Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
14. dubna 2016 číslo 14 ročník 46

www.okd.cz

Údržba

3

4

Bezpečnost

12

Fotbal

Generální opravy
v úpravně ČSM

O sto procent
lepší

Na vyšší
(druhou) příčku?

Drtič, rozdružovač i pás,
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Průměr 70 let: 1 úraz/hod. 2015: 11/
měsíc. Přesto lze zlepšit!

Po Baníku Sokolov čeká Karvinou
Frýdek-Místek a Olomouc

Bezpečnostní heslo měsíce: Znalost předpisů je základem bezpečné práce.

Nový vlastník i vláda řeší situaci v OKD
Roman Pařík: Pro AHG je
nyní stěžejní, aby těžba
v OKD pokračovala dál.
A to se bez ﬁnanční
pomoci od státu
neobejde

Dale Ekmark: Pokud má váhu
hlas našich třinácti tisíc
zaměstnanců a jejich rodin,
žádáme vládu, aby zvážila
plán, který společnost OKD
předložila a který podpořila
i skupina AHG
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K záchraně dolů by mohl
přispět stát
Podle iDNES si majitelé OKD připravují argumenty, proč by měl
stát na záchranu dolů vyčlenit miliardy korun. Tak např. podle studie renomované poradenské ﬁrmy
Deloitte by v případě krachu OKD
dopady na státní rozpočet činily
v příštích šesti letech 33 miliardy
korun. „Pro nás je nyní stěžejní,
aby těžba v OKD pokračovala dál.
A to se bez ﬁnanční pomoci od státu neobejde,” říká mediální zástupce AHG Roman Pařík. Kolik
by přitom ﬁrma od vlády chtěla,
zatím nespeciﬁkoval. „Je nicméně jasné, že krach ﬁrmy by vyšel
stát dvakrát dráž než její restrukturalizace a postupný útlum těžby,” dodal.

Těžba vzrostla,
ceny uhlí klesly
KARVINÁ – Společnost NWR, mateřská
ﬁrma OKD, vytěžila
v 1. čtvrtletí letošního roku 1,873 milionu
tun uhlí. To je v porovnání se stejným
obdobím loňského roku o 95 tisíc tun
více. Ve sledovaném období vzrostly také
prodeje koksovatelného i energetického
uhlí. Opět ale výrazně klesly ceny, za které
se uhlí prodávalo. Koksovatelného uhlí
NWR prodala v objemu 1,121 milionů
tun. To je nárůst o zhruba 120 tisíc
tun. Energetického uhlí bylo objemově
prodáno méně – 805 tisíc tun. I přesto se
jedná v porovnání s prvními třemi měsíci
loňského roku o meziroční nárůst 240 tisíc tun. Zatímco na počátku roku 2015 se
koksovatelné uhlí prodávalo za průměrných 90 eur za tunu, letos to bylo jenom
76 eur. V případě energetického uhlí se
průměrná cena snížila z 56 eur na 47 eur
za tunu.
cel

Jednání vlády s majoritními vlastníky OKD o budoucnosti těžební společnosti zatím k jednoznačným závěrům nedospěla.

Upřednostňuje se
restrukturalizace
Je tedy logické, že skupina AHG
upřednostňuje státní podporu při
restrukturalizaci OKD a postupném uzavírání některých dolů.
Druhou variantou je podle studie
ﬁrmy Deloitte kompletní ukončení fungování OKD k 1. červenci 2016. Hlavní ekonom Deloitte
David Marek uvádí, že by v takovém případě přišlo o práci 13 tisíc zaměstnanců a navíc dalších
zhruba osm tisíc lidí v návazných profesích. V takovém případě – při započítání sociálních dávek, nižším výběru pojistného či
DPH – by byly dopady na státní
rozpočet zmíněných 33 miliard.
Restrukturalizace a postupný

útlum by si prý ze státního rozpočtu vyžádaly 17,4 miliardy korun.

Uvažuje se také
o jiném řešení
Podle iDNES studie Deloitte nevypočítala dopady scénáře případné insolvence a rozprodeje
majetku. V takovém případě by
některé doly mohly fungovat dál
buď pod státem, nebo novými majiteli. AHG se ale taková možnost
nelíbí a srovnává ji téměř s krachem OKD.
Podle uvedeného zdroje tomuto přirovnání oponuje obchodník
s uhlím Petr Paukner, který se nechal slyšet, že by si s podnikatelem Petrem Otavou některé doly
v insolvenci koupil. „Insolvence

je jediné řešení, ve kterém se
OKD očistí. Pak jsou některé doly
schopné fungovat dalších pět let,”
tvrdí Paukner.
Jak uvádí ČTK, mezi varianty, jak vyřešit situaci černouhelné společnosti OKD, patří podle
ministra ﬁnancí Andreje Babiše
odkoupení dluhů a akcií mateřské společnosti New World
Resources (NWR) státem nebo
společná ﬁrma. S touto možností
Babiš spolu s ministrem průmyslu Janem Mládkem seznamuje vládu, konkrétní řešení ale podle něj
kabinet ještě nějaký čas přijímat
nebude. Nezbývá nic jiného, než
si na konečné rozhodnutí počkat.
Josef Lys
Více na straně 2

KARVINÁ – Neřízená insolvence je nejhorší možné řešení situace společnosti OKD a kromě
ekonomických a sociálních dopadů by mohla v moravskoslezském regionu vést i k ekologické
katastrofě. V případě neřízené
insolvence totiž hrozí, že OKD
nebude mít od prvního dne insolvenčního řízení zajištěné dostatečné ﬁnanční zdroje. Je zde
také nebezpečí, že insolvenční správce nebude mít dostatek
času seznámit se s problematikou technicky náročného důlního provozu.

Důl je nutno denně
kontrolovat a udržovat
Uzavření dolu je náročný proces,
který vyžaduje odborný postup
a detailní přípravu. „Případné
uzavření dolů vyžaduje důkladné plánování. Důl je nutné nepřetržitě větrat a odvádět z něj
plyn. Voda z dolu se nepřetržitě odčerpává. Také se musí počítat se spontánními důlními zápary, ke kterým pravidelně dochází a které je nutné lokalizo-

vat a tlumit dusíkem. Dopravní
i větrací šachty se také musí denně kontrolovat a udržovat,“ říká
Dale Raymond Ekmark, předseda představenstva a generální
ředitel OKD.
OKD také spravuje přes
400 kilometrů důlních chodeb, o které je zapotřebí se pravidelně starat. „Bez této nepřetržité údržby proto není možné
důl znovu otevřít,“ varuje dále
Ekmark. Náklady na znovuobnovení těžby by v případě jejího neprofesionálního ukončení
byly obrovské.

OKD a AHG navrhují
nejbezpečnější a nejvíce
smysluplné řešení
Kromě nepříznivého vlivu na životní prostředí hrozí také sociální dopady na více než třináct tisíc zaměstnanců a jejich rodiny. „Pokud má váhu hlas našich
třinácti tisíc zaměstnanců a jejich rodin, žádáme vládu, aby
zvážila plán, který společnost
OKD předložila a který podpořila i skupina AHG. Možná to není
politicky nejpopulárnější řešení,
ale z dlouhodobého hlediska je
zdaleka nejbezpečnější a nejvíce smysluplné,“ uzavřel Ekmark.
Ivo Čelechovský

Sošku sv. Barborky má DZ 2, Fedrunkový kahan patří DZ 3

Ministři čekají na další
informace od NWR

Společnost OKD
udělovala putovní ceny
za výrobní výsledky
a výsledky v oblasti
bezpečnosti práce

PRAHA – Vláda o OKD rozhodne až poté, co
dostane od NWR další informace. Vyplývá
to z jednání, která probíhala v tomto týdnu
mezi ministry a vlastníky OKD. Podle ministra
průmyslu a obchodu Jana Mládka jsou ve hře
tři scénáře. Je to státní spoluúčast na záchraně
OKD, převzetí ﬁrmy státem a insolvence podniku. V konkurzu ﬁrmy podle Mládka vidí stát jistá
rizika. „Kdybychom je tam neviděli, tak se s nimi
vůbec nebavíme a řeší se to jako jakákoliv jiná
ﬁrma,“ řekl novinářům po jednání.
„K tomu, abychom mohli předložit nějaký návrh vládě, potřebujeme více informací než dosud,“
řekl ministr ﬁnancí Andrej Babiš. Vlastník NWR
podle něj slíbil, že potřebné informace poskytne
během několika dní. Babiš zopakoval, že prioritou
státu zůstává zachránit horníky a zabránit
propouštění. Podle Babiše se na úterním jednání
o insolvenci nemluvilo, ale řeč naproti tomu byla
o názoru soukromých investorů na OKD, který je
evidentně jiný, než má AHG. Ministr ﬁnancí tak
narážel na nabídku miliardáře Petra Pauknera
a dalších podnikatelů vůči státu, že budou provozovat OKD, pokud ﬁrma projde insolvencí, a zbaví
se tak nevýhodných závazků. Ministr průmyslu
Jan Mládek ale připomněl, že stát v OKD nevlastní
žádný podíl a vůči ﬁrmě nemá žádnou pohledávku, takže konkurz iniciovat nemůže. Zdroj: ČTK

KARVINÁ – Putovní Fedrunkový
kahan, trofej pravidelně propůjčovanou v OKD jednotlivým
důlním závodům za dosažené
nejlepší bezpečnostní, výrobní
a ekonomické výsledky v jednotlivých čtvrtletích, získal za letošní první kvartál Důlní závod 3. Dřevěnou plastiku hornické patronky svaté Barbory,
putovní cenu výkonného ředitele udělovanou za čtvrtletní výsledky v oblasti bezpečnosti, obdržel Důlní závod 2.
Cenné
trofeje
převzali v sídle těžební společnosti ve středu 13. dubna ředitelé obou důlních závodů. Sošku
sv. Barbory od výkonného ředitele OKD Antonína Klimši obdržel Zbigniew Janowski (DZ 2),
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KARVINÁ – Složitou situací v OKD
se intenzivně zabývá jak nový
vlastník těžební společnosti, kterým je skupina Ad Hoc Group
(AHG), sdružující největší věřitele a zároveň akcionáře, tak také
vláda České republiky. Oba tyto
subjekty hledají způsoby, jak řešit
dopad nebývale nízkých cen uhlí,
které způsobily ztrátovost těžby
a přivedly černouhelné hornictví k miliardovým ztrátám. Dění
v našem revíru sledují prakticky
všechny významné sdělovací prostředky.

Neřízená insolvence
je časovanou bombou

Ředitelé důlních závodů Zdeněk Koval (vlevo) a Zbigniew Janowski po převzetí putovních trofejí.
Fedrunkový kahan pak převzal z rukou provozního ředitele OKD Pavla Hadravy Zdeněk
Koval (DZ 3).
Důlní závod 3 jako jediný splnil oba hlavní výrobní ukazatele
plánu – těžbu i ražbu. Paskovští
narubali za první kvartál

132 300 tun (plnění na 124 %)
a vyrazili 1209 důlních děl
(104 %). Ostatní dva důlní závody sice také překročily úkoly
těžby nad 100 procent, nicméně
nedosáhly na požadovaný počet provozních metrů. Výsledky
Důlního závodu 3 jsou o to cen-

nější, že jich bylo dosaženo v atmosféře ovlivněné restrukturalizací spojené s řadou nepopulárních opatření, snahou
o snižování nákladů a úspornými opatření ve všech oblastech
činnosti.
Při převzetí sošky hornické
patronky svaté Barbory udělené
Důlnímu závodu 2 bylo zdůrazněno, že bezpečnost práce zůstává jasnou prioritou na všech
pracovištích OKD. Vítěz soutěže sice dosáhl dobrého výsledku v úrazové četnosti – 4,43 –
(LTIFR, počet úrazů vedoucích
k minimálně třídenní pracovní
neschopnosti/1 milion odpracovaných hodin), nicméně hlavním cílem zůstává další snižování závažných, nebo dokonce
smrtelných, úrazů a zaměřit se
na zodpovědný přístup každého
pracovníka ke svému zdraví, ale
i k bezpečnosti a zdraví svých
kolegů na pracovišti. V tomto směru je před zaměstnanci
OKD stále mnoho práce.
Josef Lys

OKD
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KLADÍVKA PRO KMENOVÉ

Většina občanů je pro pokračování těžby,
mladí doporučují intervenci státu či kraje

Nejlépe si na stonavské
STONAVA – U hornických kladívek
šachtě zatím v plnění LV vedou
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144,60 %

Mladí lidé do 30 let jsou ve svých
názorech vyhraněnější než zbytek
populace. O problematiku související s ukončením těžby uhlí se
sice výrazně méně zajímají, o to
silněji ale zastávají názor o nezbytné intervenci státu nebo kraje do záchrany těžební společnosti
a tím pracovních míst.
syl

Nejde jen o přítomnost

FOTO: Jiří Radovesnický, Důlní závod 2

Limitní výkony v DZ 2 splnily ve třetím měsíci jen kmenové kolektivy.

Doporučují intervenci
státu či kraje

KARVINÁ – Současná situace kolem
společnosti OKD vzbuzuje mnoho otázek ohledně budoucnosti
našeho kraje a případných dopadů
ukončení těžby uhlí na Karvinsku.
Agentura zaměřující se na marketingové výzkumy STEM/MARK
provedla průzkum mezi obyvateli Karviné. Podle jeho výsledků
by se tři čtvrtiny občanů pokusily těžbu zachránit a zachovat tak
pracovní místa. Téměř čtvrtina by
další ztrátovou produkci uhlí nepodporovala a neefektivní fungování ﬁrmy ukončila.
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V letošním prvním čtvrtletí se v OKD vytěžilo a také prodalo více uhlí než ve stejném období minulého roku. Jenže za nižší ceny než tomu bylo loni.

Pokud jde o společenské dopady
případného ukončení těžby uhlí
na Karvinsku, téměř všichni dotázaní se obávají budoucího zvýšení
nezaměstnanosti a s tím souvisejících hrozících exekucí majetku.
Většina respondentů výzkumu
STEM/MARK také očekává negativní dopady ve formě poklesu
kupní síly (89 %) nebo růstu kriminality (86 %). Obyvatele by nepřekvapily ani sociální nepokoje nebo nárůst spotřeby alkoholu v místě, zejména kvůli pocitu

bezvýchodné situace. Někteří lidé
očekávají i přímý vliv na své rodiny. Polovina očekává zhoršení pocitu bezpečí v běžném životě, obtíže při hledání zaměstnání v lokalitě a zhoršení životní úrovně.

Situaci mají řešit podle
dotazovaných pouze majitelé
společnosti a vláda
Do řešení současné problematiky Karvinska je podle dotá-

zaných ve výzkumu STEM/
MARK zapojeno mnoho různých subjektů. Kromě vlastníků také hornické odbory, vláda, ministři, poslanecká sněmovna, vládní strany či Moravskoslezský kraj aj.
Obyvatelé Karvinska se však
shodují, že zasahovat a vyřešit
situaci by měly pouze dva ze zúčastněných subjektů – vlastníci
společnosti a vláda.

PS: Průzkum realizovala 7. dubna
2016 agentura STEM/MARK na vzorku
300 respondentů reprezentujících
dospělou populaci Karviné.

Negativní dopady ukončení
těžby z pohledu dotázaných
 obavy z nezaměstnanosti (99 %)
 obavy z růstu exekucí (93 %)
 pokles kupní síly obyvatel (89 %)
 nárůst kriminality
(86 %)
 úpadek dalších ﬁrem v regionu
(82 %)
 rozpad některých rodin (81 %)
 sociální nepokoje
(80 %)
 alkoholismus
(78 %)

Zajišťovali budoucí fedrunk stonavské šachty
Konec třetího a počátek
čtvrtého měsíce se
v Důlním závodě 2
nesl ve znamení řady
výlukových prací nejen
v provozu rubání či
příprav
STONAVA – Fůru práce pro zajištění budoucího fedrunku zvládli
na přelomu března a dubna chlapi
z úseku rubání, příprav, vybavování a likvidace, centrální údržby
i centrálního odtěžení stonavské
šachty. Většinu jich zastali v lokalitě Jih, kde Důlní závod 2 provozuje či chystá hlavní porubní kapacity.

Vřetionkou a elektrikáři vedenými Jiřím Kovalčíkem,“ přiblížil Lukáš Malášek z provozu
rubání.
Napilno měli také v osádkách
Krzysztofa Krażewského z úseku Alpex vedeného Krzysztofem
Szewczykem, jelikož reinstalovali porub 332 207. „Zkrátili ho
kvůli tektonické poruše o osmatřicet sekcí DBT 13/31, což dělalo
přibližně sedmašedesát metrů,“
vysvětloval technický náměstek
DZ 2 Milan Buda s tím, že ruce
k dílu zde přikládali vybavovači
CZ Bastav v čele s Miroslavem
Pavanem.

Vybavování, baldachování,
probítka

Dąbka z úseku Polcarbo vedeného Krzysztofem Sędkowskim.
Polská parta baldachovala a začala s likvidací rubání. „Raziči
ze stejné dodavatelské ﬁrmy
s hlavním předákem Januszem
Ochmanem zde nainstalovali kombajn AM 50 a pustili se
do rozšiřování obtínkového kanálu, kterým se budou vyklízet sekce
BUC 26/55 a kombajn SL 500,“
řekl Ján Kollár za provoz příprav.
Do výklizu kombajnu AM
50 (který čeká oprava v dílně
Závodu servisních služeb) a odtěžení z pracoviště se pustila
parta Piotra Jasińského z úseku
Alpex vedoucího Pawła Paleje.
A to po obfarávce bloku 402 302
zakončené probítkou na díle
402 342.

Emanuel Čellár a jeho „bastavácká“ parta naopak fárala na vybavovačku porubu 364 200, kde
budou v sekcích DBT 13/31 kopat uhlí horníci z Polcarba.
„Montovala se agregátová stanice, kombajn SL 300, stěnový pancíř PF 6/1042, sběrný dopravník
PZF 11. Nechyběli u toho opět
Vřetionkovi údržbáři a specialisté,“ pokračoval Buda.
Třetí letošní měsíc znamenal dokopání stěny 401 311 dobývané od loňského třetího
kvartálu kolektivem Grzegorze

Lutnový tah s délkou až
1400 metrů

U horníků Bogdana Kanii z úseku Karla Pochopeně v porubu
371 202 nahradili opotřebovaný
řetěz a čtrnáct základních žlabů
sběrného dopravníku Grot 850.
Probíhala i kompletní strojní
a elektro revize a oprava dobývacího kombajnu SL 300. „Na tu
fárali rovněž servisní pracovníci Eickhoffu a spolupracovali s údržbáři vedenými Petrem

Na díle 364 290 raženém kombajnem MR 340 osádkami Franciszka Koszałky z úseku Alpex vedoucího Andrzeje
Bajaczyka reinstalovali za pomoci kolegů vybavovačů a elektrikářů pod taktovkou Petra Dančíka,
respektive Roberta Rybnikára
odtěžení. Dva pásy 3601 a 3602
typu TP 630-A nahradili jedním
dopravníkem Ostroj 1200 o cel-

FOTO: Radek Lukša

Revize kombajnu i zkracování
rubání

Kus práce na pásových linkách odvedli chlapi z centrálního odtěžení.

Ve stěně 371 202 nahrazovali opotřebený řetěz u sběrného dopravníku.
kové délce 320 metrů. Pracovalo
se zde i na kombinovaném větrání
důležitém pro obfarávku budoucího porubu 364 202. „Na sací
větrání bychom to nebyli schopni odvětrávat. Pro udržení klimatických podmínek v této oblasti předpokládáme instalaci lutnového tahu dlouhého až 1400 metrů. Hotovo je přes 200 metrů,“
upřesnil Kollár.
Téměř čtvrt kilometru pásového potahu na dopravníku TP
1200 pak stihli vyměnit během

dvou ranních šichet pracovníci centrální údržby. „A to včetně
stočení starého pásu a jeho výklizu ke znovupoužití na čelbě,“ poznamenal vedoucí tohoto provozu Pavel Wolf. Jeho lidé s předáky Jaroslavem Jančíkem a Jiřím
Ščotkou ještě renovovali na lince odtěžení A1 výložníkový válec včetně výsypu do odměrného
zásobníku, vyměnili výložníkový
stůl na páse A5 i výložníkový válec na A6.
Radek Lukša

Horníci Důlního závodu 1 letos vytěžili první milion tun uhlí
Rubáňové kolektivy
v prvním čtvrtletí roku
překročily plán o 72 500
tun i díky dobrým
březnovým výsledkům
KARVINÁ – Velmi dobře si v prvním
čtvrtletí letošního roku vedly rubáňové kolektivy Důlního závodu
1. Za tři měsíce vytěžily 1 028 000
tun, což činí 72 500 tun nad plán.
Přípravářské kolektivy za stejné
období vyrazily 4200 metrů důlních děl, což je o 82 metrů méně
než stanovil plán.

Nejvíce těžily kolektivy
ﬁrmy Alpex
Jak informoval vedoucí výroby
rubání DZ 1 Petr Škorpík, v březnu se podařilo nakopat 315 000
tun, čímž byl překročen technický režim o 15 000 tun a plán
o 32 000 tun. V lokalitě Darkov
se vytěžilo 82 000 tun a v lokalitě Karviná 233 000 tun. V březnu najel nový porub 140 708 v lokalitě Karviná a porub 339 402
v lokalitě Darkov. Oba poruby se

chvályhodné, že kolektiv Marka
podařilo úspěšně rozjet po dobFala dosáhl tohoto výkoře zvládnuté práci vybavovanu i s přechodem býčů. Nejvyšší těžbu v lovalé jámy Doubrava
kalitě Karviná dosáhI o průměru 7,5 mely kolektivy Alpexu
tru,” oceňuje výkon
v porubech 140 708
těžil
Škorpík.
pod vedením hlavníTolik tun uhlí vy
ího
šn
V lokalitě Darkov
ho předáka Witolda
to
le
tí
tle
vr
čt
v 1.
1.
zaznamenal
nejWozniaka a 22 3950
roku Důlní závod
vyšší těžbu kolektiv
pod vedením Marka
Tadeusze Czaji z Alpexu,
Fala – oba nakopaa to v porubu 40 903, když
ly shodně 73 000 tun. „Je

1 028 000

nakopal 35 000 tun s pravidelným denním cyklem trhací práce
se 150 vývrty a odježděním dvou
pokosů.
Na limitní výkon v rubání dosáhl kolektiv Marka Fala (Alpex)
v porubu 22 3950, Zbyňka
Rzidkého v porubech 1 4090,
339 402 a kolektiv ﬁrmy Polcarbo
pod vedením Józefa Zubrzyckého
v porubu 240 503.

Raziči jsou zatím ve skluzu
V březnu bylo v Závodě 1 vyraženo celkem 1410 metrů provozní metráže. Z toho v lokalitě Darkov 500
metrů a v lokalitě Karviná 910 metrů. Technický režim byl překročen
o 40 metrů, nicméně do splnění plánu scházelo 69 metrů. Limitní výkony splnilo šest kolektivů – tři z lokality Karviná a tři z lokality Darkov.
Nejvyšší metráž v lokalitě Karviná

dosáhl kolektiv Reného Poláka s postupem 176 metrů a v lokalitě Darkov
kolektiv Sergeje Tarana z ﬁrmy THK
Čechpol s postupem 110 metrů.
Přípravářům na lokalitě Karviná se
podařilo úspěšně splnit termín stavební připravenosti budoucího porubního bloku 11 495, který ihned
převzali pracovníci důlně technických služeb (DTS) a zahájili překliz
technologie z porubu 14 098.
syl

Březnové limitní výkony kolektivů příprav
Březnové limitní výkony kolektivů rubání
Marek Fal
porub22 3950
splněno nad 105 %
těžba
72 774 tun
postup
83,2 metru
průměrný postup
3,5 metru
výkon
54 t/hl/sm
Józef Zubrzycki, porub 240 503
splněno nad 105 %
těžba
26 717 tun
postup
38,1 metru
průměrný postup
1,6 metru
výkon
21 t/hl/sm

Zbyněk Rzidký
porub 1 4090, 339 402
splněno nad 110 %
těžba
26 590 tun
postup
57,7 metru (celkem)
23,3 metru v porubu 1 4090
34,4 metru v porubu 339 402)
průměrný postup
3,9 metru v porubu 1 4090
2,2 metru v porubu 339 402
výkon
23 t/hl/sm

Lokalita Karviná
René Polák – čelba 11 615A
splněno nad 110 %
technický režim – 155 metrů, skut.
postup – 176 metrů
průměrný postup 6,77 m/den
výkon 35,63 cm/hl/sm
Damian Szkot – čelba 11 3410A,
14 777/2
splněno nad 110 %
technický režim – 40 metrů, skut.
postup – 49 metrů
průměrný postup 2,23 m/den
výkon 12,37 cm/hl/sm

Ondřej Špička – čelba 40 711
splněno nad 110 %
technický režim – 92 metrů, skut.
postup – 102 metrů
průměrný postup 4,64 m/den
výkon 25,76 cm/hl/sm
Lokalita Darkov
Rastislav Valenčík – čelba
339 742, 339 742.2
splněno nad 110 %
technický režim – 80 metrů, skut.
postup – 90 metrů
průměrný postup 6,43 m/den
výkon 27,38 cm/hl/sm

Roman Jakubišin – čelba 337 740
splněno nad 110 %
technický režim – 35 metrů, skut.
postup – 40 metrů
průměrný postup 1,90 m/den
výkon 12,01 cm/hl/sm
Sergej Taran – čelba 340 852.4
splněno nad 110 %
technický režim – 100 metrů, skut.
postup – 110 metrů
průměrný postup 5,24 m/den
výkon 32,16 cm/hl/sm
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Solidní razičské čtvrtletí

ního oddělení řízeno za přísných
bezpečnostních opatření. „Aby
nenarušili těžbu horníků Petra
Zemana,“ vysvětloval vedoucí provozu příprav. V takřka luxusních
podmínkách podle něho pracoval na prorážce pro porub 112 751
kolektiv Martina Řepišťáka taktéž
z úseku P1. Vyrazil zde dohromady
177 metrů.

Čelboví v Důlním závodě 3
opět ukazáli, co
dovedou – překročili
plán a pokoušejí se nyní
urychlit obfarání nových
porubních kapacit

STAŘÍČ – V osmi kolektivech razili od ledna do března přípraváři v Důlním závodě 3. Plán
překročili, zůstalo za nimi celkem 1258 metrů nových chodeb. Nejdůležitějšími se z pohledu vedení šachty jevily ty v oblasti
059. sloje v lokalitě Chlebovice,
kde se chystá nový porubní blok
– těžební jistota na třetí čtvrtletí!

Příznivé podmínky,
svědomitý přístup

FOTO: Radek Lukša

Prioritní obfarávka
bloku v 059. sloji
Těžní třídu probil po březnu kolektiv hlavního předáka René
Michálka z úseku P2 Romana
Gajdzici. Na díle 059 5353 za ním
Paskovští čelboví podali v prvním kvartálu letošního roku opět solidní výkony.
zůstalo 538 metrů. Ražbu úvodu,
řů Rostislavem Gajdzicou a speHlavní předák si umí práci
díla 059 5351, zastávají
cialistou CI Danielem Sulavou.
zorganizovat, provozosádky Petra Plačka
Úkoly: Zkrátit termín obfárávky
ní záležitosti i proze stejného úsea co nejdříve předat oblast strojníblémy řeší se svými
ku. „Jejich únomu úseku.
směnovými předárových 101 meky, kteří také pattrů i březnoProbítka do výduchu
ří ke špičce,“ řekl
vých 100 meNejvyšší letošní l
činného rubání
Gajdzica.
trů postupu
sáh
Michálkovi ravýrazně přiUž na konci května se v chlebovicmetráže v DZ 3 do
ziči se po probítce
spělo ke splněké lokalitě každopádně počítá s nákolektiv Petra
spojili
s
prorážkoní úkolu v podojezdem stěny 112 751. „V současné
Plačka.
vým kolektivem Víta
bě nájezdu porudobě chybí z hlediska stavební přiMokroše z úseku P3
bu 059 607 naplápravenosti dorazit výdušnou třídu,
Aloise Pavelka. „Zahájili
novaného na srpen,“
jejíž probití se očekává v nejbližnáročnou přípravu šestimetrosdělil ředitel DZ 3 Zdeněk
ších dnech,“ uvedl Koval. Větrní
vého výchozího kanálu v LB proKoval. Jak podotkl vedoucí prospojení dostaly na starost osádky
ﬁlu o délce 184 metrů. A tím i druvozu příprav Rostislav Gajdzica,
Martina Cypry z úseku P1, Martina
hou etapu přípravy kapacitníPlačkův kolektiv ve svižném temDobrovolného postupující na štreho porubu 059 607,“ upřesnil řepu pokračuje i v dubnu; za prvce 112 6350/1. Protože se probiditel DZ 3. Situaci v 059. sloji už
ních deset dní hlásil třiatřicet mejí do výdušného větrního proudu
začala řešit optimalizační komitrů. Tedy čtyři nad technický rečinného porubu 112 761/1, je vyse v čele s vedoucím přípravážim. „Plačkovci jsou prostě dobří.
tváření nového samostatného větr-

„Geologická skladba na paskovských čelbách je momentálně vcelku příznivá a na přeplnění
plánu se v letošním prvním čtvrtletí podílely všechny přípravářské
kolektivy. Úkoly si plnily svědomitě, děkujeme jim za to,“ zakončil Gajzdica. Do druhého kvartálu vstoupili raziči (po spojení Michálkových a Mokrošových
osádek) v počtu sedmi kolektivů.
Pouze kmenových, dodavatelští
raziči v DZ 3 už nepůsobí.
Radek Lukša
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Raziči kolektivu Martina Cypry na štrece 112 6350/1 připravují větrní spojení.

Kolektiv Petra Plačka si ke třetímu letošnímu limitu připsal stovku
vyrazily pětašedesát metrů a mají
druhý limiťák,“ oznámil vedoucí
úseku P2.
Druhých zápisů na skuru dosáhly
za třetí měsíc i kolektivy úseku P1
Martina Dobrovolného. Na budoucím výduchu 145 5451 zůstalo
za raziči Tomáše Wilkuse sedmasedmdesát metrů. Ve výchozím
kanálu 112 3751 čtyřiasedmdesát
metrů za raziči Martina Řepištáka.
Postupů dosahovaly obdobných –
3,85, respektive 3,70 metrů za den
– jedni v proﬁlu SPN 12 G a ti druzí
v CH5.
uzi

Bez registrovaného úrazu

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Řečeno sportovní terminologií, kolektiv Petra Plačka z úseku
P2 Romana Gajdzici staříčským
a chlebovickým přípravářům utekl.
S letošním třetím limitním výkonem
si připsal 100 metrů!
Plačkovci razící s technologií
vrtacího vozu VVH 1-R a nakladače Hausherr výduch 059 5351
postupovali v březnu v proﬁlu SPN
12G v průměru rovných pět metrů
denně. „Úspěch našeho úseku podtrhly osádky Petra Pustáka, které
na štrece 074 3799/2 zpřístupňovaly porub 074 799. Se stejnými stroji

Petr Plaček (druhý zprava) s kolegy při vyhlašování březnových LV.

Na tuto větu ve vyhodnocení
limitních výkonů za březen jsou
horníci kolektivu Petra Zemana
z úseku Michala Hykla T2 pyšní
minimálně stejně jako na nakopaných 7605 tun uhlí. Splnili ostatně
ve třetím měsíci jediný rubáňový
limiťák v Důlním závodě 3. V porubu 121 761/1 se jim povedlo
odrubat 4495 metrů čtverečních
(zadání činilo 4153,5 m²).

Bredford, Drewboy i pás č. 16 prošly generálkou

STONAVA – Nonstop po dvanácti
hodinách se střídali montéři u drtiče Bredford v Úpravně ČSM.
Demontáž tohoto zařízení takřka do posledního šroubku, kompletní generální oprava a opětovné uvedení do provozu v třídírně uhlí znamenalo nejdůležitější
a nejnákladnější úkol jarní výluky.
Kmenoví i dodavatelští pracovníci se s ním – a těmi ostatními – poprali opravdu se ctí.
„Bredford generálkujeme co
pět let. Nastoupila na něj zkušená parta z Průmyslových montáží
řízená Rudolfem Kubelkou, z naší
strany koordinoval tyto práce předák údržby Teodor Pajtas. Měnily
se rolky, nosníky, drticí lopatky,
desky opláštění, vstupy i výstupy,
všechno ﬁnišovalo natřením krycích plechů. Na hladkém průbě-

FOTO: Radek Lukša

Vedoucí směny stonavské
úpravny zdůraznil,
že kmenoví údržbáři
i dodavatelští montéři
splnili obrovský objem
úkolů bez jediného
pracovního úrazu

Teodor Pajtas (uprostřed) se zámečníky údržby u drtiče Bredford.

„Šachta netěžila a skip nejel, nicméně my, výluka
nevýluka, nakládali vyprané produkty pro naše
klienty, 12 096 tun UVPK a 3623 tun selektivy,“
poznamenal Lukáš Glogar.
hu se odrážely zkušenosti zúčastněných. Pozlobil nás jen jeřáb, bez
něhož se nemůžeme obejít,“ sdělil
vedoucí směny stonavské úpravny
Lukáš Glogar.

Pajtas měl pod palcem i další generálku: totiž článkového dopravníku č. 16 na odběru uhlí ze skipu. Dodavatelé v čele s Václavem
Kajfošem měnili samotné člán-

ky i rozety, boční vedení, kolejnice. „Tyto pásy máme dva, každý
rok opravujeme jeden. Příště patnáctku,“ vysvětloval Glogar.
Podobné je to podle něj i se
čtyřmi rozdružovači Drewboy
na hrubé úpravně. Každý přichází na řadu co čtyři roky. Letos se
generálka týkala toho s označením 422/1. Kromě toho se úpraváři vedení předákem Stanislavem
Lhotským věnovali i výměně
skluzu 401 CD a kontrolního síta
6017, dále odvodnění linky B a náhradě nádrže 423. V jemné úpravně pod taktovkou předáka Petra
Poledníka opravili potrubní řad,
cyklony, nádrže a rekonstruovali přesyp z pásu 1302 na pás 775.
Tento dopravník s délkou 300 metrů dostal i nový potah, stejně jako
několik dalších pásů.
„Uvedené práce proběhly z podstatné části dodavatelsky a prováděly je kromě Průmyslových
montáží i ﬁrmy RPS, Rektimont,
JTMD a Tenzona. Spoustu toho
ale udělala ve vlastní režii také
naše strojní údržba – měnila třidič
401B, opravovala hlušinové zásobníky kamene, měnila zatahovací lano na 10. koleji, rekonstruovala přesypy 902–905 a 275–276,

prováděla revize, montovala šnekové vynašeče na zásobnících praného uhlí, spravovala potrubí,“
uvedl Glogar. Chlapům ze Závodu
úpraven šéfovali mistr jemné
úpravny Jiří Strouhal a mechanik
Miroslav Hudzietz.
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Slovo ředitele

Zdeněk Koval
ředitel Důlního
závodu 3

Vážení spolupracovníci,
jsou za námi první tři měsíce letošního roku. Pro někoho málo
času k hodnocení, pro dalšího
nicméně už první náznak, jak
plníme klíčové úkoly prováděcího plánu stanoveného Důlnímu
závodu 3.
Začít musím bezpečností!
Příčinou neuspokojivého stavu
v úrazovosti jsou skutečně
zbytečné případy, jež se v poslední době udály. Společným
ukazatelem bylo podcenění
bezpečnostních přepisů
a rutina (vstup do ohroženého
prostoru, pád uvolněné stojky
v porubu a nepozornost při
chůzi či manipulaci s břemeny – poslední dvě příčiny také
mají na úrazech největší podíl).
Společným jmenovatelem je
pak dlouhodobá léčba postižených. Jako příklad uvedu, že
z celkem sedmnácti kolegů,
jimž se stal vloni registrovaný
úraz, se nám vrátil zpět na pracoviště pouze jediný. Dalšími
nešvary je pozdní hlášení
a časté zkreslování okolností
úrazů. Jedině důsledné šetření
a rekonstrukce dokážou objasnit pravou příčinu úrazového
děje a stanovit i opatření k zamezení možného opakování.
Preventivní význam má hlášení
skoronehod, heslo minulého
měsíce to také plně vystihovalo: „Je lepší řešit skoronehody
než prošetřovat pracovní úraz!“
Co se výroby týče, roční
plán nám byl v průběhu března
zvýšen v ROTP o 15 tisíc tun,
a to na celkovou výši 665 tisíc tun. V provozní metráži je
plán 2800 metrů, což je proti
původnímu DTP navýšení o 780
metrů. Plán prvního kvartálu
jsme překročili v těžbě i ražbě –
o 31 700 tun, respektive 49
metrů. Z pohledu splnění plánu
výroby ROTP v letošním roce
se jako jeden z rozhodujících
faktorů jeví úspěšné dobývání
porubu 059 607 vybaveného mechanizovanou výztuží
Glinik, jehož nájezd je plánován
na začátek srpna. Ukončili
jsme první část přípravy tohoto
kapacitního bloku.
Nákladovost v DZ 3 držíme
v souladu se stanovenými
ukazateli prováděcího plánu.
Neustále díky tvůrčímu myšlení
hledáme a taktéž nacházíme
prostory ke snižování nákladů
na provoz dolu. Uskutečnili
jsme například významnou
optimalizaci separátního větrání, připravujeme maximální
podíl klimatizačních jednotek
na uzavřený okruh s cílem dosáhnout úspor spotřeby vody.
Přeorganizováním systému
větrání – snížením průměru
ventilátorů – nám poklesly také
odběry elektřiny. Dobré výsledky máme i v šetření s dalšími
energetickými médii.
Zdař Bůh!

Radek Lukša

Lukáš Glogar u rozdružovače Drewboy č. 422/1 v hrubé úpravně.

4

Z OKD / Za branami OKD

číslo 14 | ročník 46

Výsledky bezpečnosti v OKD v 1. čtvrtletí 2016
Heslo roku 2016:
Upozorni kolegu
na nebezpečnou situaci,
zachráníš mu tím život,
zdraví, práci.

Dříve v OKD docházelo
k úrazu každou hodinu

Do melounu
a do pilíře nevidíš

FOTO: Archiv OKD

KARVINÁ – Loňské výsledky v oblasti bezpečnosti práce byly snad
nejlepší v historii OKD.
Snížení pracovní úrazovosti –
tzn. statistických ukazatelů evidovaných, registrovaných úrazů a úrazové četnosti o více než
30 procent ve srovnání s předcházejícím rokem (2014) je výsledek chvályhodný. Ale jak se říká
ve sportovní terminologii – ještě těžší je výsledek obhájit, potvrdit. Ukázat, že to nebyla náhoda,
ale že se něco změnilo, a to zejména v myšlení lidí a přístupu k bezpečnosti práce.

gujeme na nepříznivé podmínky.
Činíme tak preventivně? Například
při vzniku bláta či v zatopené chodbě? Upozorňujeme na nebezpečí
uklouznutí chlapů jdoucích na pracoviště třeba nahlášením skoronehody? Nebo reagujeme, až když kolega upadne a „přisedne“ si kotník
nebo koleno? Mnohdy končí takový
úraz rentou! Znovu opakuji: k 33
procentům pracovních úrazů došlo
při chůzi! Řešme každou překážku
a stav počvy, nerovnosti a podobné záludnosti preventivně. To určitě umíme! Máme tady nástroj skoronehod a téměř polovina nahlášených skoronehod je z oblasti chůze.

Statistika, jak se říká, nuda je,
ale ukazuje, kam bezpečnost práce spěje. Chcete vědět, kam spěje její vývoj? Snad nejnázorněji
o tom vypovídají následující údaje: Za sedmdesátiletou historii
(1945–2015) bylo v OKD zaregistrováno celkem 663 541 pracovních úrazů, tj. za měsíc průměrně
790, za jeden kalendářní den 26.
Jinak řečeno v OKD byl průměrně každou hodinu registrován jeden pracovní úraz. V roce 2015 to
bylo 136 registrovaných pracovní úrazů, což činí průměr zhruba
11 úrazů měsíčně.

V oblasti bezpečnosti si v 1. čtvrtletí nejlépe vedli zaměstnanci Důlního závodu 2.

Jde o dlouhodobou
systematickou práci

Porovnání výsledků
1. čtvrtletí 2016 a 2015

Každému je jasné, že se bezpečnost práce nedá změnit ze dne
na den. Jde o dlouhodobou systematickou práci, která se týká
všech zaměstnanců. Ta začíná již
u slov o bezpečnosti na desetimi-

V průběhu prvních tří letošních
měsíců jsme zaznamenali 36 registrovaných pracovních úrazů, což
je o 5 méně než ve stejném období předchozího roku. Evidovaných
úrazů o jeden méně (91).

nutovce na začátku každé směny. Jde o připomenutí toho, jaký
byl předchozí den, měsíc na příslušném pracovišti, v konkrétním dole, nebo co se stalo v OKD.
Zdůrazňovány jsou případy, ze
kterých se lze poučit. Lidé jsou
upozorňováni na rizika a je jim vysvětlováno, jak se na ně mají preventivně připravit.
Naším cílem roku 2016 je potvrdit loňský výsledek a zase ho
o něco vylepšit. Jde to? Zcela
určitě!

V minulosti bylo v OKD běžné každou hodinu
registrovat jeden úraz. Nyní je zaznamenán
v průměru jeden úraz za tři dny. Cílem je nemít
žádné úrazy a zabývat se pouze skoronehodami.
Nejobjektivnějším ukazatelem
bezpečnosti práce je úrazová četnost, která v sobě zahrnuje počet
úrazů na 1 milion odpracovaných
hodin, tzn. zahrnuje v sobě stále
probíhající pokles počtu zaměstnanců. Zatím jsme v tomto ukazateli téměř na stejné úrovni jako
vloni ve stejném období – 6,51.

Co nás trápí – příčiny
nejčastějších úrazů
Letos 26. ledna jsme zaznamenali
tragickou událost. Po důlním otřesu v DZ 1, lokalitě Darkov, na raženém důlním díle v 9. kře vyhasnul

život jednoho mladého zaměstnance dodavatelské ﬁrmy. O této
události jsme již podrobně informovali. Je to pro nás bohužel připomenutí toho, v jakých podmínkách pracujeme a co neumíme stoprocentně předpovědět a ovlivnit.
Co však určitě umíme, je lépe
zajistit bezpečnost při chůzi. Při
ní totiž v OKD dochází k největšímu počtu pracovních úrazů. Z celkového počtu je jich totiž jedna třetina (12). Řešit bezpečnou chůzi na a z pracoviště
nebo na samotném pracovišti dozajista umíme. Otázka je, kdy rea-

Druhou největší skupinou úrazů je
pád horniny – 10 pracovních úrazů. Ten patří rovněž do kategorie
vysokých smrtelných rizik a dlouhodobě se považuje za nebezpečí plynoucí z hornické činnosti.
Ne vždy však tomu tak je. Jak jinak si vysvětlit, že si chlapi posílají dřevo v porubu a pak ho vykládají v nejnepříznivějším místě, kde
evidentně hrozí pád horniny. Také
zde platí stará pravda: do melounu a do pilíře nevidíš. To znamená:
nelze věřit dobrému stropu a pilíři,
vždy je třeba ho oklepat, podepřít,
založit, prostě zajistit!

Pozor při manipulaci
s břemeny
Třetí největší skupinou je manipulace s břemeny. Tato činnost se
provádí u všech fyzicky náročných
profesí, a to dnes a denně. V tomto
případě to je hlavně o zdravém selském rozumu. Lidé jsou schopni,
obrazně řečeno, si pod sebou podřezat vlastní větev – při demontáži
v dílně složit na sebe např. půltunový boční plech základového žlabu.
Určitě nás znepokojuje dosavadní negativní vývoj úrazovosti na povrchu – zejména v Závodu

servisních služeb (čtyři úrazy), a Závodu úpraven (dva úrazy), kde jsme o úrazech zpravidla v průběhu celého roku neslyšeli a nyní jich mají v součtu tolik,
kolik mají samostatně důlní závody DZ 2 (6) a DZ 3 (6). Ale to je již
o zcela jiných rizicích a počtech
zaměstnanců.

Zapojte se do programu
Skoronehod
Můžeme konstatovat, že z hlediska výsledků v bezpečnosti si v 1.
čtvrtletí nejlépe vedli zaměstnanci DZ 2. Zaznamenali šest pracovních úrazů, stejně jako DZ
3. Nicméně v DZ 2 je výrazně
více odfáraných směn s ohledem
na stavy zaměstnanců. Proto má
tento závod výrazně lepší úrazovou četnost – pouze 4,43.
Určitě významnou roli při zlepšování bezpečnosti práce bude
hrát zapojení co největšího počtu zaměstnanců do programu
Skoronehod! A neustálé uvědomování si všech rizik, která nás na pracovišti obklopují, včetně zdůraznění hesla roku 2016: Upozorni kolegu na nebezpečnou situaci, zachráníš mu tím život, zdraví, práci.
Zdař Bůh!
Pavel Zajíček
vedoucí oddělení řízení bezpečnosti
hornické činnosti OKD

Z historie bezpečnosti
práce v OKD
V období 1945 až 2015 bylo
zaregistrováno 663 541
úrazů. Z tabulky lze vyčíst vývoj
úrazovosti.
Průměr jen rok
1945–2015 2015
za rok
9479
136
za měsíc
790
11
den
26
0,37

Čtvrtstoletí testů postřiků kombajnů pro rubání i čelby
Metodika používaná
společností VVUÚ
připouští pouze
pět zapálení
metanovzdušné směsi
na dvacet zkoušek
jednoho řezného
orgánu, jinak je zařízení
nevyhovující a pod zemí
nesmí být nasazeno

Které technologie ověřujete
a proč?
Zkoušku účinnosti zařízení
ke snižování rizika zapálení metanovzdušné směsi dnes podstupují veškeré nasazované důlní razicí i dobývací stroje a jejich řez-
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OSTRAVA – Přibírky průvodních
hornin či proplástků pískovcového typu s vyšším obsahem křemene byly společným jmenovatelem mimořádných událostí v rubáních i na čelbách šachet OKD,
které daly podnět k testům postřiků kombajnů. Nakolik jsou schopny zabránit zapálení metanovzdušné směsi, to zjišťují ve společnosti VVUÚ v Radvanicích.
Výsledky přiblížil Jakub Zdebski
ze Zkušební laboratoře hořlavosti
a protivýbuchových ochran.

ky probíhají bez posuvu stroje při
spuštěném postřiku za chodu řezného orgánu. Zápalné impulsy
horkých řezných stop nožů imitujeme elektrickými palníky přiváděnými k iniciaci v nastavené poloze v pilíři. Obvykle používáme
nejnebezpečnější možnou koncentraci 9 až 10 procent metanu.

Jakub Zdebski z VVUÚ Ostrava.
né orgány. Nevynechávají se ani
kusy po repasi. Vyvolaly to případy z revíru OKD z 80. let minulého století. Předchůdce nynějšího VVUÚ, státní podnik
Vědeckovýzkumný uhelný ústav,
se touto problematikou začal zabývat v letech 1990 až 1991.
Smyslem je preventivně identiﬁkovat nebezpečné systémy a případně nedovolit jejich nasazení.
Kombajny, při jejichž provozovávání došlo k výbuchu metanu,
umíme ověřit i zpětně. Zjistíme,
zda příčinou této mimořádné
události nebylo právě selhání postřikového systému stroje.

A jak tedy v praxi vypadají
zkoušky?
Přebíráme řezné orgány, ramena s převodovkami a elektromotory i technickou dokumentaci.
Funkční části kombajnů namontujeme na upravené stolice. Ty umístíme do zkušební komory tvořené umělým pilířem a uzavřené
konstrukcí s polyetylénovou fólií.
Po zapojení elektřiny i vody jsou
řezné orgány takzvaně zabrázděny do poloviny svého průměru
v pilíři. Každý nůž má v pilíři vyřezanou svou stopu. Vlastní zkouš-

Pro přesný verdikt jsou
opakované?
Ano, u jednoho postřiku dvacetkrát! Poloha nožů se střídá. Například na nožích dobývacích kombajnů první třetiny šířky, tedy u pilířové strany s odřeznou deskou, děláme osm zkoušek.
Ve střední části a části přilehlé k ramenu pak po šesti zkouškách. Jestliže v minimálně 75 procentech – čili patnácti případech
z dvaceti – zabrání postřik zapálení metanovzdušné směsi, je zařízení vyhovující. Zkoušky na pracovišti nazývaném Tubosider jsou
akreditované a v souladu s technickými normami ČSN EN 1710
a EN 1127-2 +A1 pro ověření účinnosti ochranného postřiku proti
vznícení výbušné směsi provozem
důlních strojů s řeznými nástroji.
Technika se vyvíjí, reagujete na to?
Samozřejmě. Přizpůsobuje se například technologie vzduchovod-

ních postřiků, kdy nám tlaky i průtoky řídí počítačové programy.
S kombajny pořízenými v OKD
v programu POP 2010 se naopak
objevily problémy s rozměry i hmotností řezných orgánů. Do komory jsme instalovali zařízení o váze
až dvaceti tun. Pod zemí nemrzne, ale naše zkušební pracoviště je
venku, takže se muselo v zimě vyřešit i zprůchodnění a zajištění rozvodů vody. Jednoduché ostatně nebyly
ani ty začátky, třeba dříve jsme pro
každý ověřovaný průměr rozpojovacího orgánu postavili vlastní dřevěný model pilíře s vlepovanou vrstvou uhlí. To se ještě všechny hodnoty sledovaly manuálně. A moji
předchůdci nemohou zapomenout
na to, jak se stali nedobrovolně báňskými záchranáři, jelikož se jeden
z pilířů po výbuchu vznítil...
Sledujete nějaké trendy? A co
pluhy?
Tento obor má budoucnost
a žije vlastním životem. Postřiky
a trysky se neustále modernizují,
roste účinnost systémů a s tím se
snižuje i množství spotřebovávané vody. Výsledky zkoušek na našem pracovišti původně platily jen pro ČR, později i pro země
EU a v současnosti už jimi výrobci deklarují bezpečnost svých
technologií pro celosvětový trh.

Seminář o bezpečnosti
a explozích
VVUÚ Ostrava se zapsal
do mysli horníků z OKD vloni
i svým zapojením do šokové
terapie, kdy ve Štramberku
ukazoval právě exploze metanu.
Letos v dubnu uspořádal
v Malenovicích v Beskydech
15. ročník mezinárodního
semináře Bezpečnost elektrických zařízení a ochrana zdraví
zaměstnanců se zaměřením
na rizika nebezpečí výbuchu,
požáru a prevence před nimi.
Kromě novinek z praxe a aktuálních legislativních předpisů
ukázal VVUÚ na semináři opět
i simulované výbuchy.
Hlavními zákazníky jsou kromě OKD společnosti Sandvik,
Remag, Deilmann-Haniel, BBM,
Eickhoff, Famur. Tedy v hornictví
dobře zavedená jména. A pluhy?
Jsme připraveni provádět i jejich
ověřování. V roce 2012 jsme u nás
první pluhové zařízení odzkoušeli. Vždyť pluhové dobývací komplexy jsou poslední důlní strojní
technologií, která není tímto způsobem testována v tuzemsku ani
cizině.
Radek Lukša

Několik údajů z pracoviště Tubosider
 od září 1998 do března 2016
provedli přes 2200 odpalů
 zkoušeli řezné orgány průměru
600 až 2500 mm
 nevyhovělo 13 strojů z 96 testovaných (sedmkrát vnější a pětkrát vnitřní postřik)
 razicích kombajnů ověřovali
40 (z toho 27 se systémy vnějších a kombinovaných postřiků
a 13 se systémy vnitřních

postřiků, z nichž deset bylo
sektorových)
 dobývacích kombajnů ověřovali
55 (z toho 17 s vnějšími
a 38 s vnitřními postřiky)
 koncentrace metanu ve zkušební
komoře musí být 7,5 až 10,5 %
(standardně se používá 9 až 10 %)
 energie elektrického palníku
činí 90 J, je vyšší než minimální
energie horké řezné stopy

Postřik v praxi na razicím kombajnu na čelbě razičů Jána Zbely v DZ 2.

K ověřování VVUÚ přebírá pravé řezné orgány kombajnů s jejich rameny.

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Nový stadion už za pár týdnů
Práce na karvinském
fotbalovém stánku
pomalu ﬁnišují.
Hráči i fanoušci se už
nemohou dočkat

Prostory u známkovny někdejšího Dolu Hlubina před třemi lety, ještě před
rekonstrukcí.

OSTRAVSKÝ DŮM ROKU
PATŘÍ K DOLU HLUBINA
OSTRAVA – Rekonstruované prostory
někdejší vrátnice, známkovny a kanceláří u nových koupelen v památkovém Dole Hlubina se pyšní titulem
Ostravský dům roku. Interiéru vtiskl
osobitý vzhled známý architekt
Josef Pleskot. O využití se postaral
písničkář Jarek Nohavica, který zde
otevřel vloni vlastní klub Heligonka.
Objekt postavený v 50. letech
minulého století v takzvaném
Bruselském stylu přestal sloužit
horníkům v první polovině 90. let.
V tomto tisíciletí se začal využívat,
stejně jako jiná místa na Hlubině,
pro kulturní akce. Před zásadní
proměnou v Heligonku se zde konaly
i Nadací OKD podpořené umělecké
přehlídky DeepCamp.
„Heligonku s kapacitou 160 návštěvníků považuji za komorní,
akustické, kabaretní prostředí. Není
to klasický klub ani divadlo. Troufám
si říci, že je v Ostravě, nejen svou
architekturou, unikátní,“ podotkl
produkční Pavel Giertl. Díky internetovému předprodeji, jak upozornil,
si cestu sem nacházejí lidé z celé
republiky i z ciziny.
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Po hrací ploše se ještě prohánějí nákladní automobily, ale to se už brzy změní.

Stadion s kapacitou necelých pěti tisíc míst sice
nebude největší, ale dostačující určitě. Jako jeden
z mála v Česku bude navíc vybaven nejmodernější
technikou, která pomůže pořadatelům a hlavně
policii zabezpečit pořádek.
kovištěm a chodníky,“ upřesnii hlavní budova s moderním zála mluvčí města Šárka Swiderová
zemím pro samotné hráče i vedes tím, že tuto část stavby ﬁnancuní klubu. Jako jeden z mála fotbaje Ministerstvo ﬁnancí z takzvané
lových stadionů v Česku bude nameziresortní komise, tedy peněz
víc vybaven nejmodernější techurčených pro území zasažené těžnikou, která pomůže pořadatelům
bou uhlí. „První dvě stavby, tedy
a hlavně policii zabezpečit poochozy a hlavní budovu,
řádek. „Nyní ještě zbý
zbýhradí
vá postavit čtyři stoohrad město s pomocí
evropských
peněz,“
žáry osvětlení a poevr
dodala.
ložit trávník, který
d
Na stadion se
bude samozřejmě
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vé, kteří se po pár „hluchých“ letech zase naučili chodit na fotbal
v hojnějším počtu, a dokonce jezdí povzbuzovat na stadiony soupeřů, klidně i přes půl republiky.
„Když budu mluvit za fanoušky,
už se na nový svatostánek moc těšíme. Město, jakým je Karviná, si
nový a moderní stadion zaslouží. Přestože se jedná o přestavbu původního stadionu, budou
tam například nové kryté tribuny, čímž se velice zvýší komfort
pro nás diváky. Velké poděkování patří Janu Wolfovi, protože bez
něj by přestavba nikdy nezačala,“
uvedl za fandy MFK OKD Martin
Balvín.
Jestli se stadion bude pyšnit
přívlastkem prvoligový, o tom se
rozhodne nejpozději 28. května
po skončení Fotbalové národní
ligy.
Adam Januszek

Heligonka s Nohavicou a industriální prostředí Dolu Hlubina
s Dolní oblastí Vítkovice jsou podle
něj spojené nádoby. Když už sem

„Jarek přivádí
na šachtu spoustu
mimoostravských
lidí. Když sem dorazí
za kulturou, většinou
také navštíví historický
důl i ocelářské provozy,
je to pro ně něco
nového,“ prohlásil
produkční Pavel Giertl.
mimoostravští zavítají, až na výjimky
si nenechají ujít ani prohlídku šachty
či vysokopecních provozů. Docela
bohatý program v Ostravském
domě roku 2015 je na webu:
www.heligonka.cz.
uzi
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KARVINÁ − V říjnu 2014 započaly první práce na rekonstrukci Městského fotbalového stadionu v Karviné-Ráji. Původně mělo
být všechno hotovo do konce minulého roku, ale zhotovitel stavby ji nestihl v termínu dokončit.
Ve druhém termínu by to už mělo
konečně klapnout.
Ostatně to prohlásil už v prosinci pro vánoční dvojčíslo
Horníka první muž karvinského fotbalu a náměstek primátora Karviné Jan Wolf. „Neumím si
představit, že bychom na novém
stadionu na přelomu července
a srpna nezačali novou sezonu,“
podotkl. Otázka zní, zda se bude
jednat o sezonu prvoligovou nebo
druholigovou. Jisté však je, že stadion bude splňovat nejpřísnější
kritéria Fotbalové asociace České
republiky. V překladu to tedy znamená, že zázemí je připraveno
a teď už je na hráčích, aby postup
do Synot ligy vybojovali svými výkony na hřišti. „Všichni se už nemůžeme dočkat, až se tam přestěhujeme a vyběhneme k zápasu. Je
to krásný a útulný stánek,“ nechal
se slyšet sportovní manažer klubu
Lubomír Vlk.
Stadion s kapacitou necelých
pěti tisíc míst sice nebude největší,
ale dostačující určitě. „Je menší, ale
o to lepší tam může být kulisa,“ myslí si současný kapitán týmu Pavel
Eismann, který slíbil, že se celý
tým bude doslova rvát na hranici
svých možností. „Když už je skoro
hotový, bylo by fajn na něm hned
hrát nejvyšší soutěž,“ usmál se.
Staré betonové ochozy z poloviny 60. let minulého století nahradily zastřešené tribuny, větší bude

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Většina z necelých pěti tisíc míst bude pod střechou.

Tak to na stadionu vypadalo v květnu minulého roku.

Nynější podoba Heligonky, kterou městská rada vyhlásila Ostravským domem roku.

Svatki v koloně aut
Něda mi to, ale musim se vratiť
v čase kapku nazpatek. Konkretně
do Velikonoc. Byly letos dřive niž obvykle, ale zase zme ich z Mařu a vnukami
prožili inač. Ostatně aji Polde. Tuš
čitejtě. Už sem pravil, že něrad chodim
po šmigrustě. A bo zme se ani letos přes
kvalitni domluvu v sedum rano před
hospodu Na Upadnici nězešli a venku
bylo pěkně, vytahnul sem z garaže tu
svoju plechovu nadheru, naložil Mařu
s vnukami, a vyrazili zme do světa. „Kaj
jeděme, Lojzečku?“ vyzvidala Mařa aji
děcka, ale ja se tvařil tajemně jak hrad
v Karpatach a enem sem se potutelně
usmival: „Šak uviditě! Kdo je zvědavy,
budě brzo stary!“ Když zme se ale asi
po hodině bližili k odbočce k baraku
Cyrilka (to je ten, jak mu pomaham paliť,

ale hlavně vypiť slivovicu), Mařa pravila:
„Dufam, že ni k Cyrilovi?! Jednak o nas
něvi a kdoví, esli budě doma a navíc
ani ja němam take přepadovky rada!
A potym, ja sem se něvzala řidičak,
takže něpolkněš ani jednu!“ Něchal
sem ju v bludach a přidal plyn. Děcka
na zadnim zicu se začaly uculovať, bo
čuly jakusik lotrovinu, když ani babka
něvi, kaj se jedě! Minuli zme odbočku
na Mezřič a valili dali na Vsetin. Mařa
přemyšlala, kaj by se ešče mohlo jeť.
Spominala na rodinu a všecki zname,
kere tym směrem mame, ale jak sem odbočil před vsetinskymi pumpami na Zlín,
rozsvitilo se ji: „Že jeděme do zoologicke
v Lešne?!“ Když sem přikivnul, začala se
uculovať ona. Zbystřili zme v autě všeci,
bo když se Mařa začně tak tajemně

usmivať, to nas isto čeka cosi němileho.
Držel sem sice pysk, ale čim dal vic
sem byl něrvozni, co z ni nakoněc
vypadně. Za pul
hodiny už
němusela
nic řikať,
bo v serpentinach
před Lešnu
sem to uviděl:
kolona aut tak
na dva kilometry.
A to sem navíc přes
stromy dal něviděl!!
Zbylu cestu k zoologicke,
kera normalně trva tak
deset minut, zme se kodrcali
dobru hodinu. Nasrany sem byl

jak brygadyr, ale ﬁksovať sem kvuliva
děckam němoch. A do teho
všeckeho Mařa: „Ja, kdyby
ses něhral na tajnustkařa
a řeknul, kaj se chystaš,
tuž bych ti řekla, že v radiu
pravili, až se do Lešne
nějezdi, bo je tam kilometrova zacpa! Ulevilo
se mi až za dalši
hodinu, když
zme našli misto
na zaparkovani.
Zoologicku
zme pak
museli zebrať
hopem, bo
času už nam
zbylo malo. Ale

prohlidka zvěřiňcuv byla tak uchvatna, že sem se uklidnil ni enem ja, ale
cela rodina. A Na Upadnicu už sem
potym přišel uplně klidny. Chtěl sem
sice tu svoju lapaliju ututlať, ale když
se stěžoval Poldek, že byl na velikonočni pělgřimce na Svatym Kopečku
u Olomuňca a zkisnul v pětikilometrove
koloně, zabylo mi ho luto a přiznal sem,
že ni enem un a jeho rodina travili svatki
v autě! Šmigrustem silně zmoženi kamoši se nam sice smjali, ale nam narozdil
od nich něbylo zle od žaludka, takže zme
mohli v klidu při dobrym a zasluženym
pivku straviť i Erďuv frk: „Když už mluvitě
o autach, to smrtka stopuje a řidič se ji
pta: Tak kam to, kmotra, bude? – Ále jen
tam do té zatáčky! – Fajne, ni!?!“
Tuž zdař buh, vaš Lojzek
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Posilovna? Ani náhodou! Zd

V hornických městech a obcích
se zaměří na odpadky a černé skládky
Do největší dobrovolnické akce
v České republice Ukliďme Česko,
která se koná v sobotu 16. dubna,
se zapojí také zaměstnanci OKD

i zaměstnanci OKD a také místní
myslivci spolku Orlová/Doubrava,
ve které působí řada současných
i bývalých horníků.
Akce v Havířově nese název „Čistá
Lučina 2016“. Sraz je před restaurací
DOUBRAVA – Cílem už třetího ročníku
u Balona v 9 hodin ráno a úklid se
úklidové akce je zbavit česká města,
uskuteční podél řeky Lučiny a v jejím
vesnice a jejich okolí nepořádku
nejbližším okolí. Zahanbit se nenechá
a černých skládek a zároveň upozornit
ani Orlová, protože minulé dva ročníky
na tuto dlouhodobě neřešenou
přinesly znatelné výsledky, které si
problematiku.
osobní účastí ověřil i starosta města.
Děje se tak díky spojení dvou
„V roce 2014 se do akce zapojilo
zkušených organizací – Spolku
31 dob
dobrovolníků, minulý
Ekosmák a Českého svazu
zu
ochránců přírody. Velkým
m
rok pak o devět méně,“
prozradil organizátor
plusem je skutečnost,
pr
že akce se těší velkéPPetr Drozdík. V Orlové
mu zájmu široké vejje sraz na náměstí
Takové
28. října v 8.30
řejnosti, které nejsou
množs
tví odp
průmě
hodin. Očekává
nepořádek ani stav
a
r
u
d
uv
brovoln uklidil jed
en dose, že stejně jako
životního prostředí
ík v loň
ské
akce U
lhostejné.
v předchozích letech
kliďme m ročníku
Česko.
V Doubravě bude jedse do úklidu zapojí
mnozí
ním z hlavních míst úkliduu
mno dobrovolníci z řad
zaměstnanců OKD, jimž
okolí zámku na náměstí
zaměstn
záleží na prostředí, ve kterém žijí.
(začátek ve 13 hodin), který se stal
A závěrem trochu statistiky. V loňmajetkem obce. „V den konání akce
ském roce proběhlo v rámci Ukliďme
bude rovněž možné si prostory zámku
Česko celkem 1109 akcí, kterých
prohlédnout,“ informovala Šárka
se zúčastnilo přes 31 tisíc dobroHugáňová z obecního úřadu. Jedním
volníků – necelých 17 tisíc bylo dětí.
z dalších úklidů je možná likvidace
Z celkového počtu 1022 tun odpadu
černé skládky v lesíku za jezerem
společně vytřídili 252 tun.
v rekultivované lokalitě Kozinec. Jako
každoročně se do těchto akcí zapojí
aja/syl

Cvičení s vlastní vahou
má širokou základnu
nejen u nás, ale také
v jiných zemích.
K podpoře tohoto sportu
v Karviné a Orlové se
přidala i Nadace OKD
KARVINÁ – Krkolomné a dechberoucí cviky nejsou snadnou záležitostí. Také to pekelně bolí. Ale odolní
členové workoutu jsou na podobnou bolest zvyklí. Můžete je potkat
na různých městských akcích, závodech nebo v karvinském lesoparku Dubina, kde už v předminulém
roce vzniklo workoutové hřiště,
loni se pak ještě rozšířilo.
„Dubina se nám jevila jako naprosto ideální místo pro tuto aktivitu. Do té doby jsme využívali pouze tělocvičny, převážně ve Střední
škole techniky a služeb v Karviné.
Právě tam vznikla asi před pěti lety
naše základna díky paní ředitelce
Ivě Sandriové, která nám dala zelenou,“ říká na úvod šéf oddílu Lukáš
Strouhal.

33 kg

Hřiště si sám navrhl

Také ženy či slečny umí! Příkladem je Kateřina Weisserová (na rukou) − nejúspěšnější členka Workoutu Karviná.

„Trénujeme čtyřikrát týdně, konkrétně v pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek vždy od 15 do 17 hodin
v tělocvičně SŠTaS,“ zve všechny potenciální
zájemce šéf oddílu Lukáš Strouhal.

FOTO: archiv

Ne všichni příznivci tohoto sportu však navštěvují workoutový oddíl. Najde se mnoho těch, kteří cvi-

FOTO: Adam Januszek
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I takový nepořádek jsou schopni někteří lidé nechat v přírodě.
Hřiště v karvinském lesoparku Dubina vzniklo s vydatným přispěním Nadace OKD
a slouží nejen členům oddílu, ale také široké veřejnosti.

KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE
HAVÍŘOV – Představovat úspěšného
českého popového zpěváka a herce
Václava Neckáře je zbytečné. Tato
osobnost, která ve své bohaté
hudební kariéře spolupracovala
s takovými autory jako Petr Janda,
Karel Svoboda, Petr Hapka a mnohými dalšími, se představí v úterý 26.
dubna od 18 hodin v evangelickém
kostele v Havířově-Bludovicích.
„Zbrusu nový koncertní program
Václava Neckáře nazvaný „Mezi svými“ nabízí po nedávném úspěchu jeho

stejnojmenného vánočního alba zcela
nově koncipovaný, více akustický program, který vychází právě z řady titulů
tohoto alba,“ zvou pořadatelé. Chybět
nebudou ani jeho nesmrtelné a osvědčené hity jako Kdo vchází do tvých snů,
má lásko, Půlnoční a další.
Komorní koncert bývalého člena
skupiny Golden Kids tak může být
jedinečnou možností potkat se s jeho
písničkami v důvěrné, osobité atmosféře, tváří v tvář a „mezi svými“.

čí sami. Podle Strouhala k tomu
mají různé důvody. „Někdo nemá
odvahu a třeba se i stydí. My to naprosto respektujeme a právě kvůli těmto lidem jsme měli zájem
o hřiště, které se nakonec vybudovalo hlavně díky Nadaci OKD.
Ta přispěla výraznými částkami
na první i druhou etapu v Karviné
a Orlové,“ vysvětluje. Zajímavostí
je, že při jeho tvorbě měl volnou
ruku, takže de facto je postavené
přímo na míru.
„To je pravda. Naprojektoval
jsem to a byl ve spojení s ﬁrmou,
která hřiště dovedla do ﬁnální podoby. Přece jen už ze zkušeností
vím, na čem je dobré ušetřit a naopak, na čem by se šetřit rozhod-

Marek Matis alias Ježíš Kristus.

Silový čtyřb
Do soutěží na nejvyšší úrovni
se pravidelně zapojuje SŠTaS
Karviná a její žáci včetně učňů
důlních oborů, ale v minulosti
třeba i cukrářek, sbírají trofeje
KARVINÁ – Přítahy, vznosy, benchpress. Tyto workoutové prvky se objevují také v silovém čtyřboji, který se
těší v karvinských podmínkách obdobné oblibě. A to hlavně na Střední škole
techniky a služeb (SŠTaS) vychovávající i budoucí zámečníky a elektrikáře
pro důlní provozy společnosti OKD.
„Radek Lušňák, který se v tomto
školním roce vyučí důlním elektrikářem, je jedničkou v mém týmu.
Univerzál, nemá problém se cviky
na hrazdě, je výborný v trojskoku.
Nejlépe si ovšem vede v benchpressu, momentálně je podle
všech výsledků na prvním místě
v republice. Máme ale před velkým
ﬁnále,“ konstatoval učitel odborného

Úspěchy v roce 2015
Weighted workout battle Ostrava
Weighted ženy – Kateřina
Weisserová 2. místo
Streetlifting muži do 75 kg – Daniel
Hanák 2. místo, Marek Matis
3. místo
Rekord soutěže streetlift v dřepu –
Lukáš Strouhal 200 kg
Barz Warz battle ve Vyškově
Freestyle muži do 73 kg – Daniel
Hanák 1. místo, Tomáš Labaj 3. místo
Freestyle ženy – Kateřina
Weisserová 3. místo
Weighted muži do 73 kg – Marek
Matis 3. místo

aja

1. český street workout šampionát
Freestyle ženy – Kateřina
Weisserová 1. místo
Freestyle muži – Daniel Hanák 3.
místo
Street workout world
championship 2015
Freestyle ženy – Kateřina
Weisserová 10. místo
Workout battle
v Liptovské Tepličce
Freestyle ženy – Kateřina
Weisserová 2. místo
Freestyle muži do 75 kg – Daniel
Hanák 1. místo

Trénink se závažím je opravdu náročný.

Koncert Václava Neckáře s kapelou se uskuteční v úterý 26. dubna v evangelickém
kostele v Havířově-Bludovicích.

Z TROLEJBUSU PŘÍMO NA DŮL
OSTRAVA – Jako staří horníci na šichtu
mohou v sobotu 16. dubna jet lidé
z centra Ostravy do Michálkovic.
A vlastně pak i domů. V rámci
Mezinárodního dne památek a sídel
budou mezi Hlavním nádražím
a Dolem Michal pendlovat historické
trolejbusy se spoji navazujícími na začátky (tam) a konce (zpět) prohlídek.
„Jako byste vyrazili do práce
na šachtě. Jen místo směnmistra
či vedoucího úseku uvítají naše
návštěvníky průvodci a vezmou je
na přibližně půldruhé hodiny trvající

směnu. Pardon, velký okruh,“ líčil
správce památkového dolu Alexandr
Zaspal s tím, že prohlídky budou
zahrnovat také strojovnu s unikátním
vybavením včetně kompresoru uvedeného do provozuschopného stavu
i díky prostředkům z Nadace OKD.
Trolejbusy vyrazí z Hlavního nádraží
v 8.18, 10.18, 12.18, 14.18 a 16.18.
Navazují na ně – s výjimkou posledního spoje – okruhy na Michalu v 9, 11,
13 a 15 hodin. Ve vozech se kupují
lístky u průvodčích, klasické jízdné
neplatí.
uzi

Prostor dostanou i sólisté

Známý karvinský
symfonický dechový
orchestr zahraje
24. dubna díla slavných
českých autorů, u kterých
si příznivci hudby letos
připomínají výročí jejich
úmrtí
KARVINÁ − Májovák na tomto
koncertě v bývalých industriálních prostorách kompresorovny Landek parku vzpomene především na Julia Fučíka a Václava
Nelhýbela. Nebudou chybět ani
hornické melodie, které na závěr
rozezní právě bývalé havířské prostředí. Ve velké směsi těchto písní
Májováku pomůže Komorní sbor
Permoník Karviná.
Julius Fučík je vedle Antonína
Dvořáka, Leoše Janáčka a Bedřicha
Smetany jedním z nejhranějších českých skladatelů ve světě.
„Právě v letošním roce si připomínáme rovných 100 let od jeho sko-

Dalším českým autorem, i když
v tomto případě se dá hovořit spíše o česko-americkém autorovi, kterého koncert připomene, je
Václav Nelhýbel. Není bez zajímavosti, že se jedná o rodáka z nedaleké Polanky nad Odrou. Velkou
část svého života prožil právě
ve Spojených státech amerických,
kde komponoval zejména pro symfonické dechové orchestry. Zde jeho
FOTO: Edmund Kijonka

FOTO: archiv

Fagot, housle, vibrafon a Májovák v býval

Májovák zahraje v neděli 24. dubna v industriálních prostorách – v bývalé kompresorovně Landek parku.
nu. A právě do Fučíkova rozsáhlého
díla sáhneme hlouběji,“ říká předseda Májováku Petr Ženč, s tím, že
si Májovák vybral jeho méně známou skladbu, Concertino pro fagot,
která zazní v instrumentaci Karla
Bělohoubka. Virtuózního sólového partu se ujme ostravský fagotista, letošní absolvent magister-

ského studia Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a jednatel orchestru Moravskoslezská
Sinfonietta Jan Soukup. Za dirigentský pult se v tomto případě
postaví velký propagátor a znalec
Fučíkova díla, velitel a hlavní dirigent Ústřední hudby Armády České
republiky pplk. Jaroslav Šíp.

Májovák se hrdě hlásí
ke svým hornickým
kořenům a tradicím.
Proto v bývalém
havířském prostředí
nesmí hornické
melodie chybět.
dílo získalo hlavně mezi univerzitními bandy značnou popularitu a těší
se jí dodnes. „U nás je dosud poněkud opomíjeno, a proto ho Májovák
na svém koncertě rád připomene
jednou z jeho nejhranějších skladeb,
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Zdravější než posilovna

Nejúspěšnější člen? Kateřina
Weisserová
Relativně mladý oddíl s desítkou
aktivních členů sbírá úspěchy převážně v Česku a na Slovensku.
Vzácnou výjimku tvoří šestnáctiletá Kateřina Weisserová, která se
může pochlubit i účastí na světovém šampionátu, který se uskutečnil minulý rok v Moskvě. Kateřina
tam skončila na desátém místě (přehled úspěchů za loňský rok
najdete v rámečku – pozn. aut.).
Mezi členy, kteří mají co do činění

Jak to všechno začalo?
Ke změně životního stylu inspiroval
lidi projekt nazvaný SebeRevolta,
který založil rapper známý jako
Revolta a Adam Raw za podpory lidí
z Ostravy a Kopřivnice. Hlavní myšlenkou projektu SebeRevolta bylo
vytvořit komunitu navzájem se podporujících lidí, dostupnou komukoliv. Mnoho z nich v tom pochopilo právě prezentaci samotného workoutu, ale od počátku bylo hlavním
cílem ukázat, že je v životě velmi důležité dělat něco smysluplného a vyhýbat se negativním vlivům, jako
jsou například drogy nebo anabolické steroidy.
V řadě českých a slovenských
měst existuje komunita těchto lidí, kteří workout provozují. Nejaktivnější komunity podporující tento projekt jsou v Ostravě,
Praze, Brně, Karviné a Kopřivnici.
Na Slovensku hraje prim především Nitra. „Velkou oblibu zaznamenává také v Polsku, ale kluci tam
jsou naprosto odříznutí a schovaní. Je to škoda,“ uzavřel Strouhal.ˇ

„Dan se věnuje čtyřboji i workoutu, což není nic neobvyklého.
Radek to taky zkoušel, avšak zůstal
věrný čtyřboji,“ pokračoval Strouhal
s tím, že dvě ze čtyř disciplín
tohoto sportovního odvětví jsou
prakticky totožné. A to shyby pod-

FOTO: Radek Lukša

Učni a studenti i učnice
a studentky mezi sebou
zápolí v duchu antické
kalokaghatie, tedy
harmonie těla a ducha.

Z krajského kola postupují čtyřbojaři
SŠTaS Karviná do ﬁnále z prvního místa.

hmatem (přítahy) a vznosy, obojí
na hrazdách. Chlapci ještě soutěží
v tlacích s činkou v leže (benchpress, závaží dosahuje 75 %
hmotnosti závodníka) a trojskoku
snožmo z místa. Dívky kromě trojskoků zápolí ve šplhu na tyči, hodu
tříkilogramovým medicinbalem
a dělají sedy-lehy.

„Vedl jsem i výborný dívčí tým.
Excelovaly v něm dvě cukrářky,
Monika Kubíčková dosáhla republikového rekordu v počtu sedů-lehů,
Lenka Horváthová skončila v jednotlivcích celkově druhá. Pak se holky
vyučily a družstvo se rozpadlo. Platí
pravidlo, že členové musejí být žáky
naší školy a mít mezi patnácti až dvaceti lety. Momentálně SŠTaS děvčata
nereprezentují a já jich ze své pozice
truhlářského mistra tolik neoslovím,“
uvedl Strouhal. Neopomenul nicméně
zdůraznit předloňské stříbro chlapců
i dívek SŠTaS.
Na tuto školu se každopádně
ve čtvrtek 14. a pátek 15. dubna opět
sjedou nejlepší mládežničtí čtyřbojaři
z celého Česka, vítězové středoškolských a gymnazijních krajských
kol. „Naši hoši do ﬁnále mistrovství
zaslouženě postupují z prvního místa.
To si vybojovali také v domovské tělocvičně,“ upřesnil zástupce ředitelky
Ladislav Kováč.
Radek Lukša

lé kompresorovně na Landeku
která nese název Preludium a fuga,“
podotkl Ženč. Letos je tomu právě
20 let, kdy Václav Nelhýbel odešel
do muzikantského nebe.
I další program koncertu se ponese v duchu prolnutí západní, potažmo americké dechové hudby s tou
českou. Jako sólista se představí
Jan Nepodal, v současnosti student
Janáčkovy konzervatoře Ostrava,
v zajímavé skladbě ovlivněné jazzovým nádechem „A Tribute to Lionel“,
která je napsána pro sólový vibrafon s doprovodem orchestru. Dojde
i na poněkud netradiční spojení dechového orchestru a sólových houslí.
V jímavé melodii Johna Williamse ze
soundracku k ﬁlmu Schindlerův seznam se jako sólista blýskne Roman
Herodes, člen skupiny 1. houslí
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava.

terpretace
dirigenta
Gustavo
Dudamela. Májovák, jako orchestr,
který se hlásí ke svým hornickým
kořenům a tradicím, pochopitelně nemůže zapomenout ani na klasické hornické melodie. Celý koncert (24. 4. od 16 hodin) umělecky

připravuje šéfdirigent Májováku
Ondřej Packan, který se také představí za dirigentským pultem.
Vstup je volný, ale na akci je možno si dopředu rezervovat vstupenky
na e-mailu vstupenky.majovak@
seznam.cz
pž, aja

„Byl to pochopitelně velký zážitek,
navíc pocházím z hornické rodiny. Ráda se chlubím tím, že pochá-

zím zrovna ze Stonavy, kde se nachází a nacházelo několik šachet,“
usmála se. O historii se zajímala už
na základní škole a už tehdy si dala
za úkol zpracovat v pozdějším věku
nabyté vědomosti a fakta. Potěšila
ji i milá návštěva starosty Stonavy
Ondřeje Febera. „Osobně jsem mu
zaslala pozvánku, měla jsem velkou
radost, když dorazil,“ řekla.
Starosta si přednášku užil a byl
překvapený tím, kolik občanů
Stonavy projevilo o výklad zájem.
„To jsem opravdu nečekal. Samotná
přednáška byla velmi zajímavá
a bylo vidět, že paní Poprachová
byla skutečně velmi dobře připravená. Zaujala a překvapila mě především informace o tom, že Stonava
byla poslední obcí kolem řeky
Stonávky, která byla podle dostupných pramenů osídlovaná,“ uvedl
Feber.

Návštěvníci mohli obdivovat také originály listin z 15. a 17. století.

aja

Cesta Ostravou 19. století
Putování historií se
uskuteční formou
komentované prohlídky
města v neděli 17. dubna
v 10 a ve 14 hodin

otázky odpoví průvodci městského informačního servisu v neděli
17. dubna při komentované prohlídce Život v Ostravě v 19. století.
„Počet
obyvatel
Moravské
Ostravy tehdy dosahoval bezmála třiceti tisíc. Začalo se dolovat a vznikaly železárny, migrace
za prací znamenala obrovský příliv lidí nejrůznějšího sociálního
statutu, původu, národnosti, jazyka či vyznání. Vždyť před první světovou válkou byl pouze každý osmnáctý Ostravan místním ro-

OSTRAVA – Jak se kdysi žilo štajgrům a uhlobaronům? Jak trávili čas horníci, když zrovna nefárali
či nepropíjeli výplatu ve slavné ulici Pod Laubami, takzvané Stodolní
předminulého století? I na tyto

dákem,“ uvedla Sylva Burgertová
za organizátory s tím, že její kolegové zavedou účastníky prohlídky
do atmosféry průmyslové revoluce
ve století páry.
Sraz zájemců je na Prokešově
náměstí u Nové radnice (v jejím
infocentru se kupují vstupenky
na akci), první várka vyrazí s průvodcem v 10, druhá ve 14 hodin.
Trasa povede Komenského sady,
Kratochvílovou ulicí a Husovým sadem přes Masarykovo náměstí až
na Černou louku.
uzi

293 schodů na věž
Výtahem, nebo po svých po schodech? Ostravský informační
servis dá v sobotu 16. a v neděli
17. dubna návštěvníkům Nové
radnice na výběr, jak se dostanou
na vyhlídkovou věž. Šance
vystoupat všech 293 schodů
do výšky 51 metrů se naskýtá
jen výjimečně a Mezinárodní den
památek tuto příležitost nabídne.
Veřejnost v běžně nepřístupných
prostorách radnice uvidí i věžní
hodiny řízené rádiovým signálem či šestnáct šroubů držících
konstrukci pohromadě.

Na nedělní procházku Ostravou se zájemci sejdou před Novou radnicí na Prokešově náměstí. O víkendu si mohou vyšlápnout i na vrchol radniční věže.

Oldies Party v Národním domě

Hornické písně nesmí chybět
V dalším programu koncertu zazní díla českých skladatelů Evžena
Zámečníka, Pavla Staňka i autorů zahraničních − Tylman Susato,
Bert Appermont. Zazní také například slavný Danzón č. 2 Arturo
Marquéze, známý především z in-

Vůbec první přednáška Danuše Poprachové o rodné Stonavě se uskutečnila
31. března v prostorách Státního okresního archivu v Karviné.

Adam Januszek

boj, aktivita takřka bratrská
výcviku Lukáš Strouhal. Dalšími členy
družstva SŠTaS jsou instalatér Tomáš
Labaj, strojník požární techniky Lukáš
Šebesta a truhlář Daniel Hanák.

KARVINÁ − Množství zajímavostí
z úst historičky a stonavské rodačky Danuše Poprachové, toho času
bydlící v Šumperku, se o Stonavě
dozvěděli z převážné části její obyvatelé, kteří vážili 31. března cestu do Státního okresního archivu
v Karviné.
Jeho přednáškový sál praskal
ve švech a návštěvníci se dozvěděli informace o kolonizaci obce ve
13. a 14. století, něco o samotném
názvu Stonava, o životě ve středověku a o dalších poznatcích z historie obce, které tato historička v průběhu let načerpala.
Danuše Poprachová ve svém mládí dokonce i fárala na Dole ČSM.

Komorní sbor Permoník nebude na Landeku chybět.

DOUBRAVA − Večer plný taneční hudby
60.-80. let s DJ Honzou a vyvrcholení v podobě vystoupení známé,
populární a oblíbené travesti skupiny
SCREAMERS. Takový program chystá
spolek NAŠE DOUBRAVA na sobotu
16. dubna od 20 hodin v doubravském
Národním domě.
Screamers jsou nejen jednou
z nejstabilnějších českých uměleckých
skupin, která se etablovala na poli
alternativního divadla v roce 1997, ale
i mistry parodie a nadsázky umělecky okořeněné o divadelní přesah.
Skupinu tvoří šest umělců − herci, tanečníci, zpěváci a komici. Na jevišti se
pracovně setkali s většinou českých
celebrit ze showbyznysu. Za zmínku
rovněž stojí i setkání se slavnou skupinou Boney M. V roce 2010 okouzlili

Screamers miliony diváků v semiﬁnále
talentové soutěže Česko Slovensko
má talent.
„Vzhledem k jejich nabitému programu jsme velmi potěšeni, že přijali naše
pozvání a vystoupí na naší diskotéce.
Taková akce totiž nemá u nás v obci

FOTO: Screamers

ně nemělo. S ﬁnálním produktem
jsme maximálně spokojení a mělo
by sloužit řadu let,“ pochvaluje si
Lukáš Strouhal.
Hřiště v karvinském lesoparku je však mnohem větší, než se
původně očekávalo – došlo totiž
k jeho rozšíření. To původní bylo
určené převážně pro freestyle, ale
druhé už naopak pro zcela konkrétní cviky. „Je tam více místa
na čisté posilování, kliky a dokonce i bradla pro vozíčkáře,“ zmínil
Strouhal, jehož dědeček pracoval
jako horník.

s OKD, patří ještě Tomáš Dobeš ze
stonavské šachty – DZ 2. „Já jsem
navíc v loňském roce pracoval u zámečníků pro důlní provoz v jedné
z dílen v lokalitě ČSA Důlního závodu 1,“ prozradil Strouhal.

Přednášku od Danuše
Poprachové si nenechal
ujít ani starosta hornické
obce Ondřej Feber

FOTO: Josef Lys

Jeho kolega Marek Matis, jenž
v současnosti pracuje u dodavatelské ﬁrmy AWT, měl na starost přípravu hřiště v Orlové, které se otevřelo takřka před rokem – v květnu
2015. I v Orlové bylo cílem zlepšit
stav veřejného prostranství a přivést mladé lidi k rozvíjení volnočasových aktivit. „Orlovské hřiště se
nachází v centru, v blízkosti dětského hřiště. Je to ideální spojení. Také
tam si zajdou místní zacvičit,“ potvrdil Matis.
Na otázku, jaký je rozdíl mezi
workoutem a klasickou posilovnou,
mají jeho členové jednoznačnou odpověď. „Je to zdravější,“ tvrdí svorně. S činkami v posilovně neudělá člověk maximální rozsah, pouze
svaly napumpuje. Naopak workoutisté zvládnou celý rozsah svalu.
„Do jisté míry jsme exhibicionisté, ale různé triky děláme opravdu pouze na efekt pro publikum.
Není to tak, že bychom přišli na trénink a pověsili se tady. To určitě
ne,“ směje se Strouhal a přidává, že
vzrůstem menší lidé mají větší šanci
se v tomto sportu prosadit.

Střípky z historie Stonavy lákaly

FOTO: Adam Januszek

dravější je workout

7

Skupina Screamers.

obdoby. Věřím, že se lidé přijdou pobavit,“ podotkla předsedkyně spolku NAŠE
DOUBRAVA Jiřina Ferenčíková.
Vstup na diskotéku pro dospělé
je 150 Kč, a protože je kapacita sálu
v Národním domě omezená, neměli by
zájemci příliš váhat.
aja

Po šichtě

číslo 14 | ročník 46

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.

Příjemná vůně

Manžel přišel domů notně opilý
a ptá se ženy:
„Tak sakra, kdo je tady hlava
rodiny!”
Manželka neváhá a dá mu jednu
za ucho, a muž na to:
„To se nemůžu ani zeptat???”
Student skládá zkoušky. Profesor
se ptá:
„Co nejvíc způsobuje pocení
u člověka?”
„Vaše otázky” odpoví student.
U lékaře doma zvoní telefon. Ze
sluchátka se ozve kamarádský hlas
jednoho kolegy:
„Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru.”
„Chvíli vydržte, hned jsem u vás”,
odpovídá lékař.
Když si obléká kabát, manželka se
ho ptá:
„Je to vážný případ?”

„Určitě to bude něco hodně vážného”, odvětí lékař. „Už jsou u toho tři
doktoři.”
Baví se dva dědečkové na lavičce:
„Vidíš to, Pepa má novou holku!”
„To u mě se druhá míza projevuje
tím, že mi chutná krupicová kaše.”
Přijde žena domů a povídá
manželovi:
„Co bys udělal, kdybych vyhrála
ve Sportce?”
On povídá: „Na rovinu, vzal bych si
půlku peněz a odstěhoval bych se
někam hodně daleko.”
Manželka vytáhne tiket a povídá:
„Tak, to je fajn, že jsi férovej. Já
včera vyhrála 48 korun, tady máš
24 a vypadni!”
Babička vypráví vnoučkovi pohádku:
„Šípková Růženka spala a spala....
A neptej se, Pepíčku, s kým, protože
to bych taky ráda věděla.”
„Nechcete si sednou, dědečku?”
„Ne, děkuji chlapče, já jedu jen
jednu stanici.”
„Jen si sedněte, dědečku, nejste
totiž v autobuse, ale v parku.”

Rod
tropicých
mravenců

Nedotknutelnost

Kyselá
pochutina

Spojka
odporovací

Ostrý přízvuk

Citoslovce
podivu

Anglicky
beran
Značka radia

Slovensky
trdlo
Mrtvolně
blednouti

Slovensky
keříky

Český zpěvák
(Aleš)

Ono!

V hudbě živě

Dotaz
na místo

2. DÍL
TAJENKY
Lakomec
(expresiv.)

Setina
hektaru

Čpavek
Africký oštěp

Fanfára

Švédský
historik
Zelenina

Starší značka
jízdních kol

Tibetský skot
Kovový prvek
Dotaz
(zastarale)
Vydání

Promenáda

Dvakrát
snížený tón
Značka
astatu

Značka
neodymu
Planeta
Ztráta
občanských
práv
Svatozář

Jednotlivý ﬁlmový záběr
Záhady

Zkr. norm.
ins. Argentiny
Konec šach.
partie

Pryž
Užitková
rostlina

Prvek ze
skupiny vzácných zemin

Kráčet
Správní
jednotka
Předložka

1. DÍL
TAJENKY
Úder
širočinou

Americký
ﬁlmový komik
němé éry

Otec (knižně)

Tajenka křížovky č. 13: „... je pomáhal tak aktivně sbírat.“ Výherce křížovky č. 13 Jiřina Miarková z Kozlovic
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

Sudoku
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5
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Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec
a každý čtverec (3 x
3 políčka) musí
obsahovat čísla
od 1 do 9. Řešení
dnešního sudoku:

Vtipy
Blondýnka si kupuje nové auto a ptá
se prodavače.
„Prosím vás, je to rychlé auto?”
„Samozřejmě, 240 km za hodinu.”
„Ale nekecejte, hodina tolik kilometrů nemá!”

Napůl

Recept

Domácí cibulový chléb
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Těsto: 2 hrnky vlažné vody, 800 g
hladké mouky, 4 lžíce vlažného
mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce oleje, 3 větší cibule,
1 kostka droždí nebo 1 sáček
sušeného droždí, 1 lžička cukru.
Na potření: 1 hrnek vody,
2 octové uzávěry octa.
POSTUP PŘÍPRAVY
Připravíme si kvásek: trochu vlažného mléka, cukru
a rozdrobené droždí. Mouku
smícháme se solí a kořením,
do vzniklé směsi přidáme kvásek. Nakonec přilijeme vlažnou
vodu a na kostičky nakrájenou
a na oleji osmaženou cibulku.
Vypracujeme tužší těsto, které
vyklopíme na vál a ještě zpracujeme s trochou mouky tak, aby
se nelepilo. Při zapracování těsto nehněteme, ale snažíme se

do něj dostat vzduch. Necháme
1 hodinu na teplém místě
pod utěrkou. Vykynuté těsto
rozdělíme na dvě části a každou
propracujeme tak, abychom
do ní opět zapracovali vzduch,
těsto bude lepší. Vytvarujeme
dvě šišky, které položíme
na plech vyložený pečicím papírem a necháme ještě 20 minut
pod utěrkou kynout. Mezitím
vyhřejeme troubu na maximum.
Těsně před vložením chleba
do trouby zlehka obě šišky potřeme mašlovačkou namočenou
v octové vodě. Chléb pečeme
zprudka asi 5 minut, pak sní-žíme teplotu zhruba na 180 stupňů a dopékáme dalších 40 minut. Během pečení chléb pravidelně každých 10 minut potíráme octovou vodou, bude pak
mít krásnou zlatavou kůrčičku.
Před krájením ho necháme
vychladnout.
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PANNA 23. 8. – 22. 9.

Puls
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Vaší předností je, že si dokážete
promyslet několik kroků dopředu.
Připravenost vám dává pocit jistoty,
ale improvizace pokulhává. Přitom
ji budete potřebovat, protože
okolnosti se náhle začnou měnit.
Do středy se vyhněte zásadním
rozhodnutím, hlavně co se týká
chodu rodiny. Zbude–li vám
v pátek trochu času, věnujte
se svým koníčkům.

Název
písmene
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Naskytne se vám příležitost
pohovořit o výsledcích své práce
s někým, kdo je dokáže náležitě
ocenit. Můžete očekávat i nabídku
pro posílení jeho týmu. Pár dní
na rozmyšlenou vám určitě prospěje. Vaše dobrá nálada se projeví jak
v práci, tak i doma. Hravě zvládnete
hubujícího partnera a rozjívené děti. Blýsknout se
můžete i menším dárkem.

Kolega otočí každou vaši poznámku
tak, že budete vypadat jako věčný
nespokojenec. Důvodem je snaha
vybudovat si dobré jméno na váš
úkor. Pokud vše neutnete v zárodku,
koledujete si o potíže. Během víkendu přidáte větší váhu svým pocitům.
Okolí získá dojem, že jednáte nelogicky. Nic jim nevyvracejte,
jen vy znáte přesný důvod
svých rozhodnutí.

Italská
pěvecká
legenda
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Aniž se budete nějak snažit či
na tom pracovat, budete okouzlující.
Pracovní zátěž však může pokazit
vaši náladu. Sen, který se vám neustále opakuje, si nechte příslušnou
osobou vyložit. Jeho výklad vás může
posunout dopředu. Koncem týdne
nepropadněte panice nad stavem
svých ﬁnancí. Stačí se trochu
krotit v utrácení a zamyslet
se, jak své konto vylepšit.

Pracovní záležitosti budou probíhat
pod šťastnou hvězdou. Vůči
příliš výhodným nabídkám však
zůstaňte imunní. Zkuste věnovat víc
pozornosti zdánlivě povrchním známostem. Z některých se mohou stát
vaši dobří přátelé, s nimiž se budete rádi vídat. Pátek bude přát všem
podnikavým kozorohům.
Můžete zrealizovat výhodné
obchody nebo koupě.

Část obuvi
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Příliš se zabýváte tím, co si o vás
ostatní myslí. To vás může rozhodit
a cestu, která by vás zanedlouho
dovedla k vytčenému cíli, narychlo
změníte. S trochou skrývané
závisti budete pohlížet na kolegy,
kterým se na rozdíl od vás ve všem
zadaří. Protějšek vás čím dál víc
přivádí do rozpaků a dokonce začnete pociťovat
i nejistotu.

Cíl, jehož hodláte dosáhnout,
vyžaduje maximální soustředění.
Uvědomujete si to, přesto se
necháte rozptylovat úkoly, které
mají údajně přednost. Ve středu vás
bude přitahovat velkorysý a zábavný
člověk. Vydáte se i do míst, o která
byste jindy ani nezavadili.
V lásce budete trochu riskovat. Napětí přinese situace
konfrontující vás s Váhami.

Pomůcka:
Alin, asagaj,
IRAM, ram.
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Vzniklá nepříjemná situace vás
navede k tomu, že zapátráte
v nedávné minulosti a vybavíte si, že
jste hodně podobnou skutečnost už
zažili. Tehdejší chybné reakce a její
důsledky byste neměli opakovat.
Zbytečně se snažíte zatajit, kdo
je právě nyní váš favorit.
Vzájemné sympatie
ještě k ničemu nezavazují.
Získáte inspiraci i pro práci.

Změny kolem vás proběhnou zvolna
a nenápadně, proto je zpočátku
ani nezaregistrujete. Až se projeví
naplno, budete mít co dělat, abyste
se v nich zorientovali. Mimo jiné
nabídnou kompromis ve vleklých
nesnázích. Odoláte svodům kolegy
z práce a nenecháte se citově
vydírat. Od pátku do neděle
realizujte vše, na co vás
mysl upozorní.

Jedno opojné léto. Tři velká tajemství. Megan, Esmé a Claudia žijí
v různých částech světa, jedno však mají společné – touhu zjistit,
kým skutečně jsou. Vydají se na dobrodružnou cestu za pravdou. Její
odhalení může každé z nich pomoci překročit stín minulosti, anebo
naopak převrátit život naruby.

Přijde zaměstnanec za ředitelem: „Žádám vás
o výrazné zvýšení platu. Jsem zde už pátý rok
a pracuji za tři lidi !“ – „Řekněte mi za které …
(dokončení v tajence).“
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Na vlastní povinnosti váš kolega
jaksi pozapomíná, ale ty vaše vám
s gustem průběžně připomene.
Pozor, pro vás je to jako hra s červeným šátkem, stačí málo a dojde vám
trpělivost. Důležité pro vás je nic
v těchto dnech neuspěchat. V práci
ani ve vztahu netlačte na pilu. Dobrá
nálada se vám vrátí až
o víkendu. Najdete zalíbení
v nakupování přes internet.

Na poslední chvíli naskočíte
do rozjetého vlaku – zapojíte se
do projektu, který jste prozatím
sledovali jen zpovzdálí. Chvíli se
budete zdráhat – proč vás nepožádali už dávno – ale nakonec se bez
řečí pustíte do práce. U spolupracovníků nečekejte bezmeznou
míru tolerance. Čtvrtek
a pátek budou mimořádně
úspěšnými dny.
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Je čas, abyste se zamysleli nad svými schopnostmi a začali je rozvíjet.
Šance na získání ohromné vnitřní
síly se nemusí opakovat. Partnerův
příbuzný vás postaví před hotovou
věc a ke všemu při rozhovoru s ním
získáte dojem, že jste u výslechu.
Ideální bude, když se budete tvářit
neutrálně a dáte najevo, že
pro vyslovení se musíte vše
v klidu zvážit.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 14. 4. do 20. 4.
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Hasło bhp miesiąca: Znajomość przepisów jest niezbędnym warunkiem bezpiecznej pracy.

Górnicy z brygady
Petra Zemana razem
ze współpracownikami
z Carbokovu pracują w
trudnych warunkach,
pomimo tego udało
im się w marcu oddać
wysokiej jakości
pracę; dodatkowo
ukoronowali swe
wysiłki wypracowaniem
warunków normy
technicznej i warunku
limitowego
CHLEBOWICE – Górnicy z brygady głównego przodowego Petra
Zemana, z odcinka T2 kierownika Michala Hykla weszli w
ostatnią trzecią wybierania ściany 121 761/1 przedłużając długość wyrobiska. Prace na czwartym piętrze ruchu górniczego Chlebowice, należącego do
Zakładu Górniczego Nr 3, które w
harmonogramie przewidziano na
trzy dni, udało się oddać znacznie
szybciej!
„Kopiemy tutaj od lipca ubiegłego roku, kiedy wydobycie w
obudowach zamieniliśmy za stojaki. Po wykonaniu chodników
koło naszego odcinka okazało
się, że pokład jest rozszczepiony.
Dlatego otwarliśmy wyrobisko
na krótkim odcinku o długości
118 metrów, po przebrnięciu 500
metrów oczekiwano, że zostanie
wydłużony do 165 metrów,” powiedział zastępca kierownika T2
Jaroslav Beran.

FOTO: Radek Lukša

Dobre przygotowanie - szybsze
wydłużenie ściany wyrobiska 121 761/1

Główny przodowy Petr Zeman (z lewej) z górnikami w trakcie zmiany konserwacyjnej.
ło trzydziestu polskich górników
Wydłużania wyrobiska górz ﬁrmy zewnętrznej Carbokov)
nicy podjęli się od razu, gdy prapowodziło się w pracy świetnie,
wie że dotarli do przodka chodponieważ wszystko dobrze przynika dzielącego 121 5344/1.
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Pačinskiego w marcu z powodzeniem wypełniły warunki techniczne, w tym również warunki wyniku limitowego. W lutym
walczyli z przechodzeniem przez
miejsca złożone tektonicznie, jednak już od marca zwiększali wypracowane wyniki aż do dziennego maksimum 2,5 m. „Wyrobisko
121 761/1 wykazało w marcu
średni wynik 1,8 metrów dziennie. Wydobycie wyniosło 7.605
ton, wybrano obszar o powierzchni 4.495 m²,“ opowiada Pokorny.
Nawet po wydłużeniu wyrobiska wydobycie nie przebiegało
w optymalnych warunkach. „W
przedłużeniu jest niższa miąższość, przechodzimy przez chodnik dzielący, dodatkowo podchwytujemy strop dzielącego
kanału. Kopiemy z przybierką
nadkładu nawet do 0,6 metra,”
powiedział kierownik działu robót górniczych. Górnicy Zemana,
jak dodał jeszcze, na tym odcinku
będą pracować do późnego lata.
Już teraz jest pewne, że czeka ich
przejście przez dwa dalsze miejsca o bardzo złożonych warunkach tektonicznych o charakterze
przesmyku.
Radek Lukša

Parametry wyrobiska
 miąższość, netto 1,13 metra
 aktualna długość 165 metra
 nachylenie pokładu średnio 3°
 wydobycie pługiem PL 82
 przenośnik ścianowy TH 601
 przenośnik TH 601
 odstawa za pomocą 4 odcinków taśmowych TP 630 oraz 7
odcinków taśmowych odstawy
centralnej TP 1200

Narada z dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego

KACZYCE – Niedaleko Karwiny, we
wsi Kaczyce, w sobotę 2 kwietnia
zgromadziło się około sześćdziesięciu górników w uroczystych mundurach. Byli to pracownicy jednej z ﬁrm
zewnętrznych OKD, mianowicie THKČECHPOL. Powodem do włożenia
galowych strojów było 41. już z kolei
spotkanie poszerzonego kierownictwa spółki zewnętrznej. Tym razem
ich spotkanie zaszczycił swoim
przybyciem Radim Mžyk, dyrektora
Departamentu Górnictwa Wyższego
Urzędu Górniczego (WUG).

Sukces w przetargu
Spotkanie zagaił dyrektor THKČECHPOL Karel Rašík. "Dla naszej
ﬁrmy jest w tym bardzo trudnym
okresie czasu istotny fakt, że z
problemami w górnictwie radzimy
sobie z honorem. Dla najbliższej
przyszłości jest istotne, że w
ramach ogłoszonego przez OKD
przetargu nasza ﬁrma przedstawiła
zwycięską ofertę dla dziedziny prac

przodkowych, rabowania, pomimo
niektórych złożoności nadal kontynuujemy pracę w zabezpieczaniu
instalacji obudów kotwowych w
długich wyrobiskach,” powiedział
dyrektor i kontynuował z optymistycznej perspektywy. „Z całą
pewnością mogę was zapewnić, że
na rok 2016 mamy pewną pracę.
Od was, osób kierujących naszymi
zespołami, zależy, czy wraz z podległymi pracownikami identycznie,
jak do te pory, będziecie podchodzić
do pracy górniczej z szacunkiem i
profesjonalizmem.”

dyrektor Rašík zauważył z satysfakcją, że ogólne wyniki testów,
jeśli chodzi o liczbę popełnionych
błędów, były o wiele lepsze, niż sam
zakładał.

Dyrektor WUG życzył
powodzenia

FOTO: THK-Čechpol

Firma THK-ČECHPOL
przepracowała rok ubiegły
w OKD bez odnotowanego
wypadku przy pracy. Tak samo
było w pierwszym kwartale
2016 roku

Główny nacisk na
bezpieczeństwo

Do uczestników spotkania ﬁrmy
THK-Čechpol przemówił również
dyrektor Departamentu Górnictwa
WUG Radim Mžyk.

Wyniki produkcyjne osiągnięte w
trakcie spotkania nie były komentowane, dyrektor jedynie zauważył,
że zadania zostały spełnione.
Dokładniej jednak omówił temat
bezpieczeństwa pracy. Firma THKČECHPOL przepracowała rok 2015
bez odnotowanego wypadku przy
pracy, te świetne wyniki udało jej
się utrzymać w pierwszym kwartale
2016 roku. Szczegółowo omawiano
sześć zarejestrowanych lekkich
urazów przy pracy, które zostały
spowodowane przez nieuwagę
samych poszkodowanych. "Muszę
powiedzieć, że żaden z tych urazów

nie wiązał się z ryzykiem zawodu
górniczego. Z powyższego wynika,
że należy nieustannie nakłaniać
podwładnych do utrzymywania
porządku na stanowisku, prowadzić
ich do utrzymywania uwagi i konsekwencji w wykonywaniu jakiejkolwiek aktywności,” zakończył swoje
przemówienie dyrektor Rašík.
Część spotkania, jak zawsze,
przeznaczono na testy ze znajomości przepisów BHP. Najlepiej
wypełnili je (tylko z jednym błędem)
František Kolek i Mirosław Tomosz.
W trakcie podsumowania wyników

Swe słowa skierował do uczestników spotkania także dyrektor
Departamentu Górnictwa WUG
Radim Mžyk. Mówił o aktualnych
problemach górnictwa podziemnego i przedstawił możliwe scenariusze przyszłego rozwoju, zwłaszcza w
górnictwie uranu i metali szlachetnych używanych w przemyśle.
Wspomniał również o sytuacji w
OKD i stwierdził, że w chwili obecnej
rząd stara się rozwiązać jedynie
sytuację zwalnionych pracowników.
Przypomniał, że rząd nie podjął
żadnych środków wspomagających,
mających na celu konsolidację spółki OKD. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył ﬁrmie i wszystkim jej
pracownikom życzenia powodzenia,
szczęścia górniczego i wydobycia
bez wypadków przy pracy.
Spotkanie ubarwił program
wykonany przez młodych muzyków i
śpiewaków z Kaczyc, którzy dla górników zaśpiewali polskie piosenki
ludowe i popularne.
jk

Polska ograniczy farmy wiatrowe,
inwestycje wesprą węgiel
WARSZAWA – Nowy polski rząd chce
zaostrzenia reguł dla produkcji energii z wiatru. Przygotowywany projekt
ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych – określa
poza nowymi opłatami – również minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej,
szkół i rezerwatów przyrody, która ma
wynosić przynajmniej 10-krotność
całkowitej wysokości turbiny.
Średnio dystans miałby wynosić
około 1,5 km. Nowelizacja ma objąć
nie tylko nowe farmy wiatrowe, ale
także już istniejące elektrownie
wiatrowe. Polska rozważa również
zmniejszenie wsparcia dla energii
odnawialnej. Zamiast tego polski
rząd planuje zainwestować w wydobycie i wykorzystanie węgla. Polski
przemysł węglowy ma ze względu na
niskie ceny węgla poważne problemy egzystencjalne.

Węgiel zapewni energetyczne
bezpieczeństwo kraju
Polska chce w najbliższych latach
zainwestować ponad 300 miliardów
koron w budowę nowych elektrowni
węglowych. Jak zapewnił nowy minister energetyki Krzysztof Tchórzewski,
ich zadaniem będzie zapewnienie wystarczającej ilości energii w systemie
w przyszłości, gdy zostaną zamknięte
przestarzałe źródła.
Biorąc pod uwagę fakt, że w
Polsce powoli kończy się żywotność przestarzałych elektrowni
wykorzystujących węgiel kamienny
i brunatny, konieczne jest wybudowanie nowych. Do 2020 roku,
zgodnie z planem, mają być oddane
do użytku źródła o łącznej mocy
wyjściowej 6,5 GW, do roku 2030

ma być oddana do użytku dwukrotność tejże mocy. W zdecydowanej
większości ma iść o bloki energetyczne wykorzystujące do produkcji
węgiel kamienny.
W wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita minister
Tchórzewski potwierdził, że budowa
bloków węglowych jest priorytetem
dla rządu. Za te same pieniądze
bowiem można uzyskać do czterech
razy większą wydajność w porównaniu z energią jądrową. "Budowa
elektrowni jądrowej o mocy pięciu
GW ma kosztować 50 mld zł (ponad
300 miliardów koron), za te same
pieniądze można dostać 20 gigawatów bloków węglowych", powiedział
minister, który szacuje koszt niezbędnych inwestycji w nowe źródła
energii na kwotę nawet 60 mld zł (w
przybliżeniu 370 mld koron).
Polska nie chce jednocześnie
zaniedbać rozwój odnawialnych
źródeł energii (OZE), nie podejmuje
jednak tematu z takim pośpiechem,
jak Niemcy. "Mamy elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej pięciu
gigawatów, ale to źródła niestabilne,
co zwiększa koszty. W ubiegłym roku
wsparcie OZE kosztowało nas cztery
miliardy złotych (około 26 miliardów
koron),” powiedział Tchórzewski.
Według niego Polska będzie koncentrować swe wysiłki na wybudowanie
elektrowni parogazowych, które
zostały zaniedbane. Liczy się także z
powstaniem innych elektrowni wiatrowych, na przykład w Bieszczadach,
w południowo-wschodniej części
kraju, gdzie jednak wciąż brakuje
odpowiedniej infrastruktury. Ważnym
tematem są również farmy wiatrowe
na Morzu Bałtyckim.
Źródło: iuhli

Ze świata

Niemcy: Wygaszanie pod batutą państwa
BERLIN – Wydobycie węgla
kamiennego w Niemczech potrwa
jeszcze trzy lata. Pracują już tylko
tylko dwie kopalnie głębinowe w
Zagłębiu Ruhry. O wygaszaniu wydobycia zdecydował rząd federalny
w 2007 roku. Kopalnie zostały
przekazane fundacji RAG Stiftung.
W specjalnej ustawie rząd obliczył
coroczne dotacje dla górnictwa,
które od 2009 roku obniżyły się z
1,7 mld euro do 794 mln euro w
2019 roku.
Do RAG Stiftung przekazano
również pozostałe aktywności
związane z biznesem węgla
kamiennego.
Do specjalnej ﬁrmy Evonik przeniesiono działy zaangażowane w
wyspecjalizowanej produkcji chemicznej. W 2013 roku RAG Stiftung
sprzedała jedną trzecią akcji
Evonik na giełdzie. Ze sprzedaży
oraz dywidend następnie tworzy
rezerwy dla potrzeb stopniowego
wygaszania działalności górniczej.
RAG Stiftung oznajmiła, że chce
zachować w przyszłości tylko jedną
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czwartą udziałów spółki Evonik.
Pozostała część będzie sprzedawana na giełdzie.
W 2014 roku 13.000 górników
wydobyło 7,6 milionów ton węgla,
co zaspokoiło zapotrzebowanie
Niemiec zaledwie w 13 procentach. Udział państwa w wygaszaniu
wydobycia węgla został zaakceptowany przez Komisję Europejską
w roku 2011. Celem ma być zakończenie wydobycia w społecznie
akceptowalny sposób. Fundacja
wspiera edukację, naukę i kulturę
w regionach górniczych.
Wydobycie węgla kamiennego
bez dotacji państwowych nie
było możliwe już na początku lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Po decyzji w sprawie stopniowego
zamykania kopalń wydobycie
kosztowało rząd ponad 130 miliardów euro. W szczytowym okresie
produkcji w 1957 roku kopalnie
zatrudniała ponad 600 tysięcy
górników, wydobycie wyniosło 150
mln ton rocznie.
źródło: E15
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Úklidu okolí přehrady
se zúčastnili i horníci

Do úklidu okolí přehrady se zapojil
také zaměstnanec Důlního závodu 2
Miroslav Holý.

Tipy Horníka

KARVINÁ
Strašení
KSVČ Juventus se svými dobrovolníky v pátek 15. dubna
opět promění fryštátský park B.
Němcové v hrůzostrašné místo.
Bytosti se začnou rojit ve 20
hodin, odkdy také bude vstup pro
veřejnost. Poslední odvážlivce
vpustí ve 21.15. Zaprší-li, strašidelná akce se přesune na pátek
22. dubna.

ČESKÝ TĚŠÍN – Do úklidu Českého
Těšína se zapojili i horníci. Celkem
118 pytlů nepořádku sesbírali
první dubnovou sobotu dobrovolníci ve dvou lokalitách. V hraničním
městě se konala akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko o dva týdny
dříve, celostátně proběhne
16. dubna.
„Mám rád přírodu, jsem
členem rybářského svazu a záleží
mi na tom, aby okolí nádherné
těšínské přehrady Hrabina bylo
bez odpadků,“ uvedl Miroslav Holý,
který již více než třicet let pracuje
na šachtě ČSM a do úklidu okolí
přehrady se zapojil s dalšími kolegy. Z lesíku, okolí přítoku a travnatých porostů sesbírali především
láhve, plechovky od piva, papírky
a další nepořádek.
„Okolí přehrady bylo tentokrát
v mnohem lepším stavu než vloni,
kdy se zde také uklízelo. Tradičně
je nejvíce odpadu pod mostem
obchvatu. Ovšem na sídlišti
Svibice v lokalitě U Cihelny, která
se loni také vyčistila, bylo tolik
nepořádku, že část zůstala na další
akci,“ uvedl za organizátory Daniel
Křenek s tím, že s účastí je spokojen. Letos přišlo více lidí, více bylo
i dětí.
dh

Komedie
Pistáciová retrokomedie z prostředí mlékárenského závodu
v novém nastudování. Tak uvádí
svou inscenaci Drcla loktem vo
kredenc divadelní soubor K.V.A.S.
Představí se s ní v sobotu 16.
dubna od 19 hodin v malém sále
městského kulturního domu.
Premiéra
Drama inspirované skutečnou
událostí z roku 1973, kdy v Chile
převzal pučem vládu generál
Pinochet a začali „mizet“ lidé. To
je německo-francouzské drama
s názvem Kolonie, které se v české
premiéře promítá v kině EX v sobotu 16. a neděli 17. dubna. Vždy
v 19.30.

ORLOVÁ
Loutkohra
Neobyčejně líný Honza, než aby
se chytil roboty, raději se spolčí
s čertiskem. Jak to dopadne?
To se dozví návštěvníci představení Pekelné zlaťáky, jež chystá
na sobotu 16. dubna loutkové
Galimortovo divadlo Marionet
do městského kulturního domu.
Hraje se od 15 hodin.

HAVÍŘOV
Divadlo
Jubilejní pětadvacátý ročník přehlídky malých profesionálních divadel MiniTheatro pro děti pokračuje
v loutkovém sále KD Petra Bezruče.
A to Pohádkovými nepohádkami J.
Čapka ve čtvrtek 14. dubna (v 16
hodin), hrami O chytré kmotře lišce
v pátek 15. dubna (8.30, 10 a 16)
a Boty dělaj kocoura v sobotu 16.
dubna (15).
Výstava
They say Yes! Řekli si své ano, je
to po česku. A znamená to také
název výstavy v galerii KD Radost,
kde budou od úterka 19. dubna
k vidění fotograﬁe ze středoevropských svateb v ČR, Polsku,
na Slovensku a v Maďarsku. Podle

kurátora nevšedním autorským
pohledem.

OSTRAVA
Metal
Morgoth, jedna z nejceněnějších
evropských deathmetalových
kapel počátku 90. let minulého
století, vystoupí reinkarnovaná
a s novou deskou Ungod ve čtvrtek
14. dubna v klubu Barrák. S ní
američtí Incantation a švýcarští
Darkside a Omophagia. Koncert je
od 19 hodin.
Klasika
Athos, Porthos, Aramis a ovšem,
D´Artagnan. Tři mušketýři, kteří jsou
ve skutečnosti čtyři, dorazí na jeviště Divadla Petra Bezruče v pondělí
18. dubna. Svérázná komediální
adaptace románu Alexandra
Dumase staršího začíná v 18.30.
Běhání
Noční zážitkový běh Ostravou pro celou
rodinu (maximálně 10 km) se uskuteční
v sobotu 16. dubna od 20 hodin se startem na Masarykově náměstí. 33. ročník
Jakubova lesního běhu (8 km) v úterý
19. od 17.30 v lokalitě Důlňák v Horní
Suché. Kateřinský běh Hrabovou (5 km)
pak ve čtvrtek 21. od 17 v Hrabové
s registrací na hřišti TJ Sokol.
uzi

Ze světa

Vyhrál jmění, přesto
chce dál pracovat v dole
USA – Čtyřiašedesátiletý Efren
Aguirre vyhrál jackpot v kasinu
v nevadském městě Elko. Přišel
si na ohromujících 12,5 milionu
dolarů, tedy téměř 300 milionů
korun. Mohl by tak v klidu odejít
do důchodu, přesto ale chce dál
pracovat jako rozbíječ kamenů
v nedalekém dole na zlato.
Aguirre dostal před nedávnem
po šichtě v dole od šéfa na další
den volno, a tak si se ženou zašel
do kasina, kde hrál automaty. Krátce
po jedenácté večer treﬁl jackpot.
Nejprve si ale myslel, že se automat rozbil, a tak zavolal na jednoho
ze zaměstnanců kasina. Ten mu ale
řekl, že vyhrál, jenže jen 1200 dolarů.
Až jeho kolega odhalil, že se jedná
o 12,5 milionu, uvedl web Elko Daily.
Šťastný výherce prohlásil, že do USA
přišel v roce 1968 z Mexika kvůli tomu,
aby vydělal víc peněz. Nečekal však, že
to nakonec bude tolik.
Se svou prací skončit nehodlá, má
ji rád a navíc chce pořád něco dělat.
S manželkou si už za výhru stihli koupit vysněný dům. Dál plánují splatit
hypotéku jednoho jejich syna a tomu
druhému také koupí dům. Zbytek peněz dali stranou pro strýčka příhodu.
inet

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
Dne 19. dubna 2016
uplyne 50 let
od důlního neštěstí
na Dole Zárubek, které
si vyžádalo životy
17 horníků. Zemřel při
něm také náš otec, pan Václav
Ludva. Na výplatním sáčku
s poslední výplatou byl obrázek
šťastné rodiny s prosbou, která se
již nevyplnila: Tatínku, vrať se živ
a zdráv domů... Vzpomínají děti
Marie a Václav Ludvovi.

„Očím ses ztratil – ale
v srdcích zůstaneš
navždy“
Dne 16. dubna 2016
by se dožil 43 let náš
manžel, švagr a zeť,
pan Luboš Mieres, který zemřel
na následky pracovního úrazu
na Dole Darkov, závod 9. květen.
Za tichou vzpomínku děkují Táňa
s Matyáškem, rodina Bőhmová
a Hrdinová.

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 14
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)

607, 624, 685, 696, 5,
9, 12, 13, 511, 512, 658,
659, 102

Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

47, 52, 65, 73, 68

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

321

OKD, a.s.

Závod úpraven
Stonavská 2179, Karviná PSČ 735 06

Odprodej
nepotřebných ložisek
z úpravny Lazy

4/14-X/16

Nabídky zašlete do 29. 4. 2016 na adresu:
Závod úpraven, Ing. Jiří Vyoral,
tel. 596 464 020,
e-mail: jiri.vyoral@okd.cz

19/14-X/16

Kontaktní osoba:
p. Břetislav Drozd,
tel. 596 503 745,
e-mail: bretislav.drozd@okd.cz

Nadace

OKD
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www.nadaceokd.cz

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

KKH Barbora se neuzavírá
ani těm později narozeným
Spolek fungující už
89 roků má v těžařské
nadaci partnera teprve
od loňska, grant použije
na pořízení nového
hornického praporu
i parádních uniforem
FOTO: KKH Barbora

KARVINÁ – Udržování starých havířských tradic, pořádání kulturních i společenských akcí, reprezentování profesního cechu, regionu i kraje. To je náplní činnosti Kroužku krojovaných horníků
(KKH) Barbora, jehož aktivity
podpořila z operativního fondu
těžařská nadace. A je jich skutečně mnoho, jak prozradil předseda
Jan Kavka, jemuž jsme dali slovo.

Část členské základny s nejmladší členkou v roli svaté Barbory a se dvěma Permoníky.
ném v roce 1927 – je pětadvacetiletá Jaroslava Kavková, která
při slavnostech představuje svatou Barborku. Tedy nepočítámeli tři naše Permoníky, sourozence
Klárku a Matěje Laťokovy a teprve
tříletého Lukáška Kavku. Ty také
zasvěcujeme do hornických tradic. Když ti malí zdraví Zdař Bůh!,
staří havíři jsou nadšeni. Je tedy
zřejmé, že se neuzavíráme ani
těm později narozeným. Jsme rádi
za každého, kdo mezi nás přijde.
Je třeba tradice udržovat a předávat je mladším generacím. Podíl
mužů a žen je v KKH Barbora přibližně půl napůl.

Jakou nyní máte členskou
základnu?
V současnosti máme 199 členů. V roce 1970 nás bylo okolo 750! Jelikož je mezi námi ale
hodně dříve narozených, tak
nás i dost ubývá. Nejstarší členkou je Marie Kubánková, narozená v roce 1921. Nejstarší člen
Bohuslav Folvarczný, narozený v roce 1923, je stále aktivní.
Nejmladší v kroužku – založe-

Co jste letos uskutečnili, co
chystáte?
Účastí na IV. Havířském bále
ve starých koupelnách Dolu
Hlubina v Ostravě jsme ukončili plesovou sezonu. Jako předse-

Víno vyměnil za uhlí
Jan Kavka je rodák z jižní
Moravy, pocházející od Znojma
a křtěný řekou Dyjí. Víno, jak
rád říká, vyměnil za černé
zlato v roce 1989. Nejprve fáral
na Františku, později na Lazech.
Celou svou hornickou kariéru
strávil na čelbách. Pracoval jako
směnový předák a kombajnér.
Jezdil na dole se vším, co se
hýbalo; od bagru přes škrabáky
až po veškeré kombajny.
Jan Kavka, předseda KKH Barbora.

da jsem reprezentoval kroužek
ve Španělském sále Pražského
hradu, přijal jsem pozvání
na Koncert pro prezidenta ČR
Miloše Zemana. V minulém týdnu
jsem na téma návštěvy Pražského
hradu pro širší členskou základnu jednal s jeho poradcem
Františkem Zemanem. Co nás
čeká? Výroční členská schůze, vítání léta, zahradní slavnost a vinobraní na Bělidle v Karviné či smažení vaječiny v Komorní Lhotce.
Všechny tyto akce pořádáme.
Chystáme se na 5. Lubietovský banický a hutnický den i 20. Setkání
hornických a hutnických spolků ČR v Příbrami. Určitě vyrazíme na podobná hornická setkání do Sokolova, slovenské Gelnice
a polských Kaczyc. Nebudeme
chybět na akcích chystaných spřátelenými kroužky a spolky v našem revíru.
Jakou roli zde hraje těžařská
nadace?
Až do loňského roku nás nepodporovala, teď jsme si požádali o grant
na pořízení hornického praporu a několika nových krojů včetně čepic zvaných fezem. Bylo nám
vyhověno, za což velmi děkujeme! Jinak náš kroužek podporoval
vždy Důl Darkov, nyní Důlní závod 1 v čele s ředitelem Boleslavem
Kowalczykem. I tomu patří poděkování. Stejně jako městu Karviná
s primátorem Tomášem Hanzelem
a nesmíme zapomenout ani na ZV
Dolu Darkov.

Kromě hornických stejnokrojů
si z grantu těžařské nadace
chtějí v KKH Barbora nechat ušít
čepice fezem. Tedy vysoké tuhé
pokrývky hlavy, jejichž vzhled
byl pravděpodobně přenesen
z Německa. Barevná pera
uchycená ve „federpuši“ rozlišují funkce nositelů na šachtě.
Zelená jsou pro vyšší inženýrské
kádry, bílá pro nižší inženýrské
kádry a revírníky, černá pro
řadové havíře a červená pro
členy hornické kapely. Na fezem
nechybí ani znak v podobě zkříženého mlátku a kladívka.
Na co jste z činnosti KKH nejvíc pyšni?
Na to, že se díky našim partnerům můžeme scházet na různých akcích, ať už je to u nás,
anebo v cizině. Naše zástava vlála již v Holandsku, na Slovensku,
v Německu a Polsku. Jsme hrdí,
že můžeme důstojně reprezentovat Moravskoslezský kraj i město Karvinou jak v tuzemsku, tak
v zahraničí. A také na to, že se
naši horničtí členové i nečlenové mohou sejít na našich setkáních a připomenout si dobu, kdy
sami fárali do dolů. Velice nás těší,
když děkují za prožitý krásný den.
Potom jsme spokojeni i my, hřeje
nás to u srdce.
Jak podle vás vnímá veřejnost
havíře?
Domnívám se, že jako zašlou slávu. Všichni víme, jak to na šachtách dnes vypadá. Chci věřit, že se
jednou hornická sláva vrátí. A to
i do hornických kroužků a spolků, protože u některých – naštěstí jich je minimum – je vidět bohužel i nekamarádství či závist.
Zdravím horníky, ať naše profese zůstane co nejdéle. Ať se všichni ve zdraví vracejí ke svým rodinám. Loučím se sloganem který
se v sedmdesátých letech psával
na výplatní sáčky: Tatínku, vrať se
živý a zdravý!
Radek Lukša

FOTO: Miloš Micza

Fezem a barevná pera

Sportovní hala v Horní Suché hostila Dukelský Haicman Cup...

DUKELSKÝ HAICMAN CUP
SE KONAL UŽ PODESÁTÉ
HORNÍ SUCHÁ – Jaromír Šebesta
z Havířova nikdy v havírně nepracoval.
Parta někdejších techniků z Dolu Dukla
ho přesto pozvala mezi sebe. Nechala
ho jako náhradníka hrát na svém
„uzavřeném“ turnaji… a on v letošním
desátém ročníku Dukelského Haicman
Cupu v mužské badmintonové čtyřhře
nakonec zvítězil.
„Samozřejmě s dalším Dukelákem,
důlním elektromistrem Marcelem
Šebkem, který nyní fárá v lokalitě
Lazy Důlního závodu 1. Ve ﬁnále
porazili směnového technika rubání
z Lazů Tomáše Gabriela a bývalého
vedoucího paskovského strojního
úseku Horymíra Chrobáka,“ oznámil
hlavní pořadatel turnaje Miloš Micza.
Ten je mechanikem centrální
dopravy v DZ 3 a na pravidelné setkání kamarádů z Dolu Dukla dostal
podruhé minigrant z těžařské nadace. „Pokryli jsme z něj podstatnou
část nákladů, moc za to děkujeme,“

vzkázal Micza s tím, že na kurty
v Horní Suché nastoupilo šestatřicet
hráčů. Dalších šest chlapů zajišťovalo servis.
Ano, chlapů, Dukelský Haicman
Cup je totiž záležitostí mužských
zaměstnanců z konkrétní šachty.
„Každý snad pochopí, že ženy s námi
na postech techniků nefáraly,“ vysvětlil Micza organizující turnaj pátým
rokem. U zrodu této již tradiční akce
stáli směnoví technici z rubání Tomáš
Hájek a bohužel již zesnulý Klement
Pohludka.
Jubilejní ročník měl také jedno
překvapení – DVD se sestřihem
předešlých devíti turnajů plus vzpomínkou na další společné setkání
spolupracovníků Dukeláků, od rozloučení s domovskou šachtou v roce
2007 po bowlingová klání či výlety.
Lví podíl na jeho výrobě měl bývalý
mistr učňovského revíru Vlastimil
Zářecký.
uzi

... jehož výherci se stali Jaromír Šebesta s Marcelem Šebkem.

RockTherapy pro ženy s roztroušenou sklerózou
Festival, jaký nemá
v regionu svým
dobročinným
podtextem obdobu,
pomůže vozíčkářkám
pocházejícím
z havířských rodin

Barani jedni, budete mne tlačit...
Marie Štěpánková sice ve svých
sedmasedmdesáti holduje ji-

FOTO: Radek Lukša

ORLOVÁ – Překvapení! Tak jednohlasně
zhodnotily
Marie
Štěpánková, Kateřina Gavlovská
a Šárka Mihalová nominaci
na Tváře projektu letošního VIII.
ročníku charitativního festivalu
RockTherapy. Ženy z Orlové bojující s chronickým, záludným a neléčitelným onemocněním – roztroušenou sklerózou (RS) – na tuto nabídku také bez váhání kývly.

čat a čtyři pravnoučata, ale jinak
se mi spíš lepila smůla na paty.
Takže RockTherapy považuji
za štěstí,“ poznamenala někdejší
jeřábnice ze železáren pocházející z rodiny havířů. Manžel fáral
na Žoﬁnce, otec, strýcové a bratři na šachtách Gottwald, ČSM
a Václavka.

Šárka Mihalová (zleva), Marie Štěpánková a Kateřina Gavlovská.
ným hudebním žánrům, ale účast
na festivalu rockových a metalových kapel potvrdila. „Barani jedni, říkala jsem třem vnukům, to je
vaše parketa, takže tam jdete se
mnou a budete mne pěkně tlačit,“

prohlásila s tím, že RS jí zjistili už
v roce 1974. O dva roky později ji
upoutala na invalidní vozík.
„Vedla jsem obyčejný život,
manželství mi trvá už osmapadesát let, mám tři děti, šest vnou-

Necháme si opravit naše
vozíčky
Kateřině Gavlovské je čtyřiačtyřicet a RS trpí od osmnácti.
K tomu se potýká, stejně jako obě
zbývající Tváře projektu, i s různými přidruženými diagnózami včetně osteoporózy či očního
zákalu. Mateřství jí lékaři kvůli onemocnění hned zakázali.
„Baví mě četba, kino, divadlo,
studuji angličtinu. Rock nevyhledávám, ale poslechnu si ho,“
vysvětlovala.
Gavlovská se s ostatními dvěmi pacientkami také shodla, že
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výtěžek z festivalu hodlají využít
částečně na údržby a opravy invalidních vozíků. „Udivuje mě,
že metaloví fanoušci pomáhají lidem. A pro mne to bude znamenat obrovskou pomoc. Jsem
na RockTherapy zvědavá, určitě tam dorazím,“ nechala se slyšet bývalá manželka technika
na Dole Lazy.

Tvrdí rockeři? Ti jsou tak milí!
Tvr
Šárka Mihalová odhadla, že terŠár
mín RockTherapy 2016 se kryje
datem, kdy se před dvaceti lety
sd
dozvěděla, že má RS. Letos je
d
bývalé dětské sestřičce z jednotky intenzivní péče čtyřicet. „Žiji hlavně pro své dcery.
Starší je šestnáctiletá a hodně mi pomáhá. Mladší je osm.
n
Obě se věnují tanci, všechny tři
O
máme rády hudbu. Takže metal
má
přežiji,“ uvedla.
pře
O rockerech měla Mihalová
vždy představu, že jsou strašně
vžd
tvrdí. „Ale oni jsou milí. Projekt
festivalu RockTherapy se mi moc
líbí,“ poznamenala Mihalová, jejíž příbuzní patřili rovněž k zaměstnancům OKD. Exmanžel
pracoval na Dole ČSM, otec vedl
na Dole Doubrava závodní odborářský klub a maminka byla zaměstnána na stejné šachtě jako
účetní.
Radek Lukša
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Nefalšované hornické derby,
Karviná vyzve Sokolov
Hráči MFK OKD naposledy
nevyhráli v Třinci a klesli
na třetí, tedy první
nepostupové místo.
Náladu si hodlají zlepšit
v prvním ze tří domácích
utkání za sebou

Sokolov, FM a Olomouc B

FOTO: MFK OKD Karviná

KARVINÁ – Posledních osm zápasů je před týmem trenéra
Jozefa Webera. Právě ty rozhodnou o úspěchu či neúspěchu.
Karvinští na jaře ještě neprohráli,
ale na druhou stranu si v posledních třech venkovních zápasech
vždy připsali pouze bod za remízu. Bodové konto tím narůstá
pomalu a toho naposledy využil
Hradec Králové, který aktuálně
drží druhé postupové místo.
„Zatím se nic neděje, ale víme,
že to takhle nepůjde donekonečna. Potřebujeme už zase sbírat
po třech bodech,“ řekl po utká-

zápas nebývale vyšel a výrazně se
tak přičinil o konečný stav 1:1.

OKD a Sokolovská uhelná – generální partneři dvou předních druholigových
klubů, které se sportovně perou o postup.

„Na Karviné je víc
poznat, že je hornickým
městem. Šachty jsou
rozhodně blíž městu,“
prohodil při vzpomínce
na Sokolov Petr Glaser,
který před pár lety
za místní Baník hrál.
ní v Třinci karvinský odchovanec a člen základní sestavy Erik
Puchel. Ten společně se svým estonským spoluhráčem Sanderem
Purim zařídil po brzkém inkasování vyrovnávací gól. Hosté
z Karviné měli hlavně ve druhé
části zápasu několik slibných šancí k tomu, aby šli do vedení, jenže ztroskotali na svém bývalém
brankáři Lukáši Palečkovi. Tomu

Petr Glaser (v bílém) je fotbalovým cestovatelem. Hrál například na západě
Čech, jihu Moravy a momentálně ve Slezsku.

Karvinou teď čeká porce tří domácích duelů v řadě. Nejprve v sobotu 16. dubna proti Sokolovu,
o čtyři dny později dorazí
do Sportovního centra Kovona
v rámci dohrávky 18. kola nejlepší
tým jara Frýdek-Místek a po volném předposledním dubnovém víkendu (kvůli lichému počtu účastníků) se pak 30. dubna představí proti rezervě olomoucké Sigmy.
„Tyto tři zápasy budou nesmírně důležité, ale také nesmírně obtížné,“ uvědomuje si trenér Jozef
Weber. Tím prvním bude FK
Baník Sokolov. Tedy tým z města,
kde vládne, stejně jako v Karviné
těžký průmysl – konkrétně těžba
hnědého uhlí. V tomto celku působil současný hráč Karviné Petr
Glaser. „Pořád tam znám spoustu
lidí a těším se, že se s nimi uvidím.
Doufám, že bude čas prohodit
s nimi i pár slov,“ usmál se Glaser.

Jdeme na to! Házenkáři HCB OKD Karviná vstupují do play off.

HORNÍ SUCHÁ − Mladí vzpěrači z Horní Suché se stále drží
na vítězné vlně a všem ukázali
záda v Bohumíně, kde se konalo
v pořadí už druhé kolo starších
a mladších žáků. Obě kategorie
si jdou naprosto suverénním
způsobem pro celkový čtvrtý titul
v řadě.
„Nejlepší výkon ve starších žácích
podal náš Matěj Moskál, který
překonal nový český rekord ve váze
do 40 kg, protože zvedl v nadhozu
72 kg. Ve dvojboji tak s třiapadesáti
kilogramy v trhu zvládl 125 kg, což
bylo pouhé kilo od českého rekordu
z roku 2011, který drží Petr Mareček
z Boskovic,“ upozornil spokojený
trenér Pavel Khek.

Vítězné družstvo nastoupilo
ve složení Matěj Moskál, Matěj
Bittner, Petr Kmeťo a Martin Tancoš,
družstvo „B“, které skončilo na druhém místě, reprezentovali František
Polák, Patrik Buchta a Ludvík Matík.
V pořadí po druhém kole vládnou
obě družstva z Horní Suché, třetí jsou
havířovští siláci. Vítězní mladší žáci
nastoupili ve složení Daniel Mayer,
Alexander Džobák, Daniel Pecha
a David Matík, který zároveň podal
nejlepší výkon soutěže.
Další akcí, tentokrát ve vzpírárně
v Horní Suché, bylo úvodní kolo
3. ligy mužských družstev. V této soutěži nastoupili junioři ze SKVOZ Horní
Suchá a svou premiérovou účast
vyšperkovali vítězstvím s velkým
náskokem. „Nejlepším závodníkem
byl Vlastimil Moskál, který ve dvojboji zvedl celkem 217 kg. Zbytek
úspěšného týmu tvořili ještě Martin
Štreichl, Štěpán Zbořil, Miroslav
Vavrek, František Polák a Patrik
Baláž,“ dodal Khek.
pk, aja

Když měl porovnat obě hornická
města, označil Karvinou za „víc
hornickou“. „Tady jsou šachty
rozhodně blíž samotnému městu,
což se o Sokolovu říct nedá. Podle
mého názoru není tak moc poznamenaný těžbou, i co se týče třeba
ovzduší,“ podotkl.
Hned ve středu 20. dubna půjdou příznivci fotbalové Karviné
na další zápas. Na řadě bude dohrávaný duel s Frýdkem-Místkem.
Tomu hrubě nevyšel podzim, ale
na jaře Valcíři šlapou – ostatně
třináct bodů z patnácti možných
je toho jasným důkazem. FrýdekMístek se tak právem může pyšnit přívlastkem nejlepší tým jara.
Všechny výše zmíněné domácí zápasy se hrají ve stejný čas –
17.00 hodin.
Adam Januszek

Karvinský aquatlon začal v sobotu 19. března plaveckou částí.

Závod ve vodě i na suchu
Netradiční měření sil skládající
se z plavání a běhu dopadlo
nejlépe pro Tomasze Marcinka
a Terezu Zimovjanovou
KARVINÁ − Amatérské sportovní
zápolení pod názvem Karvinský
aquatlon má za sebou už svůj
třetí ročník. Vůbec poprvé však pod
záštitou České triatlonové asociace.
Nejprve se přihlášení závodníci
v různých věkových kategoriích
představili v bazénu a následně
na náměstí v centru Karviné, kde
začínala i končila běžecká část.
„Jsme spokojení a hlavně máme
radost z velkého počtu účastníků.
Zvláštní poděkování pak patří nejen
dobrovolníkům, kteří se podíleli
na přípravě a celém průběhu
akce, ale i sponzorům,“ řekl hlavní
organizátor aquatlonu Jakub Gulec.
Závodníků bylo celkem 101 a dorazili nejen ti z blízkého okolí, nýbrž
z celé republiky a sousedního
Polska.
Například ze sousední Ratiboře
přijel celkový vítěz hlavní kategorie

Tomasz Marcinek. Čtyřsetmetrovou
plaveckou vzdálenost zdolal za čtyři
minuty a šestatřicet vteřin, dva a půl
kilometru běhu pak zdolal těsně
nad patnáct minut. To mu bohatě
stačilo na vítězství, neboť druhého
Martina Semeráda porazil po sečtení obou časů o čtyřiatřicet vteřin.
Rozhodující v tomto minisouboji byl
lepší čas vítěze v první části, tedy
v bazénu.
Mezi ženami triumfovala Tereza
Zimovjanová, která plavání zvládla
bez sedmi vteřin za sedm minut,
běh pak za sedmnáct minut a devětačtyřicet vteřin. „Jsem samozřejmě
spokojená. Plavání velmi slušné,
v běhu jsem se snažila v prvním ze
dvou kol držet krok a ve druhém
zaútočit. Vyšlo to dokonale,“ svěřila
se vítězka se startovním číslem 82.
Celkově se soutěžilo v deseti mužských a devíti ženských
kategoriích a podle věku účastníků
byly samozřejmě různě náročné
závodní distance v obou disciplínách. Nejmenším závodníkům bylo
pouhých devět let.
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V prvním utkání na palubovce Zubří se Karvinští budou muset obejít bez pivota
Libora Hanische.

FOTO: HCB OKD Karviná

KARVINÁ − Jednu trofej už mají
a chtějí využít pohody a formy
před vrcholem sezony. Házenkáře
HCB OKD Karviná čeká jejich oblíbená vyřazovací část, ve které to
prostě umí! Navíc si nemohli pro
čtvrtﬁnále, které se hraje na tři vítězství, přát lepšího soupeře.
„Víme, že na Zubří umíme ve vypjatých střetnutích zahrát. Naším
cílem je u nich minimálně jednou
vyhrát, což je rozhodně v našich
silách,“ tvrdí prezident a hrající
trenér v jedné osobě Roman Farář.
Ani on nebude v této sérii na hři-

šti chybět, přestože se karvinská marodka až na jednu výjimku
v podobě Michala Paululika vyprázdnila. „Budu připravený, navíc v prvním duelu nemůžeme počítat s Liborem Hanischem, který bude pykat za červenou kartu
v posledním utkání základní části v Hranicích,“ připomněl Farář
diskutabilní rozhodnutí dvojice
rozhodčích.
Karvinští se po pořádné oslavě
zisku Českého poháru (informovali jsme v minulém čísle Horníka)
v prvním týdnu dávali fyzicky dohromady. „Nikoliv ovšem z oslav,
nýbrž z různých menších i větších
šrámů,“ zasmál se prezident klubu. Poté už začala příprava na tradičního soka – nabírání fyzičky
pro vrchol sezony a taktická příprava. „Hodně budeme spoléhat
na formu gólmana Jakuba Lefana.
Na jaře je totiž doopravdy skvělý,“
chválí Roman Farář. Zápasy v zu-

Rekordní nadhoz Matěje
Moskála během druhého kola
ligy starších žáků jen potvrdil,
že porazit SKVOZ Horní Suchá
nebude ani letos vůbec snadné

O čtyři dny později další
zápas

Vyřazovací fáze startuje, HCB OKD proti Zubří
Tři týdny dlouhá pauza
před ostrým startem
play off je pryč. První
dvě utkání hrají karvinští
házenkáři na Valašsku
(16. a 17. dubna v 18 .00)

Vzpěrači dál válcují soupeře

FOTO: Česká triatlonová asociace
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berské hale startují až v šest hodin večer. Díky relativně krátké
vzdálenosti se tým vrátí v sobotu po utkání do Karviné a v neděli po obědě pojede zpátky k druhému utkání. „Nevidíme v tom problém, dokonce to možná tak bude
lepší,“ myslí si jeden z členů trenérské trojice.
Jak už bývá zvykem, klub vypravuje do Zubří autobus fanoušků, kteří se pokusí svým miláčkům vytvořit skvělou atmosféru.
Velká podpora se tradičně očekává i od domácího kotle, takže kulisa bude jistě prvotřídní.
Ve stejný den jako Zubří
s Karvinou začínají i ostatní série.
Jasným favoritem proti Jičínu je
pražská Dukla, postoupit by měla
i Plzeň přes Lovosice. „Zajímavou
sérii očekávám u Hranic
s Frýdkem-Místkem. Osobně favorizuji domácí Hranice, jelikož

Frýdku-Místku se zranil střelec
Vojtěch Petrovský, pro kterého
nejspíš už sezona skončila. „Nás
však pochopitelně nejvíc zajímá
naše série se Zubřím,“ usmál se
na závěr Roman Farář.
Adam Januszek

Čtvrtﬁnálové dvojice
Dukla Praha – Jičín
Zubří – Karviná
Plzeň – Lovosice
Hranice – Frýdek-Místek
Všechny čtvrtﬁnálové série hrané na tři vítězná utkání začínají
v sobotu 16. dubna a skončí
nejpozději ve středu 27. dubna.
Semiﬁnálová utkání začínají
30. dubna, ﬁnále je pak na programu od 14. května.

Sportovní tipy Horníka

představí na domácím hřišti
proti Lokomotivě Louky. Podzimní
zápas skončil remízou 2:2.

ORLOVÁ
Fotbal
Ze čtyř jarních zápasů získala
orlovská Slavia pouhé čtyři body
a rázem se z prvního místa tabulky
propadla na třetí. V sobotu 16.
dubna přivítají „sešívaní“ na domácím hřišti čtrnáctou Polanku.
Utkání začne v 16 hodin.

DOUBRAVA
Fotbal
Baníku OKD se po víkendovém volnu znovu roztáčí
pomyslný kolotoč soutěže.
Tým trenéra Petra Kuzníka se
v sobotu 16 dubna od 16 hodin
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KARVINÁ
Fotbal
Mladší dorostenci MFK OKD
Karviná hostí třetí dubnovou
sobotu v atraktivních zápasech
olomouckou Sigmu. Hraje se
na Bažantnici – tým U17 od 10.15
hodin, U16 pak o dvě hodiny
později.
Basketbal
Oblastní přebor mužů v basketbalu nabídne v pátek 15. dubna
od 20.15 hodin utkání TJ Sokol
Karviná B vs. Basket Opava 2010.
Hraje se na ZŠ Družby v části Nové
Město.
aja
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