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DNES V HORNÍKU
Chvilka s televizí
DÒL KARVINÁ Speciální televizní vysílání mají na závodech
âSA a Lazy na Dole Karviná. Na
plazmov˘ch obrazovkách umístûn˘ch u prodejních automatÛ pﬁed
vstupem na jednotlivé úseky totiÏ
bûÏí nonstop programy vlastní
v˘roby zamûﬁené na bezpeãnost
práce.
str. 2

Stﬁídá mundúry
HORNÍ BLUDOVICE Vedoucího provozu rubání závodu Lazy na
Dole Karviná mÛÏe ãlovûk potkat
ve dvou rÛzn˘ch mundúrech.
Antonín Pohludka (47) z Horních
Bludovic u Havíﬁova je totiÏ ãlenem dvou cechÛ – havíﬁského a
mysliveckého.
str. 5

Rekord Hornické desítky
FR¯DEK-MÍSTEK V sobotu 1.
listopadu se na startu 23. roãníku
Hornické desítky se‰lo rekordních
1439 úãastníkÛ. Dal‰ích nûkolik
stovek divákÛ pﬁihlíÏelo podél
3333metrového
okruhu.
Pro
mûsto, sportovce i OKD to byla
velká událost.
str. 6

Zájem o podporu
OSTRAVA Zájem o podporu projektÛ Nadací OKD je stále obrovsk˘. V podzimním grantovém kole
pﬁi‰lo do Nadace pﬁibliÏnû 650
Ïádostí, z toho nejvíce do programu Pro zdraví. Na ten je v tomto
kole vyhrazeno více neÏ 15 milionÛ
korun.
str. 11

Pﬁijìte fandit kopané
KARVINÁ Fotbalisté Baníku OKD
Karviná se letos pﬁedstavili tﬁikrát
v Praze a tﬁikrát prohráli – se Spartou B, Bohemians i Duklou. Teì je
ãeká velké derby. V sobotu pﬁijede
na karvinsk˘ mûstsk˘ stadion Slezská FC Opava! Jde o poslední
domácí utkání podzimu.
str. 12

www.tydenik-hornik.cz

ãíslo

45

OKD Akademie podpoﬁí dûti zamûstnancÛ
·ikovn˘m stﬁedo‰kolákÛm a vysoko‰kolákÛm nabídne firma stipendia i brigády
OSTRAVA (vs) Spoleãnost OKD
myslí na své zamûstnance - a také
na jejich dûti, tím si zároveÀ zaji‰Èuje perspektivní budoucnost. To v‰e
díky nové OKD Akademii, která uÏ
od leto‰ního roku podpoﬁí pﬁi studiu dûti sv˘ch pracovníkÛ. Získají
mûsíãní stipendium od dvou do ãtyﬁ
tisíc, moÏnost praxe i letních brigád
a podporu pﬁi zpracovávání odborn˘ch prací. Po studiích navíc budou
mít jistotu perspektivního zamûstnání v na‰í spoleãnosti.
V tomto ‰kolním roce pomÛÏe
OKD deseti studentÛm, kteﬁí se
vzdûlávají ve vybran˘ch oborech –
viz tabulka. Stﬁedo‰kolákÛm vyplatí kaÏd˘ mûsíc stipendium ve v˘‰i
2000 Kã, vysoko‰kolákÛm dvojnásobek.
Kromû finanãní podpory nabídne Akademie mnoho dal‰ích pﬁíleÏitostí k rozvoji dûtí. Souãástí programu jsou také pﬁíleÏitosti nastoupit do provozÛ OKD na odbornou
stáÏ ãi letní brigádu, firma zároveÀ
nabídne studentÛm konzultace a
pomoc pﬁi pﬁípravû bakaláﬁsk˘ch
nebo diplomov˘ch prací. „Cílem je
nejen zaji‰tûní nov˘ch pracovníkÛ,

kteﬁí drÏí partu, ale zároveÀ v˘chova dal‰ích generací, které budou
udrÏovat a rozvíjet hornické tradice,“ vysvûtlila finanãní a personální
ﬁeditelka a zároveÀ místopﬁedsedkynû pﬁedstavenstva OKD Miloslava TrgiÀová.

Kdo se mÛÏe do OKD Akademie zapojit?
Studenti studující nebo nastupující na stﬁední ‰koly se zamûﬁením na:
• strojírenství
• elektrotechniku
Studenti studující nebo nastupující na vysoké ‰koly se zamûﬁením na:
• hornictví a geologii
• strojírenství
• elektrotechniku
• bezpeãnostní inÏen˘rství
• geotechniku a podzemní stavitelství

Podle prvního sondování bude
zájem velk˘ a v˘bûrov˘m sítem
projdou jen ti nejperspektivnûj‰í.
„Podpoﬁíme nejtalentovanûj‰í dûti
na‰ich zamûstnancÛ, dÛleÏit˘m kritériem bude prospûch a také zdravotní stav,“ upﬁesnila TrgiÀová.
V˘chova mladé hornické generace patﬁí v souãasné dobû k prioritám OKD. Souvisí to hlavnû s
nov˘mi plány firmy, které poãítají s
tûÏbou ve v‰ech dolech nejménû v
pﬁí‰tích dvaceti letech. Útvar lidsk˘ch zdrojÛ proto pﬁi‰el po projektu na obnovení uãÀovského
‰kolství právû s podporou studentÛ – dûtí souãasn˘ch zamûstnancÛ.
„Nevym˘‰leli jsme vymy‰lené.
Inspirovali jsme u zahraniãních
tûÏebních spoleãností, které mají s

podobn˘mi aktivitami velmi dobré
zku‰enosti,“ ﬁekla TrgiÀová.
Akademie má navíc zmûnit
systém náboru nov˘ch zamûstnancÛ.
Mladí lidé se budou na svou práci pro
tûÏební spoleãnost cílenû pﬁipravovat
nûkolik let. „Po ukonãení studia k
nám nastoupí absolventi, kteﬁí budou
mít v‰echny pﬁedpoklady, aby se stali
nejlep‰ími odborníky. Jejich práce je
navíc bude bavit,“ slibuje si od nového projektu ﬁeditelka TrgiÀová.
Dal‰í informace si mohou
zamûstnanci pﬁeãíst na plakátech a
letácích, které budou k dispozici na
v‰ech pracovi‰tích OKD. Podrobnûj‰í informace o projektu získají
zájemci u Natálie Linhartové na
telefonním ãísle 596 262 018 nebo
na e-mailové adrese jobs@okd.cz.

WWW.OKD.CZ: Stﬁíbro a rÛst náv‰tûvnosti
Web OKD ocenili odborníci jako druh˘ nejlep‰í v ãeské energetice, vyhrál âEZ
PRAHA/OSTRAVA (red) Internetové stránky spoleãnosti OKD
získaly v prestiÏní soutûÏi WEB
TOP 100 druhé místo mezi ãesk˘mi energetick˘mi firmami. První
skonãil web spoleãnosti âEZ,

bronzovou pﬁíãku obsadila PraÏská energetika. Skvûl˘ úspûch
v soutûÏi podtrhl aktuální rÛst
náv‰tûvnosti stránek – za posledních pût mûsícÛ se poãet náv‰tûvníkÛ zv˘‰il více neÏ o 100 procent.

Web si vyslouÏil slova chvály od
v‰ech porotcÛ. „V˘tvarné ﬁe‰ení
stránek je jednotné a velmi decentní, pÛsobivé a úãelné, barevné
ﬁe‰ení v hornick˘ch barvách je pﬁíjemné a vkusné. Server má z mého
hlediska bohat˘ informaãní obsah.
Opravdu pûkné, pro mû to je nejlep‰í server z nabídky,“ vyjádﬁil se
napﬁíklad pﬁedseda poroty kategorie energetika Otto Smrãek, ‰éfredaktor ãasopisu Plyn.
SoutûÏ WEB TOP 100 získává
rok od roku vût‰í prestiÏ. Napﬁíklad letos byla pﬁedsedkyní poroty
b˘valá ministrynû informatiky
Dana Bérová, slavnostní veãer
s pﬁedáváním cen moderoval
Jakub Îelezn˘ z âeské televize.
„V˘tvarné ﬁe‰ení stránek je jednotné a velmi decentní, pÛsobivé a úãelné,“ vyjádﬁil se k www
OKD pﬁedseda poroty kategorie
energetika Otto Smrãek.

V celkovém poﬁadí stovky nejvût‰ích ãesk˘ch firem skonãil web
OKD na devátém místû.
Kvalitu webu potvrzuje rostoucí náv‰tûvnost – poãet náv‰tûv se
zv˘‰il z kvûtnov˘ch 8819 v záﬁí na
úctyhodn˘ch 18 051 náv‰tûv. Velkou roli v tom sehrála nová rubrika Zábava s hornick˘m komixem
a zveﬁejÀování aktuálních informací o moÏnosti zamûstnání

v OKD. PrÛmûrná délka náv‰tûvy
se pﬁitom poﬁád drÏí nad dvaceti
minutami. „Lidé si vyplní komix
nebo prohlédnou informace o
nov˘ch pracovních místech, a pak
si dále prohlíÏejí informace o na‰í
spoleãnosti, kter˘ch je na webu
v rÛznû zamûﬁen˘ch rubrikách
opravdu hodnû. A to bylo na‰ím
cílem,“ ﬁekl ‰éfredaktor internetov˘ch stránek Vladislav Sobol.

Oborov˘ Ïebﬁíãek kategorie energetika
1. âEZ ...........................................................www.cez.cz
2. OKD ..........................................................www.okd.cz
3. PraÏská energetika...................................www.pre.cz
4. MVV Energie CZ ....................................www.mvv.cz
5. PraÏská plynárenská ................................www.ppas.cz
6. RWE Transgas..........................................www.rwe.cz
7. Sokolovská uhelná ...................................www.suas.cz
8. Dalkia âeská republika...........................www.dalkia.cz
9. âESKÁ RAFINÉRSKÁ ........................www.ceskarafinerska.cz
10. Severoãeské doly......................................www.sdas.cz
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
bylo to docela drama. A
‰koda, Ïe to
nedopadlo
je‰tû
lépe,
chtûl
jsem
totiÏ v Praze
pﬁed televizními kamerami podûkovat
v‰em zamûstnancÛm OKD.
Ale popoﬁádku: Minul˘ t˘den
jsem byl v Praze na slavnostním
vyhlá‰ení soutûÏe WEB TOP 100,
kde se hodnotí internetové stránky
nejvût‰ích firem v âesku. Ná‰ web
skonãil celkovû devát˘ a mezi
energetick˘mi firmami dokonce
druh˘, hned za spoleãností âEZ.
„Chtûl bych podûkovat celému
na‰emu dvacetiãlennému t˘mu,
kter˘ se u nás o internet stará,“ ﬁekl
po pﬁevzetí ceny zástupce firmy
âEZ, sklidil za to vlaÏn˘ potlesk a
‰el si dát k baru nûco dobrého.
Já jsem v tu chvíli ti‰e popíjel
tﬁetí tﬁetinku piva. Nervozita ze mû
spadla, ale byl jsem trochu na‰tvan˘. MoÏná ani ne kvÛli tomu, Ïe
jsme nevyhráli, ale hlavnû proto, Ïe
jsem nedostal pﬁíleÏitost pronést
pár vût, které mû tûsnû pﬁed vyhla‰ováním napadly. Tak vám je aspoÀ
napí‰u, protoÏe druhé místo, to je
pﬁece stﬁíbro a témûﬁ stejn˘ dÛvod
k oslavám. TakÏe, kdybychom vyhráli, ﬁekl bych spíkrovi Jakubu
Îeleznému i v‰em divákÛm:
„Rád bych podûkoval v‰em,
kteﬁí se na zrodu na‰eho nového
webu podíleli. Pﬁedev‰ím ZdeÀku
Bakalovi, kter˘ s my‰lenkou na
modernizaci webu pﬁi‰el. Firmû
CyberFox, která v‰e skvûle naprogramovala. T˘mu z útvaru pro PR
a komunikaci, redakãní radû webu
a jmenovitû Romanu Grametbauerovi, kteﬁí se na tvorbû stránek
podílejí doslova kaÏd˘ den.
Druhé podûkování patﬁí horníkÛm i dal‰ím zamûstnancÛm OKD,
kteﬁí web tvoﬁí spolu s námi. Napﬁíklad tím, jak skvûle se podíleli na
tvorbû „hornick˘ch komixÛ“.
A tﬁetí podûkování míﬁí pﬁímo
do ﬁeditelské kanceláﬁe. Ná‰ generální ﬁeditel Klaus-Dieter Beck mi
totiÏ ãas od ãasu napí‰e mejl: „Vladislave, proã uÏ nemáme ãtyﬁi dny
Ïádnou aktualitu? Rád bych vûdûl,
co je ve firmû nového...“ Tahle vûta
mû vÏdy rozesmûje, motivuje a
zároveÀ potû‰í. Je skvûlé mít ‰éfa,
kter˘ se o va‰i práci zajímá ne
proto, aby vás pokáral nebo
pochválil, ale hlavnû proto, Ïe ho
opravdu zajímá...“
Tak tohle bych ﬁekl, ale nemûl
jsem pﬁíleÏitost. Tﬁeba za rok.
Vladislav Sobol,
mluvãí OKD
‰éfredaktor www.okd.cz

Chvilka televize, co neu‰kodí
DÛl Karviná má vlastní vysílání zamûﬁené na aktuální bezpeãnostní problematiku
DÒL KARVINÁ Speciální televizní vysílání, u nûhoÏ je v‰em zamûstnancÛm záhodno strávit nûjak˘ ãas
pﬁed ‰ichtou ãi po ní, mají na závodech âSA a Lazy na Dole Karviná.
Na plazmov˘ch obrazovkách s
úhlopﬁíãkou 106 cm strategicky
umístûn˘ch u prodejních automatÛ
pﬁed vstupem na jednotlivé úseky
totiÏ bûÏí nonstop programy vlastní
v˘roby zamûﬁené na bezpeãnost.
„Pravidelnû se to obmûÀuje a
aktualizuje. Reaguje to na situaci
na ‰achtû a pﬁímo souvisí také s
úkoly t˘dne ãi bezpeãnostními
hesly,“ ﬁekli bezpeãáci Zdenûk
Zeithammel a Jaroslav Vlach, z
jejichÏ poãítaãe v kanceláﬁi na
Lazech jde signál na obrazovku.
Kolegové na „Armádû“ mají v
postatû totéÏ, jen pﬁizpÛsobené
tamním pomûrÛm. Program vytvoﬁil inÏen˘r Stanislav Kuba z âSA.
Funguje to druh˘m mûsícem, a
dá se ﬁíci, Ïe to chlapy i zajímá.
„Dáme si kafe a mrkneme na to, ta
chvilka neu‰kodí,“ pﬁipustili havíﬁi.

DÛl Karviná má novinku – televizní vysílání v reÏii bezpeãákÛ. Obrazovky u vstupu na úseky.
Sami se mohli ostatnû v televizi
zahlédnout – tﬁeba ti, co nemûli
ﬁádnû oznaãené helmy. Byli bûhem
bezpeãnostního fárání zdokumentováni coby ‰patn˘ pﬁíklad a ‰up s
nimi do programu! S promítáním
své osoby nicménû museli dát horníci souhlas.

První pomoc kolegovi v bezvûdomí, i to je souãástí programu
o bezpeãnosti.

Také se „ve vysílání“ na Lazech
vûnovali respirátorÛm; lépe ﬁeãeno
ka‰lání na jejich evidenci pﬁi odbûru. Jindy upozorÀovali na nebezpeãí zahoﬁení dÛlních lokomotiv ãi
správnou
obsluhu
pásov˘ch
dopravníkÛ. Nechybí ani kurz
první pomoci – napﬁíklad oÏivování
kolegy v bezvûdomí. Samozﬁejmû i
se zvukov˘m doprovodem. Podle
bezpeãákÛ pﬁíhodn˘ch témat je a
bude dost.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

Co to vlastnû je ten interní audit?
OSTRAVA Je pravdûpodobnû nejmen‰ím organizaãním útvarem
OKD. V souãasné dobû má dva
zamûstnance a organizaãnû je zaﬁazen pﬁímo do sekce generálního
ﬁeditele. ¤eã je o oddûlení interního auditu OKD.
Mnoh˘m lidem pﬁi zaslechnutí
slova „audit“ nabíhá husí kÛÏe a
nûkteﬁí z nûj nemohou ani spát.
Málokdo v‰ak vÛbec ví, co to ten
interní audit vlastnû je a k ãemu
slouÏí. Interní audit je definován
jako nezávislá, objektivnû uji‰Èovací a konzultaãní ãinnost zamûﬁená
na pﬁidávání hodnoty a zdokonalování procesÛ v OKD. Jinak ﬁeãeno, interní audit je nástrojem
vrcholného vedení pro zlep‰ování
fungování na‰í spoleãnosti. Hlavním cílem práce interního auditu je

hodnocení a zlep‰ování úãinnosti
systému ﬁízení rizik.
Práce interního auditora je
pomûrnû zajímavá, neboÈ mu
umoÏÀuje seznámení se v‰emi
oblastmi a procesy v rámci OKD.
Interního auditora tak mÛÏete potkat nejen v sídle OKD, ale také
na jednotliv˘ch dolech a provozech
OKD. NáplÀ jeho práce tvoﬁí diskuse s odpovûdn˘mi zamûstnanci
k vybran˘m tématÛm, zji‰Èování
souãasného stavu, hledání ﬁe‰ení a
postupÛ pro zlep‰ování a zefektivÀování práce, sniÏování rizik, zvy‰ování spolehlivosti a bezpeãnosti
apod.
Zámûrem interního auditu není
identifikovat lidi, kteﬁí nepracují
dobﬁe, pﬁípadnû kteﬁí neplní své
úkoly. Pﬁedstava, Ïe auditor je

osoba, která mû pﬁi‰la kontrolovat
a hlídat, proto není vÛbec na místû.
Naopak interní audit mÛÏe pomoci
v pﬁípadech, kdy zamûstnanci mají
pocit, Ïe je moÏné práci provádût
jednodu‰eji, efektivnûji, pﬁípadnû jin˘m
zpÛsobem. V takovém pﬁípadû provede
interní audit vlastní
posouzení a pokud
dospûje ke stejnému
názoru, pﬁedloÏí návrh
na zlep‰ení nejvy‰‰ímu
vedení na‰í spoleãnosti.
Pokud vás uÏ pﬁi
ãtení tohoto ãlánku
napadl nûjak˘ námût
na zlep‰ení ãi problém, kter˘ byste chtû-

li ﬁe‰it, napi‰te nebo zavolejte
oddûlení interního auditu, které se
tû‰í na Va‰i spolupráci.
Petr Hanzlík, vedoucí interního
auditu OKD

Co si myslí zamûstnanci OKD o Akademii?
STA¤Íâ Rodiãe se star‰ími potomky zalitovali,
mámy a tátové tûch mlad‰ích se tû‰í a doufají. Takové zﬁejmû budou nejãastûj‰í
reakce na oznámení „nového benefitu“ spoleãnosti
OKD pro své zamûstnance.
Na podporu stﬁedo‰kolákÛ
ãi vysoko‰kolákÛ jsme se
zeptali ve Staﬁíãi, na Dole
Paskov.
TEXT A FOTO:
Radek Luk‰a

ALOIS DROZD (41),
SKLADNÍK, FR¯DEKMÍSTEK:
Akademie?
ZáleÏí na
tom, jak
to myslí.
Nemusí to
b˘t ‰patné, samozﬁejmû, pokud na to firma
bude mít a nebude se to platit z na‰ich penûz. AÈ podporují ‰kolství a vzdûlávání,
tak by mûlo pﬁem˘‰let více
zdej‰ích velk˘ch podnikÛ.

FRANTI·EK SOUKUP
(42), ELEKTRIKÁ¤, FR¯DEK-MÍSTEK:
Pro mû
je to tro‰ku pozdû,
kluk
uÏ
pracuje,
sám vydûl á v á .
Docela se
mi to ale jinak líbí, proã by
nemohlo OKD investovat do
dûtí sv˘ch pracovníkÛ. Osobnû bych ale nechtûl, aby mé
dûti pokraãovaly v nûjaké
tradici na ‰achtû.

ROMAN HUTÍN (39),
ÚSEK VùTRÁNÍ, FR¯DEK-MÍSTEK:
Sly‰ím
o
tom
poprvé,
ale myslím, Ïe je
to dobr˘
nápad.
Syn má
teprve deset let, takÏe poãkáme a uvidíme. Proã toho
nevyuÏít, kdyÏ je ta nabídka?
KaÏdopádnû by ‰kolné mûly
dostávat dûti tûch, co si tady
nejménû vydûlají!

RODAN ROSYPAL (51),
DÒLNÍ Mù¤Iâ, OSTRAVA:
Asi fajn
nápad,
ne? Pro
mé dcery
uÏ
toho
sice nevyuÏiji, jsou
velké, ale
pro ty mlad‰í od nûkoho
jiného to mÛÏe b˘t dobré.
KaÏd˘ správn˘ zamûstnavatel by se mûl starat o svoje
lidi. A to s udrÏováním hornické tradice se mi líbí.

MARCELA DOLEÎILOVÁ (54). HBZS, FRYâOVICE:
âetla
jsem
o
tom
v
novinách,
Ïe
to
nûkteré
f i r m y
dûlají.
TakÏe u nás taky? Domnívám
se, Ïe pÛjde o dobrou vûc, i
kdyÏ pro mû a mou rodinu se
nic nezmûní. Kdybych mûla
dûti ve ‰kolním vûku, urãitû
bychom to chtûli vyuÏít.
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Z dolÛ OKD

DÛl Darkov prochází pﬁevratnou inovaãní zmûnou
V podzemí tûÏí jedna z nejmodernûj‰ích a nejv˘konnûj‰ích technologií svûtové tﬁídy
DÒL DARKOV „Je to chytﬁej‰í
neÏ moje manÏelka! A to uÏ je co
ﬁíct!“ zaÏertoval jeden z technikÛ,
kdyÏ mi obdivnû popisoval nov˘
dob˘vací komplex na Dole Darkov.
„Je to na‰lapáno elektronikou,
automatikou, ﬁídí se to pﬁes poãítaã, kombajn sám komunikuje
s mechanizovan˘mi v˘ztuÏemi – jde
o velmi inteligentní technologii. Je
to nûco v˘jimeãného, ojedinûlého,
pﬁímo pﬁevratného v podmínkách
na‰eho Dolu Darkov!“

disko, ve kterém se scházejí ve‰keré informace o stavu zaﬁízení porubu 40 203. Díky jemu je moÏné okamÏitû reagovat na vzniklé situace
v porubu.

Uãili se na Lazech

Technologie za stamiliony
O ãem je ﬁeã? O vybavení porubu
ã. 40 203 závodu 3 Dolu Darkov.
Pﬁedev‰ím pak o mechanizované
v˘ztuÏi, dob˘vacím kombajnu, porubovém a sbûrném dopravníku, drtiãi... Jde o technologii za stamiliony
dodanou letos v rámci Programu
optimalizace produkce 2010 (POP
2010). Ten mj. poãítá do roku 2010
zavést do v‰ech na‰ich dolÛ razicí a
dob˘vací technologii nové generace
za více neÏ osm miliard korun.

Na Darkovû je to unikum
„S nûãím tak moderním, v˘konn˘m, rozmûrn˘m a festovním jsme
se na Darkovû je‰tû nesetkali,“
zdÛrazÀuje Karel Majetny, vedoucí
provozu dÛlnû technick˘ch sluÏeb.

Technologie porubu
40 203
Posuvná v˘ztuÏ
Bucyrus – B 2,6/5,5
Poãet sekcí
113 ks
Porubov˘ dopravník PF 6/1042
Sbûrn˘ dopravník
PF 4/1132
Dob˘vací kombajn
EL 2000
Drtiã
DU 3
Pásové dopravníky
DP 1200/1 a TP 1200

Takov˘ch gigantick˘ch v˘ztuÏí bylo po ãástech do dolu spu‰tûno
FOTO: DÛl Darkov
113.
„Napﬁ. jen jediná sekce mechanizované v˘ztuÏe váÏí o 10 tun více
(zhruba o tﬁetinu), neÏ na co jsme
byli na Darkovû zvyklí. Navíc má
vût‰í rozteã, jin˘mi slovy ﬁeãeno: je
‰ir‰í, rozmûrnûj‰í, obtíÏnûji se s ní
manipuluje.“
Dostat
takov˘
36tunov˘ kolos pod zem a tam ho
smontovat a instalovat není Ïádná
maliãkost, navíc, kdyÏ je jich 113.

Peãlivé pﬁípravy
A tak technici, celé vedení ‰achty mûlo po rozhodnutí uvést toto
gigantické zaﬁízení do praxe o ãem
pﬁem˘‰let.
¤editel
Boleslav
Kowalczyk uÏ na zaãátku roku
sestavil z nejzku‰enûj‰ích lidí v‰ech
úsekÛ tzv. pracovnû-realizaãní skupiny. Ty mûly za úkol pﬁipravit v‰e
na úspû‰né vybavení porubu. Skupiny se nejprve scházely jednou
mûsíãnû, pozdûji pak kaÏd˘ t˘den.
Stanovily pﬁesné technologické
postupy, ãasové harmonogramy a
návaznost jednotliv˘ch prací. Nezapomnûlo se ani na protiotﬁesovou

prevenci. Do‰lo i na bezv˘lomové
trhací práce a realizaci dal‰ích protiotﬁesov˘ch opatﬁení.

Netradiãní opatﬁení
Vybavovaãi vûdûli o mnoh˘ch
tûÏkostech a problémech, které je
ãekaly. Napﬁ. o tom, Ïe porub bude
vybavován pod separátním vûtráním, Ïe chybí v˘du‰ná tﬁída, ﬁeãeno
laicky: jednou chodbou se souãasnû
vyváÏely desítky tun starého materiálu a opaãn˘m smûrem naváÏela
nová technologie. Dobﬁe se v‰ak na
tyto tûÏkosti pﬁipravili. Bûhem ‰esti
mûsícÛ vymûnila dva kilometry
závûsné dráÏky za novou s mnohem
vy‰‰í nosností. Roz‰íﬁeny byly prÛjezdné profily, upraveno tûÏní zaﬁízení, vãetnû dÛlní jámy, kterou se
nadrozmûrné díly do podzemí
spou‰tûly.

Kilometry kabelÛ
Také elektrikáﬁi mûli plné ruce
práce. Vzhledem k vy‰‰ím poÏadavkÛm nové technologie na napûtí 3,3 kV (bûÏnû se nepouÏívá) a
velmi vysoké instalované v˘kony
elektrick˘ch zaﬁízení v porubu
pokládali kilometry nov˘ch elektrick˘ch kabelÛ, dûlali nové rozvody. Na povrchu dolu bylo novû
vybudováno operaãnû-ﬁídící stﬁe-

Charakteristika porubu
40 203

V montáÏní komoﬁe byly sekce sestaveny do koneãné podoby.

Spolehliví rubaãi
DÒL DARKOV Kdo vlastnû tûÏí
na Darkovû v porubu 40 203? Je to
130ãlenn˘ kolektiv hlavního pﬁedáka Tadeusze Czaji a vedoucího
provozu Czeslawa Witka z dodavatelské firmy PolAlpex 2. Proã
právû ten? „Jde o partu, která
kopala pﬁede‰l˘ blok, mají zku‰enosti s dob˘váním mocn˘ch slojí,
Karel Majetny, vedoucí provozu
DTS. Byli to právû mnozí jeho
ãlenové, kteﬁí pro‰li nároãn˘m
‰kolením pro obsluhu posuvné
v˘ztuÏe a prakticky celého zaﬁízení
moderního porubu. Díky nûmu by
mûli porub vydob˘t o tﬁi mûsíce
dﬁíve neÏ s dﬁíve bûÏnû pouÏívan˘m vybavením (v˘ztuÏ Fazos
17/37). AÈ své zku‰enosti ﬁádnû
zúroãí!

Délka porubu
196 metrÛ
Smûrná délka
750 metrÛ
Mocnost
do 4,5 metru
Poloha závod 3, 40. sloj, 2. kra
VytûÏitelné zásoby 820 000 tun
Denní tûÏba
4000 – 6000 tun
Termín dob˘vání
listopad 08 aÏ duben 09

darkovsk˘ porub 40 203, na Lazech
se situace opakovala. Druh˘ kombaj SL 500 postihlo stejné ne‰tûstí.
A opût se ‰achovalo. Teì uÏ na
porubu 40 203 musel pﬁijít kombajn
jiné ﬁady – EL 2000. Jde sice o
náhradu, ale vcelku adekvátní, stejného v˘konu.

Jak nám dále prozradil Karel
Majetn˘, mnozí vybavovaãi pro‰li
praktick˘m ‰kolením v Nûmecku i Dostali ﬁádnû do tûla
u nás. Pﬁedev‰ím to bylo na závodû
Tyto mimoﬁádnosti daly lidem
Lazy Dolu Karviná, kde obdobnû poﬁádnû do tûla. Bylo jasné, Ïe
modernû vybaven˘ porub uÏ mají porub se v pﬁedpokládaném termínainstalovan˘. Pﬁímo v podzemí se nu nerozjede. Teì ‰lo o to, o kolizajímali o pﬁepravu a montáÏ sekcí kadenní zpoÏdûní pÛjde. A tady se
porubové v˘ztuÏe. Nebylo divu, darkováci opût ukázali v tom nejvÏdyÈ na Darkovû to jsou z pﬁekla- lep‰ím svûtle. Dob˘vací kombajn s
di‰tû sekcí do montáÏní komory atypick˘mi rozmûry do podzemí
dlouhé tﬁi kilometry,
tedy podstatnû dále,
neÏ tomu bylo na
Lazech. Chlapi tedy
chtûli vûdût, jak co nejefektivnûji
vyuÏít
závûsnou dráÏku a také
kolejovou ozubnicovou
dráhu k dopravû v podzemí smontované sekce
k místu upínání. Chtûli
se dozvûdût o záludnostech, se kter˘mi se
jejich kolegové na
Lazech pot˘kali, chtûli
se co nejlépe pﬁipravit, Smontované sekce byly pomocí KOD 900
aby v‰e klaplo podle dopraveny na místo upínání v porubu.
pﬁedpokladÛ.
dopravili a smontovali v rekordním
ãase – o tﬁi dny dﬁíve, neÏ se pÛvodDûlali to ti nejlep‰í
V‰e pak vypuklo 4. srpna se nû oãekávalo. Mimoﬁádn˘ v˘kon!
zámûrem vybavit porub v‰ím
potﬁebn˘m do 20. ﬁíjna. Zaãal boj
s ãasem! V nûm hrály hlavní roli
dva subjekty – stoãlenn˘ kolektiv
úseku sluÏeb a vybavování ã. 1
veden˘ Jaroslavem Biegunûm a
osmdesátiãlenn˘ kolektiv dodavatelské firmy CZ Bastav 1 vedoucího úseku Petra Sklepka. Tedy party
s nejvût‰ími zku‰enostmi ve svém
oboru. Ve ãtyﬁsmûnném provozu
pracovaly prakticky nepﬁetrÏitû,
non-stop. JenÏe...!

Osud pﬁíli‰ nepﬁál
BohuÏel zasáhla vy‰‰í moc. Pﬁíroda byla proti, a to hned dvakrát.
Na darkovsk˘ porub dolehla nepﬁízeÀ osudu jiné ‰achty, jiÏ jmenovaného závodu Lazy Dolu Karviná.
Tam, kde bylo instalováno stejné
vybavení, tam, kde se darkováci
uãili, se zatﬁásla zem. Odnesl to
kombajn ﬁady SL 500. Zatímco ‰el
na opravu, na Lazy putoval jin˘,
stejn˘, ten, kter˘ byl nachystán pro
Darkov. SmÛle v‰ak je‰tû nebyl
konec. KdyÏ se po‰kozen˘ kombaj
vrátil z opravy a nachystal se pro

Porub nabírá obrátky
A tak se po odzkou‰ení mohl
cel˘ porub rozjet uÏ v prÛbûhu státního svátku – 28. ﬁíjna. Zatím dává
v prÛmûru 2500 tun dennû, ale oãekává se, Ïe denní tûÏba stoupne na
4 aÏ 6 tisíc tun. Podle slov Jana
Huplíka, vedoucího v˘roby rubání,
by do konce roku mûl dát 270 000
tun. A jak dlouho by se mûlo v
porubu tûÏit? Pokud v‰e pÛjde
dobﬁe, pak do konce dubna pﬁí‰tího
roku. VytûÏitelné zásoby porubu ã.
40 203 pﬁedstavují totiÏ 820 tisíc
tun. Poﬁádné sousto!

âeká je zajímavé období
To v‰ak je jen zaãátek. Na Darkovû uÏ teì pﬁem˘‰lejí, kam na jaﬁe
pﬁesunou supermoderní technologii, jak ji co nejlépe, nejhospodárnûji, nejefektivnûji vyuÏijí v pﬁí‰tím
roce. Podle Jana Huplíka uÏ teì
mají nûkolik verzí. „Neobejde se to
bez netradiãních ﬁe‰ení. âeká nás
velmi zajímavé období,” tvrdí s
my‰lenkami upﬁen˘mi do budoucna.

Pﬁepravili pût tisíc tun materiálu Prototypová novinka z Ostroje
DÒL DARKOV „Ty má‰ svaly, já
mám ãáry,“ jízlivû konstatovala zlá
ãarodûjnice na adresu krasavce
Ivánka ze známého ruského
pohádkového filmu Mrazík. Pravda, chytrostí ãi nev‰ední úvahou se
dá i v reálném Ïivotû vyﬁe‰it mnohé
snadnûji neÏ pouhou silou. JenÏe
nûkdy je zapotﬁebí obojího. Tﬁeba
na ‰achtû, v podzemí.
Do porubu 40 203 na závodû 3
Dolu Darkov putovalo nejmodernûj‰í vybavení na‰lapané elektronikou, automatikou, mechanizací,
silou, odolností, inteligencí... JenÏe
to nûco váÏí, a to tak, Ïe hodnû moc.
Nehledû na nadstandardní rozmûry.
A s dopravou takového vybavení se

nepopasují jen samotné mechanismy, nejrÛznûj‰í vozítka ãi nakládaãe. K tomu je zapotﬁebí i kus chlapské síly, umu a dÛvtipu. Îádné ãáry
samy o sobû nic nezmohou. Ti, kteﬁí
se na vybavení porubu 40 203 podíleli, pﬁepravili celkem asi pût tisíc
tun materiálu. Statistici hovoﬁí, Ïe
dennû pﬁemístili aÏ 150 tun. Pochopitelnû, pouÏili kouzla moderní
techniky – závûsné lokomotivy
DLZ 110F, kolejovou ozubnicovou
dráhu KOD 900, manipulaãní hydraulické zaﬁízení MHZ 10/20... Nicménû museli vynaloÏit o kus oné
„obyãejné“ lidské síly, prostû
poﬁádnû si máknout. Bez toho by to
ne‰lo. Díky.

DÒL DARKOV Úplná novinka,
vlastnû unikátní prototyp je souãástí nejmodernûji vybaveného porubu Dolu Darkov oznaãeného ãíslem 40 203. Jde o v˘robek opavského Ostroje, konkrétnû pak o tzv.
reverzaãní pás odtûÏení.
„Vzhledem ke kapacitním moÏnostem skipového odtûÏení a oãekávanému maximálnímu v˘konu
nového porubu 40 203 jsme museli
instalovat nároãné pásové odtûÏení
na 9. i 10. patro,“ vysvûtluje Karel
Majetny, vedoucí provozu dÛlnûtechnick˘ch
sluÏeb.
„Pokud
bychom to nevyﬁe‰ili, mohlo by se
stát, Ïe zahltíme patrové zásobníky.
Proto jsme se rozhodli pro pás,

kter˘ umí jet obousmûrnû – dopﬁedu i dozadu – a usmûrÀovat tûÏbu
na 9. ãi 10. patro podle potﬁeby tûÏního zaﬁízení.“
Jistû to nebylo snadné rozhodnutí, ale ani jeho realizace nebyla
jednoduchá. VÏdyÈ ‰lo o odstranûní
starého pásového odtûÏení a instalaci nového v délce 1500 metrÛ se
‰íﬁkou pásu 1200 mm. „Chlapi si
poﬁádnû mákli, bylo to velmi
nároãné,“ zdÛraznil K. Majetny.
Urãitû tomu tak bylo. Teì nezb˘vá
neÏ vûﬁit, Ïe prototyp z Ostroje se
osvûdãí a tato rarita v na‰em revíru
bude bezporuchovû plnit oãekávání havíﬁÛ.
Stránku pﬁipravil: Josef Lys
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Za branami OKD

Pred úspe‰nou baníckou históriou ãlovek smeká...
V˘stava Hornictví Havíﬁovska mûla obrovsk˘ ohlas a stojí za to usilovat o vytvoﬁení stálé hornické expozice
HAVÍ¤OV (bk) V˘stava Hornictví
Havíﬁovska, kterou pﬁipravili u pﬁíleÏitosti leto‰ního Dne horníkÛ a
20. v˘roãí zaloÏení Klubu pﬁátel
Hornického muzea OKD ãlenové
havíﬁovské poboãky KPHM, se
stala opravdovou kulturní událostí.
V prÛbûhu necelého mûsíce od
3. do 28. záﬁí si cestu do galerie
havíﬁovského Kulturního domu
Radost na‰lo více neÏ tisíc náv‰tûvníku nejenom z Havíﬁova, ale také
z ostatních mûst a obcí moravskoslezského regionu a republiky.
Nechybûli zahraniãní hosté z Polska, Slovenska, Chorvatska a
Nûmecka. Expozici si prohlédli
vedoucí pﬁedstavitelé jednotliv˘ch

Hornictví Havíﬁovska ve faktech
• Na v˘stavû bylo prezentováno pﬁes 200 exponátÛ.
• Kolekci obohatily DÛl Dukla, státní podnik Diamo, spoleãnost FITE,
Hlavní báÀská záchranná stanice, Hornické muzeum OKD a muzeum DÛl Michal, Obecní úﬁad v Horní Suché a ﬁada jednotlivcÛ.
• Na pﬁípravû expozice se podílelo 32 nad‰encÛ, 25 ãlenÛ KPHM pÛsobilo v roli prÛvodcÛ.
• Náklady na uspoﬁádání v˘stavy se vy‰plhaly nad 90 tisíc korun.
• Akci finanãnû podpoﬁily spoleãnost OKD, Nadace Landek, mûsto
Havíﬁov, obec Horní Suchá a havíﬁovské Mûstské kulturní stﬁedisko.

dolÛ, spoleãnosti OKD a dal‰ích
spoleãností skupiny.
„Nad históriou ãlovek Ïasne.
Pred úspe‰nou baníckou históriou
ãlovek smeká a hlavne musí sa uãiÈ
a
pokraãovaÈ!,“
napsal do náv‰tûvní
knihy ﬁeditel pro rozvoj a strategii OKD
Ján Fabián.
Expozice si vydobyla pﬁízniv˘ ohlas ve
sdûlovacích prostﬁedcích. Na sv˘ch stránkách se jí vûnovaly
Mladá fronta dnes,
Deník, Glos Ludu a
Havíﬁovské
listy.
Zprávu o v˘stavû
vydala âeská tisková
V˘stava nabídla i ﬁadu cenn˘ch exponátÛ.
kanceláﬁ, v âeském

rozhlase se o ní hovoﬁilo v poﬁadu
KﬁíÏem krajem.
Úspûch v˘stavy vedl k tomu, Ïe
velká ãást exponátÛ byla zaãlenûna i
do následující expozice uspoﬁádané
v galerii KD Radost – Industrializace Havíﬁovska. V˘stava tak vlastnû
pokraãovala aÏ do konce ﬁíjna.
Je jen logické, Ïe spokojeni byli i

V˘zva KPHM
Poznatky z v˘stavy vysílají v˘razn˘ signál na stávající doly.
NedopusÈte, aby do‰lo ke ztrátû
a likvidaci exponátÛ pﬁipomínajících existenci Va‰ich dolÛ, jak
se to stalo pﬁi likvidaci dﬁíve.
Takovéto ztráty jsou nenahraditelné!

V˘stava se stala pﬁíleÏitostí ukázat dûtem, jak to chodí na ‰achtû.
poﬁadatelé z Klubu pﬁátel Hornického muzea OKD. Ve své hodnotící
zprávû vedle podûkování v‰em, kteﬁí
se podíleli na pﬁípravû expozice z hlediska organizaãního, vûcného nebo
finanãního – zdÛrazÀují pﬁedev‰ím
vÛli a odhodlání vybudovat v Havíﬁovû stálou hornickou expozici.
„Náv‰tûvníci potvrdili na‰i trvalou snahu o zﬁízení stálé hornické
v˘stavy v Havíﬁovû, ãímÏ pﬁispûli
k pozitivní odpovûdi, kterou jsme
v minul˘ch dnech obdrÏeli od primátora mûsta,“ ãteme v dokumentu

podepsaném pﬁedsedou KPHM
ZdeÀkem Dombrovsk˘m. Stálá
expozice by podle názoru KPHM
byla pﬁínosem nejenom pro mûsto,
ale i pro tûÏební spoleãnost OKD.
„V˘stavu nav‰tívili i Ïáci mnoh˘ch tﬁíd havíﬁovsk˘ch ‰kol. Îáci
projevili nev‰ední zájem, a proto se
pﬁímo nabízí my‰lenka, Ïe budoucí
stálá hornická v˘stava by mohla b˘t
zaﬁazena do programu OKD – získávání uãÀovského dorostu, resp.
pﬁi náboru do hornictví,“ uvádí se
ve zprávû.

placená inzerce

Peníze uloÏené v âSOB penzijních
fondech jsou v bezpeãí
Penzijní systém v âeské republice je velice
stabilní, klienti se v Ïádném pﬁípadû nemusejí
obávat o své úspory, které mají u penzijních
fondÛ uloÏeny. Na stáﬁí si prostﬁednictvím penzijních fondÛ spoﬁí více neÏ 4 miliony na‰ich
obãanÛ, více neÏ 650 tisíc má své úspory na
penzi bezpeãnû uloÏeny v Penzijních fondech
finanãní skupiny âSOB, která je tﬁetím nejvût‰ím poskytovatelem penzijního pﬁipoji‰tûní v
âeské republice.

v pﬁedzvûsti blíÏících se problémÛ. V portfoliu
âSOB PF je navíc pokles cen akcií více neÏ
kompenzován rÛstem cen dluhopisÛ, které
tvoﬁí témûﬁ 90 % portfolia. Celková trÏní hodnota portfolia tak v posledních dvou mûsících
vzrostla. Proto souãasná krize nemá v˘znamn˘
vliv na hospodaﬁení âSOB Penzijních fondÛ.
Konzervativní strategii potvrzuje i skuteãnost,
Ïe âSOB Penzijní fondy nemají Ïádnou expozici vÛãi Islandu ani islandsk˘m subjektÛm.

Penzijní fondy âSOB se neobávají problémÛ
s likviditou. Portfolio Penzijních fondÛ âSOB
je totiÏ sloÏeno pﬁedev‰ím z investic s dobrou
likviditou, jako jsou napﬁ. ãeské pokladniãní
poukázky a dluhopisy. âást prostﬁedkÛ je umístûna také v depozitech. Tyto investice jsou
velmi likvidní a zároveÀ nejménû ovlivnitelné
souãasnou krizí.

Obecnû lze ﬁíci, Ïe tuzemské penzijní fondy
jsou velice konzervativní ve srovnání se stejn˘mi institucemi v západní Evropû, kde akcie
v portfoliu pﬁedstavují aÏ 50 %.

Penzijní fondy âSOB pﬁipí‰í i za leto‰ní rok
2008 sv˘m klientÛm kladn˘ v˘nos a nadále tedy
platí, Ïe spoleãnû se státními pﬁípûvky a úlevami na daních bude penzijní pﬁipoji‰tûní patﬁit
mezi nejv˘hodnûj‰í spoﬁící produkty na na‰em
trhu.
Penzijní fondy âSOB mají v akciích investováno pouze 3 % (âSOB PF Stabilita) a 5 %
prostﬁedkÛ (âSOB PF Progres). JiÏ od poloviny minulého roku vedení âSOB Penzijních
fondÛ prozíravû omezovalo investice do akcií

Pro srovnání – témûﬁ 90 % portfolia âSOB
Penzijních fondÛ je v ãesk˘ch státních dluhopisech a pokladniãních poukázkách a tudíÏ
nehrozí kreditní riziko, které nyní zpÛsobuje
kolaps svûtov˘ch finanãních trhÛ.
Penzijní fondy v âeské republice podléhají
pﬁísné kontrole, kterou vykonávají âeská národní banka, depozitáﬁ a Ministerstvo financí âR.

Jakékoliv informace k penzijnímu pﬁipoji‰tûní nebo sluÏbám penzijních fondÛ získáte na
v‰ech poboãkách âSOB a u na‰ich obchodních
zástupcÛ pÛsobících v OKD.

Klientské informaãní linky:
âSOB Penzijní fond Progres
– tel. 224 116 766
âSOB Penzijní fond Stabilita
– tel. 224 116 767

Informace na internetu:
www.csobpf.cz
E-mail: csobpfprogres@csob.cz
E-mail: csobpfstabilita@csob.cz

Adresa âSOB Penzijních fondÛ:
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
R 139/45

Po ‰ichtû âern˘ mundúr stﬁídá se zelen˘m
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

...kolego, nûco tady smrdí, mûli bychom projít sebereflexí...
Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Snímek ã. 44 „létajícího psa“
pronásledujícího „létající talíﬁ“ za
bedlivého dozoru páníãka byl natolik zajímav˘, Ïe spustil stavidla
bujné fantazie na‰ich ãtenáﬁÛ.
V redakci jsme mûli co dûlat, abychom se shodli na tﬁech nejvydaﬁenûj‰ích textech. Stokorunou v‰ak
mohou b˘t odmûnûni pouze tﬁi
jejich autoﬁi.

SoutûÏní
foto
ã. 44

Antonín Pohludka vysvûtlil, jak˘ je rozdíl mezi svûﬁen˘m úsekem na ‰achtû a v lese
HORNÍ BLUDOVICE âern˘ na
pracovní parádu, zelen˘ ve volném ãase. Vedoucího provozu
rubání se závodu Lazy na Dole
Karviná mÛÏe ãlovûk potkat ve
dvou rÛzn˘ch mundúrech. Antonín Pohludka (47) z Horních Bludovic u Havíﬁova je totiÏ ãlenem
na první pohled odli‰n˘ch, ale na
dodrÏování star˘ch tradic a obyãejÛ podobnû lpících cechÛ – havíﬁského a mysliveckého.
„V mysliveckém svazu Bukovina jsem pát˘m rokem. Potﬁeboval
jsem se uvolnit a odreagovat od
pracovních záleÏitostí a starostí.
Shodit to vypûtí po tolika letech
v dÛlním provozu,“ uvedl Pohludka, jehoÏ kariéra v havírnû je
docela bohatá. Coby vyuãen˘
dÛlní elektromechanik byl nejprve dûlníkem v pﬁípravách, pﬁiãemÏ
dûlal hornickou prÛmyslovku.
Vystﬁídal posty revírníka, vedoucího úsekÛ ãi polí na Dukle, Franti‰ku, Lazích. Na té poslední ‰achtû nyní ‰éfuje rubání.
„Tak jako jsem míval na dole, i
v lese mám svÛj svûﬁen˘ úsek.
V práci to znamenalo b˘t stále ve
stﬁehu, zatímco ve volnu jde hlavnû
o relaxaci. Obojí má pochopitelnû
svou míru odpovûdnosti,“ pokraãoval nimrod. Jak to vypadá v havírnû, podle nûj lidem z oboru netﬁeba
vysvûtlovat. Co se v‰ak „v˘konu

Vedoucí provozu rubání na Lazech je vá‰niv˘m nimrodem.
FOTO: Radek Luk‰a

práva myslivosti“ t˘ãe, povaÏoval
za nutné ﬁíci, Ïe to není jen o flintû
a stﬁílení. „Sledujeme stav, zdraví
zvûﬁe. V létû napﬁíklad dbáme, aby
mûla klid na vyvádûní mlad˘ch,
v zimû se staráme o krmení,“
upﬁesnil. Hon je pak jakési vyvrcholení mysliveckého roku.
„Neznamená to, Ïe automaticky donesu domÛ baÏanta, zajíce
nebo srnãí. Ulovená zvûﬁ je majetkem mysliveckého sdruÏení, nûco
se sice rozdûlí, ale vût‰ina zÛstává
na akce,“ konstatoval Pohludka
s tím, Ïe nimrodi bez spoleãenské

angaÏovanosti jako by ani nebyli.
Plesy, stﬁelecké soutûÏe, tradiãní
posezení pro sousedy z vesnice –
to v‰e mají ve své reÏii. A u toho
dojde i na tradice.
„Tﬁeba pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ
je rituál spoleãn˘ pro myslivce i
havíﬁe. Nezbytné jsou mundúry,
ãtení patﬁiãn˘ch textÛ, ‰avle, pasování. Jedni skládají slib a druzí
skáãou pﬁes kÛÏi, “ dodal Pohludka. KdyÏ se to vezme do detailÛ,
on ctí sv˘mi uniformami stejnû
hornické barvy: zelenou a ãernou.
Radek Luk‰a

V˘herci soutûÏní fotografie ã. 44
jsou Alois Polá‰ek z Ostravy-HrabÛvky, Jaroslava ·krabálková a
Rudolf Sroka rovnûÏ z Ostravy.
„Létám rychle, létám rád,
jsem tvÛj bezva kamarád!“

(ap)

„No, co tak udivenû kouká‰? KvÛli létajícímu talíﬁi se pﬁece nepﬁetrhnu, ale
kdyby to tak byl buﬁt, to bys teprve koukal...“
(j‰)
Kampak, kampak bez vodítka a náhubku. Jako policejní pes, agent Fousek, musí‰ dodrÏovat zákony…
(rs)
Zvíﬁátka jsou tradiãními hrdiny
na‰í soutûÏe. Snímek ã. 45 zachycuje typického vÛdce a ‰éfa smeãky,
respektive hejna. Pﬁipomíná vám
to nûco? Vyvolává inspiraci k vtipnému komentáﬁi? Zamyslete se
chvíli, nalaìte se na tu správnou
frekvenci humoru ãtenáﬁe Horníka
a po‰lete nám svou veselou vûtu do
na‰í redakce. Tﬁi nejvydaﬁenûj‰í
texty budou opût odmûnûny stokorunou.
Uzávûrka je v úter˘ 11. 11. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,

Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 45 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.
SoutûÏní
fotografie ã. 45

Antonín Pohludka v parádním ãerném
havíﬁském mundúru…

JAK

TO VIDÍ STRYK

…kter˘ stﬁídá ve chvílích volna se zelen˘m mysliveck˘m.

LOJZEK

âemu nûbyl Bﬁetik na fotbale
UÏ sem vam vykladal o svojich
patalijach ze zdravim. TuÏ to musim
doﬁecÈ, bo po vyhodnoceÀu teho tlakomûra, co sem ho cely den musel
nosiÈ na dupû, mi dochtor pﬁedpisal
dva liky, kere sem mûl braÈ kaÏde
rano. Poslechnul sem ho, ale druhy
den odpoledne se mi tak roztoãila
hlava, Ïe sem se pﬁipadal jak na ringi‰pilach, konkretnû na ﬁetizkaãu.
AÏ sem se aji dva razy poblul. Nic,
Lojzek, pravil sem se, musi‰ ty liky
vysadiÈ a ﬁecÈ dochtorovi o ine.
Dochtor enem pokival hlavu, zmûﬁil
mi tlak, pravil, Ïe je furt vysoki a
napisal mi liki ine. Vãil enem dufam,
Ïe je budu sna‰aÈ lep‰i, niÏ ty pﬁede‰le. Ale e‰ãe vam musim duvûrnû
zdûliÈ, Ïe sem byl aji rad, Ïe mi po
tych prvnich patakach bylo tak zle,
bo jeden z nich mûl podle pﬁibaloveho letaãka, co odbornici dycki
doporuãuju peãlivû se pﬁeãitaÈ, zpusobovaÈ aji impotencu. A to fakt
nûvim, jak bych to potym tej svoji
Maﬁi po veãerach vysvûtloval... A
navic na Àho byl dosÈ velky doplatek
vedle teho cikrtneho!
KdyÏ sem tu svoju nûdobru situacu probiral v utery s kamo‰ami Na
Upadnici, zase sem se musel braniÈ

radobyvtipnym nazoram typu:
„KdyÏ si byl o Du‰iãkach na hﬁbitovû, prohlidnul ses poﬁadnû krematorium, abys vûdûl, do ãeho idû‰?!“
SnaÏil sem se na to nûreagovaÈ, ale
odolaÈ posmû‰kam ‰tyrech chlopuv
idû enem tûÏko. TuÏ sem byl nûskonale ‰Èastny, kdyÏ se ve dveﬁach hospody objevil Bﬁetik a ﬁval: „Byli stû
vãera na Baniãku? Tyn s tu Ïeleznu
Spartu ale zatoãil, co?“ „My zme na
Bazalach vãera na rozdil od tebe
byli!“ umravnil sem ho nûÏnû. „No,
v‰ak vi‰, Ïe sem nûmoch, bo sem byl
na narozeninovych oslavach ‰vagrove. Chtûl sem se z teho sice
vyvlecÈ, ale moja byla nûkompromisni: ,Buì Banik nebo ja!?!’ A
vitû, jak vãil na tym sem. Skoro
tajak oto Adik! TeÏ uÏ malem ma-

sturbuju, jak doporuãuje tyn znamy
sexuolog Weiss, na hajzlu!“ vyvûtloval Bﬁetik. To vyvolalo v hospodû
salvu smichu. Antek se aÏ zakuckal,
ale pﬁesto mu dal zaludnu otazku:
„A uÏ tû chytla roba, jak masturbuje‰ v obyvaku za dveﬁami? Ni?! To
je fajna skry‰, co!?!“ Hospoda se
valala smichem skoro po zemi,
enem Bﬁetik jaksik ni. A tak se ho
snaÏil rozptyliÈ mlady Adolf: „Nic
se z teho nûrob. TrpûlivosÈ aji ruÏe
pﬁina‰a. KdyÏ tej svoji pomoÏe‰
umyÈ nadobi, potym okna, nanosi‰
ji ze sklepa uhli a o vikendû ji uvaﬁi‰, potym ti da, tajak ta moja mi.“
EnemÏe uãinek jeho dobﬁe minûne
rady byl opaãny. Chlapi ﬁvali smichem aÏ beãeli a Bﬁetik se zakabonil
e‰ãe vic. „Ser na nich,“ pravil mu
smiﬁlivo Erìa a objednal mu zelenu. K ni potym e‰ãe pﬁidal tradiãni
frk: „Seìa vyfinkuti manÏele v
prvotﬁidni restauraci a veãeﬁaju.
V sale je sly‰et enem tiche preludovani klaviristy, kdyÏ naraz ta robka
oliznû nuÏ. Ten jeji se nakloni pﬁes
stul, da ji facku pﬁes celu hubu a do
ztichle restaurace zaﬁve: ,Bonton,
pião, bonton!’ Fajne, ni?
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje

Rekordní úãast na Hornické desítce
U Národního domu ve Fr˘dku-Místku v sobotu startovalo 1439 na‰ich a zahraniãních bûÏcÛ
FR¯DEK-MÍSTEK Poﬁadatelé
jásali. V sobotu 1. listopadu se na
startu 23. roãníku Hornické desítky
v Místku se‰lo rekordní poãet
úãastníkÛ – 1439. Dal‰ích nûkolik
stovek divákÛ se shromáÏdilo v
prostoru startu a cíle poblíÏ Národního domu, dal‰í pﬁihlíÏeli podél
3333metrového okruhu. Pro mûsto
i sportovce to byla velká událost.
Potvrdila to úãast nejen primátorky mûsta a nové senátorky Evy
Richtrové, která hlavní závod
odstartovala, ale také dal‰ích osobností. Mezi nimi nechybûli ani pﬁedstavitelé spoleãnosti OKD, jednoho
z hlavních sponzorÛ akce. Napﬁ. to
byli Ján Fabián, ﬁeditel pro rozvoj a
strategii OKD, kter˘ se také aktivnû zúãastnil hlavního závodu, Vladislav Szmek, ﬁeditel Dolu Paskov
(generální sponzor), Pavel Hadrava, ﬁeditel Dolu Karviná a dal‰í.
Na startu se se‰li bûÏci rÛzn˘ch
vûkov˘ch kategorií – od jednoho do
osmdesáti let. Kromû na‰ich pﬁijeli
sportovci ze Slovenska, Polska,
Ukrajiny, Bulharska a Itálie. O
zahájení se postarala mládeÏ, kdyÏ
v jedenácti kategoriích bojovalo
598 úãastníkÛ. Bûh pro zdraví zlákal bezmála ãtyﬁi stovky pﬁíchozích.
V 15.15 hodin vyrazilo na start
hlavního závodu na 10 kilometrÛ
353 bûÏcÛ a na kondiãní bûh o délce
3333 m (jeden okruh) dal‰ích 99
bûÏcÛ. V hlavním závodû bylo vidût
i olympioniãku-chodkyni z Pekingu, odchovankyni domácího atletic-

Na startu hlavního závodu bylo tûsno. Mezi 353 bûÏci byl mj. redaktor Horníka Radek Luk‰a.
kého oddílu Zuzanu Schindlerovou
(21). „Hornické desítky se úãastním
uÏ ﬁadu let. Je to jednak souãást mé
pﬁípravy, ale hlavnû jsem sem pﬁijela proto, neboÈ je to dobrá pﬁíleÏitost setkat se s pﬁáteli, znám˘mi a
strávit tady pﬁíjemn˘ den.“
Na startu hlavního závodu byli
mj. mistr âR na 10 km Robert ·tefko z KromûﬁíÏe, mistr âR na 5 km
Milan Kocourek z Brna, slovensk˘
reprezentant a ãtyﬁnásobn˘ vítûz
závodu Miroslav Vanko, Poláci
Jakub Burghardt, loÀsk˘ vítûz, a
Artur Blasinski a také v˘prava
závodníkÛ z Ukrajiny. Ti se nakonec
ukázali jako nejlépe pﬁipravení –

zvítûzil Vadym Slobodenyuk za
29:55, pﬁed Igorem Geletiyem 29:56.
Skvûl˘ v˘kon pﬁedvedl Peter
Mikulenka z poﬁádajího Slezanu
Fr˘dek-Místek, kter˘ se po dvou
okruzích zaãal prodírat dopﬁedu,
pﬁedbûhl mnohé elitní bûÏce a
nakonec vybojoval skvûlé 3. místo
ãasem 30:07 minuty. AÏ za ním
dobûhli Miroslav Vanko, Milan
Kocourek a Robert ·tefko.
Mezi Ïenami svádûla souboj nejlep‰í ãeská bûÏkynû Petra Kamínková s Polkou Katarzynou CzyÏ, ze
sedmého vítûzství se radovala ãeská
bûÏkynû ãasem 35:08 minuty. Tﬁetí
dobûhla Kateﬁina Bere‰ová z Ko‰ic.

SNÍMKY: Josef Lys a Radek Luk‰a

Vítûzové v dal‰ích kategoriích
Nad 35 let

– Miroslav Vanko SVK ..................................30:11 min.

Nad 40 let

– Robert ·tefko ...............................................30:23 min.

Nad 45 let

– Miroslaw Golembiowski POL...................31:28 min.

Nad 50 let

– Pavol Klime‰ ...............................................33:22 min.

Nad 55 let

– Zygmunt Lyznicki POL .............................35:34 min.

Nad 60 let

– Jiﬁí JavÛrek...................................................36:48 min.

Nad 65 let

– Jan Ba‰ista SVK ..........................................39:37 min.

Nad 70 let

– Jiﬁí Libra.......................................................39:52 min.

Îeny nad 45 let – Blanka PaulÛ ...............................................39:48 min.

Tohle jsou ti ,na‰i’ nejlep‰í

Po závodech se konala tradiãní tombola.

BûÏel i Ján Fabian, ﬁeditel pro rozvoj a strategii OKD.

Ladislav Dvorsk˘ (zleva), Erich Neugebauer a Mário Varsányi.
FR¯DEK-MÍSTEK (uzi) âtrnáct
jich letos bylo, kdo bûÏeli Hornickou desítku ve zvlá‰tní kategorii
OKD. Nejvíce samozﬁejmû „reprezentantÛ“ Dolu Paskov, jenÏ je
tradiãním generálním partnerem
akce, a jehoÏ ﬁeditel Vladislav
Szmek se závodním Jiﬁím HÛlou
celé závodûní bedlivû sledovali a

poté ceny pﬁedávali. Své zástupce
mûly také ostatní tﬁi doly na‰eho
revíru. Dal‰í bûÏec byl z Bastra a
jeden coby hornick˘ dÛchodce. Na
start se postavil dokonce ﬁeditel
pro rozvoj a strategii spoleãnosti
OKD Ján Fabián. âas mûl slu‰n˘ –
48:17 – leã na vítûzství to nestaãilo.
TakÏe, kdo jsou „na‰i“ nejlep‰í?

1. ERICH NEUGEBAUER (40), KARVINÁ, ãas 36:52:
Materiálov˘ operátor z Dolu âSM bûhá pát˘m rokem. „Zaãal jsem, ﬁeknûme, kvÛli redukci hmotnosti. Za ‰est mûsícÛ to bylo dvacet kilo dolÛ,“
nechal se sly‰et vítûz kategorie zamûstnancÛ OKD. Îe bude „stát na
bednû“, a je‰tû na prvním místû, neãekal. „VÛbec jsem nepoãítal, Ïe se
umístím tak vysoko. PÛl roku jsem totiÏ nebûhal, mûl jsem zranûní, nûco
s achillovkou,“ doplnil s tím, Ïe to byla jeho ãtvrtá Hornická desítka.
Jinak bûhá v‰echny moÏné silniãní tratû, maraton tak jedenkrát do roka.
2. LADISLAV DVORSK¯ (44), OSTRAVA, ãas 38:10:
Dûlník horizontkáﬁ ze spoleãnosti Bastro se vûnuje tomuto sportu tﬁi roky
a je specialistou na del‰í tratû. „Teì jsem ve Fr˘dku-Místku ubûhl na
deseti kilometrech svÛj osobák. Osmatﬁicet minut, deset sekund. A druhé
místo v na‰í kategorii navrch. Jsem samozﬁejmû spokojen˘, kdo by nebyl!
Je to super motivace…“ prohlásil. Hornickou desítku absolvoval opakovanû. MaratonÛ má zabûhnut˘ch ãtyﬁiadvacet. „Hlavnû, kdyÏ je závod
dobﬁe uspoﬁádan˘, a to byl. Tﬁeba Pepu Nejezchlebu pochválit,“ uvedl.
3. MÁRIO VARSÁNYI (35), KARVINÁ, ãas 38:41:
Ma‰infíra na dﬁevi‰ti na povrchu Dolu Darkov není Ïádn˘m bûÏeck˘m
nováãkem. „Za tûch patnáct let toho mám v nohách uÏ dost. Bûhám
rÛzné tratû od pûti kilometrÛ aÏ po maratony. Tûch jsem zvládl uÏ pût,“
svûﬁil se. V jeho pﬁípadû jde o docela specifické podmínky – dûlá totiÏ
stabilnû noãní, takÏe vût‰inu závodÛ má dopoledne po smûnû. „Pﬁed
desítkou jsem mûl na‰tûstí volno. Byl jsem na ní tak podesáté, na stupních
vítûzÛ snad popáté. Perfektní závod, dobrá organizace, fajn poãasí,“ ﬁekl.

Vladislav Szmek pﬁedává ceny.

Vítûz Vadym Slobodenyuk (29:55).

Vítûzka Petra Kamínková (35).

Politici byli koneãnû ve shodû
FR¯DEK-MÍSTEK (syl) V prostoru startu a cíle jsme v srdeãném
rozhovoru zastihli primátorku
Fr˘dku-Místku a nedávno zvolenou senátorku (âSSD) Evu Richtrovou s poslancem Parlamentu âR
Karlem Sehoﬁem (ODS). Jak˘ mají
tito politiãtí rivalové náhled na Hornickou desítku?
Eva Richtrová: „Jde o v˘znamnou sportovní událost, která pﬁispívá ke zviditelnûní mûsta. Navíc
nabízí mlad˘m lidem pﬁíleÏitost
sportovat, úãelnû a zdravû vyuÏívat
voln˘ ãas. Za v‰e patﬁí dík pﬁedev‰ím poﬁadatelÛm, atletickému

oddílu Slezan Fr˘dek-Místek. A
samozﬁejmû tûÏaﬁÛm, pﬁedev‰ím
Dolu Paskov, pod jehoÏ patronací
se Hornická desítka odehrává.“
Karel Sehoﬁ: „Pokud naráÏíte na
na‰i rozdílnou politickou pﬁíslu‰nost, myslím, Ïe názorovû jsme s
paní senátorkou na Hornickou
desítku jednotní. Jde o dobrou
sportovní tradici na‰eho mûsta. Za
to je tﬁeba podûkovat horníkÛm,
pﬁedev‰ím tûch z Dolu Paskov,
kteﬁí stáli u jejího zrodu a kteﬁí ji
stále podporují. Sám jsem kdysi
bûhával a proto se sem rád vracím
alespoÀ jako divák.“

âas reflexe, vzpomínek a zamy‰lení
Na‰i pol‰tí kolegové oslaví 11. listopadu Národní svátek nezávislosti
OSTRAVA Podpisem nûmecké kapitulace 11. listopadu
1918 v lesíku Compiégne u
PaﬁíÏe skonãila I. svûtová
válka. Na‰i pol‰tí kolegové ale
pﬁí‰tí úter˘ oslaví v první ﬁadû
den obnovení polské nezávislosti. Národní svátek nezávislosti 11. listopadu byl vyhlá‰en
v dubnu 1937 a do kalendáﬁe
polsk˘ch v˘znamn˘ch a památn˘ch dnÛ byl znovu zapsán 21.
února 1989.
O jeho historii, ale pﬁedev‰ím v˘znamu pro souãasné
Polsko a Poláky, jsme si povídali s generálním konzulem
Polské republiky v Ostravû Jerzym Kronholdem.
Pomineme-li konec I. svûtové války, jaké historické momenty tento svátek pﬁipomíná?

krvavé. K poslednímu dûlení
zemû mezi Rusko, Rakousko
a Prusko do‰lo v roce 1795 a
od té doby Ïili Poláci dlouh˘ch
123 let v podruãí cizích mocností. Touhy po svobodû se ale
nikdy nevzdali. Svûdãí o tom
ﬁada
povstání,
pﬁíkladÛ
nesmírného hrdinství a odhodlání bojovat za svou vlast. Pak
je tu II. svûtová válka... Myslím si, Ïe svátek nezávislosti je
pﬁedev‰ím poklonou v‰em
tûm, kteﬁí kdy bojovali za svobodu Polska a zaslouÏili se o
jeho dne‰ní podobu.
¤íká se, Ïe pro polskou
spoleãnost je tento svátek
v˘jimeãn˘. V ãem?
Svátek nezávislosti má pro
nás také velk˘ duchovní rozmûr. Zavr‰uje dvout˘denní
období, které zaãíná Dnem
v‰ech svat˘ch a Památkou zesnul˘ch. Lidé nav‰tûvují hroby sv˘ch
blízk˘ch, zapalují svíãky a vzpomínají. Je to doba hluboké reflexe,
návratÛ do minulosti, zamy‰lení
nad osudy lidí. I mÛj otec jako
sedmnáctilet˘ kluk vstoupil do legií
a zúãastnil se bojÛ za osvobození
na‰í vlasti. V armádû pak bojoval
aÏ do konce II. svûtové války.
V tûchto dnech jsem zapálil svíãky
na hrobech ﬁady lidí, kteﬁí se
zaslouÏili o tento region a zanechali v nûm svoji stopu. Dûjiny národÛ
jsou dûjinami jednotliv˘ch lidí,
jejich tuÏeb a snah. Touha PolákÛ
po svobodû a nezávislosti se naplnila v chladn˘ch listopadov˘ch dnech
roku 1918. Je dobré se na chvíli
zastavit a pﬁipomenout si, z ãeho
vyrÛstá na‰e souãasnost
Bohuslav KrzyÏanek

Generální konzul Polské republiky v Ostravû Jerzym Kronholdem.

Jsou to pﬁedev‰ím chvíle
návratu mar‰álka Józefa Pi∏sudského z nûmeckého vûzení v Magdeburku do Var‰avy, kde mu bylo 11.
listopadu 1918 svûﬁeno velení nad
polskou armádou a vláda nad státem. Józef Pi∏sudski byl v˘znamnou
postavou polsk˘ch dûjin a vojevÛdcem, kter˘ v roce 1921 zastavil na
Visle ruské bol‰eviky a uchránil tak
západ Evropy pﬁed bol‰evickou
záplavou. Byl ale také velk˘m politick˘m spisovatelem a je jen ‰koda,
Ïe je v âesku málo znám.
Jak jsme uÏ naznaãili, Národní
svátek nezávislosti byl obnoven v
roce 1989...
V dobách II. svûtové války byl
svátek samozﬁejmû zakázán a
vzhledem k historické úloze Józefa
Pi∏sudského ho odmítla i pováleãná
komunistická moc. To ale nezna-

mená, Ïe na nûj lidé zapomnûli.
Obnovení se doãkal po nástupu
Solidarity. Bylo to je‰tû v dobû Polské lidové republiky, kdy tlak ãlenÛ
a pﬁíznivcÛ Solidarity, která tehdy
ãítala na 10 milionÛ ãlenÛ, donutil
vedení státu k jeho opûtovnému
uzákonûní. Byl to jeden z milníkÛ
procesu, kter˘ zaãal jmenováním
papeÏe Jana Pavla II. a vyvrcholil
pﬁemûnou Polska na svobodn˘ a
demokratick˘ stát.
Jak je vnímán polskou spoleãností tento svátek dnes?
To je samozﬁejmû rÛzné. Jinak
se dívají na tento symbol na‰ich
dûjin mladí, jinak star‰í generace.
Kdo nezaÏil léta pokoﬁení, vnímá
svobodu jinak, neÏ ten, kdo vyrÛstal v porobû. Nejde jen o politick˘
aspekt. Polské dûjiny jsou dlouhé a

ZAMùSTNANCÒM OKD
✧ VZPOMÍNÁME
Dne 18. 10. 2008
jsme vzpomnûli
18. smutné v˘roãí
tragického úmrtí
pana Jozefa Samaránského z Karviné, kter˘ zahynul na Dole 1. máj
– Barbora. S láskou a úctou vzpomíná a v‰em, kdo vzpomnûli,
dûkuje manÏelka, dcera a synové
222/45
s rodinami.

✧ PRODEJ
• Perská koÈátka narozená 11. 9.
2008, nauãená ãistotû, samostatnému krmení. V˘born˘ chov.
Cena 2 000 Kã. Inf. na tel.:
777 160 710 nebo 596 884 479.
B403/45

• ·tûÀata labradorského retrívra
bez p. p., matka i otec s p. p. Jsou
to ãerní pejci. ·tûÀata jsou 3x
odãervená a oãkovaná. Odbûr
ihned. Cena 3 000 Kã. Inf. na tel.:
B405/45
604 904 198.
• ·tûÀata ãivavy bez p. p., k odbûru od 20. 11. 2008, 3x odãervená,
oãkovaná, pûkná v typu, zdravá,
bez vad. Oba rodiãe u nás k vidûní. Zadání oproti záloze. Inf. na
B406/45
tel.: 732 950 703.
• Dûtskou 4kombinaãní post˘lku
(válendu) s úloÏn˘m prostorem
vãetnû matrací (0 – 10 let).
Pûkná. Cena 2 500 Kã. Návod
k montáÏi dodám. Inf. na tel.:
B407/45
720 140 304.

Po ‰ichtû

Panoráma

ZDARMA

• Pudla, pravidelnû odãerven˘ a
oãkovan˘. Informace na tel.:
B404/45
723 677 126.
• Dûtské kolo pro dítû cca 8 let.
Cena 500 Kã. Inf. na tel.:
B408/45
720 140 304.
• Automatickou praãku ROMO
model RT600, plnûní shora. Zn.:
levnû. Inf. na tel.: 774 284 905.
B409/45

• Barevn˘ televizor PANASONIC,
úhlopﬁíãka 68 cm, QLINK, 4
roky v provozu, kvalitní obraz i
zvuk. Cena 4 000 Kã - dohoda
moÏná. Informace na tel.:
B410/45
732 124 681.
• Umûl˘ vánoãní stromek – borovice, v˘‰ka 180 cm. Cena 300 Kã.
Inf. na tel.: 605 723 293. B411/45
• Elektrick˘ konvektor ETA 3553,
2 ks, málo pouÏívané. Cena 800
Kã/ks. Inf. na tel.: 603 944 107.
B412/45

• GaráÏ v Karviné 6, Novém Mûstû,
ul. U BaÏantnice (poblíÏ stﬁelnice). Inf. na tel.: 737 304 771.
B413/45

• Oplocen˘ pozemek 1700 m2
v Mankovicích u Oder. Elektﬁina,
studna. Cena dohodou. Inf. na
B414/45
tel.: 728 323 276.

• Star‰í zachovalé dívãí brusle velikost 37 aÏ 38. Nabídnûte. Inf. na
B416/45
tel.: 776 094 565.
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TIPY HORNÍKA
Ostrava

Havíﬁov

BOMBA! P¤IJEDE KAREL GOTT!
Nestárnoucí zlat˘ slavík Karel
Gott se u pﬁíleÏitosti nadcházejících sedmdesátin vydal na turné s
názvem Zpátky si dám tenhle film!
Doprovázet ho bude kapela
Boom!band Jiﬁího Dvoﬁáka a klarinetista a saxofonista Felix Slováãek. V Ostravû se zastaví v pondûlí
10. listopadu. Koncert v âEZ
Arénû zaãíná v 19 hodin.

NA HORNICKOU STRUNU
Promítání klipÛ a videofilmÛ s hornickou tematikou bude náplní dal‰ího setkání havíﬁovské poboãky
Klubu pﬁátel Hornického muzea
OKD. Akce se uskuteãní v pondûlí
10. listopadu od 16.30 hodin v KD
Petra Bezruãe.

TURNÉ PRO RADOST Skupiny
Divokej Bill a Tﬁi sestry si po ãtyﬁech letech opût udûlaly radost
a vyrazily na koncertní ‰ÀÛru po
âechách a Moravû. Do Ostravy
Turné pro radost zavítá v sobotu 8.
listopadu, koncert na zimním stadionu Sareza v Ostravû-Porubû startuje v 19.30 hodin.

VEâER S M. VANâUROVOU
Hlavní filmovou roli získala je‰tû
jako studentka. Její zjev ji pﬁedurãoval k postavám ne‰Èastn˘ch dívek
a mlad˘ch Ïen, ale zdaﬁile zahrála i
v komedii Jáchyme, hoì ho do stroje! S hereãkou Martou Vanãurovou
se mÛÏete setkat v úter˘ 11. listopadu v 17 hodin v kinosále Regionální knihovny v Karviné-Mizerovû.

P¤IJEDE I SUPPORT LESBIENS
Mûsíc po vydání svého sedmého
studiového alba „Lick It“ se na
turné po âechách a Moravû vydala
i kapela Support Lesbiens. Její
ostravsk˘ koncert se uskuteãní v
úter˘ 11. listopadu v Bonver Arénû
(b˘valá hala Tatran) od 19 hodin.
SENIO¤I O ZDRAVÍ Rozsah
poskytované zdravotní péãe a sluÏeb budou tématem setkání seniorÛ
a zdravotnû postiÏen˘ch s ﬁeditelem
Mûstské nemocnice Ostrava Franti‰kem Jurkem. Beseda se koná
v úter˘ 11. listopadu od 15 hodin
v klubu Atlantik na ul. âs. legií.
NA POMOC TIBEËANÒM
Obãanské sdruÏení M.O.S.T. zve
na koncert Ireny a Vojtûcha Havlov˘ch, kter˘ se koná v nedûli 9.
listopadu od 18.00 hodin v ostravském Centru Harmonie na ul. Na
Jízdárnû. Koncert je vûnován propagaci projektu na pomoc dûtem
z tibetsk˘ch exilov˘ch vesniãek,
které utekly do Indie za vzdûláním.
Se základními informacemi se
mÛÏete seznámit od 17.30 na stejném místû.

Karviná

PLZE≈·TÍ DOKO¤ÁN PlzeÀská
punková kapela Znouzectnost zahraje poprvé v Karviné! Pﬁedskakovat
jim budou místní Mendigos. Koncert
se uskuteãní v pátek 7. listopadu v
karvinském evangelickém kostele od
20 hodin, poﬁádá iniciativa Dokoﬁán.

Orlová
SVÁTEK KONÍâKÁ¤Ò Ten umí
to, ten zas ono... Orlov‰tí koníãkáﬁi
ale umûjí snad v‰echno. Pﬁesvûdãit
se o tom mÛÏete v pátek 7. listopadu
od 9 do 18 hodin a v sobotu 8. listopadu od 9 do 16 hodin na 13. roãníku V˘stavy spolkové a klubové ãinnosti v Domu kultury mûsta Orlové.
Pﬁedstaví se témûﬁ 60 vystavovatelÛ.

OKD, BASTRO, a. s.
Lihovarská 11/1378, 716 10 Ostrava, Radvanice

vypisuje v˘bûrová ﬁízení na:

✧ BYTY
• Vymûním byt OKD 3+KK, 85 m2
v Havíﬁovû-Mûstû, za 2+1 v Karviné. Inf. na tel.: 737 943 137.
B417/45

• Vymûním byt OKD 3+1 v Karviné 6 (za Mototechnou), za byt
2+1 v Karviné na Pokroku. Inf.
B418/45
na tel.: 732 575 875.

✧ AUTO-MOTO
• Prodám na Peugeot 4 ks plechov˘ch diskÛ vãetnû zimních pneu
(85 %), rozmûr 185/65 R14.
Zdarma ‰rouby a ozdobné kryty
kol. Cena 4 000 Kã. Inf. na tel.:
B419/45
604 808 733.
• Prodám 4 ks zánovních kompletních zimních kol Barum Polarit
2, 195/60 R15 vãetnû diskÛ
6Jx15“ (4x 100, Toyota Corola),
vzorek 5 mm. Cena 500 Kã/ks.
Inf. na tel.: 604 502 254 Karviná.
B420/45

✧ KOUPù

• Prodám 4 ks zánovních kompletních zimních kol na Fiat, 165/70
R14, Sava. Cena 3 200 Kã. Inf. na
B421/45
tel.: 605 145 124.

• Hodiny pendlovky, i po‰kozené,
a stojací podlahové hodiny.
Nabídnûte, pﬁijedu. Inf. na tel.:
B415/45
603 775 296.

• Prodám 2 ks zánovních zimních
pneu 175/70 R13 Frigo. Cena
dohodou.
Inf.
na
tel.:
B422/45
606 722 860.

ISTR ã. ﬁádku 309

Pﬁístroj pro zkou‰ení
svarÛ ultrazvukem
ISTR ã. ﬁádku 310

Velké ultralehké
posuvné mûﬁítko

R223/45

6. listopadu 2008

ISTR ã. ﬁádku 311

Posuvka digitální
1500 mm
ISTR ã. ﬁádku 312

Modernizace
odmûﬁování WHN 11
Kontaktní osoba: Jana Kadûrová: tel. 596 266 363
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K¤ÍÎOVKA

PRO

O KNIHU

Tajenka: Barman se mû zeptal, co si dám. ¤ekl jsem mu: „Chci nûjaké pﬁekvapení.“
Ostrov
v Karibiku

6. listopadu 2008

Zábava

Africk˘
kmen
v Ghanû

Dvojice

Pokojová
rostlina

Podnik
v Rakovníku

Znaãka
hliníku

Jihoamerick˘ stát

Druh
úãesu

SPZ
Rokycan

ZASMÁNÍ

(dokonãení v tajence)

Zkratka
vûdeckotechnické
spoleãnosti

Trnovník

Slovensky
„t˘l“

Trhavina

Krãma

Evropan

Plod
kaparovníku

Bobizaãní
slabika

1. DÍL
TAJENKY

Obytn˘
dÛm
(lidovû)

Staré
vztaÏné
zájmeno

Janinsk˘
pa‰a

Velká
místnost

Svislá dop.
nádoba

Sever. obj.
jednotka

Osud

·panûlská
exkrálovna

KingÛv
horror

Naﬁíkavost

Zálusky
(zastarale)

Zesílen˘
zápor

Bovdeny
Staroﬁeck˘
bÛh stád

Judsk˘
král

Selhání
ledvinové
ãinnosti

Kotouã

Unavit
Praobyvatel
Japonska

Tûsn˘

Jachta se sloupov. oplacht.

Zápasi‰tû
Australsk˘
p‰tros

Nealkoholické nápoje

Afroasiat

PrÛsmyk v
Karpatech

V˘tvor

Rybáﬁská síÈ

...kromû tebe, Pepíãku, mám na sobû ráda je‰tû tyto ‰aty...

Domácky
Marie

Otec
(kniÏnû)

Angl. zkr. váleãného nám.

Název
písmene

Kresba: V. Novák

2. DÍL
TAJENKY

Pﬁijde Pepa pozdû v noci z hospody a praví k nakva‰ené Ïenû: „Hádej,
co mám v kapse, zaãíná to na F.“
„Fialky?“
„Ne, fla‰ku rumu. A hádej, co
mám v druhé kapse, zaãíná to na E.“
„Tak to nevím…“
„E‰tû jednu…!“

Zkr. Grand
Prix
Nûmecké
Ïenské
jméno

LyÏaﬁská
vûtrovka

Obec u
Hodonína

Nejinak

Solmizaãní
slabika

Tajenka z minulého ãísla: Pﬁi‰la chﬁipková epidémija. Pﬁídu dóm, moja stará zelená jak sedma, leÏela v lÛÏku,
ani nemluvila. Tak sem ani neveãeﬁal a ‰el si lehnút. „Cosi na mÀa leze,“ hlesla. A já na to: „Neboj sa, to su já.“
PomÛcky: Akan, ask, bojer, NAV, UÏok.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Lucka Firlová 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.

Proã o sobû ﬁíkáte, Ïe
nejste dobﬁí taneãníci
a vÛbec i v jin˘ch
ohledech se shazujete, kdyÏ je to pouze
taktika a chcete tím druhé lidi pﬁinutit k tomu, aby vám projevili
obdiv. V‰ichni uÏ vás znají a vy si
uvûdomíte, Ïe místo obdivu by vás
moÏná více uspokojilo uznání. Star‰í lidé se po ãase vracejí zpátky a vy
nûkoho takového potkáte.

Partnery a pﬁátele pro
nadcházející víkend si
vybírejte maximálnû
uváÏlivû. NemÛÏete-li
nikoho sehnat, kdo by
s vámi trávil tento víkend, kter˘ je
pro vás dÛleÏit˘, nezoufejte. To nejlep‰í pﬁijde aÏ na konec a doslova
na poslední chvíli. Nûkdo z va‰eho
okolí zakládá rodinu a tak se nenechte vykolejit ze svého Ïivotního
stylu pod návalem emocí.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

JestliÏe se vám podaﬁí
vydrÏet u podnikání,
zaãnou se vám jiÏ
brzy vracet zpût investované peníze. DÛleÏité je rozhodnutí. Dal‰í roz‰íﬁení
va‰ich aktivit vám dodá odvahu a
energii v projektu dál pokraãovat.
Prostﬁedky se získávají dost obtíÏnû, ale díky va‰í pracovitosti a zodpovûdnosti se dostaví optimistick˘
pﬁíspûvek.

Pﬁem˘‰lejte o tom,
jestli vám cestování
skuteãnû
roz‰iﬁuje
obzory nebo jestli
pouze polykáte kilometry a zapichujete si vlajeãky na
místech, která jste dokázali nav‰tívit. Také ãetba nebo dal‰í studium
roz‰iﬁující va‰e souãasné dosaÏené
vzdûlání mohou pﬁinést velk˘ uÏitek. Smysl Ïivota vidíte ve v‰em, co
vám pﬁiná‰í radost a potû‰ení.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Mohl by vás docela
dobﬁe
motivovat
názor druhého ãlovûka, kdyÏ nepodlehnete své témûﬁ druhé
pﬁirozenosti a pﬁedem nezkritizujete v‰e dﬁíve, neÏli se nad tím skuteãnû zamyslíte. Ve va‰í fantazii se dûjí
vûci, na které si moÏná je‰tû poﬁád
netroufáte. Musíte si uvûdomit, kde
konãí realita a zaãíná svût fantazie.

K lososovi patﬁí koprová omáãka a jestli si
hrajete na svûtáka a
tyhle základní vûci
neznáte, tak si doplÀte
vzdûlání, které vám mÛÏe dát jenom
Ïivot sám. Neseìte doma a nefantazírujte si, co v‰echno jednou udûláte, aÏ
bude ta správná chvíle. Prostû se
zvednûte ze Ïidle a jdûte udûlat, abyste vidûli, Ïe jste schopni také ãinu.

Nabídky a vyjadﬁování
pozornosti vÛãi va‰í
osobû je va‰e slabá
stránka.
Zaãínáte
odkr˘vat v‰e, co jste
doposud povaÏovali za tabu. Je to va‰e
hlavní téma pro nadcházející dny a
moÏná je‰tû i pár t˘dnÛ do budoucna.
Rozvíjejte své schopnosti a uãte se pﬁijímat uznání druh˘ch lidí s dÛstojností
patﬁiãnû pﬁimûﬁenou va‰emu vûku.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Zdravou míru a vyjít
na poloviãní cestu
vstﬁíc, to není zrovna
ve
va‰í
povaze.
Dojde-li ke stﬁetu a
pﬁi nejhor‰ím dokonce k otevﬁenému boji, potom z toho mÛÏe b˘t tak
akorát bitva, o které si budou sousedi je‰tû hodnû dlouho povídat.
Nepotﬁebujete jiÏ, aby va‰imi skandály Ïilo celé va‰e okolí a uvûdomíte si to dost v˘raznû!

21. 1. – 19. 2.

JestliÏe
podléháte
záchvatÛm úklidu, ãistoty a vÛbec poﬁádku
v‰eobecnû, tak se do
práce vrhnûte pouze
osobnû a vlastními silami se o poﬁádek zasluÏte. KdyÏ budete jenom
kritizovat a sami nepﬁiloÏíte ruku
k dílu, nemuselo by to dopadnout
nejlépe. Va‰í nejslab‰í stránkou je
nedostatek trpûlivosti a kila, která
jste nabrali.

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:
KaÏd˘ ﬁádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

Potﬁebujete, aby se
zklidnilo rodinné prostﬁedí. V takovém pﬁípadû jste schopni
nalézt opût sami sebe.
Komu chcete co dokazovat? Je
tﬁeba si uvûdomit, Ïe hledáte sympatie v‰ech a nechcete si nikoho rozházet. Nevyãítejte nikomu návyky,
které lezou na nervy vám a dotyãná
osoba si je docela uÏívá a Ïádné zlozvyky ve svém jednání nevidí.

24. 9. – 23. 10.

Îivot zaãíná v okamÏiku narození…
Ne, Ïivot zaãíná v okamÏiku
poãetí…
Ne, Ïivot zaãíná, kdyÏ Ïena
s dûtmi odjedou na chatu…

✿

Kﬁiãí paní z okna: „Pane, jdou
ke mnû nahoru!“
„No to byste musela b˘t sama...
„Ale vÏdyÈ já jsem sama. ManÏel
je na sluÏební cestû!“
„Sakra nechte mû domluvit…
sama na cel˘m svûtû!“

od 6. do 12. liatopadu 2008

V˘tky
smûrované
vÛãi va‰emu fyzickému vzhledu by mohly
poﬁádnû ranit va‰e
city, ale co je to platné, sami si zﬁejmû budete muset
umût pﬁiznat, Ïe dokud vás nûkdo
ne‰etrnû nepostrãí, tak sami se jen
málokdy odhodláte ke zmûnám.
Myslíte teì pﬁíli‰ na peníze a hmotné statky. Hledejte odpoãinek od
tûchto my‰lenek a v‰e pÛjde lépe.

22. 6. – 22. 7.

✿

✿

Pﬁijde sekretáﬁka za ‰éfem a
ﬁíká: „Mám pro vás dvû zprávy,
‰patnou a dobrou. Kterou chcete
sly‰et první?“
„Zaãnûte tou dobrou...“
„Nejste neplodn˘...“

20. 2. – 20. 3.

Îijte jenom pﬁítomností a soustﬁeìte se
na ni, jak nejlépe
budete umût. Potﬁebujete k sobû partnera, kter˘ by vás podporoval, protoÏe
potﬁebujete zvládnout zmatek, kter˘
máte v hlavû. MoÏná, Ïe si jenom
potﬁebujete odpoãinout a uvûdomit
si, jaké je va‰e skuteãné nadání a
k ãemu by vás to potom zavazovalo,
kdybyste se rozhodli jít jinou cestou.

NÁ·

RECEPT

Madlenãina kotleta
Potﬁebujeme: 4 kotlety, 1 noÏku
klobásy, 2 plátky ‰unky, 1 cibuli, 1
rajãe, 1 jablko, 2 strouÏky ãesneku,
100 g tvrdého nastrouhaného s˘ra,
grilovací koﬁení, mleté jalovcové
koﬁení, sÛl.
Naklepané kotlety osolíme,
potﬁeme grilovacím koﬁením a po
obou stranách opeãeme. Na dno
olejem vymazaného pekáãe dáme

V¯ROKY

vrstvu nakrájené cibule, na kterou
poloÏíme polovinu kotlet. Posypeme koleãky pikantní klobásy osmaÏené spolu s plátky ãesneku a okoﬁeníme jalovcov˘m koﬁením, pﬁekryjeme plátky ‰unky. Nahoru
poloÏíme zbytek kotlet, koleãka
rajãat a posypeme nastrouhan˘m
s˘rem. Peãeme domûkka, pﬁed
dopeãením posypeme je‰tû trochou nastrouhaného s˘ra smíchaného s nastrouhan˘m jablkem.

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„Buìto v tomto svûtû Ïije‰, a uÏ sis
tedy zvykl; nebo odtud odchází‰, a
to jsi právû chtûl; anebo umírá‰, a
má‰ doslouÏeno. Nic ãtvrtého není;
nuÏe tedy – buì dobré mysli!“
Marcus Aurelius


De omnibus est dubitandum.
O v‰em je tﬁeba pochybovat.
Latinské pﬁísloví

„ManÏelovi, kter˘ pﬁestane milovat svou Ïenu, se Ïádná její polévka nebude zdát dost slaná.“
Indické pﬁísloví


„âlovûk se má zdokonalovat, i
kdyÏ je mu osmdesát. NeváÏím si
star˘ch lidí, kteﬁí ﬁíkají: „Jsem uÏ
takov˘.“ Ach, star˘ blázne, buì
Voltaire
tedy jin˘!“

ZOO
Ostrawa
mówi
po
polsku
Górnik

Budow´ Ma∏ej Amazonii sfinansuje w lwiej cz´Êci Fundacja OKD
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Srebro dla witryny OKD
¸adny sukces w rankingu WEB TOP 100
PRAGA/OSTRAWA (bk) ¸adny
sukces odnotowa∏a spó∏ka w´glowa
OKD w presti˝owym rankingu
witryn internetowych najwi´kszych
czeskim firm WEB TOP 100. W
∏àcznej klasyfikacji strony internetowe spó∏ki uplasowa∏y si´ na dziewiàtej pozycji, w konkurencji firm z
bran˝y górnictwa i energetyki zaj´∏y ostatecznie drugà lokat´, zaraz
za czeskim gigantem energetycznym âEZ.
„By∏ to ca∏kiem dramat. I szkoda, ˝e nie skoƒczy∏o si´ jeszcze
lepiej, bo chcia∏em w Pradze przed
kamerami telewizyjnymi podzi´kowaç wszystkim pracownikom
OKD“ – powiedzia∏ po powrocie z
Pragi rzecznik prasowy OKD Vladislav Sobol. Jak przyzna∏, to, ˝e
nie móg∏ powiedzieç tych kilku
s∏ów, najbardziej go mierzi.
„Bo chcia∏em podzi´kowaç
wszystkim, którzy stali u narodzin
naszej nowej witryny. Przede
wszystkim Zdenkowi Bakali, który
przyszed∏ z pomys∏em modernizacji
stron. Firmie CyberFox, która
wszystko wspaniale zaprogramowa∏a. Zespo∏owi ds. PR i komunikacji OKD i radzie redakcyjnej
witryny, którzy zajmujà si´ stronami prawie codziennie. Podzi´kowania nale˝à si´ górnikom i innym
pracownikom OKD, którzy wspó∏tworzà witryn´ razem z nami,
uczestniczàc w naszych konkursach

i zabawach. Trzecie podzi´kowanie
kieruj´ do biura dyrektora. Nasz
dyrektor generalny Klaus-Dieter
Beck otó˝ od czasu do czasu napisze do mnie email: »Vladislavie,
dlaczego ju˝ przez cztery dni nie
mamy ˝adnej aktualnoÊci? Ch´tnie
bym wiedzia∏, co nowego dzieje si´
w firmie«. To zdanie zawsze mnie
rozweseli, motywuje, a jednoczeÊnie cieszy. Jest dobrze mieç szefa,
który interesuje si´ twojà pracà nie
dlatego, ˝eby cz∏owieka skarciç lub
pochwaliç, ale g∏ównie dlatego, ˝e
go ona naprawd´ interesuje“.
A oto, jakà ocen´ wystawi∏
witrynie internetowej OKD gwarant fachowy rankingu WEB TOP
100 PhDr Otto Smrãek, CSc.: „Skupia si´ na aktualnoÊciach, sprawia
mi∏e i zrównowa˝one wra˝enie...
Pod wzgl´dem opracowania graficznego strony sà zharmonizowane
i gustowne, sà przejrzyste i rzeczowe, wykonanie w kolorach »górniczych« jest przyjemne i w dobrym
smaku. Serwer posiada z mego
punktu widzenia bogatà treÊç informacyjnà, dzia∏ dla dziennikarzy
przynosi wszystko, co potrzeba.
Naprawd´ ∏adne! Dla mnie najlepszy serwer z ca∏ej oferty!“
Z punktu widzenia polskiego
u˝ytkownika du˝ym plusem jest
fakt, ˝e oprócz wersji czeskiej i
angielskiej, strony www.okd.cz oferujà tak˝e polskà wersj´ j´zykowà.

Trzecie muzeum górnictwa?
OSTRAWA (bk) By∏a ostrawska
Kopalnia „Hlubina” przejdzie na
w∏asnoÊç województwa morawskoÊlàskiego – poinformowa∏a czeska
agencja prasowa âTK. Bezp∏atne
przej´cie
siedmiohektarowego
obszaru by∏ej kopalni zaakceptowa∏o ju˝ kierownictwo przedsi´biorstwa paƒstwowego „Diamo”, zarzàdzajàcego kopalnià od 2002 roku.

Cz´Êci obj´te ochronà zabytków
województwo zamierza udost´pniç
do celów turystycznych. Obok
Muzeum Górniczego OKD w
Petrzkowicach oraz muzeum paƒstwowego Kopalnia „Michal” w
Michalkowicach, w Ostrawie
powsta∏aby w ten sposób trzecia
górnicza placówka muzealna. Na
reszcie obszaru powstanie droga
∏àczàca rejon „Ostrawskich Hradczanów” z nowo budowanà ostrawskà dzielnicà Nowa Karolina.
Jedna z najg∏´bszych ostrawskich kopalƒ w´gla kamiennego
jest cz´Êcià tzw. Dolnego Obszaru
Witkowic. Razem z sàsiednimi
wielkimi piecami i koksownià, nale˝àcymi do kombinatu maszynowego „Witkowice”, zosta∏a og∏oszona
narodowym zabytkiem kultury.
Ca∏y kompleks stanowi europejski
unikat, ∏àczàc w jednym miejscu
wydobycie w´gla z produkcjà
koksu i ˝elaza. Wydobycie w
Kopalni „Hlubina” zakoƒczono w
1991 roku.
„Hlubina” nadal zalega w sercach ostrawian. Âwiadczà o tym
bogate wizyty podczas sporadycznych mo˝liwoÊci jej zwieFot. Bogus∏aw Krzy˝anek
dzenia.

CARBOKOV

Górnik
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OSTRAWA Pok∏ady w´gla to w
zasadzie skamienia∏a prehistoryczna d˝ungla. D˝ungla wspó∏czesna,
ta po∏udniowoamerykaƒska, b´dzie
nied∏ugo do obejrzenia w ostrawskim ZOO. W pawilonie Ma∏ej
Amazonii, przez który b´dzie si´
wchodzi∏o do pawilonu edukacyjnego, b´dzie mo˝na zobaczyç fragmenty amazoƒskiej roÊlinnoÊci,
zagro˝one wymarciem ma∏pki
tamaryny bia∏oczube, amazoƒskie
˝aby, p∏azy i ryby, a tak˝e budzàce
groz´ olbrzymie amazoƒskie pajàki.
Wed∏ug szacunków, koszty
budowy nowego pawilonu, czy
lepiej rekonstrukcji i rozbudowy
cz´Êci obiektu centrum dydaktycznego, si´gnà dwu milionów koron.
Lwià cz´Êç, równe pó∏tora miliona
koron, pokryje Fundacja OKD.
„W bie˝àcym milenium chodzi o
pierwszà wspó∏prac´ ze spó∏kà
w´glowà OKD, wzgl´dnie z jej fundacjà, i bardzo nas ona cieszy” –
powiedzia∏ rzecznik ostrawskiego
ZOO Stanislav Derlich. „Po d∏u˝szym czasie znów zaczynajà nas
wspieraç du˝e przedsi´biorstwa, a w
naszym regionie do tych najwi´kszych nale˝à zak∏ady przemys∏owe”.
Ostrawskie ZOO jest drugim
najwi´kszym ogrodem zoologicznym w Czechach. Rozciàga si´ na
obszarze oko∏o 100 hektarów, z
czego wybiegi dla zwierzàt zajmujà
oko∏o 40, a cz´Êç botaniczna 20 ha.

W pawilonie Ma∏ej Amazonii na razie królujà murarze.

Rocznie ogród zwiedzi ponad 300
tysi´cy osób. Du˝à grup´ wÊród
zwiedzajàcych tworzà Polacy.
„Szacujemy, ˝e stanowià oni
oko∏o dziesi´ciu do pi´tnastu procent wszystkich goÊci” – mówi pracownica zespo∏u ds. kontaktów ze
spo∏eczeƒstwem
ostrawskiego
ZOO ·árka Bartákowa. „Zdarzajà
si´ jednak dni, kiedy u nas jest
dzieƒ roboczy, a w Polsce wolny od
pracy. JeÊli dopisze pogoda, to
wtedy ZOO zamienia si´ w polskie” – dodaje z uÊmiechem.
Z myÊlà o polskich goÊciach
ZOO Ostrawa realizuje w ostatnich
latach szeroko
zakrojony program. Kupujàc
bilet, mo˝na otrzymaç polski
plan ogrodu. Po
polsku sà wydawane niektóre
materia∏y reklamowe, a w miar´
wymiany tablic
informacyjnych
przy wybiegach i
atrakcjach pojawiajà si´ na nich
podstawowe daAktualnie najwi´ksza atrakcja ZOO Ostrawa – ne tak˝e po anbaraszkujàce ma∏e tygrysiàtka.
gielsku i polsku.

„Rozsy∏amy ponadto informacje
o naszej ofercie do szkó∏ i oÊrodków informacyjnych w miastach i
gminach po polskiej stronie granicy” – uzupe∏nia ·árka Bartákowa.
„Powody sà proste. Najbli˝sze polskie ogrody zoologiczne znajdujà
si´ w Katowicach i Krakowie,
mieszkaƒcy pogranicza majà do nas
bli˝ej”.
Na j´zyk polski przet∏umaczono
tak˝e wszystkie podstawowe teksty
na stronach internetowych ogrodu,
które mo˝na znaleêç pod adresem
www.zoo-ostrava.cz. Opisywaç ca∏ej oferty ZOO wi´c chyba nie
warto. Wspomnijmy tylko, ˝e do
aktualnie najwi´kszych atrakcji
nale˝à s∏onie, których stadko rozros∏o si´ z dwu do czterech sztuk,
m∏ode ˝yrafiàtko, a przede wszystkim dwa ma∏e tygrysiàtka.
„Obydwa to »dziewczynki«.
Majà pó∏ roczku i jeszcze nie nadaliÊmy im imion. Chcemy zorganizowaç w tej sprawie konkurs dla dzieci” – uÊmiecha si´ ·árka Bartákowa, zapraszajàc do odwiedzin. Na
wtorek 11 listopada przypada
Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej, zanosi
si´ wi´c na kolejny „polski dzieƒ”.
Tekst i zdj´cia:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Górnik zakochany w kamerze filmowej
Echa festiwalu „Techné”: Ostrawska Wenus dla Ladislava Bardonia
OSTRAWA Chyba po raz pierwszy uhonorowano
g∏ównà nagrodà mi´dzynarodowego festiwalu o
zabytkach industrialnych „Techné” Ostrawa filmowca-amatora. Za cykl obrazów filmowych dokumentujàcych dzia∏alnoÊç Klubu Przyjació∏ Muzeum Górniczego OKD (KPHM) odebra∏ w tym roku nagrod´
Ostrawskiej Wenus cz∏onek klubu, emeryt górniczy
Ladislav BardoÀ. Cykl zosta∏ zadedykowany 20. rocznicy powstania KPHM.
„Ka˝da nagroda cieszy” – przyzna∏ Ladislav BardoÀ. „Dla mnie jest ona o tyle cenniejsza, ˝e jest to
moje pierwsze filmowe wyró˝nienie”.
SzeÊçdziesi´ciosiedmioletniego Ladislava Bardonia na imprezach górniczych trudno przeoczyç. Kr´ci
si´ wsz´dzie z kamerà filmowà i aparatem fotograficznym, by wszystko skrz´tnie zanotowaç i nakr´ciç.
Dla Klubu Przyjació∏ Muzeum Górniczego OKD
przygotowa∏ dziesiàtki dokumentów, na których
wyÊwietlenie potrzeba by by∏o kilkanastu godzin.
„Rzadko kto uÊwiadomi sobie, ilu ludzi jest podpisanych pod ka˝dym dokumentem filmowym w telewizji” – opowiada Ladislav BardoÀ. „Ja wszystko robi´
sam. Zdj´cia, re˝yseri´, opracowanie, komentarz,
dobór muzyki. Wiem, ˝e ludzie nie uwierzà, ale to
naprawd´ setki godzin wyt´˝onej pracy”.
Ladislav BardoÀ pochodzi z Or∏owej-¸azów. Drog´
górnika wybra∏ w 1955 roku, kiedy zg∏osi∏ si´ na podówczas presti˝owe technikum górnicze w Ostrawie.
Pod ziemià przepracowa∏ 15 lat. „Zawód górnika odziedziczy∏em po dziadkowi. Co wa˝ne, z czasem przylgnà∏
mi do serca i sta∏ si´ treÊcià mojego ˝ycia” – wspomina.

Ladislav BardoÀ (od prawej) odbiera nagrod´
Ostrawkiej Wenus z ràk dyrektora festiwalu
Fot. Radek Luk‰a
„Techné“ Jana Rywika.

A praca filmowa? Z kamerà zaczà∏ si´ bawiç w
kó∏ku filmowym przy ostrawskiej Hucie Witkowickiej
majàc pi´tnaÊcie lat. Swemu hobby pozosta∏ wierny
do dziÊ. „Prawdà jest. ˝e jest to kosztowna zabawa i ˝e
bez wsparcia klubu nie móg∏bym tego robiç” – mówi
Ladislav BardoÀ. A co go motywuje? „MyÊl´. ˝e my
wszyscy, którzy jesteÊmy w klubie, odczuwamy to
podobnie. JesteÊmy takimi stra˝nikami wartoÊci i tradycji górniczych i zbieraczami materia∏ów zwiàzanych
z górnictwem i OKD. Równie˝ ja chcia∏bym byç u˝yteczny i pozostawiç coÊ dla nast´pnych pokoleƒ. Ju˝
dziÊ wnucy mnie wypytujà, jak wyglàda∏o to w latach
mojej m∏odoÊci. Bo nie ma im tego kto poopowiadaç.
A kto powie im o tym za dwadzieÊcia, pi´çdziesiàt
lat?”
Bogus∏aw Krzy˝anek
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R 207/45

R 17/45

Inzerce

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov-Tesco,
tel: 596 805 981

GE Money Bank,a.s.,
Havíﬁov, Dlouhá tﬁ. 97,
tel: 596 496 741

GE Money Bank,a.s.,
Karviná, ÎiÏkova 2379,
tel: 595 391 101

GE Money Bank,a.s.,
Orlová, Masarykova tﬁída 1333,
tel: 596 540 131

PODZIMNÍ ÚVùROVÁ AKCE!
• pro zamûstnance, OSVâ, dÛchodce aÏ do 75 let
• od 20.000 do 400.000 bez ruãitele
• Bonus karta pro kaÏdého klienta, která
Vám zajistí slevu 4,5 % na pohonné
hmoty u v‰ech ãerpacích stanic v âR
50.000 Kã – splátka jiÏ od 888 Kã
100.000 Kã – splátka jiÏ od 1.888 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã
RPSN jiÏ od 9,51%

R 220/45

Bankovní a nebankovní pÛjãka!
MoÏnost Ïádat i bez partnera!

vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná
v obchodním rejstﬁíku

Staãí jen zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ

R2/45

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
R 168/45

Informaãní technologie
Gregorova 3, 729 41 Ostrava, Moravská Ostrava

SKVùLÉ VÁNOâNÍ
PÒJâKY
Registr neﬁe‰íme
I na MD a ÚP

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení
na realizaci zakázky:

R 216/45

OKD, a. s.

R184/45

Tel.: 605 897 406

Dodávka serverÛ
HP ProLiant

Farma
Doubrava
a Rychvald

R221/45

Zahajuje
tradiãní
prodej vánoãních
krÛt

Kontaktní osoba: Ing. Petr Bláha,
tel.: 596 262 761, e-mail: petr.blaha@okd.cz

Informace na
tel.: 596 546 672

V¯·E PÒJâKY

od 10 000 Kã

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

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY
BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN
Kontakt: 608 779 999, 608 779 988, 596 920 747

Nabídka pÛjãky

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA
V LISTOPADU 2008

PÒJâÍME 10 000 Kã, 30 000 Kã
50 000 Kã aÏ 100 000 Kã
VRÁTÍTE 11 628 Kã, 34 884 Kã
58 140 Kã aÏ 116 280 Kã

Volejte 774 828 496

• Investice stavební (ISTAV)

–

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

–
–

• Opravy stavební (OSTAV)

–

Pro inzerci
v t˘deníku Horník

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

73
–

VOLEJTE

• Zahlazování následkÛ hornické
ãinnosti (ZNHâ)

–

596 264 803 nebo 732 829 149

R 214/45

R136/45

Platnost inzerátu: do 10. 11. 2008 do 12.00 hod.
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Nadace OKD

Bíl˘ nosoroÏec pro slu‰nûj‰í Ïivot
Obecnû prospû‰ná organizace dostala dotaci na v˘chovnû vzdûlávací program

Markéta Pûgﬁimová a Markéta Grecmanová z vedení organizace Bíl˘ nosoroÏec.

Komunitní centrum je vybaveno poãítaãi s internetem.

OSTRAVA KrádeÏe a loupeÏe, zneuÏívání
drog, vandalismus, zá‰koláctví, nefunkãní
rodiny, Ïivot na ulici, promiskuita. V ostravsk˘ch Mariánsk˘ch Horách existují „problémové“ lokality hluboce zasaÏené tûmito
negativními neÏádoucími jevy. A v nich dûti i
mládeÏ! Aby vyrÛstaly ve slu‰nûj‰ích podmínkách a získaly lep‰í návyky do Ïivota, od
toho je obecnû prospû‰ná spoleãnost Bíl˘
nosoroÏec.
„Dali jsme jí ãástku 185 tisíc korun, abychom podpoﬁili zázemí této organizace, coÏ
je pro ni v souãasné dobû nejdÛleÏitûj‰í.
Aktivity Bílého nosoroÏce by mûly pozitivnû
ovlivnit nejménû ãtyﬁi desítky dûtí a jejich

Nadaci OKD se líbil v˘chovnû vzdûlávací
program Bílého nosoroÏce pro obyvatele z
romské komunity ve vûku od 10 do 15 let.
„Tyto dûti a mládeÏ mívají ãasto problémy
s nejrÛznûj‰ími pﬁestupky ãasto zapﬁíãinûn˘mi negativními okolnostmi, zejména prostﬁedním, odkud pocházejí. Nestabilní rodinné zázemí je pak zdrojem dal‰ích konfliktÛ,“
upﬁesnila pracovnice organizace Markéta
Pûgﬁimová.
A jelikoÏ v tomto prostﬁedí nestaãí slova,
ale ãiny, ãiní se i Bíl˘ nosoroÏec. Pro dûti a
mládeÏ poﬁádá ve sv˘ch centrech pravidelná
setkání s rÛzn˘mi tématy. „O problémech
v komunikaci, manipulaci, rodinû, zákonech,

rodin v oblastech nejen Mariánsk˘ch Hor a
Hulvák, ale i v Ostravû-Jihu nebo Porubû,“
sdûlil Vladislav Sobol, mluvãí Nadace OKD.
Podporu uvolnili v programu „Pro radost a
vzdûlání“.
Bíl˘ nosoroÏec má za cíl pomáhat pﬁedev‰ím dûtem a mládeÏi Ïijící v tíÏivé sociální
situaci ãi ohroÏené v˘‰e uveden˘mi „jevy“,
chudobou i spoleãensk˘m outsiderstvím.
„Na‰e práce Ïádá nad‰ení, toleranci, pochopení a trpûlivosti. A podobnû jako bíl˘ nosoroÏec patﬁící k nejohroÏenûj‰ím zvíﬁatÛm,
bojují o pﬁeÏití i neziskové organizace,“
uvedla k Ïádosti o podporu ﬁeditelka Martina Salamonová.

Náv‰tûvníci centra mohou vyuÏít k tvoﬁivé ãinnosti napﬁíklad vlastního ateliéru.

V podzimním grantovém kole pﬁijala Nadace OKD kolem 650 Ïádostí
která jako ‰éfka Institutu komunitního rozvoje zaji‰Èuje administraci dvou programÛ.
Do programu Pro budoucnost pﬁi‰lo kolem 140 Ïádostí.
Vût‰ina z nich se podobnû jako
v jarním kole zamûﬁuje na
budování hﬁi‰È, ‰kolních zahrad
nebo uãeben v pﬁírodû. „Pﬁi
prvním letmém ãtení nás zaujaly napﬁíklad projekty na rekonstrukci parního stroje nebo obnovu skateboardového

právu, trestn˘ch ãinech…“ pokraãovala
koordinátorka projektu Markéta Grecmanová. Jistû zajímavé budou pﬁedná‰ky o „umûní
svûdãit“ – tﬁeba nauãit se zváÏit osobní odpovûdnost.
Komunitní centra Bílého nosoroÏce také
nabízí pro klienty bydlící v mariánskohorsk˘ch ulicích Îelezné, âerveného kﬁíÏe, Cottonovû, Bílé ãi H. Kvapilové ﬁadu volnoãasov˘ch aktivit. Místo flákání se po venku a
„barabování“ mohou hrát hry, sportovat,
ãíst, malovat nebo jinak tvoﬁit, seznamovat
se s poãítaãem a internetem. Îe je o to zájem,
dokládají i snímky poﬁízené pﬁi jedné náhodné náv‰tûvû.
Radek Luk‰a

U Bílého nosoroÏce v Mariánsk˘ch Horách najdou dûti a mládeÏ spoustu aktivit.

Zájem o podporu stále velk˘
OSTRAVA (vs) Zájem o podporu prospû‰n˘ch projektÛ Nadací OKD je stále obrovsk˘.
V právû uzavﬁeném podzimním grantovém
kole pﬁi‰lo do Nadace pﬁibliÏnû 650 Ïádostí,
z toho nejvíce (pﬁes 300) do programu Pro
zdraví, na kter˘ je v tomto kole vyhrazena
nejvy‰‰í ãástka, více neÏ 15 milionÛ korun.
„Nyní v‰e postupnû evidujeme, vût‰ina
organizací totiÏ své Ïádostí odeslala aÏ na
poslední chvíli. Jeden projekt nám pﬁinesli
zástupci jedné organizace dokonce dvû minuty pﬁed uzávûrkou,“ ﬁekla Dana Diváková,

FOTO: Radek Luk‰a

areálu,“ popsal své první dojmy
Miroslav Kundrata z Nadace
Partnerství, která se podílí na
pﬁípravû podkladÛ dal‰ích programÛ.
Jednotlivé Ïádosti teì tﬁídí
partneﬁi Nadace a pak je dostanou na stÛl odborníci, kteﬁí pﬁipraví podklady pro rozhodování správní rady. Informace o
schválen˘ch projektech pﬁinese úspû‰n˘m
ÏadatelÛm JeÏí‰ek kolem Vánoc.

Evropské granty pokraãují
OSTRAVA (vs) Pﬁijímání projektÛ do
nadaãního programu Pro Evropu pokraãuje i
po ﬁíjnové uzávûrce zbyl˘ch tﬁí programÛ.
Zájemci o podporu mohou posílat své Ïádosti v prÛbûhu celého roku, vyhodnocovat se
budou ãtyﬁikrát do roka.
„NejbliÏ‰í termín, ke kterému budeme
posuzovat aktuální Ïádosti, bude v polovinû
listopadu. V˘sledky bychom mûli znát pﬁed
vánoãními svátky,“ upﬁesnila ﬁeditelka Nadace OKD Blanka T˘ﬁová.
Program pro Evropu pomáhá hlavnû
neziskov˘m organizacím, které by pro své
nároãnûj‰í zámûry chtûly získat dotaci z fondÛ
Evropské unie. Organizacím mÛÏe pomoci
zaplatit projektovou dokumentaci spojenou
s pﬁípravou evropského projektu, protoÏe
právû její finanãní nároãnost dosud mnoho
potenciálních ÏadatelÛ o peníze z Bruselu od
uskuteãnûní jejich nápadÛ odrazovala.
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Sport

Bazaly bouﬁily: Sparta na kolenou!
Bude vítûzná série Baníku pokraãovat i v Mladé Boleslavi?

Série zlomena, Havíﬁov opût vítûzí
HAVÍ¤OV (tam) Zdá se, Ïe krize
havíﬁovského hokeje je zaÏehnána.
Po neuvûﬁitelné sérii sedmi prohran˘ch zápasÛ v ﬁadû se PanterÛm
podaﬁilo dvakrát bodovat naplno.
Po ãistce v t˘mu, kterou odnesli
·tûpánek, Hlouch a Vozdeck˘, se
Havíﬁov chytil doma proti Berounu. Vyhrál 3:0 a po dlouhé dobû
pocítil, jak chutná vítûzství. „âerná
série nemohla trvat do nekoneãna.
Vûﬁil jsem, Ïe ji brzy zlomíme,“
ﬁekl trenér Miroslav Fryãer, kter˘
prozradil, Ïe v pﬁípadû dal‰ích
neúspûchÛ by pﬁem˘‰lel o rezignaci.

Na vítûzné vlnû se Havíﬁov‰tí
udrÏeli i v dal‰ím zápase na ledû
Poruby. Góly Nováka, Semana a
Valy vyhráli 3:1 a v prvoligové
tabulce zaujali desáté místo. Zápas
Havíﬁov – Benátky skonãil vãera
veãer po uzávûrce tohoto vydání.
„Kluci ukázali disciplínu, která nám
v pﬁedchozích prohran˘ch zápasech
chybûla,“ chválil svûﬁence asistent
trenéra René ·evûãek. „PﬁeÏili jsme
ve druhé tﬁetinû ãtyﬁi oslabení po
sobû, v˘bornû zachytal Jakub âech.
Byl to v˘kon podle na‰ich pﬁedstav
a doufám, Ïe teì vystﬁídá ãernou
sérii série vítûzná,“ pﬁál si ·evûãek.

Pelech: Byla to vysoká ‰kola házené

Václav Svûrko‰, David Stﬁihavka a na‰lapané Bazaly se radují z prvního a vítûzného gólu.
OSTRAVA (tam) Vyhrát ligov˘
titul a porazit doma Spartu. To jsou
dva velké sny fanou‰kÛ fotbalistÛ
Baníku Ostrava. Ten první se jim
v pondûlí splnil, Baník vyhrál 2:0.
A ten druh˘? Po tomto zápase uÏ
se nejeví tak nereálnû.
Atmosféra na Bazalech byla
vynikající. Poﬁadatelé oznámili
16 602 platící diváky, ale vypadalo
to, Ïe se na stadion vmûstnalo je‰tû o
pár tisícovek více. V‰ichni se tû‰ili
na to, jak Baník pﬁeválcuje neoblíbeného rivala, praÏskou Spartu. „Já
jsem sice KladeÀák, ale do ostrav-

ského t˘mu uÏ jsem tak zapadl, Ïe
tento zápas je v˘jimeãn˘ i pro mû,“
pﬁiznal záloÏník Tomá‰ Marek,
kter˘ zaskakoval v obranû za zranûného Reného Bolfa. A vedl si
náramnû. „Klobouk dolÛ pﬁed tím,
co hráli kluci vzadu. Spartu vÛbec
k niãemu nepustili,“ vysekl poklonu
útoãník David Stﬁihavka. Ten se ale
za svÛj v˘kon také rozhodnû stydût
nemusel, vÏdyÈ po spolupráci s Radimem ¤ezníkem zaﬁídil vítûzn˘ gól!
Baník porazil doma Spartu po
pûti letech, získal tﬁi body a poskoãil za Slavii a Mladou Boleslav na

FOTO: Pavel Majer

tﬁetí pﬁíãku. To samozﬁejmû vede
fanou‰ky k úvahám o zopakování
mistrovské sezony. „·est bodÛ ztráty na první Slavii je hodnû, protoÏe
má v˘bornou formu. Ale my jsme
teì také v laufu, tak proã bychom
nemohli se‰ívané trochu pohonit,“
smûje se kanon˘r Baníku Václav
Svûrko‰. „Tﬁeba se nám podaﬁí pﬁekvapit uÏ teì v Mladé Boleslavi.
Domácí mají sice v˘bornou formu,
ale po tomto vítûzství nad Spartou
si vûﬁíme.“
Zápas Mladá Boleslav–Baník se
hraje v pondûlí od 17.15 hodin.

V sobotu pﬁijede do Karviné Opava
O poráÏce na praÏské Dukle rozhodla slabá koncovka
KARVINÁ (tam) Fotbalisté Baníku OKD Karviná se letos pﬁedstavili tﬁikrát v Praze a tﬁikrát prohráli. A pokaÏdé v˘sledkem 0:2.
Po utkání na Spartû B a Bohemians prohráli 0:2 také na Julisce
v souboji s praÏskou Duklou.
AÏ do 75. minuty se hrál zcela
vyrovnan˘ zápas se ‰ancemi na
obou stranách. Poté ale pﬁi‰la karvinská hrubka v podobû nevydaﬁené malé domÛ, kterou vystihl
útoãník Dukly Kolomazník a
brankáﬁi Blahovi nezb˘valo nic
jiného neÏ ho faulovat. A naﬁízenou penaltu sám Kolomazník bezpeãnû promûnil. „Ta malá domÛ
byla zbyteãná, ta situace se urãitû
dala ﬁe‰it jinak,“ ohlédl se za
zápasem obránce Jan Buryán. „Je
to ‰koda, protoÏe jsme nebyli o
nic hor‰í a minimálnû na remízu
jsme mûli.“ Zku‰en˘ karvinsk˘
obránce se podivuje také nad tím,
Ïe muÏstvo podává odli‰né v˘kony v domácím prostﬁedí a na stadionech soupeﬁÛ. „Doma jsme
schopni pﬁeválcovat kohokoliv,
zato venku hrajeme bojácnû. Nejspí‰e to bude v psychice.“

MFK OKD Karviná–Opava
II. fotbalová liga
sobota 8. 11. ve 14.00 na Mûstském stadionu

Dukla–MFK OKD
Karviná 2:0 (0:0)
Branky: 74. Kolomazník
z pen., 90 + 2 L. Blaha, rozhodãí: Kocián – Moudr˘,
Marek, ÎK: Novotn˘, Gedeon
– Juska, Ditrich, 387 divákÛ.
Karviná: M. Blaha – Hoffmann (85. Juroszek), Gill,
Buryán, Juska – Macek,
R˘del, Dittrich (78. Sourada),
Milosavljev (60. Jursa) – Opic,
Ficek. Trenér Leo‰ Kalvoda.

Neúspûch z Dukly chtûjí Karvin‰tí napravit
v sobotu. Odnese to Opava? FOTO: Ivo Dudek

Podle
trenéra
Leo‰e Kalvody je
nejvût‰í slabina jeho
t˘mu v koncovce.
„Hra dozadu není
‰patná, byÈ jsme dvakrát
inkasovali.
V útoku si vytvoﬁíme
‰ance, ale jejich promûÀování je tragické.
Podle mého názoru
bychom na tomto
postu je‰tû potﬁebovali posílit,“ pﬁeje si
kouã.
PoráÏka z Dukly
uÏ je minulostí, teì je
na ﬁadû velké derby:
v sobotu pﬁijede na
karvinsk˘ mûstsk˘
stadion Slezsk˘ FC
Opava! A to je v˘zva
pro fanou‰ky, kteﬁí by
mohli pﬁekonat tﬁítisícovou náv‰tûvu. „Je
to poslední domácí
utkání podzimu a
navíc proti atraktivnímu soupeﬁi. Chtûli
bychom
fanou‰ky
pozvat a rozlouãit se
s nimi vítûzstvím.
Kdyby ho navíc sledovaly více neÏ tﬁi
tisíce divákÛ, bylo by
to fantastické,“ pﬁeje
si Jan Buryán.

KARVINÁ (tam) âe‰tí házenkáﬁi
si zvedli sebevûdomí i prestiÏ:
v kvalifikaci o postup na mistrovství
Evropy porazili nejlep‰í t˘m svûta
Francii. Radost z toho mûl z pochopiteln˘ch dÛvodÛ i manaÏer Baníku
OKD Karviná Miroslav Pelech.
„Byl to neskuteãn˘ záÏitek,
muselo se to líbit i lidem, kteﬁí jinak
s házenou nemají nic spoleãného.
Kluci pﬁedvedli fantastick˘ v˘kon
ve vynikající atmosféﬁe a moc mû

tû‰í, Ïe se na hﬁi‰ti neztratili ani
odchovanci na‰eho klubu. Zdráhala, Galia a Horák patﬁili k nejlep‰ím
hráãÛm ãeského t˘mu a mûli na
vítûzství velk˘ podíl. To zahﬁeje,
na‰e práce má smysl.
Z házenkáﬁského pohledu jsme
podali kolektivní v˘kon zaloÏen˘
na v˘borné obranû a rychlém pﬁechodu do útoku. Zkrátka vysoká
‰kola házené. Sly‰el jsem ohlasy
z francouzské strany a v‰echny nejlep‰í hvûzdy vãetnû
Karabatiãe pﬁiznaly, Ïe tak soustﬁedûn˘ a kvalitní v˘kon
od âechÛ v Ïádném
pﬁípadû neãekaly.
Kvalifikaci tak
máme
v˘bornû
rozehranou: pokud
dvakrát porazíme
Lucembursko
a
zvládneme i domácí zápas proti Portugalsku, pak by
nás postup na ME
2010 v Rakousku
minout nemûl.
MoÏná jste si pﬁi
tomto zápase v‰imli reklamních tabulí
spoleãnosti OKD.
Koneãnû se nám
podaﬁilo domluvit,
Ïe se nejvût‰í partneﬁi klubové házené u nás mohou
prezentovat i na
reprezentaãní úrovni. A myslím, Ïe to
bylo hodnû vidût.“
Filip Jícha stﬁílí na francouzskou bránu.
FOTO: Ivo Dudek
Miroslav Pelech
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FOTBAL
I. liga: Baník Ostrava–Sparta Praha
2:0, po 12. kole: 1. Slavia 29, 2.
Mladá Boleslav 25, 3. Baník 23. II.
liga: Dukla–MFK OKD Karviná
2:0, po 14. kole: 1. Bohemians 1905
29, 2. Jihlava 28, 3. âáslav 26, …10.
Tﬁinec 17, 12. Karviná 16. MSFL:
Brno B–Baník Ostrava B 3:0,
Mutûnice–Fr˘dek–Místek 1:2, po
14. kole: 1. Hluãín 32, 2. Znojmo
27, 3. Jihlava B 27, …5.
Fr˘dek–Místek 23, 8. Baník B 20.
Divize E: Orlová–Bystﬁice p. H.
2:0, Havíﬁov–Velké Karlovice 1:0,
Broumov–Poruba 1:1, po 14. kole:
1. Slaviãín 35, 2. V. Losiny 27, 3.

CO

·umperk 25, 4. Orlová 25, 5. Poruba 25, …7. Havíﬁov 23. Okresní
pﬁebor: Tûrlicko–Doubrava 4:1,
Domaslavice–VûﬁÀovice 2:3, H.
Bludovice–L. Petrovice B 1:4, B. F.
Orlová–V. Bohumín 2:1, âSAD
Havíﬁov–MFK Havíﬁov B 1:0, TJ
Petﬁvald–Sj Rychvald 8:1, Sn Orlová–Louky 1:3, MFK Karviná B–FK
Bohumín B 10:1, po 16. kole: 1.
MFK Karviná B 38, 2. Tûrlicko 34,
3. B. F. Orlová 30.
HOKEJ
I. liga: Poruba–Havíﬁov 1:3, po 19.
kole: 1. Kometa 45, 2. Vrchlabí 45,
3. Ústí n. L. 44, …10. Havíﬁov 25,
13. Poruba 17.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – II. liga: MFK OKD Karviná–Opava (14), okresní pﬁebor:
Doubrava–Bohumín B, Louky–Karviná B, Sj Rychvald–Sn Orlová, Havíﬁov B–TJ Petﬁvald, V. Bohumín v.
âSAD Havíﬁov, H. Îukov–H. Bludovice a Tûrlicko-Domaslavice (v‰e 14).

NEDùLE
Fotbal – okresní pﬁebor: L. Petrovice B–B. F. Orlová a VûﬁÀovice–B.
Rychvald (oba 14).
ST¤EDA
Hokej – I. liga: Havíﬁov–Ústí n. L.
(17.30).
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