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Bezpečnostní heslo měsíce: Je lepší řešit skoronehody než prošetřovat pracovní úrazy!

V této chvíli není nic důležitějšího než dokončení
rozpočtu OKD a zdrojů jeho ﬁnancování
OKD má od minulého
týdne nového
majoritního vlastníka,
který drží 60 % akcií. Co
to konkrétně znamená
pro ﬁrmu OKD a její
zaměstnance?

závazků tak, aby OKD mohlo fungovat i v následujících měsících.
Současně deklarovala ochotu pomoci nám v rámci důležitých jednání s dalšími stranami v souvislosti s provozní restrukturalizací.
Myslím si, že to jsou pro naši společnost opravdu silné a hlavně pozitivní signály.
Existenční problémy nejenom
OKD, ale i dalších těžařských ﬁ rem zapříčinily rapidní poklesy cen uhlí na světových i lokálních trzích, které za posledních
10 let klesly na historické minimum. Co bude dál
a jaký vliv to bude mít
konkrétně na OKD?
Aktuální stav je takový,
že ceny koksovatelného
i energetického uhlí dále
klesají, jsou nestabilní
a tento negativní trend
nám neumožňuje dále
řídit ﬁrmu standardními nástroji. Jinými
slovy, tempo i míra
snižování cen je
rychlejší,
než
schopnost OKD
optimalizovat
své náklady a přizpůsobovat vnitřní procesy ﬁrmy.

KARVINÁ – V současnosti zažívá společnost OKD a s ní i její
zaměstnanci bouřlivé období.
Změnil se majoritní akcionář mateřské společnosti NWR, v těžební ﬁrmě došlo k několika významným personálním změnám, stále
hlasitěji se hovoří o propouštění,
uzavření Důlního závodu 3, odboráři rozšířili stávkovou pohotovost na všechny šachty revíru...
To jsou témata, o kterých jsme hovořili s výkonným ředitelem OKD
Antonínem Klimšou.

 zásoby uhlí se odhadují
nejméně na 200 až 300 let,
zatímco zásoby ropy na pouhých 40 až 50 let. Zásoby
uranu se odhadují na přibližně
jedno století?
 v České republice se z uhlí získává více než polovina veškeré
vyrobené elektřiny?
 největší a nejkvalitnější uhelné
sloje se tvořily v období prvohor – příznačně nazývaném
karbon, do kterého spadá také
vznik ostravsko-karvinského
uhlí?

Antonín Klimša je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké
školy báňské – Technické
univerzity Ostrava. Na této
škole si později doplnil
vzdělání o zahraniční vysokoškolský studijní program
MBA (Master of Business

Administration). V roce 2012
rovněž absolvoval manažerský program v Dartmouth
School of Business v USA.
Pro společnost OKD pracuje
od roku 2001. V letech
2001–2005 nejprve v rámci
Karbon Investu jako poradce
ředitele pro obchod, strategii

Hospodářské výsledky NWR za rok 2015
AMSTERODAM – Podle auditovaných výsledků New World
Resources (NWR) loni vykázala ztrátu 223 milionů eur (to
je v přepočtu asi šest miliard
korun). V roce 2014 skončila
ve ztrátě 21 milionů eur (kolem
567 milionů korun). Tržby ﬁrmě meziročně klesly o sedm procent na 630 milionů eur (zhruba
17 miliard Kč).
Na provozní úrovni EBITDA
se ﬁrma dostala do ztráty čtyř
milionů eur (přibližně 108 milionů korun), o rok dříve vykázala zisk 11 milionů eur (297 milionů korun).
Těžební ﬁrmě loni také klesla produkce i prodej uhlí. Firma
vytěžila osm milionů tun uhlí,
zatímco v roce 2014 to bylo
8,6 milionu tun. Prodej uhlí kle-

sl meziročně o čtyři procenta
na 7,9 milionu tun. Průměrná
cena koksovatelného uhlí pro
zákazníky loni činila 90 eur
za tunu, meziročně tak byla vyšší o šest procent. Naopak u energetického uhlí klesla o sedm procent na 50 eur za tunu.
NWR měla na svých účtech
ke konci loňského roku 86 milionů eur, v přepočtu zhruba
2,3 miliardy Kč. O rok dříve byla
její hotovost o 33 procent vyšší. Čistý dluh společnosti meziročně stoupl o šest procent na
298 milionů eur, tedy zhruba
osm miliard korun.
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Víte že,

Kdy tedy začne proces jeho
útlumu?
Dva roky jsme v případě Paskova
bojovali doslova o přežití a každou
tunu doﬁnancovávali z vlastních
zdrojů. Nadešel čas přijmout strategické rozhodnutí. Prioritou OKD
je ukončení těžby na konci roku
2016. V této chvíli zodpovědně připravujeme detailní rozpočty technické i sociální likvidace a věříme,
že budou dokončeny a projednány na počátku 2. čtvrtletí letošního
roku, pravděpodobně už v dubnu.

Asi nejdůležitějším úkolem pro
nadcházející období bude připravit ekonomicky reálný business
plán s výhledem na 2 roky. Kdy
bude znám jeho obsah a kdy začne platit?
S mými kolegy pečlivě připravujeme a dokončujeme rozpočty
jednotlivých důlních a povrchových závodů se zakomponováním
útlumu Důlního závodu 3 a optimalizace hospodaření karvinské
části OKD. V roce 2016 chceme
vytěžit 7,1 milionu tun uhlí a vyrazit přes 30 km chodeb. V oblasti
hospodářského výsledku je naším
cílem minimalizace ztrát a redukce všech zbytných nákladů v oblasti provozu i investic. Pokud se
týče počtu vlastních zaměstnanců, ten by se měl pohybovat okolo 9300 osob. Proti roku 2015 tak
dojde ke snížení průměrného stavu vlastních zaměstnanců o asi
10 %. Současně s tím snížíme počet dodavatelských zaměstnanců
o cca 30 %.
Finální verze podnikatelského
plánu bude přijata až po zakomponování nákladů na útlum Dolu
Paskov a po konečném rozhodnutí o jeho osudu. Do té doby se
budeme řídit schválenými prováděcími plány na rok 2016.
Pokračování na straně 2

Kdo je Antonín Klimša

FOTO: Ivo Čelechovský

OKD má od minulého týdne nového majoritního vlastníka, který drží 60 procent akcií. Co to
konkrétně znamená pro ﬁrmu
OKD a její zaměstnance?
Skupinu Ad Hoc Group (AHG)
a její tři britské investiční společnosti jsme našim zaměstnancům představili v minulém čísle Horníka. V tomto
kontextu bych rád zmínil, že
tyto subjekty s námi fakticky
spolupracují již od roku 2013,
kdy se staly účastníky ﬁnanční restrukturalizace a naší skupině odpustily dluhy přesahující 300 milionů EUR. Po převzetí majority ve společnosti NWR
opakovaně veřejně prohlásily, že
jejich prioritním záměrem je udržet fungující těžařskou ﬁrmu.
Proto nám skupina AHG rovněž
upravila podmínky ﬁnančních

Jen za posledních 12 měsíců tržní ceny uhlí klesly o cca 30 %, světové ceny za posledních pět let pak
dokonce o bezmála 70%. Neznám
v současné době jiné odvětví průmyslu, které by zaznamenalo takto
silnou recesi.
Proto musíme přijmout zásadnější změny. Jednou z nich
je ukončení dobývání v lokalitě
Důlního závodu 3 – Paskov, která
je z pohledu nákladovosti a hlavně ztrátovosti nadále neudržitelná. V rámci OKD jsou i dnes závody, které generují zisk a hotovost, nicméně jejich výše už nestačí k tomu, aby pokrývaly ztráty
Paskova a každou vytěženou tunu
uhlí dotovaly částkou asi 1 tisíce
korun.

Důlní závod 3 – lokalita Staříč.

red

a kapitálové účasti. Od roku
2005 zastává v OKD manažerské pozice: manažer projektů,
ředitel restrukturalizace Dolu
Paskov, ředitel nákupu a řízení
dodavatelských vztahů.
Od 1. února 2016 byl Antonín
Klimša jmenován výkonným
ředitelem OKD, a.s.

Ze světa...

Důlní neštěstí v Rusku
MOSKVA – Po sérii výbuchů metanu
v dole Severní u Vorkuty zahynulo
na konci února 36 lidí včetně pěti záchranářů. V reakci na jedno z největších
důlních neštěstí za poslední roky úřady
severoruského města vyhlásily třídenní
smutek.
Horníci z dolu Severní si v médiích
postěžovali na kvalitu přístrojů, které
měří hladinu metanu a které v případě
nebezpečí mají automaticky v místě těžby elektřinu odpojit. Podle nich některé
přístroje ohrožení signalizovaly, zatímco
jiné nereagovaly vůbec. Obdobná
situace s nekvalitními přístroji je údajně
ve většině dolů v této oblasti.
Kontrolní úřad Rostěchnadzor proto
nařídil prověrku bezpečnostních opatření ve všech dolech kolem Vorkuty.
red
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Personální změny
ve vedení společnosti OKD
KARVINÁ – V průběhu února a března
došlo k několika personálním změnám ve vrcholovém vedení akciové
společnosti OKD.
Současný výkonný ředitel Dale
Raymond Ekmark se od 1. února
2016 stal generálním ředitelem
OKD. I nadále bude zastávat pozici
předsedy představenstva OKD a zaměří se především na pokračující
restrukturalizaci ﬁrmy.
Od 1. února se novým výkonným ředitelem společnosti OKD
a členem představenstva stal
Antonín Klimša, který k uvedenému
datu v představenstvu OKD rovněž
nahradil Garetha Pennyho. Ten se
v rámci skupiny NWR bude zaměřovat na probíhající restrukturalizaci.
Úkolem Antonína Klimši a ostatních ředitelů pak bude optimalizace stávajících provozů společnosti
OKD a řešení aktuálních provozních
záležitostí. Výkonný ředitel bude
přímo podřízen generálnímu
řediteli OKD Dalovi Raymondu
Ekmarkovi. Antonínu Klimšovi
pak od března budou podřízení
provozní ředitel, ﬁnanční ředitel,
obchodní ředitel, personální ředitel
a ředitel pro dodavatelské vztahy
a služby.
Provozním ředitelem i nadále
bude Pavel Hadrava, přičemž
struktura jemu podřízených útvarů
se nemění.
Finančním ředitelem byl od
1. února 2016 oﬁciálně jmenován
Pavel Jílek.

Stávající technický ředitel Václav
Kopta ze společnosti OKD odešel
na konci února 2016 po 37 letech
obětavé práce. Odbory, které mu
podléhaly, jsou od 1. března 2016
rozděleny a podřízeny provoznímu
řediteli a řediteli pro dodavatelské
vztahy a služby.
Ředitelem pro dodavatelské
vztahy a služby se od 1. 3. 2016 stal
Libor Poloch.
Závod servisních služeb, Odbor
energetiky a ŽP a Odbor mechanizace
& capex budou podřízeny řediteli pro
dodavatelské vztahy a služby a Odbor
dlouhodobé koncepce a přípravy HČ
bude podřízen provoznímu řediteli.
Řediteli pro dodavatelské vztahy
a služby bude též od 1. 3. 2016
podléhat nynější Útvar nákupu a řízení dodavatelských vztahů, jehož
řízením je od 1. února 2016 pověřen
Pavel Richtár.
Ze společnosti OKD rovněž
na konci února 2016 po 33 letech
obětavé práce odešel ekonomicko-personální ředitel Jan Jurášek.
Od 1. března 2016 je řízením útvaru
personálního ředitele pověřena
Radka Naňáková.
Hlavním důvodem všech personálních změn je probíhající restrukturalizace ﬁrmy, v jejímž důsledku
dochází i k zeštíhlení celé řídicí
struktury OKD. Dalším významným
důvodem je rozhodnutí majitelů, aby
všechny hlavní řídicí procesy prováděl přímo management v České
republice.
cel

Přibírkoví a křížoví snídali
s ředitelem Důlního závodu 2
Zbigniew Janowski svolal
před sfáráním tři vlastní
a tři dodavatelské hlavní
předáky a probral s nimi
program prací na další
kvartál roku 2016

STONAVA – Hlavní předáky všech
šesti přibírkových kolektivů
Důlního závodu 2 si pozval předposlední pátek v únoru ředitel Zbigniew Janowski. Nikoliv
na kobereček, ale na pracovní snídani. Aby je osobně poznal, vyslechl jejich názory i připomínky
a poděkoval jim za plnění úkolů.
„Vzhledem k tomu, jak funguje
dosavadní systém porad, na vás se
poněkud zapomíná. Přesto, že zastáváte ze dne na den práce, bez
nichž by další činnosti na šachtě nemohly fungovat. Kde a co
děláte i jakou máte výkonnost,
si představit dokážu. Touto cestou se s vámi chci seznámit osob-
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Hlavní předáci čéesemáckých přibírkových kolektivů s ředitelem DZ 2 (vlevo).

„Zvládli jsme dopravní
trasy ve 36. sloji, teď
je pro nás prioritní
40. sloj a půjdeme
i do oblasti Natanu,“
přiblížil nejbližší plány
vedoucí výroby příprav
Jan Kollár.
ně,“ uvedl ředitel s tím, že o práci
nemusí mít přibírkoví přípraváři
na stonavské šachtě obavy.
V souladu s letošním plánem
budou chystat trasy pro kapacitně mocné poruby ve 36. a 40. sloji.
„Míst, kde chceme s vašimi kolektivy operovat, je hodně. Musíme
si nicméně vybírat priority.
Současná situace nás nutí chovat
se zodpovědně a dělat jen to nejnutnější,“ nechal se slyšet s tím, že
na větší akce předpokládá spojení
různých osádek pro zajištění maximální výkonnosti.

Nové vedení OKD od 1. března 2016 (včetně změn od 1. 2. 2016):
Generální ředitel:
Dale Raymond Ekmark
Výkonný ředitel:
Antonín Klimša
Obchodní ředitel:
Peter Dormann
Provozní ředitel:
Pavel Hadrava
Finanční ředitel:
Pavel Jílek
Ředitel pro dodavatelské vztahy a služby:
Libor Poloch
Personální ředitel:
Radka Naňáková, pověřená řízením
Přibírky, kus odvedené práce.

STONAVA – Přípraváři stonavské
šachty reagovali na požadavek
vedení zefektivnit ražby. Důkaz
podali hned v lednu splněním pěti
limitních výkonů na kombajnových a dalších dvou na klasických
čelbách. Čtyři kolektivy navíc
postoupily výrazně nad sto metrů.
Zadařilo se především v chodbě
402 322 obsluhované kolektivem
starého razičského kozáka Jána
Savaryho z úseku Adriana Firly.
„Na úvodní třídě budoucího rubání
se zlepšila geologie, přešly se
tektoniky a už to s kombajnem AM
75 fičelo. Ze začátku v hajcmanech šestnáctkách a následně sto
metrů výduchu v desítkách, navíc
v plném profilu uhlí,“ upřesnil
Firla.
Technický režim Savaryho
kolektiv překonal o osmadvacet
metrů a parametry LV tak splnil
na 119,31 %. „Občas byly potíže
s ochranným celíkem nad námi,
chlapi si s tím ale vzhledem
ke svým zkušenostem poradili.
Teď najeli přímo pod stařiny,
drží strop a jedou z jedné strany
mírně s přibírkou kamene. Dostali
dobrou dlouhou čelbu, jakou jsme
na úseku dlouho neměli. Savaryho
mám přihlášeného i k únorovému
limiťáku a cílovkám. Zatím plní.
Druhý únorový víkend hlásil vyraženou stovku a více než padesát
metrů nad plán,“ poznamenal Firla.
Z jeho úseku si vysloužila
lednový zápis na skuru ostatně
i parta Radima Dudy, která zvládla s kombajnem AM 50 přeplnit
parametry LV nejvíce ze všech
přípravářů v Důlním závodě 2 –
na 132,22 procenta. A to na díle

402 342/5, které je prorážkou
nového porubu. Její limiťák má
hodnotu 119 metrů. „Musím
poděkovat dopravářům, že stíhali vozit na naše čelby materiál.
A rovněž mechanikovi úseku
Marcelu Mrkosovi, zámečníkům
Marcelu Salamonovi, Stanislavu
Pastorkovi, Davidu Stoszkovi,
Jiřímu Motlochovi a Josefu
Chvátalovi i našim specialistům
na kombajny. Fedor Kaprál chodil
k Savarymu, jenž dával průměrně
6,4 metrů denně. Igor Nátěr zase
k Dudovi, kde razili v průměru
od 4,3 po 4,7 metru denně,“
nechal se slyšet Firla.
Další více než stovkové metráže patřily v DZ 2 dodavatelům
z úseku Alpex vedoucího Pawła
Paleje. U kolektivu Krzysztofa
Śłubowského to dělalo 151 metrů
na štrece 461 220 a u razičů Piotra
Jasińského pak 158 metrů na štrece 402 342. S kombajnem si zápis
na skuru vysloužily také alpexové
osádky z úseku Bogdana Bajaczyka
s hlavním předákem Waldemarem
Pasikem – za sedmdesát metrů
na dílech 401 341 a 401 361/P.
„S klasikou splnil limiťák
kmenový kolektiv Vladimíra Sliže
z úseku Radka Czyže vyražením
pětašedesáti metrů na třídě
371 024. Poslední přípravářský
úspěch zaznamenali raziči Janusze
Ochmana z úseku dodavatelské firmy Polcarbo vedoucího
Milana Kirchnera v podobě
třiašedesáti metrů na dvou
dílech – 463 390/1P a 533 20,“
informoval směnový technik
z útvaru výrobního náměstka Jiří
Radovesnický.
Radek Lukša

Chodba-pilíř opět s úspěchem
V dobývce II30 havíři Andrzeje
Staszewského z úseku Alpex
vedoucího Krzysztofa Kuczery
pokračovali i v prvním měsíci
tohoto roku ve svém limiťákovém

tažení. S technologií Room & Pillar
postoupili o 211 metrů, k těžbě
DZ 2 přidali celkem 4885 tun
uhlí. Parametry LV tak přeplnili
na 111,02 %.

Spolehlivost, výkonnost, bezpečnost
To jsou hlavní kritéria, podle nichž
hodlá vedení DZ 2 posuzovat
dodavatelské přípravářské kolektivy před jejich předpokládanou
redukcí. Na stonavskou šachtu se

totiž budou stěhovat chlapi z DZ 1.
„Po omezení těžby tam jsou volní
kmenoví zaměstnanci. V současné
době to jsou dva kolektivy, které nastoupí k nám,“ upozornil Janowski.

na těchto pracích prostřednictvím
odměn. „Vy pomáháte, kde se dá,
ale vám pomáhá málokdo. Přitom
za vámi zůstává kus odvedené
práce,“ vzkázal Janowski přibírkovým. Z úkolů pro další období
zmínil přípravu dělicích tříd v ostravských slojích.
Radek Lukša

Kolektivy a současná pracoviště
 Kolektiv Petra Badáně z úseku
SDD Davida Vodičky dokončil
asanaci překopu 5000/1 v délce
35 hajcmanů (cca 16 metrů)
se stavbou klenbového kříže.
Nyní je na přibírce té samé třídy
v oblasti mezi 39. a 40. slojí.
 Kolektiv Tomasze Zychowicze
z úseku PolCarbo Milana
Kirchnera přibírá úvodní
třídu 401 321 kvůli pokládce
stabilního odtěžení šířky 1200
milimetrů pro budoucí porub
401 301. Pracuje s technologií
PSU 900.
 Kolektiv Roberta Daszkiewicze
z úseku PolCarbo Milana
Kirchnera provádí s kombajnem
AM 50 přibírku třídy 364 280,
což bude výduch rubání
364 200. Denní postupy má
od osmi do deseti metrů. Práce

musí koordinovat s dopravou
sekcí do stěny.
 Kolektiv Lubomíra Ciencialy vyřešil nástupem zámečníků přímo
na úsek P1 Radka Czyže problémy s nakladačem Hausherr.
Chystá s ním překlízecí trasu pro
sekce z porubu 401 311 do porubu 401 301.
 Kolektiv Tadeáše Gaszczyka
z úseku P1 momentálně staví
respovou odbočku pro ražbu
533 33, výduch budoucího rubání 332 206/2.
 Kolektiv Davida Popka dokončil
předposlední únorový pátek
(po 240 metrech) dopravní
trasu do instalovaného porubu
364 200. Stěhuje se na dílo
540 20, kde se připravuje štreka
pro překliz sekcí.

V této chvíli není nic důležitějšího než dokončení
rozpočtu OKD a zdrojů jeho ﬁnancování
ková pohotovost vyhlášena.
Rozhodně to ale není dobrý signál ani pro naše nové vlastníky,
ani pro zákazníky a partnery.
Pevně ale věřím, že tyto důvody brzy pominou. Přes 50 % našich nákladů tvoří osobní náklady a je tak naprosto zřejmé, že
naši zaměstnanci jsou pro OKD
klíčoví. Je naivní myslet si, nebo
předpokládat, že vedení firmy
toto vnímá jinak.

Dokončení ze strany 1

Zaměstnance OKD především
zajímá, jaký bude harmonogram
propouštění z jednotlivých dolů
a zda máme peníze na jejich odstupné. Můžete jim odpovědět?
Jak už jsme rovněž uvedli, pokud
nedojde k dalšímu propadu cen
uhlí na světových trzích, v karvinské části OKD s útlumem v nadcházejících 2 letech nepočítáme. V rámci standardních procesů zvyšování efektivity ale v roce
2016 plánujeme – mimo Důlní závod 3 – snížit počty zaměstnanců v OKD o asi 340 lidí, a to k 1. 7.
2016. Je to stejný postup jako v letech 2013, 2014 a 2015, kdy jsme
tyto změny realizovali v součinnosti s odborovými organizacemi.
Pokud se týče prostředků na zajištění odstupného, ty budou
předmětem dalších jednání mezi
našimi vlastníky a zástupci státu,
případně dalšími zainteresovanými stranami.
Za vedení OKD jste od odborářů převzal otevřené dopisy,
na které požadovali odpovědi.
Přestože je obdrželi, tvrdí, že
odpovědi nejsou konkrétní, že
se vedení omezilo na vyjádření
typu: budeme se snažit, pokusíme se, jakmile se něco dozvíme,
dáme vám vědět. To byl podle předsedy Pytlíka také jeden
z důvodů, proč na svém sněmu

ILUSTRAČNÍ FOTO OKD

ČTYŘI POSTUPY NAD STO METRŮ

O personálním obsazení šichet
se zmiňovali i hlavní předáci, když
jim dal Janowski slovo. Jedni hovořili o problémech v dopravě,
druzí o trablech při transportu
materiálu. Řeč se stočila i na stavbu křížů a odměňování osádky. Ředitel DZ 2 v této souvislosti poznamenal, že chce motivovat

V OKD jsou i dnes závody generující zisk.
rozšířili stávkovou pohotovost
na všechny doly OKD…
Myslím si, že jsme na ně odpověděli včas a otevřeně s ohledem na znalost současného stavu. V tomto duchu jsme se před
jejich sněmem setkali i na pracovní schůzce. Zástupcům odborů jsme navrhli i komunikační plán, abychom všechny
důležité věci mohli oboustranně projednávat každé dva týdny, v případě potřeby operativně, a k naší vzájemné komunikaci nepoužívali média.
Takovou komunikaci nepovažují za racionální a s ohledem
na současnou situaci v OKD
ani za vhodnou.

V OKD je plošně vyhlášena stávková pohotovost. Je
pravda, že v případě vyhlášení stávky by to znamenalo likvidaci společnosti OKD a tím
pádem i jejích zaměstnanců?
Stávková pohotovost ještě neznamená, že bude automaticky
vyhlášena stávka. Proto bych
o likvidaci OKD v tomto konkrétním případě nerad hovořil.
Nicméně samotná stávka způsobuje výpadky v produkci, neschopnost plnit obchodní závazky a z tohoto pohledu opravdu může být velmi nebezpečná
a dokonce někdy i likvidační.
Velmi citlivě vnímáme všechny důvody, pro které byla stáv-

Na postu výkonného ředitele jste vystřídal Dala R.
Ekmarka, který se od 1. února stal generálním ředitelem.
Jaké strategické úkoly jste
po něm převzal k vyřízení či
realizaci?
V této chvíli není nic důležitějšího než dokončení rozpočtu
OKD a zdrojů jeho financování. Od toho se bude odvíjet další strategie a budoucnost firmy. Rozhodně ale budu usilovat, aby se v nejbližších dnech
uklidnila situace mezi zaměstnanci OKD ohledně současných
nejistot. Máme za sebou první dva měsíce roku 2016 a velmi rád konstatuji, že naše cíle
v oblasti bezpečnosti, výroby,
prodeje i ekonomiky jsou plněny. Vím, že úkoly na všech úrovních řízení jsou dnes složité.
Nezapomínejme proto, prosím,
na to nejdůležitější – na vaši
bezpečnost.
Ivo Čelechovský

Z OKD
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Uhlí nakopané na Lazech
sypou rovnou do vagonů

Slovo manažera

Miroslav
Mencner
manažer odbytu
Závodu úpraven

FOTO: Radek Lukša

Na povrchovou skládku,
mezičlánek expedice,
nyní míří minimum
těžby. Úpravárenský
závod šetří peníze
za provoz nakladačů
i za elektřinu: omezil
provoz pásových
dopravníků
DARKOV – Využití mezičlánku v podobě povrchové skládky při přesunu uhlí vytěženého v lokalitě Lazy
minimalizovalo vedení Závodu
úpraven společně s Důlním závodem 1. Od února ho začali sypat
přímo do přistavených vlakových
souprav.
„Jedná se o těžné uhlí energetické zbylé po odtřídění hrubého
prachu a selektivní netříděné koksovatelné uhlí. Ty produkty jsou
odváženy ke konečnému zpracování na ostatní lokality ZÚ, převážně úpravny Darkov a ČSM,“
informoval Radim Pavlík, který

Rút Rendlová v úpravárenském velíně v lokalitě Lazy.
velí úpravně na Darkově i Lazech.
Zde je v provozu už jen třídírna,
skládka, expedice. Objemy těžby z této lokality jsou srovnatelné,
ne-li nižší, než je expedice lazecké
úpravny.
Přebytky vytěženého uhlí byly
dopravovány přímo na skládku,
odkud putovaly k dalšímu zpraco-

Na povrchové skládce mají nakladače stále dost práce.

Většina vytěženého uhlí se sype rovnou do vagonů.

vání nakladače. A provoz běžnévání. „Teď se snažíme uhlí přidrho typu nakladače Volvo 180
žet co nejvíce v dole, vyustojí skoro patnáct stožíváme kapacity důlvek na hodinu. Teď už
ních
zásobníků.
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Continuous
Neobešlo se to, jak
Improvement.
upřesnil, bez spolupráce úpraPracoval na ní optimalivárenského velínu na Lazech
zační tým ZÚ číslo 1 pojmenovaný Přepravné v OKD a mimotěžební zdroje, vedený náměstkem
pro logistiku Jiřím Pospíšilem.
Snižování energetické náročnosti
Ke členům patři logistik Dalibor
Jekielek, dispečer Radomír Klvač
Výrobní náměstek Jiří Waclawik, vea pracovník expeditu Pavel Firla.
doucí elektriﬁkace ZÚ David Kývala,
Činnost koordinovali také s CI tývedoucí oddělení energetiky Miromem ZÚ číslo 7, který řeší spotřeslav Čarnecký, vedoucí výroby úpravbu elektrické energie.
ny ČSM Tomáš Kwašný, technolog
Úspory se projevily hlavně
úpravny Darkov Zbigniew Konesz
na přepravném. „Ze skládky rea mistr elektroúdržby Martin Šmída
deponovaly uhlí zpět ke zpraco-
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s dispečinkem DZ 1, který je pro
tuto spolupráci klíčový.
„Těžbu denně koordinují naše
velínářky Rút Rendlová, Šárka
Fečkaninová, Eva Zemánková
a Monika Pytlíková. Musím jim
za to jménem ZÚ poděkovat.
Rovněž velký dík patří dispečerům DZ 1, kteří svým vstřícným přístupem koordinují těžbu a využívají kapacitu důlních
zásobníků ve vazbě na následné zpracování na úpravně,“ dodal vedoucí úpraven Darkov
a Lazy.
Radek Lukša

působí v optimalizačním týmu č. 7,
který se zabývá snižováním energetické náročnosti ZÚ. „Denně sledují
spotřebu elektrické energie ve vazbě
na vsázku do úpravny a tento zásah
při odtěžování na Lazech rádi přivítali,“ zdůraznil Pavlík.

Vážení spolupracovníci,
od začátku roku jsme již vyexpedovali ze Závodu úpraven
ke koncovým zákazníkům
1,1 milionu tun výrobků
a v progresi plníme stanovené
odbytové režimy.
V praných druzích, které
jsou nejdůležitější z hlediska tržeb, jsme expedovali
727 tisíc tun, přičemž větší
polovina, skoro 400 tisíc tun,
byla expedována z úpravny
Darkov. Za tyto výsledky
bych chtěl poděkovat všem
zaměstnancům Závodu
úpraven a spolupracovníkům
z obchodu, také dodavatelské
přepravní ﬁrmě AWT, protože
jedině dobrá koordinace
přináší dobré výsledky.
Úkolem dnešních dnů je pro
nás všechny cíl maximálního
snižování nákladů. Pro Závod
úpraven je nejdůležitější a největší nákladovou položkou
přepravné. Naším cílem je
zamezit zbytečným převozům
uhlí, a to dobrou organizací
přistavování vagonů a spoluprací s důlními závody při těžbě. Každé zbytečné skládkování uhlí zvyšuje náklady o 40
až 50 korun na jednu tunu.
Druhým úkolem je snižování
nákladů na energie. Tady se
musíme zaměřit na maximální
využívání výkonů prádel a tím
snižovat spotřebu energií
na jednu vypranou tunu uhlí.
I tady je rozhodující dobrá
spolupráce s doly při načasování těžby skipem, využívání
kapacit zásobníků v dole
i na úpravnách pro zamezení
chodu strojů naprázdno.
Doufám, že všichni pracovníci Závodu úpraven si plně
uvědomují důležitost těchto
cílů a zapojí se svými nápady
a iniciativou k dosažení co
nejlepších výsledků.

Priority závodu – bezpečnost a technologická kázeň
Předáci úpravářů se
setkali poprvé v roce
2016 s vedením. Kromě
hodnocení uplynulého
období se probíraly
i budoucí měsíce: trend
snižování nákladovosti
musí pokračovat

né situaci v OKD na počátku roku.
Náměstek pro logistiku Jiří
Pospíšil navázal na slova ředitele o nákladech na „vlečkov-

né“ a manipulaci na skládkách,
které činí více než 1/3 všech nákladů ZÚ. Seznámil s plánem
těchto nákladů, který je pro rok
2016 o pětinu „přísnější“. Dále
naznačil cesty, které vedou
k plnění tohoto náročného plánu: minimalizovat „skládkování“ a využívat racionálně mechanismy, které na skládkách

Inovátorská jednička závodu Martin
Šmída.

Miroslav Delong z vodního prádla
Darkov.

FOTO: Závod úpraven

ORLOVÁ – Poděkováním za práci
v loňském roce, který skončil vyrobením více než osmi milionů
tun uhelných sortimentů, začala v pondělí 29. února v myslivecké hájence v Orlové první letošní
porada předáků a vedení Závodu
úpraven (ZÚ). Kromě zhodnocení uplynulého období na ní zazněly plány pro nadcházející měsíce
a ocenění se dočkali nejlepší pracovníci i provozy.
„Díky za výsledky ve výrobě
a expedici v roce 2015 patří všem
zaměstnancům provozů úpraven.

„Situace není
jednoduchá! Je
proto zbytečné
rozbíjet vztahy
mezi zaměstnanci,
například v poslední
době se množícími
vulgarismy,“ nechal se
slyšet ředitel ZÚ.

Radim Pavlík (druhý zleva) s předáky a mistry nejlepšího úpravárenského provozu.
Stagnující vývoj na trzích s uhlím,
jakož i další aspekty, nás v tomto roce nutí i nadále pokračovat
v nastaveném trendu snižování
nákladů. Zejména se jedná o náklady na „vlečkovné“ a manipulaci na skládkách a na energie, kde

mnohdy i jednotlivec může svým
přístupem tyto náklady ovlivnit,“
prohlásil ředitel Václav Kabourek
s tím, že svolání porady se o měsíc
opozdilo vzhledem k ne zcela jas-

Jedničky v posledním kvartále

Nejlepší pracovníci, chybí pouze Marek Pospíchal, který čerpal dovolenou.

• nejlepších výsledků ve výrobě
dosáhl provoz úpravny Darkov
vedený Radimem Pavlíkem
• nejlepšími pracovníky se
stali Martin Jonáš z třídírny
ČSM, Alena Dudová z odbytu
na Lazech, Marian Wawrzacz
z odkamenění na Darkově
a Marek Pospíchal z elektroúdržby Paskov
• nejefektivnější nápad CI podal Martin Šmída, elektromistr
z úpravny Darkov
• nejlepší předácké pracoviště
vedl Miroslav Delong, předák
vodního prádla na Darkově

pracují.
Vedoucí odboru BOZP ZÚ
Martin Sedláček zhodnotil uplynulý rok v oblasti bezpečnosti
a hygieny práce. „Evidovali jsme
celkem šest úrazů. Ačkoliv se
může zdát toto číslo nízké, je třeba
zdůraznit, že předloni se jich stalo jen pět. Jako nejčastější zdroj
pracovních úrazů na ZÚ je stále
chůze a manipulace s břemeny.“
Apeloval i na udržování pořádku na pracovištích, správné ukládání náhradních dílů a materiálu
na plochách objektů ZÚ, udržování bezpečných cest pro chůzi.
O termínech plánovaných výlukových prací v roce 2016 v jednotlivých provozech úpraven i dodavatelských ﬁrmách, které se mají
podílet na opravách technologických celků, informoval výrobní
náměstek Jiří Waclawik. Zmínil
i náklady na energie, kdy vloni
došlo na ZÚ k jejich překročení.
„Zde mohou svým rozhodováním
mistři, předáci a obsluhy velínů
do značné míry ovlivnit tyto náklady,“ poznamenal.
A kvalitu vyráběných produktů stejně jako zvyšující se nároky odběratelů na čistotu výrobků zdůraznil vedoucí OŘKJ
Zdeněk Piech: „Technologická
kázeň je prioritou. Nemůžeme
připustit vůbec žádnou kvalitativní chybu prodávaného uhlí!“
Doplnil, že kromě dodržení základních jakostních parametrů
(voda, popel), což je samozřejmostí, zákazníka zajímá také zrnitostní složení, manipulovatelnost a cizí předměty ve výrobku
(toto mohou ovlivnit i důlní zaměstnanci neodhazováním smetí do rubaniny).
Radek Lukša
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Přípraváři z jedničky
šetří stále více
Úspory nejvíce ovlivňuje
využití TH výztuží
z plenění dlouhých
důlních děl. Loni bylo
získáno a renovováno
9380 TH kompletů

Manažer Continuous Improvement Rostislav Volek hodnotil uplynulý rok 2015.

Bez zaměstnanců není ﬁrma
ﬁrmou a OKD si váží nápadů
svých lidí! Proto program
trvalého zlepšování
pokračuje i v letošním roce.

Continuous Improvement soustředit
hlavně na plán inovací a standardizaci nápadů.
„Obojí je velmi důležité. Plán
inovací je rozpracovaný a přístupný
pro většinu pracovníků. Jsou tam
nadelegována rozhodující témata
ČSA – Celkem 699 nápadů podali
a projekty od samotného
v roce 2015 důlní i povrvedení společnosti OKD,
choví zaměstnanci naší
podle toho, kde nás
těžební společnosti.
tzv. nejvíc tlačí
Vyprodukované
bota. Co se týče
finanční přínosy
standardizace
se blíží částce 98
nápadů, cílem je
milionů korun,
dostávat drobné
z toho téměř
acích
v
o
š
p
le
z
Tolik
projekty
z jedné
deset procent
i
n
lo
ylo
nápadů b KD.
lokality na drušlo na odměny
O
hou. K tomu slouží
pro inovátory. To
podáno v
evidence nápadů na injsou některé z údajů
tranetu ve složce CI, která
od manažera Continuous
je dostupná všem s přístupem
Improvement (CI) Rostislava
k samotnému intranetu,“ oznámil
Volka.
manažer CI plány pro rok 2016.
„Přestože bylo podáno téměř
„Nadále také podporujeme nápady
o tři stovky nápadů méně než v roce
zaměstnanců dělnických profesí,“
2014, ekonomický přínos byl o pět
ubezpečil Volek.
milionů korun vyšší. Nesmíme však
Z celkového pohledu zůstává
usnout na vavřínech. Je třeba být
motivační program pro letošní rok
stále lepší, i když na druhou stranu
beze změn včetně mimořádného
je to čím dál složitější. Jednak počet
prosincového losování. Za podaný
pracovníků klesl o téměř tisícovnápad inovátor obdrží obvyklých
ku, a za druhé už nemáme tolik
1000 korun a další případné navýnových technologií, takže dochází
šení po konečném vyhodnocení.
k přirozenému poklesu,“ říká Volek
a dodává, že letos se bude program
Adam Januszek
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Polsko hodlá
postavit uhelné
elektrárny za stovky
miliard
VARŠAVA – Polsko se chystá
v příštích letech investovat více
než 300 miliard korun do výstavby nových uhelných elektráren.
Jejich úkolem bude podle nového
ministra energetiky Krzysztofa
Tchórzewského zajistit dostatek
energie, až budou uzavřeny
stávající zastaralé zdroje.
Nová polská vláda Beaty
Szydlové hodlá energetiku v zemi
v příštích desetiletích opřít
především o uhlí a jádro. Vzhledem
k tomu, že v Polsku pomalu končí
životnost zastaralých hnědouhelných a černouhelných elektráren,
je třeba stavět nové. Do roku 2020
mají být dle plánu uvedeny do provozu zdroje o celkovém výkonu
6,5 gigawat, do roku 2030 potom
téměř dvojnásobek. Ve velké většině půjde o černouhlené bloky.
V rozhovoru pro polský
deník Rzeczpospolita ministr
Tchórzewski potvrdil, že výstavba
uhelných bloků je pro vládu prioritní. Za stejné peníze totiž lze
získat až čtyřnásobek výkonu než
z jádra. „Vybudování atomové
elektrárny o výkonu 5 gigawatt
nás bude stát 50 miliard zlotých
(přes 300 miliard korun), za stejné peníze můžeme získat 20
gigawatt z uhelných bloků,“ uvedl
ministr, který odhadl potřebné
investice do nových zdrojů až
na 60 miliard zlotých (zhruba
370 miliard korun). Tchórzewski
rovněž zdůraznil, že je zastáncem
decentralizované energetiky
a chce do budoucna plánovat
výstavbu nových zdrojů podle
potřeb sítě.
iuhli.cz

Jak informoval Petr Glas, vedoucí výroby příprav DZ 1, už
loni se jim podařilo snížit plánované náklady na jeden vyražený metr důlního díla o 938 Kč –
z 25 905 Kč na 24 967 Kč. Při vyražení 22 040 metrů (135 metrů nad byznys plán) tak proti předpokladům spotřebovalo
o 20 673 520 korun méně. Letos
mají vyrazit 14 065 metrů důlních děl, přičemž by jim na jeden
metr mělo stačit 21 939 Kč, tedy
o 3028 Kč méně, než byla loňská skutečnost. „Víme, v jak těžké finanční situaci se naše těžební společnost nachází. Chápeme
také nezbytnost poklesu plánovaných výkonů o 7975 metrů
při významném snížení nákladů. Proto uděláme všechno, abychom uvedené parametry splnili,” říká Glas. Jak toho chtějí
dosáhnout? Především omeze-

Hlavní úspory přípravářům přinese používání renovovaných TH výztuží z vypleněných starých důlních děl.

Středisko příprav DZ 1 vedené Petrem Glasem musí
snížit náklady na jeden vyražený metr důlních chodeb
v porovnání se skutečností loňského roku o 3028 Kč.
ním nákupu nových TH výztuží
a používáním renovovaných TH
kompletů.

výztuže a další vytříděný materiál pak podle požadavků razicích
kolektivů co nejrychleji dodáváme do činných čeleb,” vysvětluje vedoucí výroby příprav s tím,
že letos chtějí vyplenit 8800 metrů důlních děl – v lokalitě Darkov
5800 metrů a v lokalitě Karviná
3000 metrů.

Chtějí vyplenit 8800 metrů
starých chodeb
„V našem středisku příprav jsme
znovu vytvořili speciální plenicí
četu a na 10. patře lokality Darkov
obnovili činnost rovnací stolice
výztuží. Třídíme a znovu používáme také drobný materiál – rozpínky, šrouby, drátový materiál, boční kotvení, pásovou konstrukci a podobně. Přerovnané

Jsou připraveni
technicky i odborně
Předsevzetí jsou to náročná,
odhodlání velké. Jenže se mohou dostavit komplikace. „To je

pravda. O překvapení v dole nikdy není nouze,” uvědomuje si
Glas a upřesňuje: „Plnění našeho byznys plánu mohou negativně ovlivnit především důlní otřesy a nepředvídatelný geologický
vývoj – tektoniky a eroze. Tyto
neovlivnitelné skutečnosti by nás
přinutily ke snížení postupu ražeb. Nicméně po stránce technického vybavení, jakož i lidského
potenciálu jsme dostatečně vybaveni na to, abychom parametry byznys plánu, včetně uvedeného snížení nákladů na ražbu,
splnili,” uzavírá s tím, že v lednu při vyražení 1455 metrů důlních děl činily náklady na jeden
metr 20 597 Kč, tedy o 1342 korun méně, než jim určuje plán.
Josef Lys

Hledáme recept na omezení úrazů
Jak to děláte, že
dosahujete v oblasti
bezpečnosti práce tak
dobrých výsledků?
Ptali jsme se hlavních
předáků rubání
KARVINÁ – Mezi oceněnými za výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v období 2. pololetí loňského roku byly mj. dva rubáňové kolektivy Důlního závodu 1 – hlavních předáků Zbyňka
Rzidkého a Tadeusze Szweda.
S nimi jsme hovořili o tom, co
všechno dělají pro zajištění bezpečnosti na svém pracovišti, respektive v kolektivech.

jem hlídat, myslet na bezpečnost
a své zdraví. Zatím to jde. Letos
nemáme úraz. Zdůrazňuji, že
prioritou je pořádek na pracovišti. To je základ bezúrazové práce.
V této oblasti sehrávají velkou roli
také technici a samotní směnoví
předáci. A také bych rád zdůraznil účinnost bezpečnostního školení v podobě tak zvané šokové terapie. Popis příčin a průběhu těžkých a smrtelných úrazů na šachtách, včetně fotograﬁí, ve mně,
a jsem přesvědčen, že také v jiných
posluchačích, zanechal nesmazatelnou stopu a zkušenost. V praxi
jsem byl u několika těžkých úrazů, včetně smrtelného. Nicméně
časem člověk takový nepříjemný

Zbyněk Rzidký
O bezpečnosti, nutnosti respektovat bezpečnostní předpisy, udržovat pořádek na pracovišti, dávat
si pozor na hrozící nebezpečí, nic
nepodceňovat... o tom hovoříme
neustále, omíláme toto téma před
zahájením každé směny – na desetiminutovkách – stále dokola.
Velmi důležité je jednotlivé směny
správně sestavit. Každá činnost
v dole si vyžaduje patřičnou kvaliﬁkaci. Ti zkušenější musí sledovat činnost těch druhých, navzájem se hlídat, sledovat okolí, dívat
se, co právě dělá jeho kolega, zda
nepřehlédl nějaké nebezpečí, případně zda při své práci neohrožují jeden druhého. V současné době
je to o to těžší, že se mi v kolektivu
snížil počet lidí. Kdysi jsme měli
až 133 havířů, teď jich mám pouze
103. Z toho je momentálně 15 procent na nemocenské. O to více se
musíme otáčet, o to více se navzá-

zážitek z hlavy vytěsňuje. Je dobře
si tyto odstrašující případy připomínat. Člověk je pak obezřetnější,
opatrnější a hledí na práci v dole
s větším respektem a pokorou.
Podle mého názoru by takovým
školením měli projít snad všichni
důlní zaměstnanci OKD.

Tadeusz Szwed
To, co říká Zbyněk, je stoprocentní pravda. Také v našem kolektivu
před každou šichtou o bezpečnosti hovoříme. Diskutujeme o úrazech, které se přihodily, rozebíráme jejich příčiny, řekneme si, jak
vypadá pracoviště po předchozí
směně, jaké úkoly na osádku čekají. Každý z havířů chce po prá-

FOTO: JJosef Lys

Ze světa

Mají za úkol ušetřit
na metru 3028 Kč

FOTO: Josef Lys

Continuous Improvement v roce 2015?
Výrazný ekonomický přínos inovátorů

KARVINÁ – Není tajemstvím, že
produkce uhlí z OKD se v průměru prodává za cenu nižší, než jsou
náklady na jeho vydobytí. A naděje, že jeho cena na světových trzích v nejbližší době poroste, je
velmi malá. Jedním z řešení této
nepříznivé situace je snižování
nákladů na tunu nakopaného uhlí.
K tomu mají co říci také přípraváři. Ti z Důlního závodu 1 vyhlásili
rok 2016 rokem úspor.

Tadeusz Szwed.

Zbyněk Rzidký.

ci ve zdraví a bez úrazu vyfárat.
Proto je třeba si v dole dávat pozor, být obezřetný, soustředěný,
příliš nespěchat, pracovat s rozvahou a sledovat také, co se děje
kolem něho. Velmi důležité je přijít na šichtu odpočatý a být v pohodě. Nelze dopustit, aby v kolektivu pracoval někdo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
Ohrožoval by nejen sebe, ale také
ostatní. Tací u nás nemají místo. O nutnosti pracovat bezpečně, dodržovat technologické postupy, používat ochranné pracovní pomůcky, udržovat pořádek
na pracovišti atd. je třeba hovořit
neustále. Jinak mají lidé, ve snaze udělat co největší výkon, tendenci sklouznout do rutiny, ob-

cházet předpisy, zjednodušovat si
práci. To však bývá na úkor právě
bezpečnosti. Proto je tak důležité na tyto tendence upozorňovat,
navzájem se hlídat, udělat si čas
na sledování toho, co se děje vedle,
v okolí pracoviště. Nelze vyjmenovat všechna opatření, která vedou
k omezení příčin úrazů. Nelze ani
předvídat veškerá nebezpečí číhající na havíře v dole. Člověk v podzemí musí být připraven na všechno a reagovat adekvátně na vzniklou situaci, využít při tom všech
svých zkušeností, technických
prostředků i ochranných pracovních pomůcek. Vždyť nejdůležitější je zdraví a lidský život.
Připravil: Josef Lys

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Hrdý otec fotbalistů ze strojního
úseku vybavování a likvidace
Parket Domu PZKO v Havířově-Bludovicích hlásil: Obsazeno!

Večírek neměl chybu
Tradiční setkání důchodců Dolu
Dukla naplnilo kapacitu sálu
do posledního místa, dokonce
se ještě přidávaly stoly. I to
svědčí o oblíbenosti této
akce mezi seniory – bývalými
zaměstnanci havířovské šachty

FOTO: archiv

KARVINÁ − Holzerovi jsou fotbalová
rodina se vším všudy! Otec David
je bývalý fotbalista, oba synové
také kopou do „kulatého nesmyslu“ – a navíc velmi dobře. A aby
toho nebylo málo, tak jejich babička provozovala u hřiště ČSAD
Havířov hospodu, kde starší a známější Daniel s fotbalem začínal.
Bezpochyby je zajímavé, že právě Daniel hraje za A-tým Baníku
Ostrava a Jan za starší žáky U15
v MFK OKD Karviná. „Nikdy mi
nešlo o to, aby oba hráli za každou
cenu v jednom klubu. Dan přišel
do Baníku někdy v osmi letech,
všechno tehdy zařídil Karel Kula,
jedna z legend Baníku a v současnosti generální manažer a trenér
druholigového Třince. O Honzu
se Baník také zajímal, ale Karviná
byla rychlejší a pružnější.
Postupem času mi navíc přišlo, že
Karviná má lepší tréninkové podmínky, což se nedávno potvrdilo,
když právě tam na úkor Ostravy
vznikne od září Regionální fotbalová akademie,“ říká Holzer starší, který ve společnosti OKD pra-

FOTO: Josef Pintér

Své syny David Holzer
podporuje a je rád, že
se jim daří. Starší Daniel
si dokonce vyzkoušel
roli kapitána Baníku,
mladší Jan bojuje o místo
v mladším dorostu Karviné

Společně se syny – vlevo Daniel, vpravo Jan.
cuje už třiadvacet let – tři roky
na povrchu, dvacet pod zemí.
Velkým tématem rodinných
rozhovorů byly problémy ostravského klubu. Situace za vlády už
naštěstí bývalého majitele Petra
Šafarčíka byla totiž velmi špatná. „Hra otřesná, diváci nechodi-

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Sport má David Holzer v krvi.

li a do toho problémy s ﬁnancemi.
Ale blýská se na lepší časy a pevně věřím, že s příchodem nového
majitele pana Brabce bude všechno mnohem lepší. Zatím to vypadá
dobře,“ tvrdí David Holzer.
Názor má i na užší spolupráci Karviné s Baníkem díky Janu
Wolfovi, kterého si Václav Brabec
vybral jako předsedu představenstva FC Baník Ostrava. „To by
mohlo fungovat. Záleží, jaké si nastaví priority. Ale podle mě dobrý tah,“ usmál se. Další velká diskuse se doma vedla na téma, proč
Daniel často nastupoval na pozici
levého obránce, když to není jeho
post a necítí se na něm tak silný.
„To jsme opravdu doma hodně řešili, někdy i docela nahlas. Já
tvrdím, že pro Dana to byla dobrá zkušenost, vždyť hrál ligu, naši
nejvyšší soutěž. Samozřejmě tam
měl rezervy, ale každý ligový zápas je pro něj velké plus i s výhledem k reprezentačním pozvánkám. Kdyby nehrával, tak by zřejmě ani moc nejezdil na reprezentační srazy,“ vysvětluje Holzer
a jedním dechem doplňuje, že věděl o spoustě negativních komentářů z různých diskusí a sociálních sítí. „Pro rodiče to určitě není
nic příjemného, ale tak to prostě
v dnešní době chodí,“ mávl rukou.

Ale blýská se na lepší časy –
jeho syn byl v prvním jarním domácím zápase kapitánem týmu
a navíc vstřelil první gól, čímž nastartoval Baník k nečekaně hladké výhře 3:0 proti Zlínu. Že by ještě pokus o záchranu? Otec Holzer
je optimistou. „Jasně, odstup je
velký, ale je to sport a stát se může
všechno. Určitě tedy nesdílím názor veřejnosti i samotného trenéra, že sestup je nevyhnutelný. Co
se týče mladšího Honzy, tak ten je
v přípravě s kategorií U16, i když
správně by měl být v patnáctce.
Říkal mi, že o místo v týmu mladšího dorostu ještě pořádně zabojuje,“ doplnil.
Adam Januszek

HAVÍŘOV − O tom, že se horničtí
důchodci umí bavit, není pochyb.
Dokazuje to zcela zaplněný
sál domu PZKO v Haví řověBludovicích, kde se poslední
únorovou sobotu potkali bývalí
zaměstnanci Dolu Dukla, jejich
blízcí a kamarádi. K tanci a poslechu zahrálo Duo Elton.
„Měli jsme absolutně plno,
všech 180 míst bylo už během
ledna vyprodáno. Z toho mám
pochopitelně velkou radost,“
podotkl předseda Klubu důchodců Dolu Dukla Antonín Čejka,
kterého potěšilo několik věcí –
mezi důchodce zavítala řada
mladších lidí, téměř polovina,
a v neposlední řadě také Duo
Elton, které si návštěvníky získalo
už minulý rok. „Právě mladí mě
ohromně potěšili. Každoročně
se na náš večírek těší. A Zdeněk
Ryška z Duo Elton? Ten to prostě

Vizitka Davida Holzera
Pro šachtu se vyučil a nejprve
pracoval na povrchu v lokalitě
Lazy. V roce 1996 přešel na Důl
9. květen, následně plynule
pokračoval na Darkově. V OKD
je zaměstnán už třiadvacet let,
momentálně pracuje ve strojním úseku vybavování a likvidace v lokalitě Darkov DZ 1. Je
ženatý, společně s manželkou
Renatou bydlí v Havířově a mají
dva syny.

Duo Elton tvoří z poloviny bývalý zaměstnanec Dolu Dukla Zdeněk Ryška.

umí. Parket byl během celého
večera neustále obsazený,“ chválí
bývalého zaměstnance Dolu
Dukla předseda Antonín Čejka.
Nechyběl ani bohatý doprovodný program s kulturními vložkami, široká nabídka občerstvení
a tombola. Mezi návštěvníky
večírku se objevila vůbec poprvé
kulturní referentka Spolku svatá
Barbora Zdenka Bínová. Té se
podle jejích slov na akci příliš
nechtělo, ale nakonec nelitovala.
„Bylo to tak fajn, že jsem zůstala
v příjemné společnosti až do zavíračky, to znamená do třetí hodiny ranní. Nebyl důvod jít domů,“
smála se. „Důchodci se opravdu
umí bavit. Do jednoho byli hezky

„Moc jsem se bavila
a celý večer si
užila v kruhu svých
kamarádů a známých,
které jsem nějaký
čas neviděla,“ řekla
Zdenka Bínová,
která v Dole Dukla
pracovala dohromady
42 let.
oblečení a opravdu celá akce
měla důstojný a milý průběh.
Moc jsem se bavila a celý večer
si užila v kruhu svých kamarádů
a známých, které jsem nějaký
čas neviděla. Určitě dorazím
i příští rok,“ dodala Bínová, která
na této dnes již utlumené šachtě
pracovala dlouhých dvavačtyřicet let.
Příští setkání je naplánováno
a má už dokonce i pevný termín.
„Sejdeme se klasicky poslední
únorovou sobotu, tedy 25. února
2017 na stejném místě. Věřím, že
opět budeme mít plno a společně
si náš večer opět dosyta užijeme,
ostatně jako každý rok.
aja

Jarynovi straši v lebeni
„Tak co, ty Sybylo!? Už si prorokoval,
že zima skoňčila a jaro že je za dveřami
a přitym už od ponděli v celym Česku
vali snih a ludě se bala zpatki do zimnikuv a kožuchuv aby nězmrzli! A něbudě to celky žadoň inši. Bo rosničky
v televizi pravili, že ešče větši sněhova
hruza se včil přesuva z Čech do Moravy
a Slezska. Tuš se mame na co těšiť! A ty
o jaře a sněženkach…“ obul se v utery
Na Upadnici Antek do Poldka. Ten sice
chvilu cosik brblal o tym, že ty sněženki
fakt kvitnuť viděl, ale bylo jasne, že
na Antka něma. Přišlo mi ho luto, tuš sem
se vmontnul do teho ich hovora, vlastně
Antkoveho monologa: „Vy se tu přežiratě
o zimě a jaře a život vam utika mezi

prstami. Každy už mame smrť na jazyku,
ale furt se budeme štengrovať tajak mali
synci. Vemtě se teho přerovskeho, kdysik
velmi oblibeneho zpěvaka Pavla Novaka.
To byl borec! Osum rokuv bojoval s tym
hajzlem rakovinu až mu nakonec podlehnul. Celych tych osum rokuv něbrblal,
ale chodil mezi lidi, zpival dospělym a aji
děckam, napsal dvě knižki o te zasrane
němoci. Či se s kim přežiral, kdy budě
jaro? Žil naplno! Nebo se zebertě mistra
Gotta či tu herečku Maciuchovu. Bojuju
s rakovinu a něbrblaju!“ Chvilu bylo
ticho, až se Jaryn rači zas vratil k temu
jaru: „Chlopi, mi už tež asi začina strašiť
v lebeni! Po tym loňskim roku, kdy sem
nezavadil ani o ten hřib podpapiřok mam

doslova hřibove halucinace. Ja už vam
ani v noci nědokažu dospať. Každy
den mě budi jeden a tyn samy sen:
zvoni budik, ja stavam, oblikam
se, beru košik, nožik a svačinku
a idu do lesa na hřiby! Vitě jak mi je,
když se potym proberu, kuknu z okna
a vidim tu bilu hruzu?! A navic: když sem
sam doma, tak se začnu čučeť do kalendařa, na kere dni vychaza uplněk, bo
vtedy hřiby rostu nejvic! No co pravitě,
neni to na psychiatra?“ „U tebe je to, ty
hřibovy fantome, naprosto, ale naprosto
normalni! Enem se představ, že by si
v noci ve sně chodil za babami a ešče
k temu bys ze spaňa srozumitelně mluvil!? To by ta tvoja řadila!...” smjal se mu

Poldek ku keremu se hned přidal Erďa:
„Za babami sice něchodi, ale moch by
dopadnuť jak ten chlop, co se pořad
v noci pochcaval. Šel s tym do dochtora
a pravi: Každu noc za mnu chodi taki
skřitek a řika mi, až se s nim idu
vychcať. No a ja idu a potym
se zbudim pochcany. Co mam
robiť? – Nic! Stačí, když
tomu skřítkovi řeknete, že už
jste močit byl! Chlop přišel
na druhy den a pravi: To stě
mi dal! Ja sem temu skřetovi řek, že už sem močiť byl
a un mi pravil, až se s nim
idu vysrať! Fajne, ni?“
Tuž zdař buh, vaš Lojzek
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Panorama

Terminál na Hranečníku, men
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Změny se dotkly
také linek vedených
z měst Karviná, Orlová
i Havířov. Do budoucna
se počítá s ekologickým
cestováním do centra
Ostravy – pouze
tramvajemi či trolejbusy

Parket doubravského Národního domu byl téměř nepřetržitě obsazený.

Banické šibřinky zakončily plesovou sezonu
tradičním tahákem byla tombola
s mnoha zajímavými cenami, mezi
kterými nechyběl například vyhlídkový
VIP let balonem pro více osob, kancelářská židle, trika a další ceny.
„K poslechu a tanci nám zahrála
oblíbená skupina Fakt band. Hraje
všehochuť, takže každý návštěvník
si přišel na své,“ uvedl spokojeně
za organizátory Peter Szabó.
aja

FOTO: Radek Lukša a archiv

DOUBRAVA – A je po všem! Hornická
Doubrava se tradičně akcí místního
Baníku OKD rozloučila s plesovou
sezonou, která se zcela jednoznačně
vydařila.
Vyprodaný fotbalový ples
v Národním domě se poslední únorovou sobotu rozjížděl pozvolna, ale
nakonec stál rozhodně za to. Tančilo
se a lidé se bavili hluboko přes půlnoc,

ANKETA:

3–5

Chodíte se bavit a tancovat na plesy pravidelně?
Jiří Lincer, sekretář Baníku OKD
a předseda OFS Karviná
„Každý rok se
účastním
jednoho až dvou
plesů. Letos
jsem byl ještě
v karvinském
Obecním domě
Družba na plese Karvinské hornické
nemocnice. Jednou za dva roky také
zajdu tady v Doubravě na Myslivecký
ples.“
Pavel Krsek, starosta Doubravy
„Přijít mezi lidi
a pobavit se je ta
lepší stránka
mojí práce. Navíc
s manželkou
máme plesy rádi.
Letos jsme se
zúčastnili všech akcí u nás
v Doubravě a nechyběli jsme ani
na XIV. Reprezentačním plesu města
Orlové.“

OSTRAVA – Hranečník byl vždy v mysli obyvatel moravskoslezské metropole a návštěvníků především
z východní části kraje brán jako
dopravní uzel. Během uplynulého půldruhého roku prodělal v této
souvislosti podstatnou proměnu.
Město od devátého týdne zprovoznilo, na místě takzvané nácestné
zastávky Jáma Jan Maria na dřívější úzkorozchodné trati Moravská
Ostrava – Karviná, nový terminál.
„Důvodem rozsáhlé rekonstrukce tramvajové točny i autobusových
stanovišť, jakož i zřízení trolejbusového spojení, je snaha o efektivnějAutobusy končí, přestupuje se na tramvaje, ale je to jen kousek.
ší a ekologičtější městskou hromadPrůměrný interval odjezdu tramZ terminálu Hranečník zamířily
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38.
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val
zu jsou na Hranečníku dva
Koordinátor ODIS.
nové semafory,“ líčil mluvčí.
Hranečník se totiž stal konečNovinka v jízdném
Ostravská radnice vše podřídila
nou pro autobusy, které odtud dopro pravidelné cestující
hlavnímu cíli – mít v centru městnedávna pokračovaly dále. Musí
skou hromadnou dopravu pouze
se přestupovat. „Zajistili jsme ale
Lidé pendlující pravidelně na trase
v elektrické trakci. Tedy tramvapřímé tramvajové a nově i trolejHavířov – Ostrava mohou nově
jovou a trolejbusovou. „Dočasnou
busové linky do centrálních čásna uvedených linkách využívat
výjimku představují z Hranečníku
tí města a dalších důležitých dočipovou kartu ODISku a dlouhoautobusy linky číslo 38 a noční spopravních uzlů. Z nového terminádobých časových jízdenek ODIS,
je linky číslo 71,“ podotkl Albrecht
lu už není třeba na hlavní nádraží,
čímž mohou na jízdném uspořit až
s tím, že k přestupu stačí cestujícím
do Svinova či na Dubinu přesedat,“
300 Kč měsíčně.
ujít desetimetrovou vzdálenost.
sdělil Albrecht.

Ladislav Stachowicz, žákovský
trenér Baníku OKD
„Chodím
pravidelně
zhruba na dva
nebo tři, a to
nejen
v Doubravě, ale
díky manželce
i v Petrovicích u Karviné. Ještě si
něco pamatuji z tanečních, tak je
to dobré. Nejčastěji zavítám
na hasičský, fotbalový nebo
country ples.
Peter Szabó, organizátor plesu
a ekonom Baníku OKD
„Já chodím jen
na tento náš,
který společně
s předsedou
Jaroslavem
Frankem
organizujeme.
Přece jen už mám své roky,“ říká
s úsměvem.“

Výjimka pro cestující z Karviné a O
Lidé, kteří si v příslušném dni
prostřednictvím ODISky zakoupí jednotlivou jízdenku ze spoje autobusy
531 nebo 551 z Karviné nebo Orlové

ODIS zasahuje
HAVÍŘOV – Ostravský dopravní
integrovaný systém (ODIS) se od devátého týdne tohoto roku protáhl
až do hornické Stonavy. Zapojily se
do něj totiž i zbývající linky provozované ČSAD Havířov, a to:
446 Havířov – Šenov
451 Havířov – Orlová – Dětmarovice
452 Havířov – Orlová
453 Havířov – Rychvald – Bohumín
455 Havířov – Karviná, Doly

Koně z důlního vozíku nahradí
na rondelu před radnicí květiny
plastiku – vítězné dílo sympozia
uměleckých kovářů – instalovali.
Kůň je teď v areálu našich technických služeb, hledáme pro něj nové
umístění,“ oznámila mluvčí radnice
Moravské Ostravy a Přívozu Jana
Pondělíčková. Magistrát pravděpodobně nechá volný rondel osadit
květinovou výzdobou.

Z bývalé šachty zbyl stylový vjezd, ze správ
Nový dopravní terminál na Hranečníku, tramvaje míří do centra.

Místo šachty hotel od

Přesedalo se i dříve, vpravo úzkorozchodná, vlevo běžná tramvaj.

OSTRAVA – Nový terminál zprovoznili třiapadesát let poté, co v této
lokalitě skončila těžba černého uhlí.
Právě jí – tak jako velké části města
Ostravy – vděčí Hranečník za svůj
vznik a rozvoj.
Historické prameny dokládají,
že důl založil Johann Maria Wilczek
v roce 1852 a do přilehlé kolonie
budované postupně do roku 1926 se
nastěhovaly hornické rodiny čítající
dohromady okolo tisíce lidí. Na šachtě hned od počátku instalovali těžní
stroj a čerpadla poháněná párou.
Záhy začali těžit jámou v klecích,
kvůli vysokému výskytu metanu
doplnili výdušné oddělení parními
ventilátory. Později zde provozovali
i dva unikátní těžní stroje – ten z roku
1878 měl výkon 100 koňských sil,
jeho nástupce z roku 1909 dokonce
800 koňských sil. Hloubka těžní jámy
činila 453, větrní pak 198 metrů.
Uhlí kopali v nižších mocnostech slojí
a po vyrubání využitelných zásob
včetně zbytkových pilířů přišel konec.
To už Důl Jan Maria spadal pod Důl
Zárubek.
Zmizela dvaatřicet metrů vysoká
těžní věž i o osmnáct metrů vyšší komín kotelny. Dnes stojí z areálu prakticky pouze vjezd lemovaný sloupky
s hornickými kladívky a památkově
chráněné objekty strojovny a správní

uzi

FOTO: Adam Januszek

OSTRAVA – Po sídlu společnosti
OKD zmizela z centra Ostravy další
upomínka na havíře. Totiž důlní vozík
stylizovaný do těla koně – erbovního
zvířete města. Dílo mladých umělců
ze soukromé školy Ave-Art do poslední únorové neděle stálo na rondelu
před Novou radnicí.
„Město nám odejmulo pozemek, na který jsme vypůjčenou

Důlní vozík stylizovaný do těla koně už před radnicí není.

Panorama

Ruční výroba šperků je krásný
a zároveň náročný koníček

nší dopravní revoluce
Příměstské autobusové linky z Orlové a Karviné
 531 Hranečník – Petřvald – Orlová –
Karviná (všechny spoje končí
v terminálu Hranečník, zbylá část
trasy beze změny)
 532 ÚAN – Petřvald – Orlová –
Karviná (linka v OstravěVítkovicích vedena přes zastávky
Bivojova, Mírové náměstí
a Hlubinská, na zastávce
Vratimovská zajistí návaznost
na linku 445 do Ostravy–Poruby)
 535 Karviná – Dětmarovice –
Orlová – Petřvald – Ostrava
(zrušena, část trasy mezi Orlovou
a Karvinou přes Dětmarovice
nahradily spoje linky 539, spojení
z Orlové a Karviné do OstravyPoruby zajistí návaznosti
linek 532 a 552 na linku 445
na zastávce Ostrava-Kunčice,
Vratimovská)

Zpravidla několik hodin
zabere vyrobit jakýkoliv
doplněk pro dámskou
část populace. Výsledek
však pokaždé stojí za to

 551 Hranečník – Petřvald – Orlová
(všechny spoje končí v terminálu
Hranečník, zrušeno zajíždění na zastávku Orlová-Město, náměstí,
vybrané spoje mají na zastávce
Petřvald, pošta zajištěny návaznosti na linku 532 do/z zastávky
Ostrava, ÚAN)
 552 ÚAN – Petřvald – Orlová (linka
v Ostravě-Vítkovicích vedena přes
zastávky Bivojova, Mírové náměstí
a Hlubinská, v Orlové pak přes zastávku Město, náměstí, na zastávce Ostrava-Kunčice, Vratimovská
jsou zajištěny návaznosti na linku
445 do Ostravy-Poruby)

DARKOV – Manuální zručnost není
ve společnosti OKD záležitost výhradně mužské části zaměstnanců. Své o tom vědí i kolegyně jedné
z účetních Karly Mokrošové, která
vyrábí šperky. Nejprve to byla pouze zábava, obdarovávala tím rodinu, známé a kamarádky, ale po nějakém čase si z toho udělala oﬁciální živnost. O zakázky ruční výroby
nemá nouzi, lépe řečeno, nestíhá.
„Není vůbec jednoduché skloubit všechno dohromady, navíc i oči
si potřebují odpočinout od koukání
do počítače v práci. Výroba šperků
vyžaduje soustředění, preciznost,
cvik a trpělivost. Při této činnosti
vypnu, ponořím se do svého světa
a tvořím,“ směje se.

Pro nástup do autobusů z Ostravy
slouží stanoviště směrem na východ (Michálkovice, Petřvald,
Orlová, Karviná).

Příměstské autobusové linky ze směru Havířov

rlové
na Hranečník, mohou na tuto jízdenku jet také linkami 38, 71, 101, 107
a 110 v úseku Hranečník až na Most
M. Sýkory/Nám. J. Gagarina.

až do Stonavy
456 Havířov – Orlová, Lazy
457 Havířov – Stonava
459 Havířov – Stonava
466 Těrlicko – Albrechtice – Stonava
Ve všech autobusech ČSAD
Havířov, ČSAD Karviná a ARRIVA
Morava začalo platit jízdné ODIS pro
jednotlivé jízdenky v tarifní oblasti
Region, jednotlivé jízdenky v tarifní
oblasti Ostrava XXL i dlouhodobé
časové jízdenky.

 440 Hranečník – NH Zářičí –
Šenov – Havířov, Šumbark (nová
linka zajišťuje přímé spojení
šumbarských sídlišť s areálem
ArcelorMittal a terminálem
Hranečník)
 441 Hranečník – Šenov – Havířov,
Podlesí (všechny spoje stávající
zastávkové linky mezi Havířovem
a Ostravou končí na Hranečníku,
jezdí celotýdenně, přes den
v intervalech 20 min., v brzkých
ranních a večerních hodinách pak
do cca 30 min., nově v obou směrech obsluhuje zastávky Havířov,
Šumbark, bazén a Havířov,
Šumbark, u nádraží)
 442 Hranečník – Havířov, Podlesí
(nová linka zajišťující v přepravní
špičce pracovních dnů nejrychlejší možné spojení z centra
Havířova na Hranečník v intervalech cca 20 min.)
 443 ÚAN – Havířov, Podlesí (stávající zrychlená linka nově ve směru do Ostravy zajíždí k železniční
stanici Havířov, v přepravní špičce
pracovních dnů jezdí v intervalech
cca 20 min., její provoz je rozšířen
o spoje v pracovní dny večer,
směnové spoje celotýdenně
a víkendové noční spoje)
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 444 NH jižní brána – NH Zářičí –
Havířov, Podlesí (upraven jízdní řád
linky s ohledem na vytíženost, nově
v Havířově–Podlesí obsluhuje zastávky Okrajová u garáží, Hotel Merkur,
Nad Terasou a U Fontány Jitřenka)
 445 Poruba – Zábřeh – Havířov,
Podlesí (provoz rozšířen o ranní
pár spojů na 6 hodin do Poruby
a zpět, na zastávce Ostrava,
Kunčice, Vratimovská zajištěny
návaznosti na linky 532 a 552 pro
zajištění spojení Karviné a Orlové
s Ostravou-Porubou)
 735 ÚAN – Havířov – Těrlicko –
Třanovice – Český Těšín (nově
zařazena do ODIS i v úseku
Ostrava – Havířov)
 752 Hranečník – Havířov –
Těrlicko – Český Těšín – Třinec –
Jablunkov (o víkendech končí
spoje na zastávce Havířov, Město,
žel. st., v pracovní dny bude
z této zastávky většina spojů
pokračovat nejrychlejší možnou
trasou na Hranečník, linka je
nově zařazena do ODIS i v úseku
Ostrava – Havířov)

Plastové korálky? Nikdy!
S ruční výrobou šperků začala úplnou náhodou před sedmi lety, kdy
objevila knihu o výrobě drátovaných šperků. „Všemožně jsem začala dráty ohýbat a spojovat, ale
postupem času jsem se toho musela vzdát kvůli alergii na kovy.
Následně jsem zkusila šít korálky
pracnou a časově náročnou technikou beadweaving. Celý šperk se
postupně sešívá z drobných korálků a dalších komponentů do jednoho celku,“ zasvěcuje nás do taje
složité manuální práce Karla
Mokrošová.
Jejím nejoblíbenějším materiálem jsou japonské korálky TOHO
a Miyuki Delica, korálky nejvyšší kvality. „Ráda do kompozic zahrnuji známé české broušené perly
Preciosa a broušená skla Swarovski
pro jejich nezaměnitelný vzhled
a lesk. Nikdy nepoužívám a ani
bych nepoužila ve špercích plastové korálky, výjimku tvoří pouze vánoční ozdoby. Brzy totiž přichází

Nejvíce si Karla Mokrošová považuje soupravy „Vášeň“, kterou má nejblíže k sobě.
o lesk a jsou náchylné k poškrábání, čímž znehodnotí mou práci,“
vysvětluje.
Když se řeč stočí na časovou náročnost, zůstává člověk v úžasu.
„Jde o několik hodin čistého času.
Třeba náhrdelník, na který jsem
nejvíc pyšná a pojmenovala jsem
ho „Vášeň“, mi zabral sedmadvacet hodin. Vždycky ale záleží na velikosti a hlavně náročnosti konkrétního šperku,“ prozradila účetní OKD.

První úspěchy na sebe nedaly
dlouho čekat
Kromě samotné výroby šperků
je samozřejmostí i účast v různých soutěžích – všech se zatím
zúčastnila přes internet a slavila úspěchy. „Několikrát moje výtvory zvítězily v soutěži Šperk týdne, jednou dokonce Šperk do výlohy, kde skončil mezi pěti nejlepšími na třetím místě. Nejvíce jsem
pyšná na soupravu Vášeň, která
získala první místo hned dvakrát.
Absolutním pocitem štěstí byla

výhra v ČeskoSlovenské šperkařské výzvě se soupravou Provence.
Porotkyni se šperk zalíbil natolik,
že mě oslovila, abych vytvořila
návod do tvořivého dvouměsíčníku Koralki. I tyto úspěchy jsou pro
mě velkou motivací do další práce,“ usmívá se Karla Mokrošová,
která už vyrobila stovky šperků
a do budoucna má v plánu pořádat kurzy a také dodávat své šperky do kamenných obchodů, třeba svatebních salonů. K tomu
však potřebuje čas, víc vzorků
a prezentaci.
Velké poděkování věnuje hlavně
rodině, která ji všemožně podporuje a pomáhá jí. „Synové navrhli vzhled webových stránek, švagr
je podle návrhu vytvořil, dcera mi
založila tajně facebook a manžel
mi šperky fotí. Já si fotky pak sama
upravuji a vkládám na web nebo
na facebook. Cítím od nich obrovskou podporu, což je skvělé a jsem
jim za to vděčná,“ dodala závěrem
Karla Mokrošová.
Adam Januszek

Pro nástup do autobusů z Ostravy
slouží stanoviště směrem na jih
(Bartovice, Šenov, Havířov).

Těšíňanka už rozkvétá
Nejkrásnější báji o zelenožluté
květině napsal hornický
spisovatel Gustaw Morcinek

dkazující na havířinu
budovy (kde po rekonstrukcích zřídili
Hotel Jan Maria odkazující na havířskou minulost Hranečníku. Vevnitř
mají památník zdejšího dolování
s posledními kusy uhlí).
Hranečník začal sloužit jako přestupní terminál od 50. let minulého
století (do té doby tudy jezdily jen
tramvaje z Ostravy do Karviné), kdy
vznikla trať na Novou huť v Kunčicích.
Až do rekonstrukce na současný
terminál zde byla tramvajová smyčka
z počátku 70. let.

FOTO: Adam Januszek

vní budovy je hotel.

ČESKÝ TĚŠÍN – O něco dříve než obvykle – už v polovině února – vykoukly
v lesích na Těšínsku něžná zelenožlutá květenství těšíňanky, hvězdnatce
zubatého.
Ke květině se váže celá řada
legend. Nejznámější je ta citovaná
spisovatelem Gustawem Morcinkem,
který se věnoval především hornické tématice a Těšínsku. Je to báje

o umírajícím švédském vojákovi z období třicetileté války. Před smrtí prosil
dívku, jež o něj v těšínské chalupě
pečovala, aby na jeho hrob vysypala
hroudu rodné země z váčku na krku.
Na jaře na jeho rovu měly rozkvést
první těšínské kvítky.
Ve skutečnosti rostlina přetrvala zaledovatění v pleistocénu a po pominutí doby ledové se „vydala“ na Těšínsko
přes Moravskou bránu z jižní Evropy.
Naopak ve Skandinávii se vůbec nevyskytuje. Na Těšínsku stále zůstává
symbolem lásky k rodné zemi.

Ukázky šperků z dílny Karly Mokrošové.

Tipy Horníka

OSTRAVA

Památník těžby na Dole Jan Maria je
přímo nad Hranečníkem.

FOTO: Stanislaw Kawecki

Depešáci
Nikoliv skutečná sestava této britské
legendy, nýbrž její věrná napodobenina
vystoupí v pátek 4. března od 20 hodin
v klubu Barrák. Depeche Mode Revival
Band z Mikulova v čele s kopií Davea
Gahana slibuje dvouhodinový koncert
doprovázený videoprojekcí.

Takto zelenožlutě zářil už tento týden kvítek v těšínských v lesoparcích.

Běhání
Hned do tří pohárů – Moravskoslezského
běžeckého, Prazsjko-opavské běžecké
ligy a česko-polského Rybostu – je zařazena Ludgeřovická 15, jejíž VII. ročník
se běží v sobotu 5. března. Registrace

(od 8.30) i starty (od 9 hodin) jsou
na hřišti TJ Ludgeřovice. Kromě patnáctky jsou připraveny závody Nordic
Walking a kondiční i dětské a mládežnické běhy.

KARVINÁ
Cestování
Sedmému ročníku přehlídky ﬁlmů
s outdoorovou tematikou bude v sobotu 5. března patřit od 16 hodin kino
EX. Čtyřhodinovým pásmem provede
cestovatel a dobrodruh Ivo Petr. Ten
také pořádá přednášky - ve středu 9.
od 15.30 v rehabilitačním sanatoriu
Lázní Darkov v Hranicích o Alpách
a ve čtvrtek 10. od 18 hodin v kulturním domě o Jižní Africe.

Čtenářům
Mít v ulicích Mizeova, Ráje, Hranic i Nového
Města v ruce knihu se docela vyplatí
ve čtvrtek 10. března od 10 do 13 hodin.
Koho načapá Knižní policie, ten dostane
poukaz na bezplatnou roční registraci
v Regionální knihovně Karviná. A pozor, platí to také pro čtivo v elektronické podobě!
Premiéra
Anna Geislerová se představí coby
matka malé Elišky v psychologickém
hororu podle slavné Erbenovy básně.
Po přestěhování do rodné vesnice manžela ji čeká vlídné přijetí sousedů, ale
také setkání s místní podivínkou a sítě
prokletí okolo jejího dítěte. Premiéru
nového českého ﬁlmu Polednice dávají
v kině EX od soboty 5. do pondělka 7.
března vždy ve 20 hodin.
uzi
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Pomůcka:
BOAC, Kom, Náčelník Tatarů
Megra, Olli,
Ziu

Zahradní keř

SPZ Rychnova
nad Kněžnou

VÁHY 23. 9. – 23. 10.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

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

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

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Had v ráji svádí Evu: „Evo, vezmi si
jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým
a zlým.”
Eva: „Nevezmu!”
Had: „Vezmi si jablko a budeš jako
Bůh.”
Eva: „Nevezmu!”
Had se zamyslí a říká si: „ Vždyť je to
ženská,” a povídá jí: „Evičko, vezmi
si jablíčko, nejsou v něm žádné
kalorie.”
Chramst....
Dvě přítelkyně se potkaly po deseti
letech.
„Pane Bože, ty jsi ale zestárla,”
zvolala první, „ani jsem tě nemohla
poznat!”
„No, to já jsem tě poznala hned,”
odvětí na to štiplavě druhá, „podle
šatů, které jsi měla posledně
na sobě!”
Víte, že chytré ženy nebývají nejlepšími manželkami?
A proč?
Protože chytré ženy se nevdávají.
Baví se dvě ženy: „Co mám dělat,
abych měla prsa kolmo k tělu?”
„Choď po čtyřech!”

Pepíček se ve škole chlubí učitelce,
že jeho sestra má žloutenku.
Učitelka ho pošle domů, aby to
děti nedostaly. Za týden ho potká
a ptá se.
„Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?“
„Jó, to já nevím, paní učitelko. To
víte, než sem dojde z Austrálie další
dopis, tak to chvíli potrvá...“
Malý Pepíček jede v tramvaji. Paní,
sedící vedle, ho pohladí po hlavě
a pochválí, že je hezký chlapeček.
Pepíček se jí zeptá, zda má doma
taky takového chlapečka.
Paní se začervená a smutně
konstatuje, že jí čáp žádného
nepřinesl.
„A máte alespoň holčičku?“ ptá se
opět Pepíček.
„Ne, vrána mi žádnou nepřinesla.“
Pepíček se chvilku zamyslí a pak se
nevinně zeptá: „A s jiným ptákem
jste to nezkusila?“
Miláčku, dneska jsem projela tři
křižovatky na červenou, ale nikdo
mě nezastavil a nepokutoval. Proto
jsem si za ušetřené peníze koupila
kabelku.

Země obklopená vodou

Budování

Dvanáct
měsíců
Kaziti
(expresiv.)

1. DÍL
TAJENKY

Potravinářská
fólie
Slovensky trdlo

Básnický název
Anglie

Chilské přístav.
město
Oběhnout
(expresiv.)

Konzervovat
kouřem
Asijský jelen

Značka
vizmutu

Cirkusový
umělec
Útvary
na sliznici

Španělská
exkrálovna

Mořský pták
Řeka v Rusku

Polsky kapr

Psí rasa

Norský skokan
na lyžích
Plášť bez
rukávů

Značka bulharských cigaret
Předložka

SPZ Strakonic
Argentinské
peníze
Babylonské
božstvo vod
Primát

Kus dřeva

SPZ Prachatic
Anglický zápor

Člověk mluvící několika
jazyky

Čiva
SPZ Třebíče

Gen

2. DÍL
TAJENKY

Značka ceru

Tibetský
sudokopytník

Slovenské
město

Tajenka křížovky č. 8: „... Ta též už dávno nic neviděla.“ Výherce křížovky č. 8 Věslav Taraba z Hrádku
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.
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Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec a každý
čtverec (3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
5
1
2
6
8
7
3
4
9

Vtipy

Brýle

6
9
8
3
2
4
5
1
7

Zkuste se radovat z maličkostí.
Přehnaná přísnost a zasmušilý výraz vám rozhodně nesluší. Zvláště
nezadaní by se neměli tvářit
nepřístupně, jinak odradí všechny
potenciální zájemce. Je možné, že
v sobě dusíte nevyřešený problém
minulých dní. Ale čas nejen hojí
rány a dává zapomenout,
ale s odstupem je i dobrým
rádcem.

Zkratka letecké
společnosti
Británie

Antiblokový
brzdový systém
(zkratka)

2
Vaší ctižádosti se silně dotknou
pochybnosti lidí, kteří nedokážou
ani polovinu toho, co vy. Na chvíli
se zapomenete a dáte jim
pořádnou lekci. Pozor, abyste
neudělali chybu, která by byla
vodou na jejich mlýn. Planety
věští nemalé potíže. V partnerských vztazích to mírně
zajiskří a bude na vás, jak
problémy dokážete ustát.

Rozhodčí
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Bude doznívat ještě milostné
opojení z minulého týdne a vy se
v myšlenkách budete stále vracet
do doby minulé. Tato etapa už by
ale neměla ovlivňovat vaši pracovní aktivitu a plnění úkolů. Náročný
problém vyřešíte ke spokojenosti
nadřízeného. Zase dostanete chuť
plánovat velké věci. Jen trochu volného času vyšetřete
pro své nejbližší.

Ledabyle
(oblastně)

Beduínský plášť

7
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Vaše ﬁnanční situace není
uspokojivá, a pokud nechcete
sklouznout níž, je nutno se držet
reality a nespoléhat na sliby.
Vše se nakonec v dobré obrátí,
ale výhradně pomocí malých,
postupných krůčků. Koncem týdne budete mít příležitost svého
partnera mile překvapit.
Posezení při sklence vína
to jen umocní.

Je zapotřebí plány přizpůsobit
novým okolnostem. Pozor na první
vaše rozhodnutí, které v důsledku
ovlivní život nejen vám, ale i vašim
nejbližším. Nikdo není ochoten
stále vyhovovat jen vašim přáním
na úkor vlastních zájmů a povinností. Nezapomínejte na utužení
partnerského vztahu, i ten
potřebuje občas oživit pohlazením či milým slovem.

Značka
ruthenia
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Rozhovor se starší osobou
odstartuje zamyšlení nad tím, kde
a jak hledat perspektivnější místo.
Nebude to jednoduché, počítejte
i s možností nejednoho odmítnutí
bez udání důvodu. Bude to běh
na delší trať, ale konec vašeho
snažení může předčit očekávání.
Dojem, že vás v tomto
snažení rodina chápe, se
brzy změní v jistotu.

Práce vás v příštím týdnu zrovna
moc nepotěší, úkoly sice plníte
svědomitě, ale jaksi spíš z povinnosti než s nějakým nadšením.
Dlouhé zimní večery bez sluníčka
se na tom také podílejí. Zkuste si
najít něco pozitivního, co by ovlivnilo váš přístup i chování.
Vaše tělo si také zaslouží
odpočinek a věci ihned
uvidíte v jiném světle.

Prha
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V důsledku pozitivního vlivu planet
se budete cítit uvolněnější. Projeví
se to i v originálním řešení problému, kdy udivíte nejen kolegy v práci,
ale i svůj protějšek. Představy o své
budoucnosti máte jasné, ambice
vám nechybí, ale zamyslete se i nad
svým dalším vzděláváním.
Možná sami cítíte, že
vědomosti je třeba stále
prohlubovat.

Konﬂikt se starými osobami je
na spadnutí. Zvažujte každý krok,
šlo by jen o zbytečné vyhrocení
situace, která není až tak závažná.
Společenská akce, na kterou se
tak těšíte, bohužel neproběhne
podle vašich představ. Ani partner
vám situaci neulehčí, spíše přilije
oleje do ohně. Musíte se
obrnit, prostě bude to
„týden blbec“.

Totožnost

Jméno
Bernhardtové
Germánský bůh
války

Polní míra

Pustíte z hlavy neúspěchy minulých
týdnů a plně se ponoříte do realizace nových plánů. Vrátí se vám
chuť do práce a získáte duševní
rovnováhu. Před vámi se rýsují
náročné rozhovory, některé dost nepříjemné, ale příznivé okolnosti vám
pomohou získat nadhled a využít
je k vlastnímu uspokojení
a prospěchu. Rodinné zázemí vám bude oporou.

Válečný veterán Dare se v Montaně začne živit jako průvodce divočinou. Stejnou živnost má i Angie, jeho krok jí bere zákazníky. Při jedné
výpravě po stopě nebezpečného medvěda někdo chladnokrevně
zabije jejího klienta a Angie se dá na útěk. Dare právě táboří poblíž,
přispěchá jí na pomoc – a oba společně čelí jak rozzuřené šelmě, tak
nevyzpytatelnému vrahovi.

TELEFONÁT: „Haló, je to Zdeněk Srstka?“ – „Ano, tady
Srstka.“ – „Jste to vy, co v televizi uvádíte pořad Chcete
mě?“ – „Ano, to jsem já.“ – „Prosím vás, máte nějakého
psa?“ – „Mám hodně psů, jakou chcete rasu?“
– „To je jedno.“ – „Tak jak chcete toho psa asi velkýho?“ –
„Hmm... (dokončení v tajence).“
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Reálný pohled na jisté věci vám
rozhodně pomůže. Potlačte sklon
vidět vše v černých barvách a vyhněte se zbytečnému komplikování
jednoduchých problémů. Jen byste
se spálili a naděje by také vzaly
za své. Partner vám na zdánlivých
maličkostech dokáže, že vzájemná
shoda v názorech v posledních dnech není jen pouhá
náhoda.
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Nevymlouvejte se na nedostatek
času a rodině a zálibám se věnujte
naplno. Neodmítejte ani pozvání rodiny či přátel. Všude můžete potkat
někoho zajímavého, kdo vám předá
důležitou informaci nebo dohodí
výnosný obchod. Dokonce se vám
podaří zlepšit vztahy s příbuzenstvem, které v poslední
době zanedbáváte právě
kvůli práci.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 3. 3. do 9. 3.

9
8
6
7
3
2
1
5
4

8

Recept

Hovězí krk na zelenině
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
700 g hovězího masa – krk, velká
cibule, 5 krájených žampionů, 150 g
kořenové zeleniny (mrkev, petržel,
celer), asi 10 cibulek ve sladkokyselém nálevu, lžička cukru, lžíce
červené papriky, velká lžíce sádla,
200 ml světlého piva, lžíce hladké
mouky, 2 stroužky česneku, sůl,
pepř, tymián, mletý kmín, špetka
chilli.
POSTUP PŘÍPRAVY
Opracované maso nakrájíme
na větší kostky a zaprášíme
moukou. Na rozehřátém sádle
maso zprudka po všech stranách
opečeme, aby se zatáhlo. Jakmile
je maso uzavřené, vytáhneme je

a na výpeku usmažíme do hněda
nakrájenou cibuli. Přidáme nastrouhanou zeleninu, krájený česnek,
cukr, který necháme zcela rozpustit. Zasypeme paprikou, krátce
orestujeme a do takto připraveného
základu vrátíme maso. Přidáme
cibulky i s trochou nálevu. Zalijeme
pivem, přidáme zbytek koření,
sůl, žampiony a zakryté vložíme
do vyhřáté trouby. Pečeme pomalu
při 160 °C asi 2 hodiny do změknutí
masa. Maso podle potřeby podléváme horkou vodou nebo vývarem.
Na závěr můžeme podle chuti přidat
ještě prolisovaný česnek. Výpek
je dostatečně hustý a není třeba
zahušťovat. Jako příloha je vhodná
bramborová kaše nebo rýže.
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Hasło bhp miesiąca: Lepiej dochodzić przyczyn prawie wypadków niż badać zaistniałe wypadki przy pracy!

„Otwieramy nowy rozdział w historii OKD,”
mówi prezes zarządu spółki macierzystej
NWR Gareth Penny
"Myślę, że udało nam się zdobyć potrzebną przestrzeń manewrową tak, by móc wdrożyć konieczne zmiany i upewnić się, że ﬁrma

zbudowana jest na solidnym fundamencie. Tym samym otwieramy
nowy rozdział w historii OKD,” zakończył Gareth Penny.
cel

FOTO: Josef Lys

Nowym właścicielem
NWR/OKD jest grupa AHG
W chwili obecnej otwiera siędroga do restrukturyzacji i uzdrowienia OKD.
malnej ilości gotówki, którą NWR
musi utrzymywać na kontach bankowych,” sprecyzował Gareth
Penny.
Według niego najważniejsze
części składowe spółki OKD mogą
by ekonomicznymi również teraz, przy niskich cenach węgla.
„Jeśli chodzi o zamknięcie kopalni
Pasków, to decyzję podejmiemy w
drugim kwartale,” powiedział prezes zarządu NWR.
Spółka zamknęła rok 2015 z długiem netto w wysokości 298 mln
euro i z gotówką na poziomie 86
mln euro.
Kluczowym priorytetem dla
2016 roku, jak zapewnił Penny,
będzie zapewnienie dostatecznej
płynności ﬁnansowej na bieżącą
działalność. Środki pieniężne, które będą do dyspozycji, będą miały wpływ na strategiczne decyzje
w odniesieniu do aktywów spółki, jak również możliwość realizacji projektów inwestycyjnych i
rozwojowych.
W ramach NWR doszło do kilku zmian personalnych. Peter
Kadas i Charles Harman zrezygnowali z pełnionych stanowisk we
wszystkich spółkach grupy NWR.

PRAGA – „Spółka New World
Resources (NWR) chce zakończyć negocjacje z zainteresowanymi stronami na temat przyszłości
ﬁrmy w drugim kwartale bieżącego roku. Wspierać nas będzie grupa obligatariuszy, która staje się
nowym większościowym akcjonariuszem NWR oraz OKD,” powiedział podczas ogłoszenia wyników ﬁnansowych za ostatni kwartał ubiegłego roku oraz bilansu gospodarczego za rok 2015 prezes
zarządu spółki macierzystej NWR
Gareth Penny. Jednocześnie dodał,
że obecny udziałowiec większościowy – spółka CERCL (dawniej
BXR) – zgodził się przenieść bezpłatnie 50,5 % udziałów do Spółki
i od tej pory nie będzie w posiadaniu jakichkolwiek akcji NWR lub
OKD.
Osiągnięto również porozumienie między New World Resources
oraz większością wierzycieli, gdy
tymczasowo poniży się wymagany
poziom środków pieniężnych, które ﬁrma musi utrzymać. „Głowni
wierzyciele super kredytu senioralnego zgodzili się się na czasowe
zawieszenie i tymczasową umowę w kwestii zmniejszenia mini-

PRAGA/LONDYN – Grupa Ad Hoc Group
(AHG), która skupia trzy brytyjskie spółki inwestycyjne – Ashmore Investment
Management Limited, Gramercy Funds
Management LLC i M&G Investment
Management Limited – została nowym
właścicielem NWR oraz OKD. AHG ma
teraz 60 procent praw głosu.
Grupa oświadczyła, że zamierza
nadal wspierać OKD, współpracować
z rządem oraz zainteresowanymi
stronami w celu stabilizacji spółki.
Grupa CERCL, która była do tej pory
większościowym akcjonariuszem NWR
i w której przedsiębiorca Zdeněk Bakala
ma połowę, zdecydowała się odejść ze
spółki węglowej.
„Spółki CERCL i Asental, w których
dominuje pan Bakala, oraz spółka BXR

uzgodniły zwrot wszystkich akcji NWR
i od tej pory nie będą odgrywać żadnej
roli w procesie restrukturyzacji i ratowania OKD. Ten krok faktycznie i oﬁcjalnie
odsuwa pana Bakalę i BXR poza NWR
i otwiera drogę do restrukturyzacji i
uzdrowienia OKD wspólnym wysiłkiem
AHG i państwa,” powiedział Roman
Pařík, rzecznik AHG.
Zdolność AHG do efektywnego
niesienia pomocy w procesie restrukturyzacji i uzdrowienia OKD zależy od
konstruktywnej współpracy wszystkich
zainteresowanych stron, w tym rządu,
dostawców, klientów i pracowników
przy opracowaniu skutecznego planu
odnowy. Pierwszym krokiem AHG będą
starania o szybkie podjęcie negocjacji
z rządem.
cel

Grupa Ad Hoc Group
Grupa AHG skupia długoletnich
inwestorów, którzy już zainwestowali niemałe środki i obecnie są w
posiadaniu około 65 % wszystkich
zobowiązań NWR oraz 60 % praw
głosu (po przeniesieniu udziałów).
Jako przykład długoterminowego
wspierania OKD za pośrednictwem NWR, ze strony AHG i innych
bondholderów można podać
amortyzację 6,4 miliardów CZK
z jednoczesnym podwyższeniem
kapitału NWR o około 2 mld CZK
oraz otwarcie nowych kredytów w
wysokości 950 mln CZK w trakcie
reﬁnansowania w roku 2014.

Celem było zapewnienie przeżycia
NWR, włączając w to OKD, i zachowanie ich wartości.
Członkami grupy AHG są międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni,
którzy mają bogate doświadczenie
w długoterminowym wspieraniu
przedsiębiorstw, które potrzebują
stabilizacji, restrukturyzacji i dalszego
rozwoju. Są ekspertami w dziedzinie
inwestycji do właśnie takich ﬁrm, jaką
jest OKD, które walczą ze złożonymi,
lecz mającymi rozwiązanie problemami; wierzą, że z pomocą państwa
będą w stanie znaleźć rozsądne
rozwiązanie dla OKD.

Ponad stumetrowe postępy trzech brygad zewnętrznych

STONAWA – Górnicy odcinka robót
przygotowawczych stonawskiej
kopalni wzięli sobie do serca słowa
kierownictwa o potrzebie usprawnienia drążenia. Potwierdzili to przez
wypracowanie od razu w styczniu pięciu wyników limitowych na odcinkach
kombajnowych i klasycznych. Ponadto
cztery brygady wykonały znacznie
ponad sto metrów.
Sukcesy udało się wypracować
głównie w wyrobisku 402 322 obsługiwanym przez brygadę przodkową
wyczynowca Jan Savary‘ego z odcinka
Adriana Firli. Zespół Savar’yego
wykonał o dwadzieścia osiem metrów
więcej, niż zostało ustalone w normie
technicznej, i warunki wyniku limitowego wypełnił w 119,31%.
Z odcinka Firli zasłużyła sobie na
styczniowy wpis na skórę również
brygada Radima Dudy, której udało

FOTO: Zakład Górniczy Nr 2

W pierwszym miesiącu bieżącego
roku górnicy z odcinka robót
przygotowawczych ﬁrmy Alpex
i Polcarbo wypracowali w
Zakładzie Górniczym Nr 2 cztery
wyniki limitowe

Osiem głównych przodowych, których zespoły w styczniu w ramach ZG Nr 2
wypełniły normy techniczne wyników limitowych.

się z kombajnem AM 50 przekroczyć parametry WL o największą
ilość metrów ze wszystkich brygad
robót przygotowawczych w ramach
Zakładu Górniczego Nr 2 – warunki

limitu wypełnili w 132,22 procentach.
Konkretnie w korytarzu 402 342/5,
który jest przecinką nowego wyrobiska. Jego wynik limitowy ma wartość
119 m.

Korytarz-ﬁlar odnotował dalszy sukces
Górnicy Andrzeja Staszewskiego z odcinka Alpex kierownika Krzysztofa
Kuczery w ramach robót wybierkowych w II30 również w pierwszym miesiącu
tego roku kontynuowali swe limitowe triumfy. Pracując z technologią Room
& Pillar przesunęli się o 211 metrów, do ogólnego wyniku ZG 2 dodali razem
4.885 ton węgla. Parametry WL wypełnili więc w 111,02 procentach.

Ponad sto metrów w ramach ZG 2
wypracowali również dostawcy z odcinka Alpex kierownika Pawła Paleja.
Brygada Krzysztofa Śłubowskiego
wykonała 151 metrów w wyrobisku
461 220, brygada przodkowa Piotra
Jasińskiego z kolei 158 metrów
w wyrobisku 402 342. Pracując z
kombajnem wpis na skórę zdobyła
również alpeksowska załoga z odcinka
Bogdana Bajaczyka z głównym przodowym Waldemarem Pasikiem – za
siedemdziesiąt metrów wykonanych w
korytarzach 401 341 i 401 361/P.
„Jeśli chodzi o metodę klasyczną, to warunki wyniku limitowego
wypełniła brygada Vladimíra Sliža z
odcinka Radka Czyža przez wykonanie
sześćdziesięciu pięciu metrów w wyrobisku 371 024. Ostatni z sukcesów w
robotach przygotowawczych należy do
górników Janusza Ochmana z odcinka
Polcarbo kierownika Milana Kirchnera
w postaci sześćdziesięciu trzech
metrów wypracowanych w dwóch
wyrobiskach - 463 390/1P i 533 20,”
poinformował technik zmianowy z
działu wicedyrektora ds. produkcji Jiří
Radovesnický.

Polska planuje budowę elektrowni
węglowych za setki miliardów
WARSZAWA – Polska planuje w
najbliższym czasie zainwestować ponad 300 miliardów koron
do budowy nowych elektrowni
węglowych. Zdaniem nowego
ministra energetyki Krzysztofa
Tchórzewskiego mają one
zapewnić wystarczającą ilość
energii w chwili zamknięcia dotychczasowych przestarzałych
bloków konwencjonalnych.
Nowy polski rząd premier
Beaty Szydło przedstawił plany,
według których w najbliższych
dziesięcioleciach sektor energetyczny ma polegać przede
wszystkim na węglu i energii jądrowej. Biorąc pod uwagę, że w
Polsce powoli kończy się żywotność przestarzałych elektrowni
konwencjonalnych wykorzystujących węgiel kamienny i brunatny,
konieczne jest wybudowanie
nowych. Do 2020 roku, zgodnie
z planem, mają być oddane do
użytku nowe bloki o łącznej
mocy wyjściowej 6,5 gigawat, do
roku 2030 ma być ta moc prawie
że dwukrotnie większa. W zdecydowanej większości mają to
być bloki wykorzystujące węgiel
kamienny.
W wywiadzie udzielonym polskiemu dziennikowi
Rzeczpospolita minister
Tchórzewski potwierdził, że
budowa bloków węglowych jest
dla rządu priorytetem. Za te
same pieniądze można bowiem
pozyskać do czterech razy większą wydajność w porównaniu z
energią z jądra. „Wybudowanie
elektrowni atomowej o mocy 5
GW będzie nas kosztować nawet
50 mld zł (ponad 300 miliardów

koron). Za to zbudujemy blisko
20 GW, które mogą pochodzić z
nowych elektrowni konwencjonalnych,” powiedział minister,
który szacuje niezbędne inwestycje do nowych źródeł energii
na kwotę sięgającą 60 mld zł (w
przybliżeniu 370 mld dolarów).
Tchórzewski podkreślił również,
że jest zwolennikiem energetyki rozproszonej i ma zamiar
budować elektrownie tam, gdzie
jest planowana duża produkcja wymagająca dużych mocy
energetycznych.
Wydatki polskiej energetyki
muszą iść również w kierunku
zwiększania efektywnych mocy
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE), jednak Polska
nie będzie działać pośpiesznie,
jak na przykład Niemcy. „Mamy
5 gigawatów zainstalowanych
w energetyce wiatrowej, ale ze
względu na małą wietrzność w
naszym kraju nie poprawiają
one sytuacji w bilansie energetycznym. W roku ubiegłym
wsparcie dla OZE kosztowało
nas 4 mld złotych,” powiedział
Tchórzewski. Według niego
Polska skupi się na budowaniu
biogazowni, który to sektor był
niedostatecznie rozwinięty.
W miejscach o dobrej wietrzności mają również powstać
duże inwestycje wiatrakowe,
np. w Bieszczadach, co będzie
jednak wymagało wzmocnienia
sieci w tej części kraju, gdzie
wciąż brakuje odpowiedniej
infrastruktury. Ważnym tematem
są też projekty wiatraków morskich na Bałtyku.
iuhli

Kraków przetestuje
błękitny węgiel
KRAKÓW - Świat węgla może zasadniczo się zmienić. Już nie tylko
czarny lub brązowy, mieszkańcy
dzielnicy Krakowa – Swoszowic
będą mogli spalać niskoemisyjny
bezdymny błękitny węgiel.
Jest to program pilotażowy,
który ma na celu przetestować
nowy rodzaj węgla w praktyce.
Porozumienie podpisały Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla w
Zabrzu oraz krakowska dzielnica
Swoszowice, która przekaże swoim obywatelom bezpłatnie paliwo
w ilości około 400 ton. Kraków
od wielu lat walczy z zanieczyszczeniem powietrza i ten projekt
obiecuje możliwość szybkiej
poprawy.
Technicznie rzecz biorąc jest
to zwykły węgiel opałowy, który
prze szedł proces niemal cał kowitego odgazowania. Od koksu różni
się tym, że produkowany jest ze
zwykłego węgla ener getycznego,

Radek Lukša
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który jest tańszy od węgla koksującego. Nie tylko, że łatwo się
zapala, ale przede wszystkim badania wykazały, że w przypadku
spalania przetworzonego węgla
emisja pyłów spada o dziesiątki
procent.
„W trakcie realizacji programu prowadzone będą badania
dotyczące emisji. Liczymy, że
stosowanie paliwa przyczyni się
do natychmiastowego spadku
zanieczyszczenia powietrza w
tej części Krakowa,” informuje
Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.
W przyszłości, błękitny węgiel
będzie można wprowadzić na
szerszą skalę. Na przykład w
aglomeracji krakowskiej, gdzie
nie jest planowane wprowadzenie
zakazu stosowania paliw stałych
do ogrzewania posesji, ludzie
korzystają z więcej niż 40.000
kotłów węglowych.
iuhli
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Havířský bál ve starých koupelnách
Soubor lidových písní
a tanců Hlubina se
symbolicky vrátil
na šachtu, na které
před 69 lety vznikl
a dlouhou dobu působil
OSTRAVA – Staré koupelny na Dole
Hlubina se staly poslední sobotu v únoru dějištěm IV. ročníku Havířského bálu pořádaného
Souborem lidových písní a tanců
(SLPT) Hlubina. Do jejich prostor se tedy vstupovalo ve společenských oblecích, večerních šatech, slavnostních hornických
uniformách i folklorních krojích…
byť došlo také na fáračky a později trenýrky.

Roztloukat ořech (plod, nikoliv
druh uhlí), zahnat kylofem
šťura do ďury (bedýnky) a pak
po havířsku posvačit (chleba se
sádlem a cibulí + pivo). Takové
úkoly vymysleli organizátoři

FOTO: SLPT Hlubina

„Příjemný večer
se nesl v přátelské
a kamarádské
atmosféře, tak jak
to má být u havířů,“
nechali se slyšet
krojovaní z Barbory
a Františka.

Trojboj o štajgrovy trencle

„Symbolicky jsme se tak vrátili na Hlubinu. Pod patronací této
šachty totiž původně taneční dívčí soubor před neuvěřitelnými devětašedesáti lety vznikl a dlouhou dobu pak působil i v jeho kulturním domě,“ oznámila Kateřina
Macečková s tím, že dřívější ročníky
Havířského bálu se konaly v restauraci ostravské Nové radnice či prostorách historického Dolu Michal.
Rekonstruované
koupelny
na Hlubině dodaly tomu letošní-

Štajgr (vpravo) přišel v koupelích na Hlubině o trencle, má je Petr Chlebec (uprostřed).
mu punc originality, což ocenili i zástupci krojovaných horníků. „Poprvé na naši akci dorazil
KKH Barbora a KKH František,
čehož si náramně považujeme.
Vždyť tak jako my uchovávají tradice. Snad by z toho mohla být spolupráce,“ podotkla
Macečková. Krojované ostatně nechali zaplatit za lístek jen
stovku.
Ono i těch 150 korun nekrojovaného vstupného se podle návštěvníků ukázalo jako rozumně
utracených. „Hodnotím bál jako
zvlášť vydařený. Volba sálu vytvořila jedinečnou stylovou a zároveň
příjemnou atmosféru. Už zahájení hornickou hymnou v dvojhlasém provedení dmulo hruď patrio-

tům a lidem hrdým na hornický
stav,“ popisoval Jaroslav Ospalík,
jenž ples i fotil. Půldruhého sta
účastníků bálu shlédlo vystou-

pení SLPT Hlubina, zatancovalo
si u cimbálovek Hlubina a Lipka
a tleskalo originální – a opět
do hornického duchu laděné –

módní přehlídce. Někteří soutěžili o „trencle přítomného štajgra“.
Nejtěžší cestu domů pak měli
předsedové KKH Barbora Jan

do soutěže o štajgrovy trencle.
Určená byla, v souladu s touto
profesí i výběrem ceny, pro
muže. Nejlépe si vedl a apartní
zelenočerné trenýrky vybojoval
Petr Chlebec.
Kavka a KKH František Rostislav
Grim, kteří vyhráli čtvrtmetrákové pytle uhlí.
Radek Lukša

www.kia.com

Elegantní způsob,
jak se dostat do řečí
…navíc jen za 2 699 Kč* měsíčně

IV. havířského bálu se poprvé zúčastnili i krojovaní horníci z KKH Barbora a František.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME

PRODEJ
Televizor Thompson, stříbrné barvy,
uhlopříčka 70 cm, barevný obraz,
plně funkční.Cena: 500 Kč. Inf.
na tel.: 608 626 826.

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 9
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

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

Pro tento týden nejsou
vyhlášena žádná
výběrová řízení.

Zcela nová Kia Sportage
V nové Kia Sportage rozhodně neujdete pozornosti svého okolí. Může za to její
výrazný design, bezkonkurenční cena, chytré technologie, sedmiletá záruka,
povinné a havarijní pojištění na rok zdarma s financováním Kia Select.*
* platí do 31. 3. 2016

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
Nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7-7,6 l/100 km. Emise CO2 124-177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může
obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně navštivte www.kia.com. Kia Sportage se splátkou úvěru již od 2 699 Kč
vč. DPH měsíčně, k tomu havarijní pojištění a povinné ručení v prvním roce zdarma při financování s Kia Select. Kia Sportage 1,6 GDI
4X2 Active 99 kW. *Reprezentativní příklad: Cena vozu 449 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 269 988 Kč, jednorázová splátka hrazená
klientem: 179 992 Kč (40 % z poř. ceny), úroková sazba: 4,05 %, RPSN: 7,6 %, 1.-47. měsíční splátka úvěru: 2 669 Kč, 48. splátka
úvěru: 181 206 Kč, 1.-12. splátka pojištění HAV: 0 Kč, POV: 0 Kč, 13.-48. splátka pojištění HAV: 859 Kč, POV: 0 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení
(jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 337 573 Kč, délka úvěru 48 měsíců, povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou Allianz. Nabídka platí do 31. 3. 2016.
10/09-X/16

Dne 5. března uplyne 60 let, kdy
na Dole Mír v Karviné tragicky
zahynul ve věku 35 let můj otec
Leo Kupka. Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcera Aurelie
Cyrkuliková, syn Milan Kupka s rodinami a pamětníci z Karviné a okolí.

„Nic víc už nemůžeme
dát, jen tiše stále
vzpomínat.“
Dne 9. 3. 2016 vzpomeneme 27. výročí
úmrtí našeho pracovníka Dolu 1. Máj, závod 3 Mír, pana
Stanislava Karmasina z KarvinéNového Města. Zároveň jsme
30. 11. 2015 vzpomněli na jeho
kulaté 70. narozeniny.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Alena a dcery Iveta,
Radka a Marcela s rodinami.

Nadace

OKD
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www.nadaceokd.cz

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
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mu poskytli – jak jednat s pronajímateli a orientovat se v nabídce
bytů či jaké doklady doložit – s aktivitou uživatele vedly k podpisu
nájemní smlouvy,“ uvedl Goryl.
S přestěhováním pana Radima
do bytu 1+1 se jeho životní podmínky radikálně zlepšily. „To
je nezpochybnitelný, společnými silami dosažený úspěch.
Takových příkladů dobré praxe se v naší službě naskytne snad
deset do roka,“ líčila Musiolková.
Největším pozitivem podle ní
bylo, že se uživatel nevzdal. I přes
počáteční neúspěchy ho motivovali ke změně, která přišla.
„Ke konci procesu se pan
Radim ukázal už jako samostatný, kdy jej naše služba víceméně
už jen doprovázela procesem, jejž
si přizpůsobil svým potřebám.
Věříme, že mu zůstane chuť k dalšímu zlepšování jeho sociální situace,“ upřesnil Goryl. Klient, jak
doplnil, se pokouší najít uplatnění
na trhu práce. Jeho snahou je udržet si dlouhodobě, ne-li natrvalo,
současné bydlení.
Radek Lukša

Terénní služba na dosah ruky
Slezská diakonie pomáhající potřebným na základě křesťanských
hodnot provozuje sociální službu
KONTAKT Karviná za podpory
Nadace OKD několik let. Projekt
pojmenovaný Terénní služba na dosah ruky umožnil rozšířit nabídku

FOTO: Radek Lukša

středí, v němž byl nucen bydlet,
ho velmi tížily. Nebyl pochopitelně spokojen,“ přiblížil terénní sociální pracovník Vít Goryl. Klient
sám jejich službu oslovil ohledně komunikace se soudem a možností navýšení dávek.
„Ani přes naši podporu a velmi vysokou snahu uživatele to
zpočátku nepřinášelo očekávané výsledky. Pomoc z naší strany a aktivita pana Radima ovšem
nepolevovaly a jeho situace se
začala zlepšovat, postupně spěla ke změně,“ pokračovala Jana
Musiolková, která se s Gorylem
věnuje v rámci projektu Terénní
služba na dosah ruky řešení mnoha lidských životních trablů.
Sociální pracovníci služby
KONTAKT Karviná se s panem
Řešení lidských trablů je náplň práce terénních pracovníků Sociální služby KONTAKT.
Radimem setkávali v „jeho
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na ubytovSlezské diakonie loni
prostř
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„Poprvé jsme se s panem
KARVINÁ – Nezaměstnaný, neRadimem setkali na ubytovně
spokojený padesátník přežívajíPředvoj v Novém Městě, kde se
cí z existenčního minima v neuocitl v nepříznivé sociální situaci.
těšeném prostředí. Tak poznaNízké příjmy pouze z dávek a proli pracovníci terénního programu

Hnízdo na Černé louce, kde Bílá holubice učí tancovat hendikepované.

BÍLÁ HOLUBICE UČÍ TANCOVAT
HENDIKEPOVANÉ OBČANY
OSTRAVA – Nemůžeš chodit, můžeš
tančit! S vozíčkáři ve svém ansámblu to dokazují už několik let členové
souboru Bílá holubice. A nyní vyzývají i další hendikepované – přidejte
se a pusťte se do tance.

Tanec na kolečkách
• probíhá každé pondělí
od 16.30 do 17.45
• lekce jsou ve studiu Hnízdo
na Černé louce
• asistenti hendikepovaných
se mohou přidat
„S výsledky naší činnosti se
veřejnost seznámila prostřednictvím úchvatných představení
jako Labutí sen o duši, Tvé světlo,
Řeč duše a Cirkus, se kterým
po loňské premiéře pokračujeme
i v letošní sezoně. Každé vždy
budilo zájem hendikepovaných
o tanec a divadelní umění, proto
jsme se rozhodli zavést kurzy pro
hendikepované a jejich asistenty,“

uvádí Xenie Kaduchová z Bílé
holubice.
Marie Dinkovová a Lenka
Sedláčková je vedou od února.
„Zkušebně jsme spustili kurzy letos
v lednu, abychom zmapovali zájem.
Byl značný, najeli jsme na pravidelné
tréninky. Navázali jsme na činnost
baletního mistra Igora Vejsady,
spoluzakladatele Bílé holubice
a dlouholetého kolegy,“ říká mluvčí
souboru. V něm působí i zrakově postižená Karolína Neckářová, dcera
střelmistra z DZ 2.
Hendikepovaných se zatím v projektu s názvem Tanec nejen na kolečkách učí pohybovat na parketu
osm. „Obavy a nejistotu zanechali
doma,“ poznamenává Kaduchová
s tím, že aktivity Bílé holubice pro
veřejnost tím nekončí. Pro zpestření nabídky svého studia Hnízdo
na Černé louce (prostor CoolTour)
chystá také Tančírny na kolečkách.
První párty se pravděpodobně
uskuteční v dubnu.
uzi

Osobní zapojení patrona
a zkvalitnit práci s dospělými
nacházejícími se v nepříznivé životní situaci. „Našich služeb využilo
i pár bývalých horníků, kteří nemají
práci nebo nejsou schopni si
vydělávat a berou sociální dávky,“
informovali Goryl s Musiolkovou.
Vít Goryl s Janou Musiolkovou v kanceláři na ulici G. Morcinka v Karviné – Novém Městě.

Roberta Neckáře z Havířova sice
mezi tanečníky a divadelníky
Bílé holubice neuvidíte, avšak
prostředí, v němž se pohybují, je
částečně i jeho dílem. Pro soubor
jako dobrovolník vyrábí a udržuje
rekvizity. Zajišťuje také dopravu

na vystoupení. Na šachtě pracuje
patron projektu již devětadvacátým rokem. Celou dobu na ČSM,
respektive DZ 2. Momentálně
dělá na severní lokalitě zástupce
vedoucího úseku trhacích prací
a vrtů.

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov má svou srdcařku
Pomáhat je samozřejmá
věc, tvrdí Ľubomíra
Amruzová, která už pět
let navštěvuje osamělé
seniory a nemocné

nikam nechodím, že jsem ta jeho
nejlepší návštěva… To se skoro ani
nedá vyprávět, ten pocit a radost,
to se musí zažít!

nout kolegy, které potkávám, střídám se s nimi. Pokaždé mě utvrzují, že to, co děláme, má smysl.
Dobrovolnicí jsem pět let. Nikdy
mě nenapadlo s touto činností
přestat. Důvod? Pomáhám lidem!

HAVÍŘOV – Ľubomíra Amruzová
pracovala necelé čtyři roky v personálním útvaru správy společnosti OKD, na starosti měla sociální administrativu. Vloni se
stala patronkou projektu podpory dobrovolnictví havířovské pobočky humanitární organizace ADRA. Nadace OKD ji nominovala mezi Srdcaře roku 2015.
Proto jsme jí dali prostor jako
Osobnosti měsíce března.

Co vás vedlo k tomu být dobrovolníkem hlavně u seniorů?
Proč senioři? Proto, že jsou to
lidé, kteří už nemají vždy sílu a bohužel ani zdraví si pomoci sami.
I když jsou třeba upoutáni na lůžko, nejsou na obtíž. V životě odvedli svůj kus práce a teď, kdy už
nejsou úplně soběstační, tak si zaslouží pomoc od nás, kteří máme
sil dost, kteří můžeme a chceme
tuto pomoc poskytovat. Ale nejsou to jen senioři.

Jak jste se dostala k dobrovolnictví a proč právě ADRA?
Vždy jsem se snažila pomáhat lidem, je to přirozené pro každého
z nás. ADRA je společnost se širokým, ale zároveň konkrétním segmentem lidí. Rychlá, jasná, účelná spolupráce. Lidé v této neziskovce nemluví naprázdno, jsou
vidět skutky. Dovolím si vyzdvih-

Setkala jste se se spoustou lidí,
kdo vám utkvěl v paměti?
Těch klientů bylo opravdu hodně. Ráda ale vzpomínám na pana
Františka, shodou okolností bývalého horníka, jehož si ještě některé kolegyně v OKD pamatovaly z Dolu 9. květen. Ten nepatřil k seniorům, ale nemocným.
Chodila jsem za ním do léčebny

A reakce okolí? Dobrovolnictví
není v Česku až tak rozšířené...
Okolí? Nějak to s nikým nerozebírám. Myslím, že je věcí každého
z nás, jakým způsobem se k této
věci staví. Manžel a mí tři synové mě každopádně plně podporují a pomáhají mi.

FOTO: Nadace OKD

FOTO: Adam Januszek

Z ubytovny do vlastního,
happy end pana Radima

Ľubomíra Amruzová, dobrovolnice ADRA.
dlouhodobě nemocných, zpočátku nekomunikoval, zůstával zavřený v pokoji se zataženými závěsy. Uvažoval, že si vezme život.
Našla jsem si k němu cestu a výsledek byl nádherný. Objevil motivaci, těšil se na mé návštěvy.
Najednou byl oholený, navoněný,
trénoval po schodech, aby dokázal, že má opět sílu. Poslední den
v léčebně jsme hráli karty, když
přišla jeho rodina. Chtěla jsem jí
dát samozřejmě přednost a zvedala se, ale pan František řekl, ať

Jakou máte v organizaci ADRA
jako dobrovolník podporu?
Jak už jsem se zmínila, ADRA
znamená rychlou, jasnou a účelnou spolupráci. Samozřejmě zde
máme supervize. Operativně řešíme, zda je někde pacient či
klient potřebující pomoc. Víme,
kdo a kdy má prostor a je pro daného člověka nejvhodnější. Předáme
si informace a konáme.
Jak naložíte s odměnou spojenou se srdcařskou nominací?
Penízky půjdou na projekt s názvem Panenky se srdcem pro seniory. Jedná se o terapeutic-

ké panenky s řadou speciálních
vlastností, které je předurčují
k úspěšné práci s klienty trpícími
různými formami demence včetně
Alzheimerovy choroby. Panenky
vypadají jako děti. Mají ventilovat
pocity. Emoce, které klienty dusí,
které je ubíjejí uvnitř. Někteří se
uzavírají do sebe, nespolupracují,
nemají chuť žít, být ještě na tomto
světě. Panenky také mohou vracet
krásné vzpomínky. Mají vyvolávat
komunikaci, znovuobjevit v člověku pocit, že je tu vždy ještě něco,
proč je důvod žít.
Opustila jste srdcařskou rodinu,
vzkážete něco na závěr?
Protože již nepůsobím ve společnosti OKD, ráda bych touto

cestou poděkovala Nadaci OKD
za pomoc a spolupráci. Zároveň
bych moc ráda poděkovala všem
lidem, kteří odvádějí náročnou práci v podzemí i na povrchu dolů, díky nimž těžařská nadace existuje a pomáhá potřebným. Patří k nim i můj manžel
Josef, jenž je v OKD od svých
patnácti let. Pro firmu se vyučil,
fáral léta jako technik v rubání a momentálně dělá směnmistra na Darkově. Srdcovku každopádně považuji za fajn věc. Je
dobře, že Nadace OKD v minigrantovém programu stále pokračuje. Věřím, že srdcařská rodina
zůstane zachována a bude se rozrůstat dále.
Radek Lukša, Zuzana Balická

Panenky se srdcem pro seniory
Svými parametry do jisté míry
připomínají skutečné děti. Jsou
z měkkého textilního materiálu
a slouží k „pozitivní stimulaci
smyslových orgánů klienta“. Výraz
obličeje sice mají neutrální, ale

přesto navozují kladné emoce.
Dají se objímat, chovat či posadit.
Do kapsičky je dokonce možné
vložit simulátor tlukoucího srdíčka, což terapeutický efekt ještě
zesiluje.
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S těmi, kteří jsou s námi nahoře.
Tedy Znojmo, Sokolov, Ústí nad
Labem, a vůbec nemusím mluvit o Hradci Králové. Mezi námi
a těmito týmy se nejspíš rozhodne
o dvou postupujících.

Tým podporovaný
společností OKD má
chuť a odhodlání
přepsat svou historii
a porvat se o historický
milník. Úvodní krok
čeká fotbalisty první
březnovou sobotu

Jste spokojený se zimní
přípravou?
Ano, jsem. Vytyčili jsme cíl doplnit tým adekvátními posilami a to
se podařilo. Nejvíc změn doznala obrana. Jen nevím, zda bude ﬁt
stěžejní hráč Pavel Dreska, který
už přes měsíc laboruje se zraněným kotníkem. To je jediná vážnější nepříjemnost. Co se týče zá-

FOTO: MFK OKD Karviná

KARVINÁ – Téměř dva měsíce dlouhá příprava je u konce a začne se
zostra na body. Fotbalisté MFK
OKD jsou připraveni porvat se
o vysněný postup mezi českou elitu. Po podzimu mají slušně nakročeno – jsou třetí s jednobodovou
ztrátou na druhý Sokolov. O pět
bodů je pak před nimi Znojmo.
Přestože karvinské zadní řady
opustili dva klíčoví hráči, tak se
je podařilo vhodně doplnit, a navíc ještě posílit ofenzivu. „S doplněním kádru jsem určitě spokojený. Po odchodech stěžejních
hráčů Růžičky s Jovanovićem
jsme přivedli typologicky podobné, kteří je určitě dokážou nahradit,“ říká před utkáním proti
pražskému Vyšehradu kouč MFK
OKD Jozef Weber. V Praze se hraje v sobotu 5. března, první jarní domácí zápas je na programu
další sobotu (12. 3. od 14.30 hodin) proti Valcířům z nedalekého
Frýdku-Místku.

Určitě jste přes zimu sledoval
i ostatní týmy. Zaujal vás některý z nich, co se týče posil?
Především tedy Vyšehrad, náš
první soupeř. Tento pražský tým
posbíral hodně zajímavá a zkušená ligová jména. Je vidět, že
budou chtít Fotbalovou národní ligu zachránit. Ale nespal nikdo – za všechny můžu jmenovat
Táborsko nebo Znojmo.

Trenér Jozef Weber byl s přípravou spokojený. Jak to bude v samotné soutěži?
lohy, tam je vše v pořádku a hlavním úkolem je získat herní praxi v součinnosti dvojic a trojic.
Tam musí být zažité automatismy.
Zkvalitnila se nám i útočná fáze
a v zimě bylo vidět sílu, to jsme
po podzimu potřebovali. Útočník
Zbyněk Pospěch je velkou posilou.
Právě příchod Pospěcha z Opavy
probudil i na podzim nevýrazného nejlepšího střelce minulé sezony Lubomíra Urgelu. Vnímal
jste to stejně?
Právě Urgela s Pospěchem a mladým Puchlem se stali našimi nejlepšímu střelci v přípravě. Ale je
v tom i konkurence. Na podzim
byl Urgela na tomto postu sám,
což je vždycky špatně; limitovalo
nás to. Teď mu vzrostla konkuren-

ce a hned to bylo poznat. V přípravě nám hra směrem dopředu klapala, snad to vydrží.
Zaujal vás trenéry například
i mladý odchovanec Lukáš Duda?
Musím říct, že Lukáš má mnohem
větší šanci se dostat do zápasů než
v loňské sezoně. Je třeba trénovat
a postupně si zvykat na mužský fotbal. Každopádně nám do utkání přináší pohyblivost i zdravou agresivitu.
Už jste zmínil zdravotní patálie – Pavel Dreksa je mimo hru
přes měsíc, navíc Jan Hošek musel odstoupit v průběhu generálky s Vítkovicemi. Zažil jste v kariéře takové problémy se složením obrany?
To tedy ne, a mám z toho trochu
zamotanou hlavu. Dreksa měl nastoupit proti Vítkovicím, ale během rozcvičky ho noha bolela,
kvůli tvrdšímu a zmrzlému trávníku, takže jsme nechtěli riskovat.
Hošek by měl být v pořádku.
S kým musíte v bojích o postup
nejvíc počítat?

Zimní pohyby v kádru
Přišli: Zbyněk Pospěch, Jan
Hošek, Sander Puri, Marek
Janečka
Odešli: Mihailo Jovanović,
Jan Růžička, Lukáš Kurušta,
Mário Tóth, Matej Sivrić, Jakub
Andrejko, Oldřich Byrtus

Stejně jako loňské jaro, i nyní
začnete na hřišti soupeře a navíc u nováčka. Loni to v Kolíně
nevyšlo a byla z toho remíza
0:0. Budete hráčům tento zápas
připomínat?
Nebudu! Ale je jasné, že Vyšehrad
bude ještě tvrdším oříškem. Přece
jen ale nejsme ve ztrátě jako po loňském podzimu, takže tím kluky nebudu zatěžovat. Zápas to
bude ohromně důležitý, ale nikoliv
klíčový.
Dali jste si pro jaro postupné cíle?
Ne, to zásadně nedělám. Je to
ošidné, půjdeme zápas od zápasu.
Vedoucí Znojmo posílilo o vašeho syna Tomáše. Jaká byla vaše
první reakce, když jste se to
dozvěděl?
Mě nejprve zajímala spíš jeho reakce (směje se). Ale věděl jsem, že
má z Brna odejít někam na hostování a tušil jsem, že by to mohlo být Znojmo. Zbrojovka má se
Znojmem dlouhodobě dobré vztahy, takže to nakonec dopadlo takto. Oba teď budeme bojovat o postup do nejvyšší soutěže a bylo by
krásné, kdyby se nám to podařilo současně. Otec i syn vybojovali
v jedné sezoně postup! No, nezní
to hezky? Ale čeká nás tvrdá dřina.
Adam Januszek

Soutěž o vstupenky na fotbal

Také na žluté variantě dresů se vyjímá
znak těžební společnosti OKD.

Chcete vyhrát lístky na fotbal? Není nic jednoduššího, stačí správně
odpovědět na otázku a zaslat nám ji mailem na: otazky@okd.cz. Otázka
zní: Jak se jmenuje nejznámější odchovanec MFK OKD Karviná?
Poradíme vám, že jde o brankáře a momentálně chytá v jednom z předních ukrajinských klubů.

FOTO: MFK OKD Karviná

Startuje druhá půlka sezony.
Bude završena postupem?
Karvinští dorostenci zahájili jaro ziskem tří bodů ve dvou zápasech.

Ligoví dorostenci MFK OKD
zahájili letošní náročné jaro
Kvalitně posílili, absolvovali
řadu přípravných utkání, herní
soustředění a v úvodním utkání
porazili nebezpečný Baník
KARVINÁ − Cíl? Záchrana nejvyšší
soutěže pro další ročníky. Tento plán
se snaží plnit, ale čeká je ještě náročná dřina. Týmu trenéra Romana
Westa navíc příliš nenahrávají ostatní výsledky. Jarní část mistrovské
soutěže bude asi nejzajímavější
a nejvyrovnanější v celé historii.
„V závěru přípravy všechno klapalo, odehráli jsme kvalitní zápasy
s vítězným koncem a velmi dobrou
hrou. Důležitým aspektem bylo
posílení kádru. Během podzimu nás
trápila stoperská dvojice a hrotový
útočník. I to byl asi jeden z důvodů,
proč jsme měli o deset bodů méně,
než jsme si představovali,“ prohlásil
trenér West a uvedl, že kádr posílil
o spoustu hráčů a momentálně tak
má v kabině kluky osmi národností,
což nese i určitá speciﬁka. „To je
fakt. Musím například speciálně pro
některé pořádat týmově-taktické
porady v angličtině. Na druhou stranu se i já tímto způsobem v angličtině postupně zlepšuji, což je velmi
důležité,“ připomněl.
Během zimního přípravného
období stihli dorostenci celou
řadu zápasů proti týmům z Česka,
Polska, Slovenska a došlo
i na konfrontaci s německým týmem
Dynamo Drážďany. „Vysoká výhra
6:0 se jevila naprosto zaslouženou.
Týmový výkon měl parametry, jaké
by měl mít,“ pochvaloval si West.
Po vítězné generálce v Polsku proti
Ruchu Chorzów se soutěž rozjela
naplno – karvinské „mladé pušky“
hostily ostravský Baník a dokázaly
ho porazit těsně 1:0 gólem Martina
Maceje, tedy hráče, který Karvinou
posílil právě z tohoto klubu.

„Zasloužené vítězství. V celém
zápase jsme měli víc šancí, ale
s předvedenou hrou jsem nebyl
spokojený. Každopádně mě soupeř
svým výkonem překvapil, protože
v komplikovaném složení odehrál velmi
dobré utkání. My jsme měli o výhře rozhodnout daleko dřív, ale neproměnili
jsme tutovky a o výhru se strachovali
až do konce,“ zakončil West.

Konfrontace
s německým
Dynamem Drážďany?
Zasloužená vysoká
výhra 6:0.
Poslední únorovou sobotu se
dorostenci představili v Plzni, kde
prohráli 0:3. Ve druhém domácím utkání (v sobotu 5. března)
přivítají od 13 hodin na umělé trávě
Sportovního centra Kovona FK
Jablonec. Velmi důležité bude sbírat
všechny body hlavně v domácím
prostředí. Z dvacetičlenné tabulky
poslední dva týmy padají přímo,
sedmnáctý a osmnáctý tým jde
do baráže.
aja

Zbývající jarní
domácí zápasy
5. 3. Karviná – Jablonec (13.00)
13. 3. Karviná – Jihlava (13.00)
25. 3. Karviná – Brno (14.00)
9. 4. Karviná – Teplice (11.00)
23. 4. Karviná – Sparta (14.00)
7. 5. Karviná – Příbram (12.00)
20. 5. Karviná – Pardubice (13.00)
28. 5. Karviná – Bohemians
1905 (14.30)

Posila do obrany v podobě prezidenta klubu
KARVINÁ – Postoupili do ﬁnále
Českého poháru a o tři dny později poprvé v novém kalendářním roce prohráli. Takový byl poslední únorový týden házenkářů
Baníku, kteří mezi sebou přivítali

(staro)novou akvizici – svého šéfa
Romana Faráře. Ten se na palubovku vrátil takřka po pěti letech
a zaskakoval v obraně.
Rozhodnutí padlo krátce před
zápasem ve Frýdku-Místku, kte-

Extraliga také s Lovosicemi

HCB OKD Karviná –
HK FCC Město Lovosice
v neděli 6. 3. od 10.30.
své termíny, Karvinští začnou
doma ve středu 23. března, odveta je na programu o dva dny později v Lovosicích. „Bez překvapení, dalo se čekat, že odveta bude
v Lovosicích, a ne u nás,“ ušklíbl se.

V Plzni odehrál skoro celý zápas

Fanoušci vytvořili ve Frýdku-Místku bezvadnou atmosféru a pomohli svým oblíbencům do velkého ﬁnále.

traligovém klubu kvůli marodce. Jde o sportovního manažera
pražské Dukly Daniela Čurdu.
Ten dokonce nastoupil za Duklu
i v obou zápasech osmiﬁnále jednoho z evropských pohárů.

rý nakonec Karvinští zvládli poměrně jednoznačně 29:20 a postoupili do ﬁnále, kde se utkají s Lovosicemi. „Je nás málo,
tak jsem musel jít do toho. Snad
jsem klukům aspoň trochu pomohl, přece jen jsem dlouho nehrál. Házená se za ty roky zrychlila,“ tvrdil. Finále poháru už zná

Pokud bral Farář svůj comeback
ve Frýdku-Místku jako krátkou
epizodu na pár minut, těžce ho
vyvedl z omylu extraligový zápas
v Plzni (prohra 22:30). Po brzkém

FOTO: HCB OKD Karviná

Roman Farář obnovil aktivní kariéru. Ne, to není
žert, ale holý fakt. Kvůli velké marodce v karvinském
táboře už má za sebou šéf HCB OKD dva zápasy

Roman Farář nastoupil s číslem 10.
zranění pivota Libora Hanische
odehrál prezident klubu na západě Čech dobrých 55 minut. „Dres
jsem měl připravený, takže nebyl
problém naskočit. Chodil jsem

do obrany, přežil jsem to a hlavně
mě nic nebolí,“ řekl.
Zajímavostí určitě je skutečnost, že i další bývalý výborný házenkář pomáhá v jiném ex-
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Po první letošní porážce se už
zraky všech fandů a hráčů upínají k první březnové neděli.
Do Karviné dorazí ﬁnálový soupeř – HK FCC Město Lovosice.
V krátké době tak dojde ke třem
důležitým zápasům.
„Lovosice jsou momentálně
před námi o dva body, doma musíme uspět a dotáhnout se na ně.
Je to jeden z dalších cílů, který jsme před startem jarní části vyřkli. Porážka v Plzni nás určitě nepoznamená, protože tam
jsme mohli jen překvapit, což se
v první půli povedlo,“ pochvaloval si Roman Farář. První ze tří
zápasů proti Lovosicím startuje
v tradičním nedělním dopoledním
termínu.
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