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Pﬁijìte na Hornické slavnosti OKD
The Sweet
20.30 hod.

OSTRAVA V sobotu se dobﬁe
nalaìte, vezmûte slavnostní ‰at,
rodinu ãi pﬁátele, nûjakou tu stokoruna do kapsy a vyraÏte se bavit.
Kam? Pod Landek do OstravyPetﬁkovic. Tam k tomu budou skvûlé podmínky. V tamûj‰ím areálu
Hornického muzea na vás ãeká
bohatá ‰kála zábavy – koncerty

hudby nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ, osvûdãené atrakce, soutûÏe, poﬁady pro
dûti, spousta legrace, kulináﬁské
speciality... Konají se tam totiÏ
Hornické slavnosti OKD! A ty, jak
víme, mají svou neopakovatelnou
atmosféru. Zvlá‰È, kdyÏ vyjde poãasí. A tentokrát je pﬁedpovûì na 30.
srpna dobrá. Pr‰et by nemûlo.

Havíﬁi OKD si oslavu právem
zaslouÏí. V právû konãícím hornické roce se jim nejen daﬁilo, ale také
registrují dobrou perspektivu svého
ﬁemesla. ·achty se modernizují, lidé
dostávají nové, pohodlnûj‰í a úãinnûj‰í pomÛcky, o uhlí je enormní
zájem, mzdy rostou a s tím v‰ím i
dobré jméno a prestiÏ firmy. TûÏaﬁi

mají co slavit. A rádi mezi sebou
uvítají své pﬁíznivce, sousedy, spoluobãany, s nimiÏ dennû Ïijí. Pﬁijìte
v‰ichni v sobotu 30. srpna pod Landek bavit se a slavit s horníky. Urãitû nebudete litovat. Co hezkého na
vás ãeká, se doãtete v na‰em dne‰ním slavnostním roz‰íﬁeném Horníku.
Josef Lys, ‰éfredaktor

Marie Rottrová
19.00 hod.

o5 & Radeãek – 15.00 hod.

Oslavme spolu ná‰ profesní svátek
VáÏení spolupracovníci,
máme za sebou dal‰í hornick˘
rok pln˘ zajímav˘ch událostí a
dobr˘ch v˘sledkÛ, ale i smutn˘ch
pﬁíbûhÛ. BlíÏí se Den horníkÛ, kter˘
si letos pﬁipomeneme na Hornick˘ch slavnostech OKD. Vítám tuto
pﬁíleÏitost, kdy se mÛÏeme v‰ichni
setkat i mimo práci a kdy zároveÀ
mÛÏeme vzpomenout na v‰echny ty,
kteﬁí s námi zde jiÏ b˘t nemohou.
Pﬁed rokem jsem vám na tomto
místû sliboval, Ïe udûlám v‰e pro to,
aby byly schváleny investice do
modernûj‰ích a v˘konnûj‰ích zaﬁízení pro na‰e doly. Vûﬁím, Ïe mÛÏeme ﬁíct: Úkol byl splnûn. V rámci
Projektu Optimalizace Produkce
do roku 2010, kter˘ zkrácenû naz˘váme POP 2010, budeme investovat
více neÏ 8 miliard korun do nákupu
nov˘ch v˘robních technologií.

Dnes vám pﬁedstavím dal‰í
závazek svÛj i celého vedení spoleãnosti: JiÏ jsme zaãali pracovat
na tom, aby se v horizontu dvou let
zlep‰ovaly nejen stroje a technologie, ale také pracovní odûvy a
ochranné pomÛcky na‰ich horníkÛ. První zku‰ební dodávky nûkter˘ch pomÛcek jistû pﬁesvûdãily
na‰e horníky, Ïe i tento slib myslíme váÏnû a Ïe v mnoha pﬁípadech
budete nové pomÛcky pouÏívat
rozhodnû dﬁíve neÏ za dva roky.
Nejmodernûj‰í
stroje
ani
ochranné pomÛcky v‰ak nezaruãí
to, co si spoleãnû pﬁejeme – dobré
v˘kony firmy bez úrazÛ a mimoﬁádn˘ch událostí. KaÏd˘ z nás –
nejvy‰‰í manaÏeﬁi, technici, povrchoví pracovníci i horníci – by mûl
pﬁem˘‰let o tom, co víc mÛÏe udûlat pro dobré v˘sledky firmy, ale

pﬁedev‰ím pro zaji‰tûní bezpeãnosti a zdraví své i sv˘ch kolegÛ.
VáÏení kolegové, milí rodinní
pﬁíslu‰níci a pﬁátelé hornictví:
Srdeãnû vás zvu na Hornické slavnosti OKD, které probûhnou jiÏ
tuto sobotu v areálu Hornického
muzea. Velmi se mi zamlouvá to,
Ïe sem mohou zamûstnanci z rÛzn˘ch dolÛ spoleãnosti alespoÀ jednou roãnû pﬁijít i se sv˘mi rodinami, setkat se s pﬁáteli a proÏít spoleãnû hezk˘ den. Krásn˘ areál
Hornického muzea na Landeku
jim k tomu poskytne tu nejlep‰í
pﬁíleÏitost.
Pﬁeji vám pﬁíjemné a pohodové
oslavy.
Zdaﬁ bÛh!
Klaus-Dieter Beck,
generální ﬁeditel a pﬁedseda
pﬁedstavenstva OKD
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Z dolÛ OKD

POP 2010 je v plném bûhu!
V‰echny ‰achty na‰eho revíru vymûÀují dÛlní technologie za ty nejmodernûj‰í
OSTRAVA POP 2010 neboli Program Optimalizace Produkce 2010.
To je investiãní záleÏitost, jaká
nemá v historii na‰eho revíru ani
OKD obdoby. Do modernizace
dÛlních technologií hodlá tûÏaﬁská
spoleãnost vloÏit do dvou let na 8,5
miliardy korun. V‰echno je uÏ
v plném bûhu, pojìme si pﬁiblíÏit
situaci na jednotliv˘ch dolech.

– jediní
umûjí vrtat s pﬁíklepem
Od první poloviny dubna kolektiv
Jiﬁího Hantschela a od druhé pÛlky
téhoÏ mûsíce horníci od hlavního
pﬁedáka Ivana Grossingera dûlají na
staﬁíãské ‰achtû s technologií poﬁízenou v rámci POP 2010. Jde o vrtací
vozy BRTL 1 a nakládaãe s boãním
v˘klopem DH 250 TS urãené pro
raÏbu pomocí trhacích prací na dvou
dÛlních dílech v 077. sloji.
Hantschelova parta aktuálnû
hlásí z dÛlního díla 077 5343 vyraÏení 304 metrÛ a Grossingerova parta
z dÛlního díla 077 5341 postup o 241
metr. „Nauãili jsme se nûãemu
novému. Je to jako vrtání s ruãní
pﬁíklepovou vrtaãkou. Ideální pro
tvrdé prÛvodní horniny, pískovce.
Zkrátí se vrtací cyklus,“ vysvûtlil
první z ﬁeãen˘ch hlavních pﬁedákÛ.

Ma‰ina BTRL 1 dûlá rotaãnû
pﬁíklepn˘m vrtáním „díry“ a umí
provádût svorníkování dÛlních dûl.
Nakládaã DH 250 TS s teleskopick˘m ramenem slouÏí k vytûÏení
odpalu a navíc pomáhá pﬁi instalaci
ocelové v˘ztuÏe. V první fázi POP
2010 na Dole Paskov také upﬁesÀují parametry a ãas pro nasazení pluhového komplexu od Bucyrusu
DBT.

– razicí
a porubové komplexy
Na ‰achtû slavící letos 50. v˘roãí
nasadili v rámci POPu uÏ na jaﬁe
razicí kombajn MR 340 X-Ex. Na
podzim chystají spu‰tûní porubového komplexu firmy Bucyrus DBT
Europe GMBH. Ve druhé fázi programu to bude znovu razicí kombajn a vysok˘ dob˘vací komplex a
v poslední pÛjde o stﬁední komplex.
První technologie v Programu
Optimalizace Produkce je od Sandviku. „Vysoce moderní razicí komplex pro raÏbu v tvrd˘ch prÛvodních horninách. Skládá se z vlastního razicího kombajnu a pﬁidruÏeného závûsu, na kterém jsou umístûna ve‰kerá energozaﬁízení, pásov˘ dopravník a ventilátor separátního vûtrání,“ uvedli na Dole âSM.

Havíﬁ na Darkovû opravuje ﬁezn˘ orgán „Tanku“.

Nov˘ kombajn od Sandviku pracuje na 11. patﬁe na ãelbû závodu âSA Dolu Karviná.
V této dobû probíhají dodávky
porubového komplexu Bucyrus –
zaﬁízení s moÏností plné automatizace provozu, zaruãující zv˘‰enou
bezpeãnost práce a zv˘‰enou produktivitu. Parametry v˘ztuÏe? V˘‰kov˘ rozsah 1,3 aÏ 3,1 metru, pracovní rozsah 1,6 aÏ 3 metry. V místech, kde má od listopadu pracovat,
uÏ vybavují hydraulickou stanici.

– byli
první, pochvalují si to
Pﬁesedli jste ze ‰kodovky do

V novém porubu na Lazech instalovali 105 sekci.

mercedesu! Tak komentoval generální ﬁeditel OKD Klaus-Dieter
Beck premiéru POP 2010 v celém
revíru. Uskuteãnila se v bﬁeznu na
Dole Darkov. Na úseku 40 223 tady
raziãi Alpex 7 od Henryka Wójcika
dostali moderní kombajn MR 340
X Ex-S od ‰védské firmy Sandvik,
kterému zaãali pﬁezdívat „Tank“.
Kromû kombajnu se komplex
skládá z pásového dopravníku
PMF 800 P2, závûsného dopravníku AKZ/P1, transformovny MAR2 1000/6/1/05 PM, stykaãe SN 0-P1,
SN 2-P4, odluãovaãe prachu OM
1000, hﬁeblového dopravníku TH
502, pneumatického prÛzkumného
vrtného zaﬁízení TURMAG, lutnov˘ch ventilátorÛ… Nyní razí na
dal‰í tﬁídû – 40 224.
Dal‰í razicí kombajn MR 340 X
Ex byli mûli dostat v listopadu,
kter˘ jiÏ bude vybaven moderním
such˘m odluãovaãem prachu od
firmy CFT, spolu se systémem kombinovaného vûtrání, zaruãujícím
vy‰‰í bezpeãnost v prostﬁedí nebezpeãí v˘buchu metanu. Mimoto na
Darkovû od srpna instalují v porubu 40 203 i nov˘ dob˘vací komplex.
Kombajn SL 500 je od Eickhoffu,
zbytek zaﬁízení od Bucyrusu. Jeho
uvedení do provozu se pﬁedpokládá v prÛbûhu ﬁíjna leto‰ního roku.

FOTO: Radek Luk‰a

– mají
nejvy‰‰í sekce na svûtû
Tady toho mají i oãekávají nejvíce! Na závodû Lazy uÏ najeli porub
139704-1 vybaven˘ napﬁíklad 105
sekcemi DBT 28/60. Na závodû
âSA zase od poloviny kvûtna pracují s razicím kombajnem MR 340
Ex. Tyto má DÛl Karviná dostat do
konce roku je‰tû tﬁi. âeká se téÏ na
dva stﬁední (pro âSA) a jeden nízk˘
dob˘vací komplex (pro Lazy).
Vybavení lazeckého porubu,
v nûmÏ tûÏí kolektiv Lumíra Moslera, bylo takovou událostí, Ïe dané
dÛlní dílo osobnû nav‰tívil Mike
Salamon, ‰éf spoleãnosti NWR,
která je mateﬁskou firmou OKD.
PouÏitá mechanizovaná v˘ztuÏ je
s dosahem aÏ ‰esti metrÛ jedna z nejvy‰‰ích na svûtû. Souãástí dob˘vacího komplexu je rovnûÏ kombajn SL500 ãi stûnov˘ dopravník PF6/1042.
Na „Armádû“ si naopak pochvalují razicí kombajn od Sandviku.
„V˘kon ﬁezného orgánu je aÏ 200
kilowattÛ, umoÏÀuje to dob˘vat
horniny s pevností v tlaku do 100
MPa,“ nechali se sly‰et pﬁípraváﬁi.
Ma‰ina je to tichá a navíc doplnûná
i o zaﬁízení pro budování TH v˘ztuÏe. Nasazují ji díky tomu z poãvy,
coÏ znamená men‰í námahu pro
havíﬁe.
Radek Luk‰a

Do podzemí míﬁí nová móda i pomÛcky
OSTRAVA (uzi) Bezpeãí havíﬁÛ je vûcí ãíslo jedna!
TakÏe nejen supermoderní technologie k raÏbám dÛlních dûl ãi samotné tûÏbû uhlí zajímá spoleãnost
OKD. Bez patﬁiãn˘ch a bezpeãnostní standardÛ pro
21. století odpovídajících pracovních i ochrann˘ch
pomÛcek se pod zemí nikdo neobejde.
„PÛjde na to pÛl miliardy korun,“ informoval
generální ﬁeditel spoleãnosti OKD Klaus-Dieter Beck
s tím, Ïe obnova by mûla trvat dva roky. PÛjde nejen
o men‰í lampy, kvalitnûj‰í sebezáchranné pﬁístroje ãi

spolehlivûj‰í mûﬁiãe plynÛ. Na ‰achtách se objeví téÏ
„nová móda“ – staré ko‰ile nahradí triãka, gumáky
goretexové boty. Sami havíﬁi oceÀují, Ïe novinky
budou pﬁedev‰ím lehãí a odolnûj‰í.
Dal‰í peníze spolknou „opatﬁení“ jako poﬁízení
klimatizace do dÛlních provozÛ ãi vysoce sofistikovan˘ch systémÛ odprá‰ení a nezbytné ‰kolení zamûstnancÛ. VÏdyÈ se uÏ aktuální trend zvy‰ování bezpeãnosti práce vyplácí – poãty úrazÛ v leto‰ním prvním
pololetí poklesly o pﬁibliÏnû 25 procent.

Na „Armádû“ jako první polepují helmy zv˘razÀovacími ãísly.

Nová lampa (uprostﬁed) ve srovnání se star˘mi.

Moderní trika z egyptské bavlny s reflexními prvky místo ko‰il.

FOTO: Radek Luk‰a

Poﬁizují se pﬁesnûj‰i mûﬁiãe.
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Za branami OKD

Uhlí je na‰e velké bohatství
Hovoﬁíme s prezidentem SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského kraje profesorem Václavem Roubíãkem
za uhlí s odpady. Pﬁi ní mÛÏe b˘t
v˘sledn˘m produktem tzv. syntézní
plyn, tj. CO + H2. Na základû této
syntézy se z tohoto plynu vyrábí
paliva – benzín, diesel. To se uÏ dûje
v Nûmecku, Americe, Japonsku.

Co jiného neÏ prosperitu a zlep‰ení Ïivota v regionu mÛÏe mít za
svÛj hlavní cíl SdruÏení pro rozvoj MSK?! Jejím prezidentem je muÏ,
kter˘ svÛj Ïivot zasvûtil pﬁedev‰ím uhlí. Studoval ho po v‰ech stránkách, pro‰el bohatou praxí, publikoval o nûm ﬁadu statí i knih... Jen
málokdo o tomto zdroji energie ví tolik co on. ¤eã je o profesorovi
Václavu Roubíãkovi. S ním jsme si o uhlí, jeho v˘znamu, a perspektivû nedávno povídali.
Na zaãátku devadesát˘ch let se
nad hornictvím v na‰em regionu
stahovala mraãna. Jak vidíte situaci
dnes?
Perspektivnû. Nebál bych se
souãasnou situaci nazvat Cameback of Coul, návrat k uhlí tam,
kde to je moÏné. My jsme typická
zemû, kde stále uhlí je a bude, a
bylo by chybou se ho zﬁíkat, nebo
dokonce netûÏit. Uhlí je a je‰tû v
nûkolika desetiletích bude nenahraditeln˘m zdrojem energie. Je
ale také nositelem ﬁady cenn˘ch
chemick˘ch látek, které dnes získáváme z ropy. Pﬁi jejím stálém zdraÏování v˘znam uhlí adekvátnû
poroste. Navíc uhlí je a stále bude
nenahraditelné v metalurgii, bez
koksu totiÏ surové Ïelezo nevytavíme. TakÏe já vidím uhlí ve stﬁednûdobé perspektivû jako nezastupitelnou surovinu. Buìme rádi, Ïe
âeská republika je jednou z mála

Pojìme se teì podívat do na‰eho revíru. Spoleãnost OKD podnikla ﬁadu krokÛ do modernizace
dÛlních pracovi‰È s cílem zv˘‰it
bezpeãnost a produktivitu práce.
Jde o ohromné prostﬁedky pﬁesahující osm miliard korun. Jak se na
toto opatﬁení díváte?

zemí v Evropû, která je‰tû uhlí má,
která vlastní toto bohatství.
A co konkrétnû ostravsko-karvinsk˘ revír, jak vidíte jeho budoucnost?
Vzhledem k ãerstvû podepsané
mezistátní dohodû, která na‰im
tûÏaﬁÛm umoÏní podkopat se pod
státní hranicí k zásobám v polském dole Morcinek, vidím stﬁednûdobou perspektivu OKD velice
pﬁíznivû. Neobávám se, Ïe by o
vytûÏené uhlí nebyl zájem. Naopak! Myslím si, Ïe uhlí bude stále
nedostatkové zboÏí, a Ïe jeho cena
bude pro tûÏaﬁe dále velmi zajímavá. Proto tûÏba uhlí mÛÏe b˘t v
na‰em kraji je‰tû na dlouhou dobu
jedním z nosn˘ch oborÛ.
JenÏe nûkteﬁí lidé tûÏbu uhlí vnímají velice negativnû. Brání jejímu
roz‰iﬁování, obávají se devastace
krajiny, újmy na vlastním majetku...

Na mezinárodní konferenci Transport 2008, která se koná 23. a 24. záﬁí
Snímky: Josef Lys
v Ostravû, v úvodu vystoupí Václav Roubíãek.

Prof. Ing. Václav Roubíãek, CSc., Dr.h.c.
Datum narození: 1. bﬁezna (64 let)
Zamûstnání a funkce:
1968 - 1989 V·B - TUO vûdeck˘ pracovník
1989 - 1990 odborn˘ asistent
1990 - 1992 docent
1992 - dosud profesor
1990 - 1991 V·B - TUO prodûkan FMMI
1991 - do 31. 1. 1997 prorektor pro vûdu a zahraniãní styky
1.2.1997 - 31. 1. 2003 rektor
1. 11. 2002 - dosud senátor Parlamentu âR, ãlen V˘boru pro ‰kolství,
vûdu, lidská práva a petice
Jazykové znalosti: angliãtina, nûmãina, ru‰tina
âlen spoleãností:
1991 - 1996 ãlen pﬁedsednictva Rady vysok˘ch ‰kol
1997 - 2003 ãlen pﬁedsednictva âeské konference rektorÛ
1997 - 2003 ãlen ﬁídícího v˘boru Evropské konference rektorÛ
1971 - dosud ãlen âeské spoleãnosti koksárenské
1986 - dosud ãlen âeské spoleãnosti chemické
2000 - 2003 Chair of the International Advisory Board, International
Network for Engineering Education and Research (INEER)
2000 - 2003 Vice-Chair of International Committee of International
Pittsburgh Coal Conference
2000 - 2002 prezident SdruÏení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a
Slezska
2003 - dosud prezident SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
2007 - dosud vedoucí stálé delegace Parlamentu âeské republiky do
ZEU - Prozatímního shromáÏdûní pro evropskou bezpeãnost a obranu

Václav Roubíãek je mj. nositelem ﬁady ocenûní. To nejãerstvûj‰í,
kterého si nesmírnû váÏí, obdrÏel letos od AmeriãanÛ za vedoucí
roli v inÏen˘rském vzdûlávání a v˘zkumu (INEER).

Prosazují zájmy sv˘ch ãlenÛ
SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zájmov˘m
uskupením právnick˘ch osob.
Existuje od roku 1990, kdy vzniklo pod názvem Severomoravská
hospodáﬁská unie. V roce 1995
do‰lo ke slouãení s Hospodáﬁskou
a sociální radou ostravsko-karvinské aglomerace a k definování
souãasné podoby orgánÛ a ãinností. SdruÏení, zahrnující 147
v˘znamn˘ch subjektÛ, je nezisková organizace, která sv˘mi aktivitami pﬁispívá k vytváﬁení pﬁedpokladÛ pro hospodáﬁskou prosperitu a sociální rozvoj regionu.
Poslání
Posláním SdruÏení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje je prosazování zájmÛ sv˘ch ãlenÛ,
zejména tûch zájmÛ, které jsou
spoleãné a jsou v souladu s celo-

krajskou rozvojovou strategií.
Spoluúãast pﬁi realizaci této strategie a pﬁi prosazování rozvojov˘ch projektÛ v podmínkách
Evropské unie je rovnûÏ souãástí
tohoto poslání.
SdruÏení aktivnû podporuje
vnitroregionální diskusi a sjednocování regionálních aktivit, podílí
se na pﬁípravû regionálních programov˘ch dokumentÛ a stanovení priorit. Úspû‰nû se pﬁitom rozvíjí spolupráce s dal‰ími kraji âR i
zahraniãními partnery. Vstup
âeské republiky do Evropské
unie dále znamená zv˘‰ení úãasti
SdruÏení na pﬁípravû projektÛ
financovan˘ch ze strukturálních
fondÛ a jeho ‰ir‰í zapojení do
mezinárodních ãinností podporujících evropskou spolupráci a regionální rozvoj.

Ano, je tomu tak. Byli totiÏ
svûdky toho, Ïe v minulém reÏimu
se uhlí tûÏilo a zpracovávalo bez
ohledu na Ïivotní prostﬁedí. JenÏe
teì je tomu jinak. Pﬁispívá k tomu
i pﬁísnûj‰í legislativa a odpovûdnûj‰í pﬁístup tûÏaﬁÛ. Napﬁíklad kdyÏ
ãlovûk jede do Karviné, tak má
radost z toho, co se tam v‰echno
zmûnilo, zazelenilo, v‰echno je
upraveno. Pokud se podaﬁí odpovûdnû chovat k tûm, kteﬁí tam
bydlí, respektovat jejich pﬁání,
vycházet jim vstﬁíc, bohatû kompenzovat jejich majetek, domy,
pÛdu, podtrhuji „bohatû kompenzovat“, vûﬁím, Ïe se s tûmi lidmi lze
dohodnout. Je to v‰ak také otázka
státu a legislativy. Za pﬁíklad mÛÏe
slouÏit nedávná situace v No‰ovicích pﬁi v˘kupu parcel pro v˘stavbu
automobilky Hyundai. Vûﬁím v
oboustrannû pﬁijatelné ﬁe‰ení.

k˘ch potﬁeb. Dnes je to okolo pûti
procent. Co to ostatní? TakÏe já
vidím perspektivu vyuÏívání uhlí velice optimisticky. Uhlí je totiÏ jak˘msi
obﬁím akumulátorem energie, která
se za stamiliony let nejrÛznûj‰ími fyzikálními a chemick˘mi procesy nastﬁádala. Îádná alternativní rostlina se
nemÛÏe uhlí kapacitnû vyrovnat.
Pravdou ov‰em také je, Ïe jeho vyuÏití by mûlo b˘t velice sofistikované, ne
ho pouze jednodu‰e spálit.

Hodnû se hovoﬁí o takzvan˘ch
„zelen˘ch zdrojích“, o vûtrn˘ch
elektrárnách, biopalivu, bionaftû, o
zdrojích, které jsou ‰etrnûj‰í k
Ïivotnímu prostﬁedí...
Pﬁedstavy o alternativních zdrojích jsou sice krásné, nicménû víme,
Ïe ani ty nejsou ekologické. A hlavnû
nejsou schopny pokr˘t na‰e poÏadavky. Pﬁitom nejlep‰í odhad, perspektiva do budoucna v âeské republice
je, Ïe alternativní zdroje by mohly
pokr˘t 14 procent na‰ich energetic-

Co máte konkrétnû na mysli?
Ve svûtû se objevuje velice
nadûjná technologie, tzv. kopyroly-

Tyto investice byly urãitû schváleny na základû podrobn˘ch anal˘z
ãi expertních posudkÛ a jistû se
vyplatí. Také pﬁispûjí k ulehãení
tûÏké hornické práce a zv˘‰í bezpeãnost tûÏby. KdyÏ nûkdo investuje do lidí, do zlep‰ení jejich pracovní pohody, pak je to chvályhodné a
nelze jinak, neÏ to pﬁivítat.
MÛÏete uvést nûkteré konkrétní
aktivity, na kter˘ch SdruÏení pro rozvoj MSK v souãasné dobû pracuje?
Zajisté. Jednou z ﬁady zajímav˘ch aktivit, na které pracujeme je
projekt integrované pﬁímûstské
dopravy. Právû v nûm se poãítá s
vyuÏitím vleãek OKD Doprava.
Jeho souãástí je napﬁ. vybudování
Ïelezniãní trati na leti‰tû v Mo‰novû. SdruÏení poﬁádá ve dnech 23. a
24. záﬁí mezinárodní konferenci
Transport 2008, na které jsou zváni
také ministﬁi dopravy sousedních
zemí. Hovoﬁit se bude o dopravních prioritách státÛ na trase VI.
panevropského dopravního koridoru. I tady se uvaÏuje vyuÏití vleãek OKD Doprava.
Jak vidíte perspektivu Moravskoslezského kraje v pﬁí‰tích
letech? Kam se bude hospodáﬁství
ubírat a jak to ovlivní Ïivot bûÏn˘ch
lidí?
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe ná‰ kraj má
ty nejlep‰í pﬁedpoklady dal‰ího
úspû‰ného rozvoje. Tento rozvoj
by mûl b˘t zaloÏen na sofistikovaném vyuÏívání na‰eho nerostného
bohatství, na nejmodernûj‰ích
technologiích s vysokou pﬁidanou
hodnotou v˘stupÛ. Je velmi pozitivní, Ïe pÛvodnû monokulturní
zamûﬁení na‰eho prÛmyslu se daﬁí
diverzifikovat. ZároveÀ je nutno
dbát o vyváÏené vzdûlání na v‰ech
stupních ‰kol. Bez kultivace a
vzdûlávání lidského potenciálu se
sebelep‰í zámûry nepodaﬁí uskuteãnit.
Za rozhovor podûkoval
Josef Lys

UHLÍ – zdroje, procesy, uÏití
OSTRAVA Vydavatelství MONTANEX vydalo publikaci UHLÍ –
zdroje, procesy, uÏití, jejímiÏ autory jsou prof. Ing. Václav Roubíãek, CSc., rektor V·B-TU Ostrava a prof. Dr. Ing. Jaroslav Buchtele, pracovník Ústavu struktury a
mechaniky hornin Akademie vûd
âR. Autoﬁi, na‰í pﬁední odborníci
v této oblasti v ní shrnují dosavadní na‰e i celosvûtové zku‰enosti z
tûÏby ãerného a zejména hnûdého
uhlí jako suroviny pro v˘robu
koneãn˘ch produktÛ, bez nichÏ se
souãasn˘ svût dosud neobejde.
Vycházejí pﬁedev‰ím z toho, Ïe
uhlí je surovina, které se roãnû

vytûÏí na celém svûtû více neÏ 5
miliard tun. Pﬁedstavuje nejvût‰í
technicky vyuÏiteln˘ surovinov˘
zdroj pro energetické a chemické
vyuÏití. V ãeské technické literatuﬁe vy‰la obdobná kniha naposledy
v roce 1962. Kniha podává ucelen˘ pﬁehled nejnovûj‰ích technologií a procesÛ vyuÏití uhlí, pﬁiãemÏ
znaãná pozornost je vûnována tzv.
koprocesÛm, tj. spoleãnému zpracování uhlí a odpadÛ. Tyto nejnovûj‰í technologie mohou zároveÀ
napomoci ﬁe‰ení ekologick˘ch
problémÛ. Kniha je pokusem o
úpln˘ pﬁehled moÏností ekologicky pﬁijatelného vyuÏití uhlí.

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

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
„Vyfe‰ákovan˘“ pudl mûl
úspûch u na‰ich vtipn˘ch ãtenáﬁÛ.
Posuìte sami:

SoutûÏní foto ã. 34

V˘herci soutûÏní fotografie ã. 34
jsou ZdeÀka Remiá‰ová z Ostravy-Mariánsk˘ch Hor, AneÏka
Jano‰ová z Markvartovic a Jana
Prchalová z Dolního Bene‰ova.
„Co by se stalo?! Zdﬁímnul jsem si na zahradû a páníãek mû pﬁejel sekaãkou na trávu!“
(zr)
„S takto pilnou paniãkou, budu brzy jedniãkou!“

(aj)

„Nechci ru‰it, madam, ale v‰imla jste si, Ïe jsem pes?“

(jp)

Uzávûrka je v úter˘ 2. 9. 2008.
Praãlovûk a souãasnost aneb
setkání generací. Tak by se dal
nazvat ná‰ soutûÏní snímek ã. 35. A
co napadá vás?
Vtipné texty posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte

SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 35 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Mistr umûní osmi konãetin
Sport horníkÛm prospívá, tvrdí bojovník muay thai Jakub Weissmann
FR¯DEK-MÍSTEK Muay thai je
nejtvrd‰í postojov˘ bojov˘ sport.
Vznikl ve 3. století na‰eho letopoãtu v Thajsku a ﬁíká se mu také
thajsk˘ box nebo umûní osmi konãetin. To proto, Ïe se údery vedou
nejen nohou nebo rukou, ale také
koleny a lokty. Kromû tradiãních
bandáÏí ovázan˘ch kolem kÛstek
na rukou se pﬁi zápasech nepouÏívá Ïádné ochranné pomÛcky.
„Pﬁesto to není tak kruté, jak to
vypadá,“ ﬁíká tﬁiatﬁicetilet˘ Jakub
„Elvis“ Weissmann, trenér a vedoucí fr˘decko-místeckého oddílu
thajského boxu Elvis Gym. „Cviãením se tûlo utuÏí a na údery si
zvykne. Zranûní jsou v˘jimkou. S
»lehk˘mi« sporty, jako jsou fotbal
nebo hokej, se to vÛbec nedá srovnávat,“ pﬁesvûdãuje ãesk˘ reprezentant a stﬁíbrn˘ medailista z
mistrovství Evropy 2006 v super
tûÏké váze bez omezení hmotnosti.
Thajské bojové umûní uchvátilo Jakuba Weissmanna pﬁed tﬁinácti lety. Zapnul si televizi a
zrovna tam bûÏely zápasy muay
thai. ProtoÏe na Ostravsku tento
sport tehdy je‰tû nezapustil koﬁeny, zaãal s nûkolika kamarády
dojíÏdût na tréninky do Prahy.
Pozdûji cviãil v rodném Fr˘dkuMístku a pﬁed rokem si zaloÏil
vlastní oddíl a zaãal budovat i
vlastní tûlocviãnu. Sportu vûnuje
v‰e. I pﬁesto, Ïe má v ‰uplíku
maturitní vysvûdãení ze strojní

SoutûÏní
fotografie
ã. 35

Jakub „Elvis“ Weissmann z Dolu Paskov ve své tûlocviãnû v objekFOTO: Bohuslav KrzyÏanek
tu tribuny fr˘decko-místeckého Slezanu.
prÛmyslovky a úspû‰nû zvládl
‰kolení na ‰tajgra, pracuje jako
zámeãník na ãelbû v kolektivu
Libora Tománka na závodû Staﬁíã
Dolu Paskov. MÛÏe tak chodit na
ranní smûny a odpoledne se vûnovat tréninkÛm a trénování.
„V oddíle mám okolo sedmdesáti lidí. Dûtí, chlapÛ, ale i Ïen. Asi
ãtyﬁicet z nich dochází pravidelnû,“
pﬁibliÏuje míru odpovûdnosti
Jakub Weissmann. „âlovûk si musí
vybrat. Thajsk˘ box mû doslova
pohltil a na‰el jsem v nûm i svoje
poslání. Lidé tráví
dnes aÏ pﬁíli‰ moc
ãasu pﬁed televizí
nebo u piva. Je
lep‰í, kdyÏ si pﬁi-

jdou zacviãit. A na trénincích muay
thai si opravdu protáhnou celé tûlo.
Mimochodem, Ïeny si pochvalují,
Ïe se u toho v˘bornû hubne.“
SvÛj sport doporuãuje Jakub
Weissmann také havíﬁÛm. „Vypadá to moÏná jako paradox, ale
opravdu si myslím, Ïe by horníci
mûli co nejvíc sportovat. Vezmûte
si tﬁeba mû. Makám v práci a pak
dﬁu na trénincích. Ale to je úplnû
jin˘ druh pohybu. âlovûk se uvolní a odpoãine si,“ popisuje bojovník muay thai. „Je to pár dní, co
jsem byl na lékaﬁsk˘ch prohlídkách. Doktoﬁi nechtûli vûﬁit – pﬁes
práci, kterou vykonávám, jsem
absolutnû fit. To dûlá sport.“
Bohuslav KrzyÏanek

Galaveãer v thajském boxu

Thajsk˘ box je sport, kter˘ se podle Weissmanna nauãí kaÏd˘. Pomáhá také hubnout.

JAK

TO VIDÍ STRYK

Za ãtyﬁi roky se thajsk˘ box moÏná objeví na
olympiádû. âeskou ‰piãku – která se poãítá i mezi
‰piãku evropskou – mÛÏete ale okouknout uÏ v sobotu 13. záﬁí na Galaveãeru v thajském boxu v hale
Sareza v Ostravû-Pﬁívoze. V ringu se objeví dal‰í
havíﬁ ze Staﬁíãe Filip âech nebo ãtyﬁnásobn˘ mistr
svûta v kategorii -78 kg Jiﬁí Îák. Poﬁádá Elvis Gym
(www.elvisgym.cz).

LOJZEK
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O ruske inteligenci a slavû pod Landekem
Vedení
spoleãnosti
Bucyrus DBT Europe GmbH
pﬁeje v‰em zamûstnancÛm
akciové spoleãnosti OKD
a celé hornické veﬁejnosti
pﬁíjemné proÏití oslav
Dne horníkÛ 2008

KdyÏ Erìa minulu stﬁedu doﬁeknul tyn svuj frk o zaﬁiznute kaãenû,
zeptal se mû Poldek: „A jak to
vypadalo v tych Milovicach po tym,
jak vas obsadili v osuma‰edesatym
Rusi?“ „Nûbudûtû mi vûﬁiÈ, ale pro
nas to byla velka sranda. Byli zme
na cizich ubikacach, nic zme nûmuseli robiÈ, enem zme straÏili na‰e
vystrojni sklady. AÏ pﬁi‰el den, kdy
zme jeli pro svoji vûci do na‰ich
puvodnich, vãil Rusami obsazenych, kasaren. TuÏ zme vzali dvû
vetﬁieski a jeli na na‰u rotu pakovaÈ.
No pﬁal bysem vam vidûÈ tu spu‰È.
Mûli zme vtedy novinku: kovove
skﬁiÀky. A ty byly v‰ecki vypaãene!
Byli zme z teho na vûtvi, bo se nikomu nic nûstratilo. AÏ nam jeden
ruski dustojnik vysvûtlil, Ïe hledali
miny a bo jim to na kaÏde skﬁiÀce Ïelezne! – pipalo, vyrvali dveﬁi z
bantuv! TeÏ inteligenti... A e‰ãe
cosik bylo srandovni: kdyÏ na‰i
opu‰Èali kasarny, kotelnici zavﬁeli
hlavni pﬁivod vody, o kerym vûdûli
enem oni a pﬁedavali se to jako
velke tajemstvi mezi sebu z mazaka
na baÏanta. No a kdyÏ zme tam po
tydÀu pﬁijeli, bylo nam z hajzlu na
grcani. Posrane byly aÏ po vrch,
v‰ude ‰pinave toaletni papiry, bo

oni nevûdûli, co su to a hlavnû na co
su mikada. AÏ jeden kamo‰ na‰el
jakÏ takÏ ãisty zachod, vykonal
svoju potﬁebnu a splachnul! Do
Rusu jak by stﬁelil: ,Vada!!! Gdû
vada?!?’ Zavedli zme ich ku hajzlum a ukazali, Ïe tam, na vrchu, v
mikadu! To stû mûli vidûÈ, jak tydiƒ
staru vodu nabirali e‰usami a lemtali ju! TeÏ inteligenti... No a nejvûãi
prãu zme mûli z jedneho ruskeho
generala. Sedûli zme na schodach a
ãekali na ‰ofery od na‰ich vetﬁiesek,
kdyÏ kolem nas ‰el ruski general.
Pro‰el, zastavil se, vratil se a pravi
nam: ,Nu, vstavajtû rebjata, genûral
iìot!’ A pﬁi tym ,genûral’ se pra‰til
do hrudi, abysme fakt vidûli, Ïe idû
o Àho. ,Di do prdele!,’ pravil mu na
to ãeski muj kolega ve zbrani âíÏek,
kery se furt japal, Ïe pochaza z

Nûmecka, bo v civilu bydli ve
Varnsdorfu. General enem mavnul
ruku a ‰el do tej p.....! No a asi za
mûsic zme se stûhovali, cely tankovy
prapor z Milovic, na Slovaã. Do
Martina. Ale to uÏ je zase ina baja,“
skoÀãil sem. Pravû vãas, bo se od
odevﬁeneho Hornika ozval Juzek:
„Tak a mame jasne, kaj stravime
posledni srpnovy vikend! Pod Landekem, kaj budu hornicke slavnosti
OKD. Budû tam Maﬁka Rottrova,
jacisik spominkovi Beatles The
Backwards a dal‰i umûlci a atrakce.“ Poldek sice cosik namital, Ïe
Den hornikuv byva aÏ v zaﬁi, ale
Erìa mu vysvûtlil, Ïe to neni Den
hornikuv ale prvni roãnik Hornickich slavnosti OKD, a e‰ãe navrch
pﬁidal frk. Vubec pﬁi tym nûreagoval na Poldkovy nûchapave pohledy: „Synek z Austrálie pﬁijel do
New Yorku, na ulici zebere prostitutku a idu do hotela. Ona zebleãe
halenku, on vyhodi z okna stolek.
Ona zebleãe sukÀu, on vystrãi
oknem luÏko. Ona pravi: ,Hele, ví‰
vÛbec, co dûlá‰?’ ,Myslím, Ïe jo. A
jestli to bude tak jako s klokanem,
budeme potﬁebovat hodnû místa!’
Fajne, ni?“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek

28. srpna 2008
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Hornické slavnosti OKD

Den horníkÛ je oblíbenou oslavou nejen mezi havíﬁi
OSTRAVA Dobré jídlo, pití, slavnostní havíﬁské kroje, prÛvod a
hlavnû skvûlá zábava – hudba, zpûv,
tanec, to v‰e neodmyslitelnû provází oslavy Dne horníkÛ na severu
Moravy. Jsou poﬁádány spoleãností
OKD nejen pro vlastní zamûstnance a jejich rodinné pﬁíslu‰níky, ale
také pro ‰irokou veﬁejnost. Hornické dny jsou u nás dobrou a oblíbenou tradicí. Úãastní se jich tisíce
lidí a vzdávají tak hold nároãné
hornické profesi.
Proã se v‰ak Den horníkÛ pﬁipadá zrovna na 9. záﬁí? VÏdyÈ pÛvodnû byl v zemích stﬁední Evropy od
poloviny 19. století spojován s prosincov˘m svátkem svaté Barbory
(4. 12.), patronky v‰ech horníkÛ! O
nûco pozdûji, v roce 1863, se
v ostravské ãásti revíru stal oficiálním hornick˘m dnem svátek svatého Prokopa a slavnosti se pﬁesunu-

ly na 4. ãervenec. V karvinské a
hluãínské ãásti revíru zÛstala po
celou dobu patronkou svatá Barbora. Tak tedy proã tedy záﬁijové oslavy?
Jejich intenzita zaãala pozvolna
upadat s rozmachem socialistického dûlnického hnutí a rÛstem
v˘znamu Svátku práce – 1. máje.
Definitivnû pak upadly v zapomnûní po první svûtové válce. Po znárodnûní tûÏkého prÛmyslu (1945)
se hledal vhodn˘ termín pro jejich
obnovu. Vláda âSR rozhodla, Ïe
od roku 1949 se Den horníkÛ bude
slavit vÏdy 9. záﬁí. V onen den,
pﬁesnû pﬁed sedmi sty lety (1249),
udûlil král Václav I. horní právo
mûstu Jihlava. PrestiÏ práce v podzemí byla pﬁi Dnech horníkÛ podpoﬁena udûlováním vysok˘ch státních a resortních vyznamenání jednotlivcÛm, kolektivÛm a cel˘m

dolÛm. Pozdûji se k oslavám záﬁijového hornického svátku pﬁidali
také energetici.
Po listopadu 1989 se Den horníkÛ, stejnû jak u jin˘ch profesních
skupin, pﬁestal v atmosféﬁe útlumu
tûÏby uhlí oficiálnû pﬁipomínat.
Na‰tûstí si po krátkém ãase horníci
rozpomnûli na své tradice, stavov-

skou ãest a svému svátku postupnû
vrátili jeho dﬁívûj‰í v˘znam. Po
otevﬁení Hornického muzea OKD
v Ostravû-Petﬁkovicích v roce 1993
se oslavy Dne horníkÛ, díky spoleãnosti OKD a jejím dolÛm, do regionu vrátily.
Od té doby se záﬁijov˘ Den horníkÛ, byÈ uÏ ne s pevn˘m datem

9. 9., tû‰í popularitû a vysoké
náv‰tûvnosti v Ostravû, Karviné,
Havíﬁovû, Orlové a Staﬁíãi. Oslavy,
které z vût‰í ãásti financuje spoleãnost OKD, pravidelnû nabízejí kulturní program s ﬁadou hvûzd domácího hudebního nebe a pestré
doprovodné akce. Nejinak je tomu
i letos.
Josef Lys

Pod hlavním pódiem areálu Hornického muzea pod Landekem b˘vá na oslavách Dne horníkÛ bezvadná atmosféra. Stejnû tak tomu zajisté bude i na sobotních Hornick˘ch slavnostech OKD, kde se
FOTO: Archív
postupnû pﬁedstaví plejáda populárních umûlcÛ a kapel.

Hornická kapela je neodmyslitelnou souãástí hornick˘ch oslav.
Vyhrávat bude nejen v dopoledním prÛvodu, kter˘ vyrazí z námûstí v Petﬁkovicích pod Landek, ale také v areálu muzea (13.00).

Hornické slavnosti OKD
30. 8. 2008, areál Hornického muzea na Landeku
Námûstí Petﬁkovice

Beer Arena

10.00 Slavnostní zahájení na námûstí v Petﬁkovicích
10.15 Vystoupení dechové hudby ONDRU· a
maÏoretek
10.30 Hornick˘ prÛvod do areálu OKD

15.50 Silák Láìa Hanzel
Doprovodn˘ program v areálu:
Atrakce: • Kohoutí zápasy
• Bungee running
• Doãasné tetování
• Nástﬁiky na tûlo

Hornické muzeum Landek
11.00 M‰e u kapliãky sv. Barbory
13.00 Dechov˘ soubor ONDRU·

Hudební scéna
Teplé párky a studené pivo – specialita, která nesmí chybût na
Ïádné lidové slavnosti. A ty hornické mezi nû bezesporu patﬁí. Na
Hornick˘ch slavnostech OKD v‰ak nabídka obãerstvení bude podstatnû pestﬁej‰í.

Moderují:
Jakub Wehrenberg a Ale‰ Háma
14.00 The Carve
15.00 o5 & Radeãek
16.00 The Backwards – revival skupina
17.40 Hamleti
19.00 Marie Rottrová
20.30 The Sweet

Scéna „Divadlo“ – ¤etíz. koup.
15.00 Speciální divadelní pﬁedstavení
„Z Deníku Ostravaka“

Dûtská divadelní scéna

Silácké a dovednostní soutûÏe jsou na oslavách Dne horníkÛ znaãnû populární a zejména na nûkter˘ch ‰achtách mají dlouhou tradici.

15.00 Zahájení V.O.S.A. (Volné obãanské sdruÏení
alternativcÛ) – chÛdaﬁsko Ïonglérské balábile.
15.00 Sokolníci
15.20 Rodinné Ïonglování pana Václava
15.45 Divadlo loutek – Jak si povídají zvíﬁátka
16.35 Sokolníci
16.35 Rodinné Ïonglování pana Václava
17.00 Divadlo jednoho Edy – „Jak sloni k chobotu
pﬁi‰li“
17.30 Divadlo jednoho Edy – „O nepoﬁádném kﬁeãkovi“
17.50 Sokolníci
18.00 Jan Korp – vzdu‰ná hrazda – Mimikry

Atrakce pro dûti
• V˘roba masek
• Malování na obliãej (facepainting)
• Pletení copánkÛ
• Velká nafukovací skluzavka
• Mal˘ ﬁetízkov˘ kolotoã
• Mal˘ skákací hrad
• Lezecká láhev

Nadace OKD + Obãanské
sdruÏení svatá Barbora
• Memoriál svaté Barbory (‰lapání na rotopedech ve
prospûch hornick˘ch sirotkÛ)
• SoutûÏ o nejlep‰í buchtu
• Hry a zábava pro dûti
• Pﬁedstavení Nadace OKD a Obãanského sdruÏení
svatá Barbora

Hornické muzeum
Vstup zdarma do v‰ech expozic Hornického muzea
Zmûna programu vyhrazena.

Vstupné na Hornické slavnosti OKD:
pro zamûstnance OKD:

90 Kã
50 Kã
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Firemní kultura OKD zaslouÏí poklonu
Hornické slavnosti má pod sebou agentura, jeÏ organizovala i Colours of Ostrava
OSTRAVA Kdyby Marcela Krplová nosila klobouk, musela by podle
sv˘ch slov smeknout pﬁed udrÏováním profesních havíﬁsk˘ch tradic a
firemní kulturou OKD. Setkala se
s ní coby jeden z klíãov˘ch organizátorÛ festivalu Colours of Ostrava
(jeÏ ostatnû tûÏaﬁská spoleãnost
také podporovala) a aktuálnû dûlá
na zaﬁizování Hornick˘ch slavností
2008 na Landeku. Marcelo, máte
slovo!

Poskytneme ‰irok˘ zábûr zábavy pro kaÏdého. Dûti si mohou uÏít
zábavu na kolotoãi, rÛzn˘ch skákadlech, soutûÏit, malovat, nechat
si udûlat copánky, jejich maminky
si mohou nechat vyrobit krátkodobé tetování. Pro pány jsme napﬁíklad pﬁipravili vystoupení siláka
Ládi Hanzela, mnozí ocení i hardrockovû zamûﬁenou kapelu The
Sweet. A to je jen mal˘ v˘ãet
z pestré palety nabídky zábavy, na
kterou se mohou leto‰ní úãastníci
tû‰it.

Kdo vlastnû mimo OKD slavnosti spolupoﬁádá?
Spolupoﬁadatelem je marketingová spoleãnost Agentura Orange,
s. r. o., pro kterou není chystání
události tohoto rozsahu Ïádnou
novinkou. Vûnujeme se této ãinnosti uÏ nûkolik let. Mezi na‰e
v˘znamné akce patﬁí Den Slezské
na Slezskoostravském hradû nebo
spoleãností OKD podporovan˘ festival Colours of Ostrava. ¤ídíme se
heslem: „Snaha není v˘sledek“ a
takto pﬁistupujeme ke v‰em aktivitám – s respektem a chutí nabídnout zákazníkÛm poﬁádnou porci
zábavy. Abychom nebyli jen u akcí,
agentura se zamûﬁuje také na
poskytování fullservisov˘ch sluÏeb
sv˘m klientÛm, aÈ uÏ se jedná o
tvorbu corporate identity, internetov˘ch prezentací ãi reklamních
pﬁedmûtÛ.
Je chystání oslav pro horníky
nûjak specifické?

Jak˘ máte vztah k hornické profesi a tradicím?
Akci jsem jiÏ v pﬁedchozích
letech nav‰tívila a vidûla desítky
lidí v hornick˘ch uniformách. Je to
velmi hezké a osobní setkání.
Mám obrovsk˘ respekt k této silné
firemní kultuﬁe, kterou jsem jinde
nevidûla. V dobû, kdy nás zaplavují globální spoleãnosti sv˘mi unifikovan˘mi ﬁe‰eními, mû aÏ mrazí
nad nádhernou skuteãností, Ïe zrovna ná‰ kraj si h˘ãká takov˘to poklad
v oblasti „tradic“.
Radek Luk‰a

Marcela Krplová hovoﬁila o slavnostech za spolupoﬁadatele.
KaÏdá akce má svá specifika,
svou vlastní energii a své vlastní
charisma. Hornické slavnosti jsou
pro nás velmi atraktivní z mnoha
dÛvodÛ. Spoleãnost OKD je nároãn˘ a prestiÏní klient, pro kterého se
pochopitelnû snaÏíme odvést svou
práci na co nejlep‰í úrovni. Konkrétnû hornické slavnosti jsou pro
nás spoleãnou premiérou. Beru to
jako za osobní závazek s pokorou,
kterou si zaslouÏí, a urãitû bude
tato akce i cenná zku‰enost pro
cel˘ t˘m. Pro zajímavost, na slavnostech bude kromû subdodavatelÛ pracovat pûtaãtyﬁicet lidí.

Má havíﬁsk˘ svátek co ﬁíci i
„ostatním“ lidem?
Urãitû, hornictví, i kdyÏ se v
posledních letech velmi zmûnilo,
stále budí u okolí pocit nároãné
práce, která si zaslouÏí obdiv a
úctu a je také zastﬁena urãit˘m
závojem tajemna. Proto vûﬁím, Ïe
nejenom já, ale také ostatní Ostravané a vÛbec lidé z ‰irokého okolí
na Landek dojdou s podobn˘mi
pocity.
Co udûláte pro to, aby se pobavila celá rodina?

Na Hornické slavnosti OKD 2008 zvou i billboardy na „strategicFOTO: Radek Luk‰a
k˘ch“ dopravních trasách.

Od mamuta po kombajn
Hornické muzeum vzalo to nej z Disneylandu a naroubovalo na na‰e pomûry
OSTRAVA Svûtov˘ unikát? Bezesporu! Petﬁkovick˘ kopec Landek
a jeho okolí má pût dÛvodÛ proã
tomu tak je. První – nonstop osídlení od pravûku. Druh˘ – nejstar‰í
‰tola v okolí. Tﬁetí – nález jediné
‰tíhlé evropské venu‰e. âtvrt˘ –
fárání pro v‰echny vãetnû dûtí. A
koneãnû poslední – nejobsáhlej‰í
expozice báÀsk˘ch záchranáﬁÛ.
Cel˘ areál je na desetihektarovém
pozemku Dolu Anselm (kdysi také
Eduard Urx) a tû‰í se památkové
ochranû. Hornické muzeum OKD
slavící letos 15. narozeniny je nejvût‰ím svého druhu v âesku. Kombinuje muzejní prohlídky se skanzenem a také zábavním parkem a
jeho náv‰tûvnost stále roste. Prakticky ve stínu tûÏní vûÏe lze hrát
tenis, volejbal, bowling ãi ﬁádit na
lanové dráze. A v neposlední ﬁadû,
b˘vá dûji‰tûm oslav havíﬁsk˘ch
svátkÛ, pﬁiãemÏ leto‰ní Hornické
slavnosti OKD nebudou v˘jimkou.
Na shledanou tady uÏ 30. srpna.
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je moderní a inovativní prodejce profesionálního
náﬁadí, strojÛ, dílensk˘ch potﬁeb, provozního vybavení
a pracovní ochrany pro ﬁemeslo, Ïivot a prÛmysl.

• 25 000 produktÛ
• certifikovaná kvalita ISO 9001
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mobil: +420 777 929 024 • p.svrcina@ploberger.cz • www.ploberger.cz

Na slavnosti zve i RBP
DÛlní kombajn ve volné expozici, snímek je ze srazu ãarodûjnic.

OSTRAVA (uzi) Revírní bratrská
pokladna (RBP) coby zdravotní
poji‰Èovna historicky spojená s havíﬁinou nebude chybût 30. srpna na
Landeku na velk˘ch oslavách hornického svátku. Kromû obligátního
infostánku pﬁichystala soutûÏe pro
nejmlad‰í a rady pro celé rodiny.
„Dûtem nabídneme cyklistickou
jízdu zruãnosti a házení na plechovky, do ko‰e ãi do sluníãka. Dospûl˘m pak zdravotnickou poradnu

s odborn˘m mûﬁením tlaku, cholesterolu nebo osteoporózy, zji‰Èování
ideální hmotnosti a sluÏby pro
odvykání kouﬁení. Pro na‰e poji‰tûnce bude poradna bezplatná,“
oznámili z vedení RBP.
Na místû bude i jejich informaãní stánek, kde podají pracovníci
zdravotní poji‰Èovny komplexní
informace o nabídce a programech
RBP a zodpovûdí pﬁípadné dotazy
ohlednû dané problematiky.

Co je tady k vidûní?

PrÛvodci v muzeu jsou b˘valí havíﬁi a záchranáﬁi.
specifické riziko. A v pﬁípadû ne‰tûstí nastupují dÛlní záchranáﬁi. I jim je
zde vûnována jedna expozice – druhou takovou na celém svûtû nenajdete! VÏdyÈ nûco nemá ve sv˘ch
sbírkách ani renomovan˘ v˘robce
záchranáﬁské techniky, jak˘m je
nûmeck˘ Dräger. Ty nejstar‰í kousky pocházejí z 80. let 19. století.
K vidûní je prakticky kompletní
v˘voj d˘chacích pﬁístrojÛ od prvopoãátkÛ aÏ do souãasnosti. Instalovali

Beach volejbal pod tûÏní vûÏí není na Landeku nic neobvyklého.

FOTO: Radek Luk‰a

tady i dal‰í vybavení vãetnû sanitky,
která zasahovala pﬁi „ostr˘ch“ dÛlních haváriích ãi úrazech a d˘mnici
neboli cviãn˘ polygon pro dÛlní
záchranáﬁe. V této souvislosti tﬁeba
vzpomenout ty, jimÏ se stalo jejich
povolání osudné – 101 jejich jmen je
v pietní síni na plaketû.
VOLNÉ EXPOZICE: Od
mamuta po kombajny. Tak se dá
shrnout to, co je v areálu je‰tû k
vidûní. Kombajny, obﬁí ventilátor,
v˘ztuÏe,
dÛlní
lokomotiva…
Schválnû, zkuste spoãítat nejrÛznûj‰í stroje a zaﬁízení, které stojí po
trase od vrátnice k tûÏní vûÏi. Pûknû
restaurované a natﬁené je mnohdy
neznají ani sami havíﬁi, protoÏe
dole pﬁi práci se v‰echno umaÏe.
KdyÏ jsme u té ‰píny, pﬁístupné jsou
téÏ koupelny ãi ﬁetízkové ‰atny dﬁívûj‰ích horníkÛ. Na první generace,
které mûly s landeck˘m uhlím co do
ãinûní, tady ostatnû pamatují taky.
Mezi ﬁeditelstvím muzea a v˘stavní
vilou postavili rekonstruované sídli‰tû pravûk˘ch lovcÛ i s vûrn˘m
modelem mamuta.
V¯STAVNÍ VILA: Jako jediná expozice je na Hornick˘ch slavnostech OKD z provozních dÛvodÛ
uzavﬁena.
Radek Luk‰a

...na Dni horníkÛ bude zpívat Kabát, Turbo a Bílá! No moja téÏ
zpívá, aÏ je celá bílá, jak vezmu kabát a letím do hospody jak
turbo...
Kresba: V. Novák

R174/35

FÁRÁNÍ POD ZEM: Urãitû
nejatraktivnûj‰í! Sice se nesjíÏdí
dolÛ stovky metrÛ jako na ãinn˘ch
závodech, ale pﬁesto do opravdové
b˘valé ‰achty – nejstar‰ího uhelného dolu na Ostravsku. ·tolováním
se tady tûÏilo od roku 1782, na hlubinné dob˘vání se pak pﬁe‰lo v roce
1835. Náv‰tûvníka dole ãeká ãtvrt
kilometru chodeb, ve kter˘ch se
seznámí s havíﬁsk˘m prostﬁedím i
technologiemi. PÛsobiv˘ je pohled
na figurínu horníka rubajícího uhlí
vleÏe. Nechybí ani kuriozita
v podobû havíﬁské toalety! Lehké
mrazení v zádech mohou vyvolávat
uzavírací hráze ‰tol, za nimi jsou
totiÏ jedovaté dÛlní plyny – ty
ov‰em mají pod kontrolou mûﬁicí
pﬁístroje. Procházka konãí u nejstar‰í ‰toly Albert, kde se v pﬁedminulém století skuteãnû tûÏilo.
DÒLNÍ ZÁCHRANÁ¤I: Specifická havíﬁská profese znamená i

Vedení spoleãnosti
pﬁeje v‰em horníkÛm a jejich
rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm
u pﬁíleÏitosti oslav

Dne horníkÛ
hodnû zdraví, ‰tûstí, osobních
a profesních úspûchÛ
Nûco z expozice záchranáﬁÛ.

Realistická figurína horníka.

Stylová Harenda u Barborky.
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OKD podporuje

Nadace a Barborka chystají spoleãn˘ stánek
Kdo upeãe buchtu, bude mít na Hornické slavnosti OKD vstup zdarma
OSTRAVA Obãanské sdruÏení
svatá Barbora a Nadace OKD chystají na Hornick˘ch slavnostech
OKD spoleãn˘ stánek a v nûm soutûÏe pro dûti, ‰lapání na rotopedech (na snímku) i charitativní prodej buchet. V˘tûÏek z nûj pÛjde na
úãet „Barborky“. A navíc – kdo
pﬁinese buchtu, bude mít na leto‰ní
slavnosti vstup zdarma!
Zatímco v minul˘ch letech se
podle zadání hodnotily koláãe,
bábovky nebo ‰trúdly, letos to mají
hospodyÀky jednodu‰‰í – jejich
úkolem je upéct buchtu, coÏ podle
propozic znamená libovoln˘ sladk˘
pekaﬁsk˘ v˘robek. Buchta pﬁitom
poslouÏí zároveÀ jako volná vstupenka na cel˘ program slavností.
„Je ale tﬁeba pﬁijít hlavním vstu-

tit porota v ãele
s Drahomírou
To‰enovskou, na
ochutnávku se
uÏ tû‰í také její
manÏel, hejtman
EvÏen To‰enovsk˘,
ﬁeditelka
Nadace OKD
Blanka T˘ﬁová a
dal‰í
ãlenové
„cukráﬁské komise“. Podle zku‰eností z pﬁedchozích roãníkÛ bude
rozhodovat nejen chuÈ, ale i vzhled.
A co Barborka ãi Nadace chystají? Jak jim mÛÏete pomoci? To
v‰e uÏ pro nedostatek místa nebudeme vypisovat, ale pozveme vás
na jejich spoleãnou sobotní prezentaci.
Vladislav Sobol

pem kolem vrátnice Hornického
muzea. Tam budou potﬁebné informace, kam se mají buchty dopravit,“ upﬁesÀují poﬁadatelé.
Pekaﬁské v˘robky bude hodnoPﬁíjem buchet:
11.30 – 15.00 (v˘stavní vila)
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ:
17.20 (hlavní scéna)
S sebou: Buchtu a recept

Jaké projekty podpoﬁila Nadace OKD?
V minulém ãísle jsme vás informovali o tom, Ïe Nadace OKD podpoﬁila 180 zajímav˘ch
projektÛ. Dnes pﬁiná‰íme dal‰í zajímavé statistiky, od pﬁí‰tího ãísla vás budeme postupnû
seznamovat s jednotliv˘mi podpoﬁen˘mi organizacemi a jejich projekty.

PRO BUDOUCNOST
Nadace se snaÏí aktivnû pﬁispût k rozvoji regionu a soustﬁedí se na zlep‰ení podmínek pro
místní obyvatele stejnû jako na zvy‰ování atraktivnosti oblasti pro domácí i zahraniãní
náv‰tûvníky. Aktivnû se bude podílet také na záchranû a rekonstrukci kulturních památek a
pﬁírodního bohatství.
Nadace OKD podpoﬁila:
Sportovní hﬁi‰tû ......................................................................3 projekty celkem za 1 800 000 Kã
Kulturní dûdictví ....................................................................8 projektÛ celkem za 2 985 000 Kã
Ochrana pﬁírody .....................................................................7 projektÛ celkem za 1 649 500 Kã
Rozvoj turismu........................................................................4 projekty celkem za 1 221 000 Kã
Sociální sluÏby ........................................................................9 projektÛ celkem za 2 949 329 Kã
·kolní zahrady ........................................................................7 projektÛ celkem za 2 186 890 Kã
Volnoãasové aktivity ..............................................................8 projektÛ celkem za 2 804 000 Kã
Celkem ..............................................................................................46 projektÛ za 15 595 719 Kã

PRO ZDRAVÍ
Podpora zdraví a sociální péãe pﬁedstavuje pro Nadaci OKD jednu ze základních priorit.
Nadace bude podporovat investice do zdravotnick˘ch i sociálních zaﬁízení, zaãleÀování osob
s handicapem do bûÏného Ïivota nebo podpoﬁe pozÛstal˘m po obûtech dÛlních ne‰tûstí –
napﬁíklad prostﬁednictvím Obãanského sdruÏení svatá Barbora.
Nadace OKD podpoﬁila:
Sociální sluÏby......................................................................26 projektÛ celkem za 4 566 760 Kã
Modernizace zaﬁízení ..........................................................17 projektÛ celkem za 2 706 117 Kã
Pracovní rehabilitace ..........................................................10 projektÛ celkem za 2 179 000 Kã
Jiná rehabilitace........................................................................8 projektÛ celkem za 699 800 Kã
Sympozia, konference..............................................................3 projekty celkem za 107 500 Kã
âasopisy .....................................................................................2 projekty celkem za 140 000 Kã
Celkem .................................................................69 projektÛ v celkové ãástce 10 358 377 Kã
Fr˘dek-Místek: 8

Bruntál: 3

Karviná: 16

Nov˘ Jiãín: 2
Opava: 6

Zlínsk˘: 9 %
Stﬁedoãesk˘: 2 %

Jihomoravsk˘: 2 %

Praha: 2 %

Mimo kraj: 12
Ostrava: 22

Projekty podle okresÛ
Projekty podle regionÛ

Moravskoslezsk˘: 85 %

PRO EVROPU
Neziskové organizace mají ãasto mnohem lep‰í nápady neÏ státní úﬁedníci, ale nemají na
nû dost penûz. Ty se teì dají získat v Bruselu – jenÏe ani pﬁíprava Ïádosti o evropské granty
není nijak jednoduchá a levná záleÏitost. Dar Nadace OKD by mûl pomoci právû k pﬁípravû
projektÛ, které mají ‰anci uspût v soutûÏi o evropské dotace.
Nadace OKD podpoﬁila:
Sociální projekty........................................................................7 projektÛ celkem za 460 000 Kã
Vzdûlávání ..................................................................................3 projekty celkem za 150 000 Kã
Volnoãasové aktivity .....................................................................1 projekt celkem za 80 000 Kã
Rozvoj turistiky............................................................................1 projekt celkem za 120 000 Kã
Celkem ...................................................................................................12 projektÛ za 810 000 Kã

Jihomoravsk˘: 8 %

PRO RADOST
Vzdûlání, ale také voln˘ ãas, amatérská kultura nebo rozvoj hornick˘ch a regionálních tradic – to jsou hlavní priority programu Pro radost. Tento program je více neÏ jiné zamûﬁen na
mládeÏ, a to pﬁedev‰ím na dûti a mladé lidi s omezen˘mi moÏnostmi.
Nadace OKD podpoﬁila:
Akce ......................................................................................21 projektÛ celkem za 1 800 411 Kã
Vzdûlávání.............................................................................7 projektÛ celkem za 1 120 000 Kã
Pﬁíhraniãní spolupráce .............................................................3 projekty celkem za 160 000 Kã
Volnoãasové aktivity ..............................................................12 projektÛ celkem za 900 600 Kã
Sport...........................................................................................5 projektÛ celkem za 329 000 Kã
Mateﬁská centra ........................................................................2 projekty celkem za 139 043 Kã
Konference................................................................................................1 projekt za 100 000 Kã
Celkem .....................................................................53 projektÛ v celkové ãástce 4 549 054 Kã
Fr˘dek-Místek: 7

Královehradeck˘: 8 %
Praha: 17 %

Praha: 1

Karviná: 17

Projekty podle regionÛ

Moravskoslezsk˘: 67%

Nov˘ Jiãín: 1
Bruntál: 1
Opava: 1

Projekty podle okresÛ
Ostrava: 25

28. srpna 2008

Hornické slavnosti OKD

9

Doprovodn˘ program
myslí na celou rodinu
OSTRAVA (uzi) Tátové, mámy i
kluci a holky si musí pﬁijít na své!
Hornické slavnosti OKD totiÏ
nebudou jen o havíﬁinû. Na Landeku je pﬁipraven doprovodn˘ program, na jehoÏ nûkteré atrakce se
podíváme nyní podrobnûji.

...já jsem havíﬁ. Kdo je víc?! No, nûkdy to Francku vypadá, Ïe je to
tvoja Maﬁena...
Kresba: V. Novák

Hornické slavnosti OKD
– co je také dobré vûdût

ChÛdy a Ïonglování:
Na dûtské divadelní scénû zaãne
úderem tﬁetí hodiny odpolední
vystoupení hercÛ z V.O.S.A. neboli
Volného sdruÏení alternativcÛ.
Budou pochodovat na chÛdách a
Ïonglovat, coÏ je jejich specialita
s úspûchem pﬁedvádûná po Evropû. Nejménû dvacet minut se bude
na co dívat.

Je moÏné v areálu Hornického
muzea parkovat?
Areál bude letos pln˘ scén a
atrakcí, takÏe parkování uvnitﬁ
není moÏné. Pro náv‰tûvníky slavností budou pﬁipravena speciální
parkovi‰tû. Provoz v okolí muzea
bude ﬁídit mûstská policie, která
ﬁidiãe k parkování navede.
Pﬁerovsk˘ silák Láìa Hanzel je znám˘ i taháním auta na zádech.

Umûlci na chÛdách z V.O.S.A.

Silák Láìa Hanzel:

Divadla a pohádky:

To je facepainting.

Vedení spoleãnosti
Minova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 10,
Ostrava-Radvanice

FOTO: archiv

Brány areálu Hornick˘ch slavností OKD se otevﬁou v 10.00
hodin, oficiální program zaãíná dvû
hodiny po poledni.
DÛchodci platí stejnû jako jiní
náv‰tûvníci? A co dûti?

Mirka s Divadlem jednoho Edy.
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Tohle stojí skuteãnû za to! Pﬁerovsk˘ obr s jiÏ ãtrnácti zápisy
v Guinnessovû knize rekordÛ se
pﬁedvede v 15.50 hodin v Beer Arénû
(jak název napovídá, místo s v˘ãepy urãeno zejména pro dospûlé). K
jeho normálním kouskÛm patﬁí
kroucení hﬁebíkÛ v zubech, oh˘bání ocelov˘ch trubek o záda, stejnû
jako trhání kravat, telefonních
seznamÛ a prádelních ‰ÀÛr. Za
sebou má ale také tahání automobilu, kter˘ byl „pﬁipevnûn“ k jeho
tûlu pomocí desítek jehel. Pokud se
ﬁíká o nûkom, Ïe se na nûm dá dﬁíví
‰típat, sedí to na Láìu Hanzla. A
nejen to, polena si nechá na hlavû
ﬁezat motorovou pilou. Jedním
z vrcholÛ jeho vystoupení je rozbití
120 kilogramÛ tûÏkého betonového
obrubníku, opût na jeho hlavû.

Chcete vypadat jako Afriãan?
âernou barvou kÛÏi sice natírat
nebudou, ale uplést pravé „nantské“ copánky nebude problém.
Tato atrakce je hlavnû pro dûti,
bude na „jejich“ scénû a postarají
se o to profesionálové. Afro copánky budou dûlat z Kanekalonu, coÏ
je pro dan˘ úãel speciálnû urãen˘
materiál. Náv‰tûvníci jejich kadeﬁnického salonu si mohou vybrat ze
tﬁí odstínÛ – blond, hnûdé a moder-

ní melírované. K tomu si nov˘
majitel „afra“ mÛÏe nechat je‰tû
udûlat malování na obliãej ãili facepainting, aby byl co nejoriginálnûj‰í…

Divadlo loutek Ostrava pﬁichystalo pro nejmen‰í náv‰tûvníky
Hornick˘ch slavností inscenaci
s názvem „Jak si povídají zvíﬁátka“.
Divadlo jednoho Edy, které se
skládá v˘hradnû z jediné dámy,
Mirky Venclové (a jejích rekvizit)
odehraje pﬁedstavení dvû. To „Jak
sloni k chobotu“ vysvûtluje uÏ
název. „O nepoﬁádném kﬁeãkovi“
bude o kﬁeãkovi Bohou‰ovi, kter˘
se vypoﬁádává s hladem, zimou a
hlavnû se svou vychloubaãností a
obrovskou nechutí uklízet. Hezkou
podívanou!

Spoleãnost
Minova Bohemia s.r.o.
pﬁeje v‰em pracovníkÛm
akciové spoleãnosti OKD
ke Dni horníkÛ
hodnû ‰tûstí v profesním
a soukromém Ïivotû.

DÛchodci, dûti a obãané s prÛkazkou ZTP mají samozﬁejmû
slevu, platí 50 korun. Dûti, které
je‰tû nedorostly do 140 centimetrÛ,
mají vstup zdarma. Bez placení si
mohou akci uÏít také v‰ichni, kdo
pﬁinesou pro „Barborku“ vlastnoruãnû upeãenou buchtu (podrobnûji na jiném místû Horníka).
Co je tﬁeba k nákupu zv˘hodnûné zamûstnanecké vstupenky. Platí
cena 50 Kã i pro jejich rodinné pﬁíslu‰níky?

Kde se budou vstupenky kupovat? Je tﬁeba je shánût v pﬁedprodeji?
Vstupenek bude dostatek, staãí
je koupit aÏ v sobotu pﬁi pﬁíchodu
na akci. Budou se prodávat u v‰ech
tﬁí vstupÛ do areálu (viz mapa na
stranû 6).
Sly‰el jsem, Ïe se u vstupu
budou dostávat na ruku pásky jako
na festivalech. Co kdyÏ se nûkomu
pásek pﬁetrhne?
Pásek není moÏné pﬁetrhnout
bez vlastního úmyslného po‰kození. V takovémto pﬁípadû nebude
náv‰tûvníkÛm akceptována Ïádná
náhrada.
MÛÏu s sebou vzít dûti? Nebude
tam pro nû pﬁíli‰ velk˘ hluk?
Hluãná bude jen hlavní scéna, a
to hlavnû veãer pﬁi koncertu The
Sweet. Areál je ale velik˘ a je
v nûm hodnû krásn˘ch míst, která
se budou líbit i va‰im dûtem. Pro
dûti navíc letos chystáme speciální
program – pohádky, workshopy,
malování na obliãej, hrátky s Ïongléry, doãasné tetování, pletení
copánkÛ, kolotoã, skluzavku...
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Afro a facepainting:

Od kolika hodin je moÏné
vstoupit do areálu Hornického
muzea?

Zamûstnanci OKD se musí prokázat zamûstnaneckou prÛkazkou,
rodinní pﬁíslu‰níci platí plné vstupné.

pﬁeje v‰em sv˘m
obchodním partnerÛm
a celé hornické veﬁejnosti
pﬁi pﬁíleÏitosti oslav
Dne horníkÛ 2008
hodnû ‰tûstí a osobních
www.ferrit.cz
úspûchÛ.
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Jak kopali na Dukle a Franti‰ku
V˘stava Hornictví Havíﬁovska zaãne v pﬁedveãer oslav Den horníkÛ
HAVÍ¤OV V pondûlí 25. srpna
zaãaly ostré pﬁípravy na v˘stavu
Hornictví Havíﬁovska. âlenové
havíﬁovské poboãky Klubu pﬁátel
Hornického muzea OKD Josef
Lang a Vladimír S˘kora pod dohledem hlavního koordinátora v˘stavy Jaroslav âihaﬁe balili v depozitáﬁi na havíﬁovském magistrátu
jednotlivé exponáty a pﬁipravovali
je k pﬁevozu do Domu kultury
Radost. V˘stava bude umístûna v
Galerii KD Radost a potrvá od 4.
do 28. záﬁí.
Základem expozice je asi 200
exponátÛ, které se podaﬁilo shromáÏdit pﬁedev‰ím na utlumovaném
Dole Dukla. Budou rozdûleny do
pûti sekcí a budou obrazovat kaÏdodenní práci horníkÛ, od pﬁíchodu na ‰ichtu po vyfárání. V˘stavu
bude uvádût tematická videoprojekce a provázet ji budou ãlenové
KPHM, kteﬁí nejen poskytnou
odborn˘ v˘klad, ale odpovûdí i na
pﬁípadné otázky.
Zejména pro pamûtníky budou
zpﬁístupnûny kroniky z dolÛ Franti‰ek a Dukla z let 1905 aÏ 2008, v
nichÏ si budou moci zalistovat a
zavzpomínat na své kolegy a spolupracovníky. Pro dûti bude pﬁipra-
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Panoráma

ven
zatmavûn˘
model
dÛlního
pracovi‰tû, jímÏ
budou procházet
za svitu dÛlní lampiãky a poslouchat
zvuky pﬁená‰eãÛ,
sbíjeãek a dal‰ího
dÛlního vybavení.
Hlavním poutaãem bude zkamenûl˘ kmen stromu
star˘ asi 310 milionÛ let, kter˘ byl
nalezen na Dukle
v hloubce 810
metrÛ a kter˘ je
nastálo vystaven Na v˘stavu budou lákat i speciální poutaãe pﬁive vestibulu haví- pravené z vyﬁazen˘ch dÛlních vozíkÛ.
ﬁovské radnice.
V˘stava Hornictví Havíﬁovska
„ExponátÛ, atrakcí a zajímavostí je pﬁipraveno hodnû, ale nechtûli je realizována jako podûkování
bychom to pﬁeplácat,“ ﬁekl pro v‰em horníkÛm, zejména pak tûm,
Horník Jaroslav âihaﬁ. „Nyní jed- kteﬁí pracovali na dolech Franti‰ek
náme o tom, aby tato v˘stava byla a Dukla. Byla pﬁipravena k 20.
pozdûji umístûna v budovû b˘valé- v˘roãí Klubu pﬁátel Hornické
ho soudu v objektu radnice jako muzea OKD a bude tvoﬁit ãást
stálá hornická expozice. Jsou to doprovodného programu leto‰ních
vûci, které dokládají koﬁeny a tra- Havíﬁovsk˘ch hornick˘ch slavnosdice na‰eho mûsta, a urãitû stojí za tí, konan˘ch u pﬁíleÏitosti Dne horto ukázat je jeho obãanÛm, níkÛ.
Text a foto: Bohuslav KrzyÏanek
náv‰tûvníkÛm a turistÛm.“

Jaroslav âihaﬁ, Josef Lang a Vladimír S˘kora pﬁi
balení exponátÛ do pﬁepravek.

Tﬁi sta dvacet milionÛ let star˘ zkamenûl˘ strom
ve vestibulu havíﬁovské radnice.

TIPY HORNÍKA
Ostrava
KLUBOVÁ BESEDA V MUZEU
Dal‰í ze série besed poﬁádan˘ch
Klubem pﬁátel Hornického muzea
OKD se koná ve v˘stavní budovû
muzea v Ostravû-Petﬁkovicích
v úter˘ 2. záﬁí od 15 hodin. Beseda
je spojena s promítáním filmÛ.

Karviná
EXLIBRISY

ZBIGNIEWA
KUBECZKY
Rodákovi z Orlové uãarovalo
jemné kouzlo
exlibris. Bûhem
40 let jich vytvoﬁil pﬁes 900.
Úãastnil
se
mnoha v˘stav v
ﬁadû evropsk˘ch
zemí. Nyní ukáÏe svoje práce v Karviné. VernisáÏ v˘stavy Zbigniewa
Kubeczky poﬁádané k jeho Ïivotnímu jubileu (70) v Mánesovû síni
Mûstském domu kultury v Karviné
se koná 2. záﬁí od 17 hodin. V˘stava
potrvá do 29. ﬁíjna.
KNIHY PÒJDOU NA NÁMùSTÍ
Milovníci dobré literatury si urãitû
nenechají ujít KniÏní jarmark,
kter˘ se koná v pátek 29. srpna od
9 hodin na Masarykovû námûstí v
Karviné-Fry‰tátû.
VERDI A BOITO V POL·TINù
Operní skladatel Giuseppe Verdi a
libretista Arrigo Boito, dva velikáni italské a svûtové hudby, jsou
hrdiny jevi‰tní adaptace na motivy
rozhlasové hry Paula Barze Viva
Verdi. Pro Polskou scénu Tû‰ínského divadla ji pﬁipravil reÏisér
Michael Tarant spolu s dramaturgyní a pﬁekladatelkou Renatou
Putzlacher. Zhlédnout ji mÛÏete ve
stﬁedu 3. záﬁí ve velkém sále Mûstského kulturního domu v Karviné.

Fr˘dek-Místek
FOLKOVÁ LEGENDA POD
LÍPOU
A k c e
Zpívání
p o d
lípou na
fr˘decko-místeckém
zámku vrcholí. Ve ãtvrtek 28. záﬁí
vystoupí na tradiãní hudební akci
legendární folkové uskupení Îalman a spol. Zaãátek v 18 hodin, v
pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí na
Nové scénû Vlast.

Havíﬁov
DOBRÁ NÁLADA S NÁLADIâKOU

Je to uÏ bez mála deset let, co
vzniklo albrechtické obãanské
sdruÏení Náladiãka pro ãinnost
stejnojmenného dechového orchestru. V nedûli 31. srpna zahraje
tato kapela na promenádû v parku
za Kulturním domem Radost v
Havíﬁovû. Hrát se bude od 16 do 18
hodin.
NEKU¤ÁCKÁ P¤EKLIÎKA S
DEFFEKTEM Pﬁipadá vám tento
titulek tak trochu jako vtip? Tak to
v Ïádném pﬁípadû! Progresivní pﬁekliÏka, Deffekt a Nou Smouking
jsou názvy kapel, které se budou
prezentovat v havíﬁovském Jazz
clubu v nedûli 31. záﬁí od 17 hodin.

Kdo uvidí Ostravu z balonu?
OSTRAVA (uzi) Léto uÏ nebude
trvat ani mûsíc a stejnû je to i s letní
hﬁíãkou OKD na internetové stránce www.hornickykomix.cz. Jedno je
v‰ak jisté, soutûÏ o vytvoﬁení nejvtipnûj‰ího „stripu“ neboli krátkého pﬁíbûhu, splnila úãel – pﬁivedla
na web tûÏaﬁské spoleãnosti
rekordní poãty náv‰tûvníkÛ. Zb˘vá
tak víceménû rozhodnout, kter˘ z
autorÛ vyhraje hlavní cenu v podobû letu balonem nad Ostravou.

„Toho nejlep‰ího vyberou hlasováním sami náv‰tûvníci webu,“
upﬁesnil Jan Klusáãek, internetov˘
expert, jenÏ je mozkem letní hﬁíãky
OKD. Jednotlivé postaviãky a
scény pak vytvoﬁil renomovan˘ slovensk˘ kreslíﬁ Milo‰ Ga‰parec. Na
v‰echny, kdo mají zájem a pﬁihlásí
se na www.hornickykomix.cz,
zb˘vá úkol doplnit dialogy. Fantazii
se meze nekladou, a nemusí to b˘t
nutnû z havíﬁského prostﬁedí.

Více na internetov˘ch stránkách www.hornickykomix.cz
placená inzerce
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Eurest je lídrem v cateringovém trhu âR
Spoleãnost Eurest pÛsobí na
ãeském trhu jiÏ 17. rok. Pﬁed 8 lety
vstoupil Eurest do spoleãnosti
OKD, kde zaji‰Èuje sluÏby závodního stravování hned na nûkolika
místech, a to na Dole Darkov – 9.
kvûten, na Dole Karviná, Dole
âSM a ve spoleãnostech OKD
Bastro a OKD Doprava.
Jak se daﬁí Eurestu udrÏovat
v âeské republice prvenství
v oboru, jsme se zeptali Jana Jirana, v˘konného ﬁeditele pro âR.
Jsme pÛvodnû francouzská
firma, která v roce 1996 fúzovala
s britskou spoleãností Compass
Group. Ta je nyní na‰í matkou a
Eurest je její nejvût‰í souãástí.

Na‰e ãinnost se zamûﬁuje hlavnû na tzv. uzavﬁené hromadné stravování. Compass Group pÛsobí
v 63 zemích celého svûta a je ve
svém oboru lídrem. Vedoucí postavení má Eurest i v âeské republice. Provozujeme 350 restaurací po
celém území republiky, v polovinû
z nich se vaﬁí, do ostatních se jídlo
dováÏí. Máme 4500 zamûstnancÛ.
SluÏby zamûﬁujeme na 3 segmenty. Hlavním segmentem jsou
administrativní centra a prÛmyslové podniky. Sem patﬁí napﬁíklad i
ná‰ nejvût‰í klient ·koda Auto
Mladá Boleslav, kde uvaﬁíme
dennû okolo 15 000 jídel, které
vydáváme ve 13 restauracích. Stra-

vování zaji‰Èujeme také pro ﬁadu
státních úﬁadÛ a ministerstev.
Mezi na‰e prestiÏní klienty patﬁí i
Kanceláﬁ prezidenta republiky a
Správa PraÏského hradu.
Druh˘m v˘znamn˘m segmentem je ‰kolní stravování, v jehoÏ
rámci se staráme o více neÏ 50 ‰kol
a 35 000 strávníkÛ dennû.
Tﬁetí segment je zdravotnictví.
V souãasnosti máme jednu
nemocnici v Ostravû a jednu
v Praze. Tady oãekáváme v dal‰ích
letech moÏnost rozvoje.
Do budoucna také zvaÏujeme
vstup do segmentu péãe o seniory.
Ale tato oblast je u nás zatím
v plenkách.

Bylo tûÏké prosadit filozofii
Eurestu, která je diametrálnû
odli‰ná od pÛvodních závodních
jídelen, mezi ãeské zamûstnance?
My jsme je od samého poãátku
vedli k uvûdomûní, Ïe pouze nevaﬁíme, ale poskytujeme komplexní sluÏby. Jídla, která pﬁipravujeme a vydáváme na‰im hostÛm, jsou jenom
malou souãástí celého servisu. Vedle
toho, Ïe jídlo musí b˘t pﬁipraveno
v prostﬁedí, které splÀuje ty nejpﬁísnûj‰í hygienické poÏadavky a musí
chutnat, je také dÛleÏité, aby bylo
podáno s úsmûvem, host se u nás cítil
dobﬁe a mûl pocit, Ïe je vítán.
Ve kter˘ch prÛmyslov˘ch podnicích a institucích zaji‰Èujete stravo-

vací sluÏby v Ostravském regionu?
Stravování zaji‰Èujeme v Biocelu Paskov, v Radegastu No‰ovice,
v Dalkii Ostrava a Karviná, ve Vítkovicích Steel a Vítkovick˘ch strojírnách, pûti obchodních domech
Tesco, v âeské televizi Ostrava,
v Mûstské nemocnici OstravaFifejdy a v ﬁadû dal‰ích.
Li‰í se v nûãem va‰e provozy na
Ostravsku od ostatních oblastí
v âeské republice?
Pﬁi m˘ch náv‰tûvách na‰ich restaurací na Ostravsku mám vÏdy
pocit, Ïe na‰i zamûstnanci kromû
odborn˘ch dovedností dávají do
své práce více osobního nasazení.
Dûkujeme za rozhovor
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Zábava

PRO

O KNIHU

ZASMÁNÍ

Tajenka: Stalo se v Bratislavû. ManÏel se neãekanû vrátil ze sluÏební cesty domÛ a pﬁistihl svou Ïenu
v posteli s PraÏákem. Îena neztratila duchapﬁítomnost a zvolá: „JoÏinko, ...“
(dokonãení v tajence)
âesk˘
operní
pûvec

Následovník

Zeleninová
jídla

Evropská
zúãtovací
jednotka

Posunovat
po zemi

Rostlina

Japonská
délková
míra

Tylovo
jméno

Oblepit

Balkánsk˘
pokrm

Zkratka
Obvodního
báÀského
úﬁadu

Tu má‰!

Postupné
spadnutí

Jihoevropan

Zámotek
bource
moru‰ového

Nil

Slovensky
„ale kdepak“

Chirurgick˘
zákrok

Kostenhisova próza

2. DÍL
TAJENKY
Staré vztaÏné zájmeno

Domácky
Josef

Lichokopytník

Japon. délková míra

Kresba: V. Novák

Zkratka
pro kus

Napínaã
Sídlo
v Saúdské
Arábii

ProdlouÏená
boãní záì

SPZ
Pelhﬁimova
Africk˘
stát

Stopa
âesk˘
herec

Znaãka
india

Rozsáhlá
báseÀ

Nejinak
Prací
prostﬁedek

Cestovní
prÛkazy

Kopec

Prodûlat
hnilobn˘
proces

Znaãka
paladia

Beãka

Lékárenské
oznaãení soli

Vada

Cizí
televizní
stanice

1. DÍL
TAJENKY

Jedno z
nemocniãních oddûlení

Nûmec

Jméno
hereãky
Mandlové

Opice
gibbon

Sloní
‰piãáky

Provést
setí

Tajenka z minulého ãísla: Senátorsk˘ politik se del‰í dobu potuluje samoobsluhou a stále nic neukládá do
ko‰íku. Pﬁijde k nûmu prodavaãka a ﬁíká: „Hledáte nûco, co by se vám líbilo?“ „UÏ mám vybráno, paniãko,
ale kdyÏ vy mû poﬁád sledujete.“
PomÛcky: ERE, I pajida, ken, Kiját.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byl vylosován Roman Javorãík z Karviné. Prosíme
v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Ze setkání s b˘val˘m
kolegou si odnesete
zajímav˘
podnût,
kter˘ se vzápûtí pokusíte uvést do Ïivota.
Zatímco ostatní ve va‰em okolí
budou leno‰it, vy se témûﬁ nezastavíte. Hezké vztahy pﬁevládnou ve
va‰em partnerském svazku. Hlavní
zásluhu na tom budete mít vy.
V práci udûláte jen to, co musíte. O
to více ãasu budete mít pro rodinu.

Máte nápady a odvahu, proã byste se
nemohli pustit do
nûãeho opravdu velkého? Teì mÛÏete
v˘znamnû posílit svoji pozici
v zamûstnání. Ideální prÛbûh bude
mít vá‰ v˘let ve dvou s va‰í láskou.
Potupnû se dostanete k tomu, Ïe
vám odpoví na otázku, kterou se
ani neodvaÏujete vyslovit nahlas.
Kontrolujte si jídelníãek.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

24. 8. – 23. 9.

Kolem vás se zaãíná
nûco dít. Planety
naznaãují, Ïe na tom
vydûláte. Podmínkou
je, Ïe budete opatrní a
nedáte na první dojem. Bylo by chybou ﬁídit se radou osob, které se vrátily z dlouhé cesty a mají nereálné
pﬁedstavy o tom, co se dûje ve va‰em
okolí. Dostane se vám dÛkazu pﬁátelství od osoby, na které vám záleÏí.

Pﬁedstavy máte odváÏné, ale chybí vám to
pravé odhodlání je
realizovat.
Planety
radí najít nûkoho, kdo
by vám pomohl, aniÏ byste se museli
bát, Ïe vás pozdûji zradí. Na pﬁelomu
t˘dne musíte ovládnout nutkání plést
se do vûcí sv˘ch blízk˘ch. Vá‰ dojem,
Ïe bez vás jsou ztracení, je myln˘ a
zavání dom˘‰livostí.

KvÛli ne‰Èastné shodû
okolností je‰tû nemusíte propadat depresím a vûﬁit tomu, Ïe se
proti vám v‰ichni spikli. SnaÏte se jednat klidnû, s rozvahou a nic váÏného se nestane. Navíc
jde o potíÏe vyslovenû pﬁechodného
rázu. T˘ká se to jak va‰í profese, tak
rodinného Ïivota. Va‰i finanãní situaci zlep‰í vyhlídka na dobr˘ v˘dûlek.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 9. – 23. 10.

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Zavolá vám vá‰ dobr˘
pﬁítel, kterému jste
pﬁed
prázdninami
nûco slíbili. Nemá
smysl si vym˘‰let, jednejte s ním na rovinu. Fakt, Ïe va‰e
argumenty odmítne, je více neÏ
jist˘, ale s tím nic nenadûláte. Jste-li
sami, nabízejí vám planety nov˘
milostn˘ vztah. Problém je v tom,
Ïe va‰e nová známost bude o nûco
star‰í.

Pochybnosti, jestli jste
si nûco správnû naplánovali, ve vás vyvolá
poznámka
kolegy.
KvÛli svému klidu si
v‰echny budoucí kroky projdûte
je‰tû jednou. Zdá se v‰ak, Ïe va‰e
obavy jsou zbyteãné. Máte-li smÛlu
a musíte poslední letní dny trávit
v práci, nabízí vám Venu‰e moÏnost
rozpt˘lit se flirtíkem. Jenom zvaÏte,
jestli to nepﬁinese problémy.

Nedejte se pﬁemluvit
k nûãemu, do ãeho se
vám nechce. Intuitivnû správnû vycítíte, Ïe
to nedopadne dobﬁe.
Bude moudﬁej‰í drÏet se zpátky, aÈ
riskuje jen ten, kdo chce. O víkendu
poznáte zajímavou partnerskou
dvojici, Ïiv˘ dÛkaz pﬁísloví, Ïe protiklady se pﬁitahují. âeká vás zaãátek
‰kolního roku, kter˘ je pro rodinn˘
rozpoãet vÏdy nároãn˘.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Neúspûch se brzy
zmûní ve vá‰ triumf.
Ten, kdo vám dnes
hází klacky pod nohy,
bude zítra mezi prvními gratulanty. Pozor na náladovost
v milostn˘ch vztazích. Partner není
na va‰e rozmary zvûdav˘. Neriskujte nûkolikadenní tichou domácnost.
Ve skvûlé psychické formû se pﬁedvedete o nadcházejícím víkendu.

Chlápek na nádraÏí osloví sleãnu,
táhnoucí tûÏk˘ kufr: „Sleãno, nebolí
vás z toho ruka?“ „Ano,“ odpoví sleãna v oãekávání galantní pomoci. „Tak
proã si to nevezmete do druhé?“
✿
U doktora: „V kolenû máte
vodu, v moãi písek, ve Ïluãi kameny...“ „Je‰tû mi ﬁeknûte, Ïe mám v
pytli cement, a zaãnu stavût!“
✿
Dva policisté nemûli kde bydlet,
a tak si koupili vyﬁazené spací
vagony. O pár dnÛ se se‰li a povídají si, jak kdo bydlí. „Já to mám
dobré,“ povídá první. „Akorát
mám ve vagonu nápis ‚Nekuﬁáci', a
tak musím chodit kouﬁit ven.“ „No
to má‰ je‰tû dobr˘,“ ﬁíká druh˘, „to
já mám na záchodû cedulku ‚PouÏívat jen za jízdy' a neÏ ten vagón
roztlaãím, tak se podûlám!“

od 28. srpna do 3. záﬁí 2008

Nûkdo by se s vámi
rád seznámil, ale chybí
mu odvaha. MoÏná
byste mu i pomohli,
ale jen tûÏko uhodnete, o koho jde. Nadﬁízení vás pﬁed
sv˘m odjezdem povûﬁí úkolem,
kter˘ si vyÏádá spoustu ãasu. Va‰e
nadûje, jak si budete bez jejich dozoru uÏívat, dostane velkou trhlinu.
Náhoda vám umoÏní poznat novou
lásku va‰ich odrostl˘ch potomkÛ.

22. 6. – 22. 7.

Na policejním oddûlení ãekají
náv‰tûvu z ministerstva vnitra, a
proto náãelník naﬁídil: „Ti, co mají
vysokou ‰kolu, se postaví vlevo, ti,
co mají stﬁední, vpravo!“ Nastal
v‰eobecn˘ zmatek. Nûkolik policajtÛ se postavilo vlevo, nûkolik vpravo, ale vût‰ina jich pobíhá zmatenû
sem a tam. Náãelník se jich rozzlobenû ptá, proã se nezaﬁadí. „My
máme jen pomocnou ‰kolu,“ ﬁíká
jeden z nich. „Tak se postavte ke
mnû!“ naﬁizuje náãelník.
✿
Pracovník velké agentury se ptá
Ameriãanky: „Nemyslíte si, Ïe v
kinech je mnoho sexu a násilí?“
„Podívejte, pane, já si v kinû sedám
do první ﬁady a dívám se na plátno.
Co dûlají ostatní okolo mû, toho si
vÛbec nev‰ímám.“
✿

21. 1. – 19. 2.

KroÈte svoji hrdost,
nic si za ni nekoupíte.
Smiﬁte se s tím, Ïe na
nadﬁízené si vyskakovat nemÛÏete. Oãekávají od vás, Ïe svoji Ïádost o odmûnu nebo zv˘‰ení platu podloÏíte
logick˘mi argumenty. Vyvarujte se
nevhodného vtipkování, nûkter˘m
lidem va‰e pojetí humoru nahání
husí kÛÏi. Nenaﬁíkejte si na zmûny.

R183/35

Slovenská
pﬁedloÏka

...ãtu tady, Ïe budeme mít nové pracovní pomÛcky. Lehãí obuv, masky, lampy!
Doufám, Pepo, Ïe nebudete mít lehãí svaãiny a nedají vám nûjaké lehãí Ïeny...

Polské
mûsto

SPZ
Trnavy

20. 2. – 20. 3.

Na schÛzku vás pozve
nûkdo, o kom víte, Ïe
mu jde jen o povyraÏení. Jste-li sami,
mÛÏete i souhlasit, ale
zadaní by se mûli drÏte hodnû zkrátka. V práci se nebraÀte kompromisÛm. Jenom pozor na sklon k uráÏení a pﬁehnané je‰itnosti. Setkání se
star˘mi pﬁáteli a kolegy ãi spoluÏáky se protáhne do noci.

R178/35

Tureck˘
dÛstojník

28. srpna 2008
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Inzerce

1. HOTOVOST
PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
R171/35

Rychlé vyplacení – SMĚNKA

Až 5 mil. na zavolání
Bez prokazování příjmů, bez registrů
Zástavy, přeúvěrování, exekuce!

Tel.: 739 320 185, 605 757 931

PŮJČKA VŠEM
Oddlužení • Zástava •
Řešení exekucí • Směnka

R169/35

I začínajícím OSVČ
Až 5 milionů korun
Tel.: 731 129 009, 605 319 132
✧ BLAHOP¤EJEME
• Dne 30. srpna oslaví své 50. narozeniny ná‰ spolupracovník pan
Pavel „Mlho‰“ Kudeljnjak.
Hodnû zdraví do dal‰ích let pﬁejí
B346/35
kamarádi a známí.

✧ RÒZNù

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

Nabídka pÛjãky

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

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

20 000,- aÏ 400 000,-

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY
BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN

R122/35

Kontakt: 608 779 988, 608 779 999, 596 920 747

R 159/35

od 10 000 Kã

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

Investice stavební (ISTAV)
Opravy stavební (OSTAV)

2008
2, 37, 43
14

70 000,- jiÏ od 1 333,- mûsíãnû
150 000,- jiÏ od 2 777,- mûsíãnû
300 000,- jiÏ od 5 444,- mûsíãnû
RPSN od 9,51%

JSTE V BANKOVNÍM REGISTRU?
NEVADÍ!
Va‰ím ﬁe‰ením je nebankovní pÛjãka.
MÛÏete Ïádat i bez partnera.

R2/35

V¯·E PÒJâKY

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

Hledáme obchodní zástupce

NYNÍ AKCE

R161/35

R136/35

R90/35

• Daruji do dobr˘ch rukou 2mûsíãní nerasová koÈata (i jednotlivû), odãervená, ãistotná, vychovaná v bytû. Inf. na tel.: 723 933
B347/35
645, Stonava.

Nevratná pÛjãka v‰em!!!

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice
100 m vpravo za mostem
Rudná–Fr˘decká smûr Vratimov
Venkovní kanalizace:
• PVC roury a tvarovky hladké pro vnûj‰í kanalizace
• PP a PE ãisticí kanalizaãní ‰achty a vpustû
• Betonové v˘robky pro venkovní kanalizace

VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

Vodovody:
• Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z ‰edé a tvárné litiny, litinové
poklopy, podzemní a nadzemní hydranty, mﬁíÏe a vzpûry a vpustû
• HD-PE trubky a tvarovky pro domovní pﬁípojky
• Ocelové pﬁíruby, fólie, tûsnûní, ‰rouby pozinkované a ãerné

Plynovody:
• I-PE roury, armatury, chrániãky

S MATERIÁLY PRO V¯STAVBU
A OPRAVY INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ
MoÏnost nákupu a slev
i pro maloodbûratele

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

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

R124/35

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

R 11/35

R 168/35

Tel.: 731 129 009, 772 227 002

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00
SOBOTNÍ PRODEJ

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

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

28. srpna 2008

Oslavy Dne horníkÛ

Za t˘den se slaví zase
Tûm, kter˘m se nepodaﬁí v sobotu dorazit do Petﬁkovic
pod Landek a oslavit tam s horníky jejich svátek, se nabízí
dal‰í moÏnost. Pﬁí‰tí sobotu 6. záﬁí slaví svÛj „DEN“ tﬁi ze

Hornick˘ den

Oslavy Dne horníkÛ
a 50. v˘roãí Dolu âSM
Kde: Park BoÏeny Nûmcové v KarvinéFry‰tátû
Kdy: Sobota 13. záﬁí 2008

ãtyﬁ dolÛ OKD – Karviná, Darkov a Paskov. Staãí si jen
vybrat, kam zajet. Kulturní program je v‰ude bohat˘. Jste
srdeãnû zváni.

Hornická slavnost

Den horníkÛ

Kde: Areál Letního kina v Orlové
Kdy: Sobota 6. záﬁí 2008

Kde: park BoÏeny Nûmcové v Karviné-Fry‰tátû
Kdy: Sobota 6. záﬁí 2008

Kde: Fotbalové hﬁi‰tû ve Staﬁíãi
Kdy: Sobota 6. záﬁí 2008

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

Program:
14.00 - 15.30 Koncert hornické kapely s
maÏoretkami a sólisty
14.00 - 15.45 SoutûÏe v areálu mimo pódium,
soutûÏe pro dûti
15.45 - 16.30 Heidi JankÛ
16.30 - 17.00 SoutûÏe pro dûti
17.00 - 17.45 Martin Maxa se skupinou
17.45 - 18.00 SoutûÏe pro dûti
18.00 - 18.45 Petr Kotvald s taneãníky
18.45 - 19.15 SoutûÏe pro dûti
19.15 - 20.15 Queen revival princess
20.15
Slavnostní ohÀostroj
Program bude
uvádût konferenciér Josef
Grim
V
pﬁípadû
nepﬁíznivého
poãasí se slavnost uskuteãní
v Mûstském
domû kultury
v
KarvinéNovém Mûstû.
Zazpívá také Heidi JankÛ.

Program:
14.30 Slavnostní zahájení
14.35 Minidiskotéka s Mí‰ou
15.20 Kabaret pro dûti – Boﬁek Stavitel
16.30 Queen revival princess
17.45 Losování tomboly
18.00 Hudební skupina
19.00 Monika Absolonová + taneãnice
20.00 TûÏkej pokondr
21.00 Diskotéka
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se oslavy
budou konat v Kulturním domû a tûlocviãnû
ve Staﬁíãi.

Vystoupí TûÏkej Pokondr.

V pátek 5.
srpna probûhne pietní
akce - poloÏení kytic k
pamûtním
deskám ve
Staﬁíãi (8.15
hod.)
a
v Chlebovicích (8.45).

Programem provede baviã Zdenûk Izer.

PROGRAM:
10 –12.30 Zábavn˘ program pro dûti
13.00 Slavnostní zahájení, vystoupení
maÏoretek Dixi
13.30 Baviã Zdenûk Izer
14.30 Skupina Turbo
16.00 Jakub Smolík
17.00 Lucie Bílá
18.00 Kabát revival
19.30 Petr Bende
20.30 Slavnostní ohÀostroj

placená inzerce

R17/35
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W sobot´ na Dzieƒ Górnika!
Bogaty program Festynu Górniczego OKD
OSTRAWA (bk) Milowymi krokami zbli˝ajà si´ obchody Dnia Górnika, który w Czechach przypada
na dzieƒ 4 wrzeÊnia. Jak ka˝e tradycja, spó∏ki w´glowe, ale tak˝e
poszczególne kopalnie, organizujà
przy tej okazji huczne festyny, na
które zapraszajà mieszkaƒców górniczych miast i gmin.
Jak ju˝ informowaliÊmy, pierwszy odb´dzie si´ w ostatnià wakacyjnà sobot´ 30 sierpnia w Muzeum
Górniczym OKD w OstrawiePetrzkowicach. Imprez´ pod nazwà
Festyn Górniczy OKD organizuje

spó∏ka w´glowa OKD, a zapowiadany program jest jak zwykle ró˝norodny i bogaty.
Obchody rozpocznà si´ o godz.
10.00 na rynku w Petrzkowicach,
skàd o godz. 10.30 wyruszy przy
dêwi´kach orkiestry d´tej „Ondru‰” korowód górniczy do muzeum OKD. O godz. 11.00 rozpocznie
si´ msza Êwi´ta przed muzealnà
kapliczkà Êw. Barbary, o godz. 13.00
zagra orkiestra d´ta „Ondru‰”.
G∏ówny program rozpoczyna si´
o godz. 14.00. Wystàpià m.in.grupy
The Carve (14.00 – 14.50),
o5&Radeãek (15.00 – 15.50), The
Backwards – revival (16.05 – 16.50),
Hamleti (17.40 – 18.40) i ostrawska
piosenkarka Marie Rottrowa
(19.00 – 20.00). Gwiazdà wieczoru
b´dzie legenda brytyjskiego rocka,
grupa The Sweet (20.30 – 21.45).
Program uzupe∏ni masa atrakcji
i programów dla dzieci oraz inicjatywy Stowarzyszenia Obywatelskiego „Âwi´ta Barbara“, która
organizuje konkurs na najlepsze
ciasto oraz rajd rowerowy dooko∏a
kopalni OKD na trena˝erach rowerowych. Zysk z akcji charytatywnych jest przeznaczony dla dzieci z
niepe∏nych rodzin górniczych w
Czechach, Polsce i na S∏owacji.

Fundacja OKD na pierwszej mecie
Pieniàdze tak˝e na polskà mniejszoÊç i wspó∏prac´ transgranicznà
OSTRAWA (bk) Powo∏ana na
poczàtku bie˝àcego roku Fundacja
OKD zamkn´∏a pierwszà wiosennà
rund´ przyznawania grantów. Ogó∏em wesprze 180 projektów. Na ich
wspó∏finansowanie
wyasygnuje
31,3 mln koron. Pod wzgl´dem
wartoÊci przyznanych Êrodków
Fundacja OKD zaj´∏a miejsce
wÊród najwi´kszych w Czechach.
Jak poinformowano na ubieg∏otygodniowej konferencji prasowej,
zainteresowanie pomocà ze strony
Fundacji OKD by∏o ogromne.
Zg∏oszono 843 wnioski, których
wartoÊç szesnastokrotnie przekroczy∏a mo˝liwoÊci finansowe organizacji. Aby rzetelnie rozpatrzyç
zg∏oszenia, fundacja skorzysta∏a z
pomocy partnerów zewn´trznych –
brneƒskiej Fundacji „Partnerstwo”
oraz Instytutu Rozwoju Spo∏ecznego z Ostrawy.
Nacisk stawiano na transparentnoÊç procesu selekcji i doboru najlepszych projektów. „Projekty ocenia∏y najpierw organizacje partnerskie, a póêniej dwie niezale˝ne
komisje. Ostateczne s∏owo mia∏
zarzàd fundacji, który zaakceptowa∏ w pe∏nym zakresie wnioski
komisji” – wyt∏umaczy∏a mechanizm selekcji dyrektor Fundacji
OKD Blanka T˘ﬁowa.
Fundacja OKD przyznaje pieniàdze w ramach czterech programów. Najwi´cej Êrodków przeznaczono na projekty nawiàzujàce do
programu „Na rzecz przysz∏oÊci” –
w sumie 15,6 mln koron. W ramach
tego programu przyznano tak˝e
najwi´kszà jednorazowà kwot´ na
realizacj´ jednego projektu – 1,5
mln koron. Blisko 10,5 mln koron

Od lewej: dyrektor ostrawskiego Instytutu Rozwoju Spo∏ecznego
Dana Divákowa, dyrektor Fundacji OKD Blanka T˘ﬁowa oraz dyrektor
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
Fundacji „Partnerstwo” Miroslav Kundrata.
fundacja wyasygnuje na realizacj´
projektów zg∏oszonych do programu „Na rzecz zdrowia”, ponad 4,5
mln na projekty „Na rzecz radoÊci i
oÊwiaty”, 810 tysi´cy koron wyda
na projekty „Na rzecz Europy”.
O wsparcie ze strony Fundacji
OKD ubiega∏y si´ tak˝e organizacje
polskiej mniejszoÊci narodowej na
Zaolziu. Zaakceptowano pi´ç ich
wniosków. Kwotà 80 tys. koron fundacja wesprze projekt Stowarzyszenia Przyjació∏ Polskiej Ksià˝ki,
która wyda czeski przek∏ad opowiadaƒ Józefa Ondrusza. 50 tysi´cy
koron przeznaczono na zawody narciarskie uczniów polskich szkó∏ na
Zaolziu – Zjazd Gwiaêdzisty. Kwot´
30 tys. koron przyznano MK PZKO
w Lesznej Dolnej na organizacj´
przeglàdu kapel ludowych z „trójstyku”, 14 tys. koron uzyska∏o Sto-

warzyszenie M∏odzie˝y Polskiej na
prezentacj´ polskiej kultury „Independent.pl”. Fundacja OKD pomo˝e równie˝ przy remoncie gmachu
Zarzàdu G∏ównego PZKO w Czeskim Cieszynie – na ten cel sp∏ynie
do kasy zwiàzku 250 tys. koron.
Jak poinformowali przedstawiciele Fundacji OKD, jesienna
runda przyjmowania wniosków
rozpocznie si´ na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika. Do podzia∏u
pozostaje ponad 30 mln koron.
A jakie kryteria decydujà o
przyj´ciu wniosku? „Has∏o fundacji
brzmi: »˚ycie powinno mieç g∏´bi´«. WybieraliÊmy takie projekty,
u których czuliÊmy, ˝e sà robione z
sercem, ˝e sà robione po to, aby
naprawd´ komuÊ pomóc. ˚e majà
g∏´bi´” – powiedzia∏a dyrektor
ostrawskiego IRS Dana Divákowa.

Hawierzów: Historia w´glem pisana
HAWIERZÓW
„Górnictwo
Hawierzowskiego” – to tytu∏ wystawy przygotowanej z okazji Dnia
Górnika oraz 20-lecia Klubu Przyjació∏ Muzeum Górniczego OKD
przez hawierzowski oddzia∏ tej
organizacji. Przypomina histori´
dwóch hawierzowskich kopalƒ –
„Franciszka” (1911 – 1999) oraz
„Dukli” (1905 – 2008). Oko∏o 200
prezentowanych eksponatów obrazuje ˝ycie i prac´ górnika od przyjÊcia na szycht´ do wyjazdu z podziemi. Wystawa b´dzie otwarta w
Domu Kultury „RadoÊç” od 4 do
28 wrzeÊnia. Na zdj´ciu: Cz∏onkowie Klubu Josef Lang i Vladimír
S˘kora podczas pakowania ekspoFot. Bogus∏aw Krzy˝anek
natów.

CARBOKOV
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Spoleãnost
ZAM – SERVIS s.r.o.
dûkuje v‰em pracovníkÛm
OKD, a.s.
za spolupráci a pﬁeje
ke Dni horníkÛ 2008
mnoho zdraví, ‰tûstí
a úspûchÛ v práci.
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Sport

ProdlouÏí Karviná vTﬁinci vítûznou sérii?
Pﬁes tﬁi tisíce fanou‰kÛ oslavily vítûzství nad exligov˘m Mostem
KARVINÁ (tam) Karvinská ma‰ina se rozjíÏdí! Po nev˘razném
úvodu se podaﬁilo fotbalistÛm MFK
OKD Karviná vybojovat dvû vítûzství. A to z minulé soboty stálo za to
– Karviná porazila dvûma pﬁekrásn˘mi góly exligov˘ Most 2:0. Zápas
sledovalo skvûl˘ch 3150 divákÛ.

V pﬁedchozím kole se Karviná
nabudila vítûzstvím v Ústí nad
Labem, které chtûla potvrdit doma
proti Mostu. V‰ak se fanou‰ci první
druholigové v˘hry na mûstském
stadionu nemohli doãkat!
„Nehráli jsme tak naivnû jako
proti HFK Olomouc,“ pochvaloval

Most na kolenou, Karviná vyhrála 2:0.

FOTO: Ivo Dudek

si trenér Leo‰ Kalvoda. „Byli jsme
více zataÏení a vyráÏeli k nebezpeãn˘m brejkÛm, které nám ve dvou
pﬁípadech vy‰ly.“
MFK OKD Karviná–Most 2:0.
Branky: 42. Juska, 64. R˘del,
rozhodãí: Hájek, ÎK: Hoffmann, Juristek – Sigmund, Trubila, ·tumpf, 3150 divákÛ. Karviná: Kuãera – Hoffmann, Buryán, Jeliç, Brezniãan – Macek,
Ficek (79. Jursa) R˘del, Juska –
Sourada (72. Juroszek), Opic
(90. Reichl).
Podle trenéra Mostu Roberta
Îáka byla zlomov˘m okamÏikem
nepromûnûná ‰ance Bogdana.
„Gól jsme nedali, ani kdyÏ jsme
pak hráli na tﬁi útoãníky. Karviná
v˘bornû napadala, s ãímÏ jsme se
nedokázali vÛbec vyrovnat.“
Karviná v tabulce poskoãila na 5.
místo a svou pozornost uÏ upíná do
Tﬁince. Tam bude chtít v sobotním
derby prodlouÏit vítûznou sérii.
„Doufáme, Ïe nás tam fandové pﬁijedou povzbudit, budeme hrát na
vítûzství,“ slíbil David Sourada.

Obnovená tradice Zlatého kahance!
TùRLICKO (tam) Pﬁes deset tisíc
divákÛ si na‰lo cestu na obnovenou
premiéru závodu motocyklÛ Zlat˘
kahanec. Tento tûrlick˘ podnik oÏil
po dlouh˘ch osmnácti letech!
Zlat˘ kahanec získal Jiﬁí BroÏ.
Ten závodil ve tﬁídû nad 600 ccm a
vytvoﬁil nov˘ traÈov˘ rekord.
„Myslím, Ïe se leto‰ní roãník vydaﬁil. Vy‰lo poãasí, pﬁi‰lo dost lidí a
závody mûly svou kvalitu,“ hodnotil hlavní organizátor Petr Hrabãák. A plánoval pﬁí‰tí roãník: „Je
to v‰echno o penûzích, ale mÛÏu
slíbit, Ïe kdyÏ se podaﬁí sehnat
partnery, pak pﬁí‰tí roãník bude. A
chtûli bychom Zlat˘ kahanec vybavit i tribunami, diváci si to zaslouÏí,“ vyslovil své pﬁání organizaãní
‰éf Hrabãák.

Spoleãnost Grupa Kapita∏owa FASING S. A.
v˘robce v‰ech druhÛ ocelov˘ch ãlánkov˘ch ﬁetûzÛ, komplexních ﬁetûzov˘ch tratí,
spojovacích ãlánkÛ, kotevních zaﬁízení, spojek a hydraulick˘ch soustrojí

pﬁeje v‰em pracovníkÛm akciové
spoleãnosti OKD ke Dni horníkÛ mnoho
osobních i pracovních úspûchÛ.
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Halada: propagujeme házenou i region
KARVINÁ (tam) Prezident HC
Baník OKD Karviná Pavel Halada
mohl mít po uplynulém víkendu
dobrou náladu. MládeÏnick˘ turnaj
Handball Cup 2008 se vydaﬁil na
jedniãku, a tak se jeho hlavní organizátor mohl Horníku svûﬁit se
sv˘mi postﬁehy.
„Leto‰ního patnáctého roãníku
se zúãastnilo 134 t˘mÛ z osmi státÛ
(âeské republiky, Slovenska, Litvy,
Estonska, Polska, Itálie, Chorvatska a Srbska) hrálo se v sedmi mûstech na‰eho regionu (Karviná,
Havíﬁov, Orlová, Horní Suchá, Stonava, âesk˘ Tû‰ín a Tﬁinec). Zápasy mûly vynikající úroveÀ, sly‰el
jsem pochvalné hlasy i od házenkáﬁsk˘ch odborníkÛ. Mladí se navíc
mohli bûhem turnaje i bavit: ve ãtvrtek jsme pro nû zorganizovali prÛvod mûstem, kter˘ skonãil v letním
kinû. Tam program vyvrcholil
ohÀostrojem, kter˘ sledovalo na
sedm tisíc lidí! V pátek veãer byla
na programu diskotéka pod ‰ir˘m
nebem a po sobotním hracím dnu se
uÏ rozdûlovaly medaile a plakety,
vyhla‰ovala se Miss a Missák turna-

je, Cena fair play a cel˘ turnaj
zakonãil zase oblíben˘ ohÀostroj.
Potû‰ily nás i v˘sledky karvinsk˘ch t˘mÛ. Kluci z na‰eho HC
Baník OKD Karviná vybojovali tﬁikrát první a jednou druhé místo a
prosadila se i dûvãata ze Sokola
Karviná, která brala jednou zlaté
medaile.
Do budoucna bychom chtûli
dostat cel˘ turnaj do hal, protoÏe
dosud se hrálo i na venkovních hﬁi‰tích. Letos nám poãasí sice pﬁálo, ale
to nemusí vÏdy vyjít. Snad by se
nám to mohlo podaﬁit uÏ pﬁí‰tí rok.
Cel˘ turnaj je velk˘m pﬁínosem
pro házenou i ná‰ region. Propaguje Karvinsko mezi evropskou mládeÏí a tﬁeba se tady jednou stejní
lidé i se sv˘mi rodinami vrátí na
dovolenou. A propaguje samozﬁejmû také házenou, která se tak dostává do povûdomí veﬁejnosti.
A abych nezapomnûl: podûkování patﬁí spoleãnosti OKD, Magistrátu Karviné a hejtmanství Moravskoslezského kraje, nejvût‰ím
partnerÛm tohoto podniku!“
Pavel Halada

Vyprodejte Bazaly, vyz˘vá Petr Va‰ek
OSTRAVA (tam) Petr
Va‰ek z Baníku Ostrava má
zase na‰lápnuto mezi nejlep‰í brankáﬁe fotbalové
ligy. V úvodních ãtyﬁech
kolech udrÏel tﬁikrát ãisté
konto a má skvûl˘ prÛmûr
pÛl gólu na zápas.
Své místo v programu Zlatého kahance si na‰ly i oblíbené závody
FOTO: Bohuslav Krzyzanek
sidecarÛ.

Vyhráli jste na ÎiÏkovû 3:0, ale
soupeﬁ nemûl daleko ke gólu, Ïe?
„V prvním poloãase mû ostﬁelovali z dálky. Nejhor‰í byla rána
Novotného, která se odrazila od
tyãe, to jsem se jen díval.“
Pﬁesto jste nulu uhájil, poãítáte
si je?
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„Tak zatím vím, Ïe byly tﬁi, ale
víc se v tom nebabrám. Teì jsem

Z

mûl více ‰tûstí neÏ rozumu,
jindy zase chybí. Je to
hodnû o náhodû.“
ÎiÏkov se ale do vût‰ích
‰ancí nedostával…
„Kluci se v obranné fázi
zlep‰ují, velkou zásluhu na
tom má pﬁíchod Tomá‰e Galáska,
kter˘ hru dozadu zklidnil. Doufám,
Ïe to zlep‰ení potvrdíme i v pondûlí
proti Slavii.“
Na co byste diváky pozval?
„My míﬁíme vysoko, v kaÏdém
zápase chceme vyhrát. Tento nebude
v˘jimkou, takÏe bych fanou‰ky
pozval na kvalitní fotbal, vítûzství
Baníku a skvûlou atmosféru na Bazalech! Doufám, Ïe budou vyprodané.“

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: ÎiÏkov–Baník 0:3 (Svûrko‰
2, Zeher), po 4. kole: 1. Sparta 10,
2. Olomouc 8, 3. Jablonec 8, …5.
Baník 7, II. liga: Karviná–Most 2:0,
po 4. kole: 1. âáslav 12, 2. Bohemians 1905 12, 3. Jihlava 10, …5. Karviná 6, MSFL: FM–Brno B 3:0,
Znojmo–Ostrava B 1:0, po 3. kole:
1. Zlín B 9, 2. Znojmo 9, 3. FM 7,
…10. Ostrava B 3, okresní pﬁebor:

CO

Havíﬁov B–Doubrava 2:0, V. Bohumín–Sj Rychvald 1:2, L. Petrovice
B–Louky 4:1, H. Îukov–Bohumín
B 0:2, VûﬁÀovice–Karviná B 3:5,
Domaslavice–TJ Petﬁvald 2:3, B.
Rychvald–âSAD Havíﬁov 2:1, H.
Bludovice–B. F. Orlová 3:3, po 4.
kole: 1. Sj Rychvald 12, 2. Karviná
B 10, 3. H. Bludovice 8.
RAGBY
Extraliga: Havíﬁov–Smíchov 8:31.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – II. liga: Tﬁinec–Karviná
(10.15), divize E: Orlová–M. Albrechtice (10.15), Havíﬁov–Brumov (10.15),
okresní pﬁebor: Doubrava–B. F.
Orlová, TJ Petﬁvald–B. Rychvald,
Sn Orlová–Domaslavice, H. Îukov
v. Louky, Sj Rychvald–L. Petrovice B
a Havíﬁov B–V. Bohumín (v‰e 16.30).

NEDùLE
MSFL: Baník B–FM (10.15, Vﬁesina), divize E: Poruba–·umperk
(10.15), okresní pﬁebor: âSAD
Havíﬁov–H. Bludovice, Karviná
B–Tûrlicko a Bohumín B–VûﬁÀovice (v‰e 16.30).
PONDùLÍ
Fotbal – I. liga: Baník–Slavia (17.15).
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