãní XVI. roãník festivalu Noc plná hvûzd. Na jedné
z nejvût‰ích akcí svého druhu
v republice se pﬁedstaví coby hlavní hvûzdy ãtyﬁicet let fungující britská legenda Nazareth, thrashmetaloví Filipínci z USA Death Angel
(na snímku) a powermetaloví
Nûmci ﬁíkající si Primal Fear. Dále
metalová ãi rocková ‰piãka, ale i
nadûjné mladé kapely z âeska a
Slovenska.
SUPERHVùZDA NA OSTRAVICI

KVA· V MARYâCE
UÏ jen do nedûle 29. ãervna bude
pﬁístupná v˘stava obrazÛ v havíﬁovské galerii Maryãka, nazvaná Luãina oãima v˘tvarné skupiny KVA·.

Orlová
VESELÉ PRÁZDNINY
Ráznû a zvesela zahájí leto‰ní
prázdniny také dûti z Orlové. Akce
Hurá prázdniny, kterou poﬁádá
Stﬁedisko volného ãasu KOTVA v
místnostech Domu kultury mûsta
Orlové, vypukne v pátek 27. ãervna v 16.00 hodin.

Okouzlily i maÏoretky litevské kapely Oktawa & Ritmas.

Novácká superstar Aneta Langerová (na snímku) se pﬁedstaví v
nedûli 29. ãervna od 20.30 hodin
publiku v Ostravici na místním
koupali‰ti koncertem sv˘ch nejpopulárnûj‰ích hitÛ.

Pro dûti byla pﬁipravena ﬁada nejrÛznûj‰ích soutûÏí a her.

Dny Karviné byly super, teì ãekáme v Pole‰ovicích
Leto‰ní Dny Karviné ve‰ly do historie. Jak je vnímali a
hodnotili jejich úãastníci? Na to jsme se zeptali na námûstí
nûkolika z nich.
Vítûzslav DoleÏal (50),
Milan BystroÀ (73), ‰éfdispeãer na dole Darkov, dirigent velkého dechového
Karviná: Nejsem sice kar- orchestru Májovák, Havívinsk˘ rodák, ale bydlím tu ﬁov: Myslím si, Ïe dne‰ní
uÏ dlouho a myslím si, Ïe Dny Karviné jsou velkou
podobné oslavy k mûstu chloubou mûsta. Ukazují, Ïe
patﬁí. A musím ﬁíct, Ïe Karviná není jen hornické
leto‰ní Dny Karviné se mi mûsto, ale Ïe je to hornické
moc líbí. Jsou skvûle orga- mûsto s bohatou kulturní
nizované, nabízejí snad tradicí. Nemohu nepﬁipov‰echny Ïánry a zábavu pro menout, Ïe leto‰ní oslavy se
v‰echny
kryjí se st˘m
vûkové katev˘roãím
gorie vãetnû
Májováku a
dûtí. Atmoje to velmi
sféru hodnû
dobré proovlivnilo
p o j e n í .
poãasí, je to
Májovák uÏ
p r o s t û
sto let ‰íﬁí
super!
hornické tra-

dice doma i ve svûtû a neodmyslitelnû patﬁí ke kulturnímu klimatu mûsta Karviné.
Jaroslav Stadtherr (56),
hornick˘ dÛchodce, Karviná:
Je to moc hezk˘ záÏitek,
kter˘ by se podle mého
mínûní
mûl
opakovat
v podobném mûﬁítku ãastûji.
Normálnû v letním období
lidé vymizí z centra mûsta uÏ
po páté. Dnes je jich tady
plno, mûsto Ïije a to je nádherné.
A
dne‰ní program? Velice
pûkn˘,
od
folkloru po
moderní
hudbu, zkrátka pro kaÏdého nûco.

Martina Tﬁaskalíková
(32), uãitelka, Karviná:
Leto‰ní Dny Karviné se
konají u pﬁíleÏitosti 740.
v˘roãí zaloÏení na‰eho
mûsta. Myslím si, Ïe by si
lidé
mûli
pﬁipomínat
mnohá v˘znamná data z
na‰í historie a obracet se ke
sv˘m koﬁenÛm. A program
je opravdu krásn˘. Byla
jsem tady uÏ vãera (v pátek
20. ãervna – pozn. red.),
kdy
tady
vystupovala
Moravská
filharmonie
se skupinou
Hradi‰Èan.
Bylo to velice
hezké,
hodnû mû to
nadchlo.

Gabriela Mrózek (?),
v domácnosti, Karviná: Dny
Karviné se mi vÏdycky líbily.
Také dnes je tu fajn, je hezké
poãasí, vystupují skvûlé soubory a veãer bude je‰tû Májovák s Permoníkem, na to se
tû‰ím. Myslím si, Ïe podobné
akce jsou prospû‰né. Je to
prezentace mûsta a ukázka
místní kultury. Myslím si, Ïe
je to dÛleÏité i pro obãany.
Aby vidûli, Ïe se v Karviné
nûco dûje, a ne, jak nûkdo
ﬁíká, „tu nic
nima“. Není
to pravda.
V Karviné se
poﬁád nûco
dûje,
je
jenom tﬁeba
si
umût
vybrat.

Marie Ingrová (49), podnikatelka, Pole‰ovice, jiÏní
Morava: Jsme tady na
náv‰tûvû u sestﬁenice a oslavy v˘roãí 740 let mûsta Karviné se nám opravdu moc
líbí. V parku jsme byli,
v‰ude jsme si to tu pro‰li a
máte to tu opravdu v‰echno
pûknû nachystané. A tím
bych vás chtûla pozvat také
k nám, do Pole‰ovic. 6. záﬁí
máme obnovené vinobraní.
Je to velká a krásná událost,
která
má
‰Èávu. Pﬁijìte,
vínka
dobrého
popijete
a
odnesete si
hodnû pûkn˘ch záÏitkÛ!
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Zábava
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O KNIHU

ZASMÁNÍ

Tajenka: „Poslechnûte, sestro!“ vyjede na spolupracovnici primáﬁ psychiatrie. „Jak mi zdÛvodníte, Ïe pacient Doubek má
celá záda posázená modﬁinami?“ „Lehce, pane primáﬁi. Ten rozvern˘ masochista si zaplatil skotské stﬁiky...“ (dokonãení v tajence)
Staroarménské mûsto
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Ïe dáma má vÏdy pﬁednost...
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Rusovláska povídá blond˘nce:
„Pﬁedstav si, Ïe jsem své 15leté
dceﬁi na‰la v kabelce ‰minky!
VÛbec jsem nevûdûla, Ïe se maluje!“ Blond˘nka jí na to odpoví: „To
já jsem na‰la své dceﬁi v kabelce
balíãek s prezervativy. A pﬁedstav
si, Ïe jsem vÛbec nevûdûla, Ïe má
pinìoura!“

SUDOKU

2. DÍL
TAJENKY

Nealkoholick˘ nápoj

Potkají se tﬁi Ïraloci. Jeden ﬁíká:
„Pﬁedstavte si, seÏral jsem Maìara
a je‰tû stále mû pálí ﬁiÈ.“ Druh˘ na
to: „To nic není, já jsem seÏral ruského generála a ví‰ jak to bolí, kdyÏ
seru ty metály?“ Tﬁetí Ïralok: „To
nic není, já jsem seÏral policajta a
ten byl tak dut˘, Ïe se teì nemÛÏu
ani ponoﬁit.“

JAK LU·TIT SUDOKU:
ZpÛsob
drÏení
zbranû

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

Slovensky
„jestliÏe“

Element
chÛze

Tajenka z minulého ãísla: „Mami, taÈka ﬁíká, Ïe jsi ãarodûjnice.“ „Neotravuj a bûÏ nu ﬁíct, Ïe ho promûním v Ïábu.“
PomÛcky: Enge, GBO, MKE.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Anna Thimová z Ostravy. Prosíme
v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
21. 3. – 20. 4.

od 26. ãervna do 2. ãervence 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Pozitivnû na vás
zapÛsobí vliv osoby,
jejíÏ názory pro vás
byly vÏdy dÛleÏité.
Zmûníte nûkteré neudrÏitelné postoje a vzdáte se jisté
nereálné pﬁedstavy. MÛÏe se stát, Ïe
vám to nûkdo vyãte nebo se bude
po‰klebovat, ale tím se nedejte
zmást. Pobaví vás dospívající dûti,
ale nesmíte to na sobû dát znát.

Rozhodnû neprodûláte, kdyÏ se otevﬁete
nov˘m nápadÛm a
pﬁijmete návrhy, se
kter˘mi za vámi pﬁijdou pﬁátelé a va‰e dospûlé dûti.
Planety doporuãují pozornû naslouchat tomu, co ﬁíká va‰e okolí. Va‰e
vlastní návrhy ‰anci na úspûch
nemají, ale máte pﬁíleÏitost podílet
se na realizacích cizích nápadÛ.

Ozve se váÏn˘ zájemce ochotn˘ pﬁijmout
va‰i nabídku na prodej auta, bytu ãi jiné
nemovitosti. Konstelace planet nûjak˘ zvlá‰tû velk˘ zisk
neslibuje. Chcete-li si vydûlat, musíte b˘t opravdu pﬁesvûdãiví. Znovu
vám zaãne nadbíhat ctitel, jehoÏ jste
odmítli. Zﬁejmû jste byli ohleduplní
a on si va‰e slova vysvûtlil po svém.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

24. 8. – 23. 9.

SeÏenete atraktivní
zakázku nebo vymyslíte nûco, co by mohlo
va‰i firmu postavit na
nohy. Jdûte s tím
rovnou za majitelem nebo ﬁeditelem, plody va‰í nápaditosti by mohl
snadno sklízet nûkdo jin˘. Pﬁíjemné
chvíle strávíte ve spoleãnosti star˘ch pﬁátel. R˘suje se moÏnost
navázat pﬁeru‰ené kontakty. Vûnujte více pozornosti svému zdraví.

V souvislosti s jedním
problémem se budete
muset sejít s b˘val˘m
kolegou a projít spoustu zaÏloutl˘ch papírÛ
a zaprá‰en˘ch disket. Chcete-li
dosáhnout svého, musíte prokázat
trpûlivost a urãité analytické schopnosti. Náladu vám spraví setkání
s pﬁáteli, které se mÛÏe trochu protáhnout. Z toho vyplyne pár dní
tiché domácnosti.

KdyÏ o to budete stát,
mÛÏete si s nadﬁízen˘mi domluvit zmûnu
nûkter˘ch nevyhovujících pracovních podmínek. Jedin˘m tématem, kterému
je tﬁeba se vyhnout, je vá‰ plat.
NemÛÏete chtít v‰echno najednou.
Horké chvíle vás ãekají v pﬁípadû,
Ïe se ucházíte o pﬁízeÀ atraktivní a
dobﬁe situované osoby opaãného
pohlaví.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 9. – 23. 10.

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Nabízí se vám ojedinûlá moÏnost vyuÏít
pﬁíznivé planetární
konstelace, která vám
poskytne mimoﬁádnou sílu a energii. Bude se vám
daﬁit zejména v oblastech spojen˘ch
s ekonomikou a financemi. Nenápadnû, ale velmi pÛsobivû dokáÏete
vyzdvihnout své pﬁednosti v porovnání s konkurenty. Ke svému okolí
budete velmi vnímaví.

Cizí zájmy a problémy by vám mohly pﬁidûlat tolik starostí, Ïe
podceníte nebo pﬁehlédnete nadûjnou
investici a v˘hodnou koupi. Nechtûjte se rozdat a padat únavou pﬁi
plnûní cizích povinností, myslete i
na sebe. Jsou chvíle, kdy trochu
egoismu ne‰kodí. Na obzoru je
‰Èastn˘ konec va‰ich milostn˘ch
problémÛ.

Pozor na chytráky
spoléhající na va‰i slabou pamûÈ. Budou
bezosty‰nû tvrdit, Ïe
jste jim kdysi nûco slíbil a doÏadovat se va‰í pomoci.
Nedejte se zmást a ráznû je vyprovoìte ze dveﬁí. Optimistiãtûj‰í
pohled na svût získáte díky milé pﬁíhodû s opaãn˘m pohlavím. Nová
známost v˘raznû zvedne sebevûdomí pﬁedev‰ím star‰ím roãníkÛm.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

TûÏko se ve va‰í blízkosti najde nûkdo,
kdo by staãil va‰emu
tempu. Jakmile zavûtﬁíte dobrou pﬁíleÏitost, zmobilizujete síly a urãitû si ji
nenecháte uniknout. V‰echna
lákadla pÛjdou stranou, nikomu
nedovolíte, aby vás rozptyloval
hloupostmi. Známí a kolegové vám
mohou vytknout aroganci a pﬁehnané ambice, ale vá‰ úspûch je umlãí.

21. 1. – 19. 2.

Nevûﬁte tomu, Ïe
kdyÏ upﬁímnû ﬁeknete
známému, co si myslíte o jeho schopnostech ãi ‰ikovnosti, Ïe
mu nûjak pomÛÏete. Tohle sly‰et
nechce, oãekává od vás lichotky a
uznání. Pokud na to nemáte, radûji
se mu zdaleka vyhnûte. Budete
muset odjet na sluÏební cestu
nûkam, kde jste poslednû nedopadli nejlépe.

NÁ·

RECEPT

Skládané ﬁezy
Potﬁebné pﬁísady:
Na tûsto: 4 Ïloutky, 5 polévkov˘ch lÏic teplé vody, 10 dkg cukru,
20 dkg polohrubé mouky, 10 dkg
kokosu, 1 prá‰ek do peãiva, 4
polévkové lÏíce mléka, sníh z bílkÛ.
Na skládané pi‰koty: pi‰koty,
domácí rybízová marmeláda, 4
polévkové lÏíce ‰lehaãky s 2 kostiãkami ãokolády na vaﬁení.
Na potﬁení a sypání: 1 zakysaná
smetana, 1 vanilkov˘ cukr, mlet˘
kokos a ãokoládová poleva.
Postup pﬁípravy:
Îloutky, vodu a cukr vy‰leháme
do husté pûny, pﬁidáme mouku s

V¯ROKY

prá‰kem do peãiva, kokos, mléko a
nakonec tuh˘ sníh z bílkÛ. Tûsto
vlijeme na vymazan˘ a vysypan˘
plech a do tûsta naskládáme pi‰koty, které jsme si pﬁedtím spojily
vÏdy dva k sobû marmeládou.
Dáme péct.
Mezitím si v mikrovlnce dáme
rozpustit ãokoládu ve ‰lehaãce a po
upeãení smûs cik cak nalijeme lÏící
na pi‰koty. Pak si je‰tû rozmícháme
zakysanou smetanu s jedním vanilkov˘m cukrem buchtu nahoﬁe
potﬁeme, posypeme mlet˘m kokosem a úplnû na závûr cik cak pocákáme ãokoládovou polevou. Dáme
zatuhnout do chladniãky a krájíme
rozleÏené aÏ druh˘ den.

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„Lidské srdce je jako ml˘nsk˘
kámen: kdyÏ pod nûj nasypete p‰enici, mele, drtí ji na mouku; kdyÏ
nenasypete nic, mele také a drtí
Luther
samo sebe.“


„Za star˘ch ãasÛ muÏové studovali sami pro sebe, dnes muÏi studují, aby na jiné udûlali dojem.“
Konfucius

20. 2. – 20. 3.

Poznáte nûkoho, kdo
vám rád pomÛÏe
s va‰imi plány. Kdyby
‰lo o osobu opaãného
pohlaví, váÏnû hrozí,
Ïe vás budou její pﬁednosti spí‰e
rozptylovat. Do dramatické situace
se dostanete bûhem jízdy veﬁejn˘mi
dopravními prostﬁedky. Dívejte se
pozornû kolem sebe. Pﬁijdete na
zpÛsob, jak se dohodnout s nabrou‰en˘mi pﬁíbuzn˘mi.
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Beran

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:
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Servis
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Co dûlat, aby nám nevykradli byt
Základem je opatrnost, obejít bychom se nemûli ani bez dobrého zámku a alarmu
koberec v pokoji, do zásuvek a
mezi prádlo v loÏnici ãi do kredence v kuchyni. Pachatelé vloupání
do bytÛ a domkÛ tato místa dobﬁe
znají. PenûzÛm je nejlépe v bance.
Nebo v trezoru, kdyÏ je zabudován
dobﬁe, nebude mít zlodûj ãas se
s ním zdrÏovat. Do sejfu patﬁí i
‰perky, o ty se pachatelé zajímají na
druhém místû. Pak následuje elektronika – tady je dobré ukr˘t záruãní listy. Kradou se totiÏ i ty, kvÛli
snaz‰ímu zpenûÏení pﬁístrojÛ. U
elektroniky doporuãujeme pro
budoucí moÏnou identifikaci
poznamenat si v˘robní ãísla.

doma! Nevybírají po‰tu ãi letáky ze
schránek, v oknech se nesvítí,
nikdo jim na domácnost nedává
pozor. I podle toho si zlodûji tipují.
Dále si vybírají dveﬁe, které pÛjdou
nejsnadnûji, nejrychleji otevﬁít.
MnoÏí se nám i vloupání do pﬁízemních bytÛ panelov˘ch domÛ – a
nájemníci nemusí b˘t vÛbec na
dovolené. Mnozí byli takto vykradeni, kdyÏ v noci doma klidnû spali.
Staãí, kdyÏ je teplo a nechají kvÛli
vûtrání otevﬁené okno ãi balkon.
Existuje profil zlodûje-bytaﬁe?
âasto jsou to recidivisté. Této
trestné ãinnosti se dopou‰tûjí opakovanû a mívají na svûdomí série
vloupání. Zlodûji bytaﬁi b˘vají star‰í, zku‰enûj‰í, dá se ﬁíci, Ïe pﬁes tﬁicet let vûku. Existují i mlad‰í, jejich
specialitou je vloupání oknem ãi

Jde skuteãnû o letní záleÏitost?
Pﬁípady vloupání do bytÛ ãi
rodinn˘ch domkÛ máme hlá‰eny
cel˘ rok, av‰ak v letním období je
jich jednoznaãnû nejvíce. Lidé
bohuÏel dávají najevo, Ïe nejsou

Máte recepty proti vykradení?

Policejní preventisté nabízí recepty (v˘ﬁez vpravo dole) proti tomu,
aby nás doma nenav‰tívili nezvaní hosté (v˘ﬁez vlevo dole).
pﬁes balkony. Jsou mezi nimi atleti,
kteﬁí slaÀují ze stﬁechy. Pachatelé
pracují v partách i sami – je to tak
pÛl na pÛl. Lupu se zbavují i tak, Ïe
ho nabízejí na místech pro prodej
neobvykl˘ch. Nekoupíme-li pﬁedmût s pochybn˘m ãi podezﬁel˘m
pÛvodem, lidovû ﬁeãeno, kazíme
jim k‰eft.
Jaká je jejich nejãastûj‰í koﬁist?
Na prvním místû peníze v hotovosti. Ty rozhodnû nepatﬁí pod

Opatrnost a zabezpeãení. Do
toho druhého je zapotﬁebí investovat. Zámek by mûl b˘t bezpeãnostní, totéÏ platí pro dveﬁe. Dají se
zesílit zárubnû, poﬁídit ochrana
proti vysazení na panty. Okna
nenechávat zbyteãnû otevﬁená,
kdyÏ nejsme doma. Proti rozbití je
moÏno skla ochránit fóliemi. Skvûlou vûcí je alarm! Houkající popla‰né zaﬁízení zlodûje znervózní, kdyÏ
pﬁedá o vloupání signál nûkam
dále, je‰tû lépe. Kde je alarm,
zÛstane pachatel minutu dvû.
PomÛÏe i domluva se sousedy,
mohou hlídat a vybírat schránku. O
svûtlo v bytû se postará stmívaã.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

placená inzerce
R139/26

FR¯DEK-MÍSTEK Léto je tady,
dovolená volá… a zlodûjÛm-bytaﬁÛm zaãíná sezona! Desítky obyvatel b˘vájí v tomto ãase „poctûny“
nezvanou, nevítanou náv‰tûvou.
Utrpí tím nejen jejich majetek, ale i
soukromí. Policisté pﬁitom v kraji
dopadnou asi ãtyﬁicet procent
vykrádaãÛ bytÛ a domkÛ. Více uÏ o
této problematice poví nadpraporãík Ivan Îurovec, mluvãí okresního
policejního ﬁeditelství ve Fr˘dkuMístku.

26. ãervna 2008

Inzerce
V·E PRO VÁ· ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVOD≈OVACÍ TECHNIKU

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

RPSN jiÏ od 9,51%
R2/26

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

Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice
100 m vpravo za mostem
Rudná–Fr˘decká smûr Vratimov

R124/26
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VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

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

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

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

Ostatní:

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00
SOBOTNÍ PRODEJ

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

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

R 131/26

R122/26

R 17/26

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

LÉTO V BESKYDECH

Novinka od 15. 6. 2008

TESLA – rekreaãní zaﬁízení u pﬁehrady
na Horní Beãvû cca 15 km od RoÏnova
pod Radho‰tûm nabízí rekreaãní pobyty.

ZAMùSTNANCÒM OKD
✧ PRODEJ
• Star‰í sedací soupravu, rozkládací gauã, konferenãní stolek leskl˘ mahagon, 2 kusy toãit˘ch kﬁesel na chromovan˘ch noÏkách.
Velmi zachovalé. Cena 1 000 Kã.
Inf. na tel.: 604 402 255. B221/26

ZDARMA

• Cihlovû ‰ed˘ koãárek, nafukovací kola, v záruce. Cena 2 000 Kã.
Inf. na tel.: 607 144 669. B228/26
• Nenároãné mamince tﬁi ta‰ky
obleãení pro chlapce vûk 1,5 aÏ 2
roky. Jako bonus ta‰ka teplej‰ích
souprav. Cena dohodou. Inf. na
B229/26
tel.: 607 144 669.

• Rodinn˘ dÛm v Havíﬁovû-Îivoticích, 4+1, pozemek 2 000 m2.
Inf. na tel.: 603 870 618. B222/26

✧ KOUPù

• Rodinn˘ dÛm v Dolních Marklovicích (Petroviãe u Karviné),
9+3, podsklepen˘, zateplen˘,
plastová okna, dvojgaráÏ, pozemek 8a. Inf. na tel.: 604 129 174.

• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
Inf. na tel.: 603 775 296. B230/26

B223/26

• Kombinovanou lednici ARDO,
bílá barva, objem 222 l (chladniãka 182 l, mrazák 40 l), energetická tﬁída A, sklenûné police,
spotﬁeba 0,75 kWh/24 hod.,
nehluãná, ekologické chladicí
médium. Cena – levnû, ústní
dohoda. Inf. na tel.: 732 241 631,
B224/26
736 428 669.
• Rekreaãní chatu v Beskydech
(Staré Hamry), velmi pûkné prostﬁedí, pozemek 850 m2, dobr˘
dojezd. Prohlídka dle domluvy.
Cena dohodou. Ihned volná. Inf.
B225/26
na tel.: 606 444 428.
• Dvoje chlapecké polobotky
BaÈa, velikost ã. 22, jako nové.
Cena za pár 100 Kã. Inf. na tel.:
B226/26
607 144 669.
• Liftingové krémy firmy Oriflame, denní a noãní, v˘hra. PÛvodní cena 1 200 Kã, nyní 600 Kã.
Inf. na tel.: 607 144 669. B227/26

• Vyﬁazenou gumu z pásov˘ch
dopravníkÛ, nejlépe naﬁezanou
na ‰íﬁku 30 cm. Pod plot. Nabídnûte. Inf. na tel.: 595 171 437.
B231/26

✧ BYTY
• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B232/26
tel.: 775 370 371.
• Vymûním byt 2+1 II. kategorie,
3. patro, v Karviné-Novém
Mûstû (u gymnázia), s plynov˘m
topením, za byt 1+1, I. kategorie
v Havíﬁovû-·umbarku (nejlépe
II. etapa, panelov˘ dÛm, max. do
1. patra). Inf. na tel.: 723 510 678,
B233/26
728 548 008.

Volejte inzertní oddûlení

ZAVOLEJTE 774 828 496

596 264 801

Ubytování na pokojích, nebo v bungalovech.

T˘denní pobyt s polopenzí
2940 Kã dospûlí, dûti do 12 let 2345 Kã
dûti do 3 let bez nároku na sluÏby zdarma.
Snídanû – formou bufetu,veãeﬁe v˘bûr z menu
KaÏdou nedûli a ãtvrtek Ïivá hudba, grilování.
Informace na: www.rstesla.cz,
tel.: 571 645 188, 603 233 900

✧ AUTO-MOTO

v˘voj – v˘roba – prodej – servis
Vá‰ dodavatel malé mechanizace

• Prodám Peugeot 206, tmavû
zelená metalíza, hatchback
(5dvéﬁ.), 1.1 l benzín, najeto 65
tis. km, r. v. 2000, 1. majitel, 2
sady kol, el. okna, centrál + dálkové ovládání, alarm, autorádio.
Cena 130 000 Kã. Informace na
B234/26
tel.: 737 301 505.
• Prodám ·kodu Octavii 1,9TDi r. v. 1998, najeto 141 000 km nafta, zelená metalíza, klimatizace, xenonová svûtla, el. okna +
zrcátka, v˘‰kovû nastavitelná
pﬁední sedadla + volant, zámek
ﬁadicí páky, dálkové ovládání +
alarm, rádio SONY + MP3, nové
rozvody + olej + filtry, litá kola,
garaÏováno, dobr˘ stav. Cena
149 000 Kã. Informace na tel.:
B235/26
728 380 165.
• Prodám základní stﬁe‰ní nosiã na
Seat Cordobu, zn. Picola. Cena
900 Kã. Informace na tel.:
B236/26
604 660 791.
• Prodám 5dvéﬁov˘ Citroen C1,
zánovní, rok v˘roby 2006, obsah
998 cm3/55 kW, najeto 6 300 km,
spotﬁeba 4,1 – 4,6 – 5,5 l/100 km,
tmavo‰edá metalíza. Cena
179 000 Kã (pÛvodní cena
246 900 Kã). Zdravotní dÛvody.
Informace na tel.: 605 252 761.
B237/26

R93/26

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

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

R135/25

Až 500 tis. na ZAVOLÁNÍ!
!Soukromý INVESTOR!
Zástavy, exekuce,
přeúvěrování dluhů.

Chcete inzerovat?
R 138/26

Hit roku 2008!!!
R129/26

Nový zahraniční investor!
Rychle, všem i bez příjmů.
Řešíme exekuce.
I směnka!
Nabízím spolupráci
+ auto + telefon
Tel.: 731 129 009, 739 320 273

R101/26

PŮJČKA NA KLÍČ!

Nebankovní pÛjãka

PNEUMATICKÉ A HYDRAULICKÉ NÁ¤ADÍ,
ZVEDACÍ ZA¤ÍZENÍ, DÒLNÍ STROJE

tel./fax: +420 596 943 410
e-mail: pdprofi@pdprofi.cz, www.pdprofi.cz

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA
V âERVNU 2008
• Investice stavební (ISTAV)

89, 91

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

36, 48, 105, 211
–

• Opravy stavební (OSTAV)

–

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

–
–

˚elbetowy
kolos
bez
niespodzianek
Górnik
Wie˝a basztowa pos∏usznie osun´∏a si´ na przewidziane miejsce
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GoÊcie z Rybnika zachwycili nie tylko muzykà, ale równie˝ urodà
Zdj´cia: Bogus∏aw Krzy˝anek
ma˝oretek.

Karwina 740-letnia
Dni górniczego miasta z polskimi akcentami
KARWINA (bk) W przyjemnym i
pogodnym nastroju obchodzi∏o w
ostatnich dniach minionego tygodnia swoje 740-lecie górnicze miasto Karwina.
Rocznicowe obchody zainaugurowa∏ w piàtek 20 czerwca w Miejskim Domu Kultury uroczysty kon-

Tak taƒczy si´ w Wodzis∏awiu Agnieszka Kozielska z „Epizodu” pokazuje taneczne sztuczki wprost na rynkowej tafli.

TEMAT

cert Êwi´tujàcej w tym roku 100-lecie
swego istnienia wielkiej górniczej
orkiestry d´tej „Májovák”. Bogaty
program przygotowano na sobot´ 21
czerwca. Na trzech scenach w Parku
im. BoÏeny Nûmcowej mo˝na by∏o
pos∏uchaç muzyki popularnej, rockowej, folkowej czy country, na
czwartej scenie na frysztackim rynku
lecia∏ program na ludowo z ostrawskim zespo∏em folklorystycznym.
„Hlubina” oraz koncerty orkiestr
d´tnych – orkiestry miejskiej z Rybnika, litewskiej „Oktawy & Ritmas“
oraz – jak˝e inaczej – karwiƒskiego
jubilata „Májováka”.
Ani tym razem nie zabrak∏o w
obchodach akcentów polskich.
Oprócz muzyków z Rybnika na scenie rockowej pojawi∏y si´ polskie
grupy „Chemical Garage” i „Infinity”, zaÊ program na rynku zainaugurowa∏y grupy taneczne z partnerskich miast Karwiny – „Paradoks”
z Jaworzna oraz „Epizod” z Wodzis∏awia Âlàskiego. „Jestem zachwycona, rynek jest uroczy, program
wspania∏y, co wi´cej, przyj´to nas
tu niezmiernie mi∏o, jest super!” –
podzieli∏a si´ wra˝eniami z pobytu
w Czechach szefowa hip-hopowego
„Epizodu” Agnieszka Wizner.

TYGODNIA

Turystyczne per∏y w Êlàskiej koronie
TARNOWSKIE GÓRY (am)
Zabytkowa Kopalnia Rud SrebronoÊnych oraz Sztolnia Czarnego
Pstràga w Tarnowskich Górach
mo˝e byç jednà z dziesi´ciu najwi´kszych atrakcji turystycznych
województwa Êlàskiego. Wybiorà je
internauci. Kandydatury takich
najpi´kniejszych i najcenniejszych
miejsc ju˝ sà rejestrowane. G∏osowanie trwa do 30 sierpnia 2008 r.
Szczegó∏y wakacyjnej zabawy
mo˝na znaleêç w serwisie naszemiasto.pl. „Per∏y w Koronie Województwa Âlàskiego” majà wy∏oniç
mieszkaƒcy regionu. Kandydatury
wraz z krótkim uzasadnieniem
nale˝y przesy∏aç pod adresem email: konkurs@naszemiasto.pl.

DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW

¸adunki zrobi∏y swoje...

Obalona wie˝a to zawsze ciekawy obiekt dla fotografików.
ale pierwsza basztowa. Brakowa∏o
wi´c doÊwiadczeƒ. ObawialiÊmy si´
przede wszystkim tej olbrzymiej
masy, co to zrobi, kiedy uderzy o
teren. W koƒcu jednak wie˝a po∏o˝y∏a si´ dok∏adnie w wyznaczonym
miejscu i nie by∏o ˝adnych przykrych niespodzianek”.
˚elbetowa wie˝a basztowa by∏a
ostatnià z trzech wie˝y szybowych
KWK „Dukla”. Likwidacja zabudowaƒ by∏ej kopalni idzie szybkim
tempem. Ruch kopalni zatrzymano
w pierwszych dniach 2006 roku.

DziÊ z oko∏o 70 kopalnianych
obiektów pozosta∏o pi´tnaÊcie. Los
wie˝y podzieli jeszcze pi´ç z nich.
Jak ju˝ informowaliÊmy, obszar
kopalni przejmie nast´pnie spó∏ka
RPG Real Estate, zajmujàca si´
zagospodarowaniem nieruchomoÊci spó∏ki w´glowej OKD. Przy
wspó∏pracy z miastem Hawierzowem zbuduje tu stref´ specjalnej
aktywnoÊci gospodarczej z elementami rekreacyjnymi.
TEKST I ZDJ¢CIA:
Bogus∏aw Krzy˝anek

...˝elbetowy kolos pos∏usznie k∏adzie si´ na ziemi´.

Wielka orkiestra d´ta „Májovák” na wystawie w bibliotece
KARWINA (bk) Do koƒca bie˝àcego miesiàca mo˝na w lokalach
Biblioteki Regionalnej na frysztackim rynku w Karwinie obejrzeç
wystaw´ fotografii obrazujàcych

histori´ i dzieƒ dzisiejszy wielkiej
karwiƒskiej górniczej orkiestry d´tej
„Májovák“. Wielokrotnie oceniany i
nagradzany zespó∏, Êwi´tujàcy w tym
roku 100-lecie dzia∏alnoÊci, promuje

muzyk´ i kultur´ górniczà w kraju i
na Êwiecie. Jednym z jego najwi´kszych mecenasów jest spó∏ka OKD.
Tylko bie˝àcy na rok przyzna∏a mu
pomoc wartoÊci 300 tys. koron.

OKD zap∏aci za remont polskiej szko∏y
Nauk´ w j´zyku polskim pobiera w powiecie karwiƒskim 745 dzieci
STONAWA Dzieci w Stonawie
mogà si´ cieszyç na nowà szko∏´.
Polska szko∏a podstawowa nie
„zapad∏a si´”, jak informowa∏y
niektóre media, ale szkody górnicze sà na niej widoczne. Remont
rozpoczà∏ si´ ju˝ na poczàtku

W Zabytkowej Kopalni Rud
SrebronoÊnych. Fot. B. Krzy˝anek

CARBOKOV

Górnik

HAWIERZÓW Z pewnym niepokojem, a nawet obawami czekano
na moment wysadzenia w powietrze pot´˝nej wie˝y basztowej na
terenie by∏ej Kopalni „Dukla“ w
Hawierzowie. Powód by∏ prosty.
Jak dotàd nikt w Czechach nie
pokusi∏ si´ o obalenie podobnego
obiektu, chodzi∏o wi´c o swoistà
premier´.
Dzieƒ próby nadszed∏ ostatecznie w czwartek 19 czerwca. Spory
t∏umik fotografików, dziennikarzy,
górników i zwyk∏ych ciekawskich
nie doczeka∏ si´ jednak sensacji. 96metrowy ˝elbetowy kolos o masie
oko∏o 16 tysi´cy ton na kilka chwil
przed godzinà pi´tnastà drgnà∏ i z
hukiem pos∏usznie osunà∏ si´ na ziemi´. Jak poinformowa∏ szef techniczny robót minerskich Jiﬁí Eliá‰,
do wysadzenia wie˝y u˝yto oko∏o
60 kilogramów materia∏u wybuchowego Ecodanubit, rozmieszczonych w 614 specjalnie wywierconych otworach.
„Przygotowania zaj´∏y 15 dni” –
powiedzia∏ Jiﬁí Eliá‰. „Wzi´∏o w
nich udzia∏ mniej wi´cej dziesi´ciu
pracowników. ¸adunki wybuchowe
zak∏adaliÊmy z moim zast´pcà Pﬁemyslem Svrãinà przez dwa dni,
wczoraj i dziÊ. OczywiÊcie, ja te˝
by∏em nerwowy. By∏a to wprawdzie
moja dwudziesta wie˝a szybowa,

Redakcja Horník-Górnik • Adres redakcji: Proke‰ovo nám. 6,
702 00 Moravská Ostrava • Redaktor kolumny: Mgr Bogus∏aw Krzy˝anek
E-mail: krzyzanek@volny.cz • Tel.: 596 264 801, Komórka: 728 864 125

czerwca, kiedy to dzieci szkolne
nie majà tyle nauki, a zakoƒczy si´
przed rozpocz´ciem nowego roku
szkolnego.
Front prac remontowych jest
stosunkowo szeroki. Roboty
budowlane polegajà na rekon-

strukcji p∏yty fundamentowej i
wzmocnieniu ca∏ego obiektu. Póêniej przyjdzie kolej na docieplenie
odkrytych miejsc oraz malowanie
fasady, ˝eby szko∏a znów sta∏a si´
ozdobà ca∏ej gminy. Cena rekonstrukcji przekroczy osiem milionów koron.
Polskie dzieci uczà si´ tymczasem w okolicznych szko∏ach. Spó∏ka OKD rozwozi im obiady, aby
dzi´ki „domowym potrawom”
czu∏y si´ w obcym Êrodowisku jak
we w∏asnej szkole. Jak poinformowano nas w polskim centrum
pedagogicznym w Czeskim Cieszynie, polska szko∏a w StonawieHo∏kowicach jest jednà z dziesi´ciu polskich podstawowych placówek szkolnych w powiecie karwiƒskim. Ucz´szcza do nich 745 dzieci.
Tekst i zdj´cie: Vladislav Sobol
Prace remontowe w polskiej
szkole w Stonawie ruszy∏y ju˝
w czerwcu.

12

26. ãervna 2008

Sport

Liga mistrÛ bez Baníku OKD Karviná
ManaÏer Pelech: „Nechceme doplácet na neschopnost Evropské federace!“
KARVINÁ (tam) Dvaadvacet let
mûli moÏnost fanou‰ci házenkáﬁÛ
Baníku OKD Karviná sledovat
svÛj t˘m v evropsk˘ch pohárech.
Letos o tento záÏitek pﬁijdou: pﬁestoÏe Baník získal titul, do Ligy
mistrÛ se nepﬁihlásil. A tady je
vysvûtlení manaÏera klubu Miroslava Pelecha:
„UÏ nám pﬁipadalo hloupé
poslouchat ty vûãné sliby Evropské
federace. Ta uÏ ﬁadu let tvrdí, jak se
Liga mistrÛ zmûní a stane se ekonomicky velmi zajímavou, ale skutek
utekl. Kluby z celé Evropy na úãast
ve v‰ech evropsk˘ch pohárech doplá-

cejí a vlastnû tím neschopnost Evropské federace podporují. Proto jsme se
rozhodli z tohoto kolotoãe vyskoãit.
Je rozdíl, jestli si úãast v Lize
mistrÛ platíte z rozpoãtu 200 nebo
20 milionÛ korun roãnû. Nás to ekonomicky dost omezovalo, nejsme
tak bohat˘ klub, abychom to mohli
dlouhodobû zvládat.
Rozhodli jsme se proto tuto
sezonu v Lize mistrÛ vynechat a
poﬁádnû se pﬁipravit na tu dal‰í. Dát
dohromady siln˘ a perspektivní
t˘m, kter˘ by mûl ãas se sehrát, a
také finanãní prostﬁedky, kter˘mi
bychom úãast v Evropû pokryli.

V této souvislosti chceme oslovit
dal‰í partnery vãetnû kraje ãi mûsta.
Na‰e pﬁedstava je, aby házenkáﬁsk˘
klub Baník Karviná reprezentoval
nejen spoleãnost OKD, ale cel˘
region. Uvidíme, jak to dopadne.
Tento krok nás mrzí vzhledem
k tradici, kterou u nás úãast v evropsk˘ch pohárech má, i kvÛli fanou‰kÛm. Ale rok oÏelíme a v okamÏiku, kdy budou podmínky úãasti
pﬁíznivûj‰í, do toho pÛjdeme znova.
UÏ u nás hrály prakticky v‰echny
nejlep‰í kluby Evropy, tak aspoÀ
fanou‰ci po kvalitní házené trochu
vyhladoví.“
Miroslav Pelech

Fotbalisté VOKD oslavili vítûzství v krajském pﬁeboru vítûzstvím
nad Lískovcem 6:2. A pak uÏ nad jejich hlavami létal trenér SvaFOTO: Pavel Majer
tonsk˘.

Kekrt povede Zubﬁí, nejvût‰ího rivala
REGION (tam) B˘val˘ trenér
Baníku OKD Karviná Jiﬁí Kekrt se
stal nov˘m lodivodem házenkáﬁÛ
Zubﬁí. Na trenérské laviãce ãeského
vicemistra vystﬁídal Ivana Harga‰e.
Jiﬁí Kekrt uÏ pÛsobil v Zubﬁí celkem ‰est let a získal dva mistrovské
tituly. Teì, po osmi letech, se na
místo ãinu vrací. „Z tehdej‰ího
t˘mu uÏ tady je pouze Opálka a
Titkov. Jinak je muÏstvo sloÏeno
z perspektivních a talentovan˘ch
hráãÛ,“ hodnotil po svém pﬁíchodu
zku‰en˘ kouã. „Jsem moc rád, Ïe
zÛstávám v ãeské extralize, v kontaktu se ‰piãkovou házenou.“
Veleúspû‰n˘ trenér pÛsobil je‰tû
na zaãátku leto‰ního roku v Karviné, teì se stal lodivodem nejvût‰í-

Z

Baník Karviná sice oslavil domácí titul, v osudí Ligy mistrÛ ale jeho jméno tentokrát nenajdete.
FOTO: Ivo Dudek

ho karvinského konkurenta –
Gumáren Zubﬁí. „Jako vyhlá‰ení
války klubu, kter˘ mû vyhodil, tak
to vidí pouze novináﬁi. Já to beru
jako ‰anci pracovat s mlad˘m
t˘mem, kter˘ by mohl Baníku konkurovat. Zubﬁí bylo v posledních
ãtyﬁech letech dvakrát druhé a dvakrát ãtvrté, takÏe je jasné, Ïe po‰ilhává po titulu. UÏ by to chtûlo
dotáhnout do konce, ale podle
mého názoru to je‰tû nûjak˘ ten
rok potrvá,“ myslí si Jiﬁí Kekrt.
Kvalitní kádr Zubﬁí, kter˘ vybojoval stﬁíbro v extralize i âeském
poháru, zÛstane Kekrtovi prakticky pohromadû. Zatím jedinou ztrátou je odchod Jakuba Kuli‰Èáka do
francouzského klubu Mulhouse.

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
Krajsk˘ pﬁebor: VOKD Poruba v.
Lískovec 6:2, âesk˘ Tû‰ín–Pustá
Polom 0:3, Staré Mûsto u Bruntálu–Petﬁkovice 2:3, Vratimov–Krnov
2:0, Fr˘dlant nad Ostravicí–Baník
Albrechtice 2:0, Lichnov–Bystﬁice
nad Ol‰í 2:3, Bohumín–L. Petrovice 1:3, Oldﬁi‰ov–Háj ve Slezsku 1:5,

Mezi ragbisty Havíﬁova najdete deset horníkÛ

koneãná tabulka: 1. VOKD Poruba
65, 2. Háj ve Slezsku 58, 3. Petﬁkovice 57, 4. Pustá Polom 55, 5. Krnov
51, 6. B. Albrechtice 49, 7. Lískovec
45, 8. Fr˘dlant 43, 9. â. Tû‰ín 41, 10.
Vratimov 38, 11. Bohumín 38, 12.
Oldﬁi‰ov 37, 13. Petrovice 31, 14.
Staré Mûsto 31, 15. Bystﬁice 29, 16.
Lichnov 1.

Adrenalin Cup
putuje do Opavy

Trenér Pavel Indrák: „Jsme zpátky a brzy chceme navázat na bronzové medaile“
HAVÍ¤OV (tam) B˘val˘ zámeãník Dolu Lazy Pavel Indrák má
dÛvod k oslavám. Jako trenér ragbistÛ Havíﬁova pﬁivedl svÛj t˘m
mezi elitu. Jeho svûﬁenci se vracejí po jednoleté pauze, nejvy‰‰í soutûÏ se bude novû jmenovat Top 10.
Postup jste si zajistili úãastí ve
finále Poháru âeské ragbyové
unie, kde jste navíc porazili Pﬁelouã 26:15, takÏe spokojenost?
„Byly to nervy do té doby, neÏ
jsme postoupili do finále. Pak uÏ
to z nás spadlo, splnili jsme cíl.
Bylo moc tûÏké hráãe pro finále
motivovat a v˘kon v prvním poloãase podle toho také vypadal. Po
ostﬁej‰í domluvû o pﬁestávce jsme
ale zápas zvládli a jako tﬁe‰niãku
na dortu jsme získali Pohár.“
Co dûláte pro to, aby úãast
mezi elitou nebyla jen epizodní
záleÏitostí?
„Kádr musíme kaÏdopádnû
posílit, jinak bychom moc ‰ancí
nemûli. A já budu brzy Ïádat o
prominutí druhé poloviny disciplinárního trestu, tak snad pomÛÏu
také.“

Deset hráãÛ z va‰eho t˘mu pracuje v OKD. Jak to jde se sportem
dohromady?
„Vût‰ina t˘mu pracuje v dolech
vãetnû asistenta trenéra Jiﬁího
Kuchaﬁíka, takÏe je to s pﬁípravou
trochu sloÏitûj‰í. Musíme skloubit
smûny s tréninky, ale musím ﬁíct,
Ïe nám jednotlivé ‰achty vycházejí vstﬁíc a ‰ichty klukÛm ochotnû
vymûÀují.“
Jak se na va‰ich hráãích projevuje práce v dole?
„Kluci pracují v dopravû, degazaci, v rubání i v jin˘ch oblastech,
jsou tedy fyzicky dost vytíÏení.
Nejvíce asi Patrik Kováãe, kter˘
maká pﬁímo v rubání. Ke konci
tréninku je to na nich dost poznat,
ale nedá se nic dûlat. Na profesionální ragby si v Havíﬁovû je‰tû
dlouho poãkáme.“
A kdy se doãkáme prvního titulu v historii?
„Na‰ím nejvût‰ím úspûchem je
bronz, na ten bychom chtûli brzy
navázat dal‰í medailí. Ale titul?
To bude fu‰ka, ale tﬁeba vás mile
pﬁekvapíme…“

T˘m sloÏen˘ témûﬁ v˘hradnû z horníkÛ vybojoval postup do Top 12.
FOTO: RC Havíﬁov

REGION (tam) Opavsk˘ t˘m
Internet Billboard se stal vítûzem
12. roãníku závodu extrémních ‰tafet s názvem Adrenalin Cup.
V ãeské obdobû závodu Dolomitan
Man startovalo rekordních 52
t˘mÛ.
Byla to jako kaÏd˘m rokem
uchvacující podívaná. V ideálním
poãasí na vrchol Lysé hory nejprve
vybûhli bûÏci jednotliv˘ch ‰tafet,
kteﬁí pﬁedali ‰tafetu paraglidistÛm.
Ti z Lysé seskoãili, pﬁedali pomysln˘ kolík cyklistÛm, kteﬁí na nejvy‰‰í vrchol Beskyd znovu vyjeli a do
posledního úseku ‰tafety poslali
kajakáﬁe. „Letos to byl je‰tû nároãnûj‰í závod neÏ loni,“ hodnotil traÈ
b˘val˘ cyklistick˘ reprezentant Jan
Hru‰ka, kter˘ loni dovedl svÛj t˘m
k vítûzství.
Letos se radovala opavská ‰tafeta v ãele s kajakáﬁsk˘m reprezentantem Mrázkem, mezi sedmi Ïensk˘mi t˘my vybojovalo titul druÏstvo s názvem DKNV stavební
Ïeny.
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