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Bezpečnostní heslo měsíce: Pád horniny je příčinou každého čtvrtého pracovního úrazu v OKD!

Antonín Klimša
ředitel nákupu
společnosti OKD

Vážení spolupracovníci,
stagnace cen v uhelném sektoru
bohužel stále pokračuje, a tak
je v posledních měsících naše
společnost vnímána a hodnocena
investory, bankovními institucemi nebo analytiky jako riziková.
Tato realita se přirozeně odrazila
v opatrnosti našich dodavatelů.
S některými z nich byla spolupráce přerušena, drtivá většina
našich dodavatelů však s námi
toto nelehké období překonává
a společně s námi věří v budoucnost sektoru i OKD.
Význam nákupu v naší
společnosti se již netýká pouze
zajištění dostatku materiálu,
polotovarů a náhradních dílů pro
výrobu. Role nákupu se rozšiřuje
do oblastí spolupráce s dodavateli na inovacích, optimalizace
dodavatelského řetězce, shromažďování a analyzování dat k předvídání tržních příležitostí atd. Rád
pracuji s čísly a věřím, že pomocí
nich lze snadno a srozumitelně
vyjádřit podstatu různých sdělení. S využitím několika z nich
se vám proto pokusím shrnout
velikost nákupních činností OKD.
Prvním číslem je 20. Zhruba
20 procent provozních nákladů
naší společnosti tvoří nakupovaný materiál, a podstatným způsobem tak ovlivňuje hospodářský
výsledek ﬁrmy. Velikost tohoto
nákladu je určována dvěma
faktory: spotřebou a cenou. Oba
jsou ovlivnitelné chováním naší
společnosti a mohu konstatovat,
že se nám daří optimalizovat
spotřebu provozů i jednotkové
ceny výrobků.
Druhým číslem je 30 000
a vyjadřuje počet komoditních
položek, které nakupujeme.
Je to mimořádně vysoké číslo
a zdůrazňuje rozmanitost důlních
i povrchových činností naší
společnosti. Objemově největší
komoditou jsou přirozeně ocelové
výztuže.
Třetím číslem je 390 a reprezentuje počet dodavatelů
komodit, a tudíž našich obchodních vztahů. Jinými slovy máme
a rozvíjíme obchodní partnerství
s 390 nadnárodními i regionálními ﬁrmami, které dodávají do OKD
své výrobky. Mimo tuto skupinu
ﬁrem spolupracujeme s řadou
dalších společností poskytujících
našim důlním a povrchovým
provozům různé typy služeb.
Všem těmto společnostem
bych rád poděkoval za spolupráci a ujistil je, že i nadále jsme
připraveni plnit své obchodní závazky. Bez důvěry a partnerského
přístupu se dlouhodobý byznys
udržuje jen těžko.
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Vysoká poptávka?
Zavedli odpolední!

Být hrdí na to svoje

Házenkářské derby
9. října

Kapacita oprav stojek 2200,
další dílna v Chlebovicích

Udržet těžbu co nejdéle, říká
zmocněnec vlády Jiří Cieńciała

Borci HCB vyzvou v televizním duelu
rivala z Frýdku-Místku

Bez žen se OKD neobejde
Hornice v dole sice
nenajdete, ale
na povrchových
pracovištích
těžební společnost
disponuje sedmi sty
zaměstnankyň
DARKOV – Přestože v OKD není
mezi rubači, raziči či přípraváři jediná hornice, neznamená to, že
by byly ženy v těchto oborech diskriminovány. Dříve tomu bylo jinak. Pracovat v podzemí, respektive dělat fyzicky náročné povolání české zákony ženám zakazovaly.
Ty si však před časem za podpory Evropské komise v rámci svého
rovnocenného postavení tuto možnost prosadily. Vypadá to však tak,
že jim spíše šlo o princip než o praktické využití. Potvrzuje to fakt, že
zástupkyně něžného pohlaví o klasickou havířinu zájem neprojevují.
Nicméně těžební ﬁrma se bez
žen neobejde. V současné době jich
společnost OKD zaměstnává přes
sedm stovek. Jsou neoddělitelnou
součástí velké, více než jedenáctitisícové hornické rodiny. Nejvíce
jich působí ve správě ﬁrmy, kde zastávají kvaliﬁkované pracovní pozice, jako jsou například účetní nebo
administrativní podpora. Přes dvě
stovky žen pracují na Závodě úpraven, kde pomáhají zušlechťovat
uhlí pro odběratele. Více než 120

ce, ale také jako kvaliﬁkované laborantky. Setkat se s nimi můžeme
v lampovně či známkovně. Mezi
zaměstnankyněmi OKD jsou také
obráběčky kovů, operátorky, jeřábnice, strojnice báňských zařízení
nebo lokomotivářky.
Jak je vnímají muži? „Myslím,
že zaměstnanci OKD oceňují, že na našich šachtách pracují
také ženy. Jsou často usměvavější
a lépe naladěné než chlapi po fyzicky i psychicky náročné šichtě
pod zemí. Proto jim mohou sfárání i vyfárání tímto pozitivním
přístupem zpříjemnit. A to i když
je doma velice často čekají další úkoly při péči o rodinu,” říká
Marek Síbrt, mluvčí OKD.
A jak se na pracovištích OKD
cítí samotné ženy? Na to jsme
se zeptali na Závodě úpraven
na Darkově dvou z nich. Josef Lys
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Viera Durčáková (vlevo) i Dagmar Kalužová jsou s pracovními podmínkami v OKD spokojené.

Přes dvě stovky žen
pracují na Závodě
úpraven, kde pomáhají
zušlechťovat uhlí
pro odběratele.
žen se angažuje v Závodě servisních služeb, který poskytuje technickou podporu důlním provozům
v oblasti servisu, oprav a dalších
podpůrných činností. V povrchových provozech dolů ženy působí nejčastěji jako dělnice, skladni-

Dagmar Kalužová,
vážná, expedice uhlí
„Jako prodavačka jsem vážila
potraviny, teď už 34 roků vážím uhlí
a sypu ho do vagonů. A to mě stále
baví. Podmínky jsou dobré, vhodné
pro ženy. Muže tam prakticky
nemáme, pouze předáka. A ten se
k nám chová přiměřeně ke svému
postavení. Rozdělí práci, v době,
kdy se nenakládá, nás pošle
uklízet do provozu – do kolejiště
nebo pod pásy. I práce s lopatou
a koštětem se dá zvládat bez
problémů. S chlapy také zažijeme

legraci, na pracovišti máme dobrou
atmosféru. V úpravnách je spousta
činností vhodných pro ženy. Chlapi
by měli dělat něco těžšího.”
Viera Durčáková, báňská
úpravářka, úsek odkamenění
„V OKD jsem začala pracovat v kanceláři v roce 1977. Před deseti lety
mě převedli na úpravnu a jsem spokojená. Z pásu mezi uhlím a kamením jsem devět let vybírala materiál,
který tam nepatří – většinou dřevo,
železo, hadry či PET láhve. Teď
sypu kámen do vagonů. A chlapi?

Pytlík: Volte ty, kteří podporují hornictví!
O situaci těžařů
hovoříme s Jaromírem
Pytlíkem, předsedou
Sdružení hornických
odborů OKD
Před rokem probíhalo v OKD
jednání o nové kolektivní smlouvě, kterou se podařilo uzavřít
až po dlouhých třinácti měsících diskusí. Jak se na tehdejší
dění díváte s ročním odstupem?
Jaká je atmosféra mezi zaměstnanci v současnosti, když to porovnáte s nervozitou loňského
podzimu?
Většina zaměstnanců si je vědoma
toho, v jak těžké situaci se nachází hornictví nejen v České republice, ale i ve světě. Domnívám se,
že se podařilo domluvit přijatelnou kolektivní smlouvu. Původní
návrh zaměstnavatele byl na snížení
personálních
nákladů
o 20 procent, což také mělo znamenat výrazné snížení výdajů
na sociální účely.
Na podzim loňského roku to
doopravdy vřelo! Bylo vidět, že
tak radikální snížení mezd není
možné. Situace se uklidnila a za-

městnanci sledují vývoj v celém
hornictví. Vždyť jde všem o práci! A všechny strany musí bojovat
o to, aby hornictví v našem kraji mohlo dále zaměstnávat tisíce lidí. A to přes
všechny těžkosti, kterými nejen tento sektor, ale vlastně celý
průmyslový moravskoslezský region prochází v důsledku špatného
vývoje ekonomiky. A o našem
významu

pro sociální a ekonomickou kondici kraje musíme nadále přesvědčovat všechny, kteří rozhodují, ale
i ty, kteří proti nám často bezdůvodně vystupují a říkají, že
hornictví je oborem minulosti. Není to pravda.
Splnila kolektivní
smlouva vaše očekávání? Kde vidíte největší problém v jejím naplňování?
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Jaromír Pytlík, předseda Sdružených hornických odborů OKD.

Kolektivní smlouva v této krizové
době plní svůj úkol jako nutné minimum pro fungování ﬁrmy a zajištění našich zaměstnanců. Jsou
zde i mechanismy, jak přidat zaměstnancům v případě, že se situace na trzích a v OKD zlepší.
A tomu já pevně věřím. Pojďme se
o to pokusit všichni společně!
Tématem, o kterém často hovoříte, je možnost předčasného odchodu horníků do důchodu a příprava legislativy, která by to umožnila. Jaká je situace u tohoto návrhu, o kterém
se snažíte přesvědčit politickou
reprezentaci?
Neustále bojujeme o rychlejší odchody horníků do důchodu. Poté,
co nám správní soud zamítl novelizaci tzv. 363, jsme dojednali
na MPSV přípravu nového zákona. Ten je momentálně v paragrafovém znění a projde celým legislativním cyklem. Doufám, že politici splní to, co nám slíbili, a tento
zákon bude schválen co nejdříve. Moc by nám pomohl v době,
kdy průměrný věk zaměstnanců v OKD stoupá a pro mnohé by
mohl být nejlepší variantou v situaci, kterou bude třeba řešit.
Pokračování na straně 2

Ti u pásů dělají společně s ženami.
Pokud ty nezvládnou vytáhnout těžší
předmět a pás musejí zastavit, muži
jim ochotně pomohou. Rozbíjejí
větší kameny, vyvážejí vozíky,
prostě dělají těžší práci. Berou to
jako samozřejmost, bez reptání.
Naopak, bývají milí, požertují, snaží
se vytvářet příjemnou atmosféru.
Něco vylepšovat je těžké. Provoz je
zaběhlý, každý ví, co má dělat, musí
si odvést svůj díl úkolů. My ženy se
nebojíme přiměřeně těžké práce.
Konec konců máme za to každý
přiměřeně zaplaceno.”

Ze světa

V Austrálii přijde
o práci 700 horníků
CANBERRA – Nízké ceny a slabší
poptávka z Číny nadále trápí
australské těžaře. Společnosti
BHP Billiton a Mitsubishi, které
drží rovným dílem podíly v černouhelných dolech v provincii
Queensland, oznámily, že propustí
zhruba 700 svých zaměstnanců.
Podle nich byl počet pracovníků
v provozech vyšší, než vyžaduje
efektivní a bezpečná těžba. Dle
ﬁrmy jde o krok, který je bezpodmínečně nutný pro zachování
životaschopnosti dolů. Počet
propuštěných zaměstnanců
představuje zhruba 7 procent
z celkových 10 tisíc lidí.
Doly těžící v Austrálii koksovatelné uhlí jsou pod tlakem nižších
cen kvůli zpomalení ekonomického boomu v Číně a Indii. To je
v minulých letech nutilo snižovat
náklady. Problémy mají i těžaři
energetického uhlí, protože Čína
v uplynulých týdnech deklarovala,
že kvůli problémům se smogem
omezí dovoz uhlí nižší kvality
s vyšším obsahem síry a popelovin. V zemi tak přišlo za poslední
dva roky o práci více než 11 tisíc
horníků.
ms
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Rubáňoví z Paskova zvládli v září tři limitní výkony.

STAŘÍČ – Tři přípravářské zápisy
na skuru za jediný měsíc na Závodě
Důl Paskov opravdu nikoho nezaskočí, ale stejný počet rubáňových,
to je příjemné překvapení, jaké
na této šachtě už delší dobu nezaznamenali! Září tak skončilo v plnění
limitních výkonů remízou.
„Letos ani vloni se nestalo, aby
hned tři rubáňové kolektivy splnily
parametry limiťáku,“ řekl směnový
technik provozu rubání Daniel
Sulava. A vysvětlil rovněž proč.
V porubu 080 211 se štěpením
sloje zlepšily podmínky, ubyla
potřeba střílet (někdy i padesát
děr pro trhací práce na pokos)

Rubání zdárně dokopali a nyní jsou
na novém pracovišti.

Limiťák dosažený
na dvou pracovištích
Pro osádky hlavního předáka
z Petra Zemana z úseku T2 vedoucího Pavla Balona byl úspěch
v devátém měsíci jejich třetím
v tomto roce. Dosáhli ho ve stěně 063 607/1, kde měli stojky
IHV s pluhem Westfalia, a poté
nastoupili do svého „přirozeného prostředí“ v sekcové stěně
112 406. Výsledek? Odrubaná
plocha 4765,0 m2 (v zadání bylo
4749,3 m2) a těžba z obou porubů
ve výši 7456 tun. Nové pracoviště je
aktuálně klíčovým paskovským rubáním, parta přešla z třísměnného
provozu na klasický kolotoč. A není

Přípraváři měli shodně tři zápisy na čestnou skuru.

i pracnost. Ve stěně 112 404/2
se ukázala sehranost chlapů,
kteří během dokopávání a zahánění vrchní kaple při opatřeních
spočívajících v rozrušovacích
trhacích pracích dokázali přidat
jedenáct žlabů a zvýšit postupy.
V neposlední řadě tomu dopomohl
i excelentní rozjezd sekcového
porubu 112 406.

Nejvíce odrubané plochy
i tun uhlí
Pátý limitní výkon v letošním
roce si tak připsali v porubu
112 404/2 horníci z kolektivu
Petra Pospíchala z úseku T3
Jiřího Drábka pracující s pluhovou soupravou PL 82 a stojkami
IHV. V zadání bylo 9675,9 m2,
skutečnost činila 10 599,0 m2. Což
též znamená nejvyšší paskovskou zářijovou odrubanou plochu
a zároveň těžbu – 17 962 tun uhlí.

aby byl tento proces sociálně co
nejcitlivější?
Celý tento proces snižování počtu
zaměstnanců s ohledem na snižování těžby je již v plném proudu. Požádali jsme vedení OKD,
aby se snižování stavů týkalo
těch zaměstnanců, kteří jsou sociálně zabezpečeni. Dále jsme se
shodli na tom, že se to dotkne zaměstnanců, kteří opravdu nechtějí pracovat.

Dokončení ze strany 1

TŘI LIMIŤÁKY V TĚŽBĚ
NA ZÁVODĚ DŮL PASKOV
Ruční poruby se stojkami –
tam se během září začaly
rodit všechny tyto úspěchy

Pytlík: Volte ty, kteří
podporují hornictví!

vyloučeno, že při plnění limiťáku
začne za pomoci pluhu RHH 800
a sekcí Hemscheidt KG 291 v rubání
dlouhém 197 metrů šlapat na paty
právě Pospíchalovi.

Nejvyšší měsíční
průměrný postup
Carbokovu v čele s hlavním předákem Tomaszem Szadziewiczem
a vedoucím úseku Pawłem
Maćkowiakem se povedl nejen
druhý dodavatelský limiťák v paskovské historii, nýbrž také nejvyšší průměrný měsíční postup.
Ten v porubu 080 211 vybaveném
stojkami IHV a pluhem PL 730
činil 3,10 metru. Odrubanou
plochu dodavatelé měli 9536,0
m2 (zadání 8651,7 m 2 ) a těžbu
13 198 tun. Tato čísla korunovala
nula v kolonce registrovaných
úrazů.
Radek Lukša

Na čelbách vedou Tománkovi raziči
Kolektiv hlavního předáka Libora Tománka z úseku P3 Aloise Pavelka
opět, letos už poosmé. Raziči Petra Plačka z úseku P2 Romana Gajdzici
s nejvyšší měsíční metráží v podobě 115 metrů a průměrným postupem 5,29 metru na den. A další zápis pro úsek P2 i díky partě Jiřího
Hantschela. Tak vypadají limitní výkony přípravářů zaznamenané v září
na dílech 074 7250/1, 077 5343/2 a 084 52 59 na Závodě Důl Paskov.

Podle našeho návrhu novelizace jsme chtěli, aby se horníkům
snížil obecný důchodový věk v případě, že by splnili dané podmínky.
Například odfárali 3300 směn,
což vychází zhruba na 15 let práce
v dole. Navíc jde o to, že v dalších
evropských zemích jsou důchodové systémy horníkům přizpůsobeny. Stačí se podívat pár kilometrů
za hranice do Polska.

Společnost OKD se stala předvolebním tématem na Karvinsku
kvůli svému plánu rozšířit těžbu
Závodu Důl Karviná do dalších
lokalit, aby prodloužila jeho životnost. Většina politiků přistupuje k redukované verzi rozšíře-

Když nastupoval před devíti
měsíci Dale R. Ekmark do čela
OKD, nešetřili jste jako odboráři
kritikou. Změnili jste v této oblasti názor?
Očekávali jsme ve vedení OKD
někoho z našeho regionu, kdo
tady dlouhodobě bydlí a zná
i zdejší mentalitu. Musím však
s odstupem času říci, že jsem se
mýlil. Dale R. Ekmark a jeho tým
dokázal ve velmi krátké době neskutečné věci. Jen snížení nákladů na vytěženou tunu uhlí hovoří samo za sebe. Pro mě je také
podstatné, že jsou s námi projednávány zásadní změny hlavně v personální oblasti a naše připomínky jsou ve většině případů
akceptovány.
Kdy jste naposledy fáral a jak
často se vám podaří dostat mezi
horníky pod zem?
Paradoxně jsem fáral 24. září
2014 do posledního hnědouhelného
hlubinného
dolu
v Maďarsku. Tento důl má být
uzavřen do konce letošního roku.
Návštěva se konala v souvislosti s řešením Surovinové politiky a Státní energetické koncepce v ČR. V Maďarsku totiž v minulosti udělali obrovské
chyby a jsou velmi závislí na dovozu. Návrhy naší vlády se ubírají stejným směrem a znamenají rychlý konec hornictví, a to
bez ohledu na to, jaká je situace
v Moravskoslezském a Ústeckém
kraji. Snažím se navštěvovat pravidelně jednotlivé lokality v celém OKD tak, abych neztratil
kontakt s realitou.
Společnost OKD prochází komplexní restrukturalizací a je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska
bude objem těžby klesat. Tomu
se nutně bude muset přizpůsobit
počet zaměstnanců. Co by podle vás ﬁrma měla udělat pro to,

postaví k rekultivacím území, kde
již těžba skončila, a bude schopna najít shodu s představiteli měst
a obcí, kterých se to týká. Zatím
nemá nikdo v této republice jiné
řešení. Rekvaliﬁkace, rozšiřování průmyslových zón a další návrhy – a tím je vůbec nechci shazovat a jejich význam si uvědomuji
– řeší zatím jen malou část nezaměstnaných. Vždyť na Úřadu práce v Ostravě je evidováno zhruba
83 000 nezaměstnaných. A všem
těmto lidem dají těžko práci ﬁrmy
v nových průmyslových zónách
a těžko se horníci rekvaliﬁkují
na drobné manuální práce typické
pro některé montovny, které jsou
vhodné spíše pro ženy. Dovedete
si představit, že by k tomu ještě

FOTO: Archiv OKD
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Jaromír Pytlík je přesvědčen, že těžba uhlí musí i nadále pokračovat, byť v
menším objemu.
ní těžby pozitivně, přesto se najdou v jednotlivých obcích kritici. Má podle vás celý projekt při
nejistém vývoji cen vůbec smysl
a ekonomickou návratnost?
Jsem pořád přesvědčen, že těžba uhlí musí i nadále pokračovat,
byť v menším objemu. Tedy i pro
Závod Důl Karviná je nezbytně nutné rozšíření těžby do dalších lokalit. Neuvážené rozšiřování obnovitelných zdrojů a ztráta
energetické nezávislosti přijde občany velmi draho. Stanou se z nás
ekologičtí nezaměstnaní bezdomovci. Je o mně známo, že mnohé
tyto aktivisty nazývám zelenými
teroristy. Projekt zachování těžby
má vždy smysl, pokud zajistí práci
lidem v tomto regionu a bude odpovědně řešit dopady na lidi, kteří se budou muset kvůli těžbě přestěhovat. Logickou podmínkou je
i to, že se společnost OKD férově

skončilo OKD? Podporuji v dané
situaci zachování těžby i za cenu
pomoci od státu. Vždyť stát je
také zodpovědný za situaci v tomto regionu.
Společnost OKD oznámila svůj
záměr postupně slučovat své
provozy na Karvinsku. Od nového roku tak dojde k organizačnímu sloučení závodů Darkov
a Karviná, v horizontu několika
let s nimi bude sloučen i ČSM.
Jaký je pohled odborů na tyto
organizační změny?
Domnívám se, že tyto kroky jsou
z ekonomického hlediska nezbytně nutné pro zachování OKD. Čím
dříve k nim dojde, tím lépe.
Situace kolem Dolu Frenštát je
v současnosti kvůli probíhajícím soudním sporům značně nepřehledná. Budoucnost dolu se

opět stala předvolebním tématem na Frenštátsku. Jak by se
OKD podle vás mělo k ložisku
na Frenštátsku postavit? A jaký
postoj by měl zvolit stát?
Vlastníkem nerostného bohatství
je stát. Bohužel se tak vůbec nechová a nehlídá si své bohatství.
Jestli nebylo umožněno OKD udělat ani průzkum ložiska, pak nevidím žádný důvod, aby OKD vynakládalo ročně desítky milionů
k udržení této lokality. Stát by měl
převzít celou tuto lokalitu.
Co podle Vás zaměstnance OKD
nejvíce trápí? V čem vidíte nejvyšší problém ve vztahu mezi
ﬁrmou a zaměstnanci?
Zaměstnance určitě nevíce trápí obrovská nejistota v hornictví.
Všichni by přivítali vyšší mzdy
za svou práci. Snižováním stavů se zvyšují nároky na jejich
práci. Vnímám, že mnohdy je to
za hranicí únosnosti a z práce
jdou vyčerpáni nejen fyzicky, ale
i psychicky.
Ceny uhlí zůstávají nadále velice nízké. Na světě ročně krachují stovky dolů a dochází k propouštění tisícovek zaměstnanců. Firmám kousek za hranicemi
v Polsku leží na skládkách miliony tun uhlí. Výrazný nárůst
cen analytici neočekávají. Jaká je
podle vás budoucnost těžby černého uhlí v regionu?
Na tuto otázku jsem vlastně již odpověděl. Zatím jinou budoucnost
než zachování těžby černého uhlí
nevidím.
Před námi jsou senátní volby ve dvou obvodech, kde má
OKD své provozy (Karvinsko,
Frýdecko-Místecko). Čekají nás
také volby do městských a obecních zastupitelstev. Nechceme
po vás konkrétní jméno nebo
název strany. Na co by se podle
vás měli lidé, kteří půjdou k volbám, při svém výběru zaměřit?
V Karviné se zastupitelstvo města
postavilo čelem k těžbě ve Starém
Městě, což mě velmi potěšilo,
přestože jsem se tam narodil a donedávna tam bydleli mí rodiče.
Občanům doporučuji, aby přišli
k volbám a volili ty, kteří jim dají
větší jistotu práce. Nepřímo tedy
říkám, volte ty, kteří podporují
hornictví!
Marek Síbrt

Darkovské razičské limity v devátém měsíci
Šest ze sedmi kolektivů
usilujících o mimořádný
zářijový výkon uspělo
DARKOV – Velmi štědré na limitní výkony bylo pro raziče Závodu
Důl Darkov letošní září. V průběhu tohoto měsíce ze sedmi kolektivů přihlášených do soutěže splnilo její podmínky šest. Ten sedmý, vedený hlavním předákem
Damianem Szkotem, za svým

cílem zaoslal pouze o 3 metry,
když vyrazil 65 metrů (plnění
na 95,6 procenta).
Nejvíce metrů (219) vykázal
tým hlavního předáka Krzysztofa
Skubika a vedoucího úseku
Piotra Kiełbasy, když limit svým
kombajnem pokořil o 21 metrů
(110,6 %). Ještě o metr více nad
svůj limit dokázal vyrazit (také
kombajnem) kolektiv hlavního
předáka Tomasze Figury se stej-

ným vedoucím úseku – Kiełbasou.
Chlapi sice vyrazili „jen“ 154 metrů, nicméně normu splnili na úctyhodných 116,7 procenta. Zbývající
dva kombajnové kolektivy se nad
limit přehouply o tři, respektive
o šest metrů. Ten hlavního předáka Dariusze Marcola a vedoucího úseku Zbigniewa Kuligowkého
si na zářijovou skuru zapíše
161 metrů, kolektiv hlavního předáka Sebastiana Tatarczyka a ve-

doucího úseku Janusze Zgudy ještě více – 182 metrů.
Zbývající dva úspěšné kolektivy patří mezi klasiky a oba spadají pod vedoucího úseku Lubomíra
Poločka. Ten vedený hlavním předákem Břetislavem Novákem vyrazil 85 metrů, čímž splnil limitní výkon na 102,4 procenta, kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Slíže dosáhl 55 metrů při plnění
na 105,5 procenta.
syl

Těžební společnost Jastrzębska Spółka Węglowa čelí problémům. Pocítí to všichni
VARŠAAVA – Kritická situace v hornictví
dopadá kromě největších státních těžařů
KW a KHW i na největšího evropského producenta koksovatelného uhlí, společnost
JSW. Ta je i přesto, že většinový podíl vlastní
stát, kotovaná na varšavské burze.
Firma v minulých týdnech oznámila, že je nucena snížit objem investic pro rok 2015 o 400
milionů zlotých (2,5 miliardy korun) na 1,4
miliardy (8,5 miliardy korun). JSW již dříve
předpověděla, že v letošním roce očekává
ztrátu a snížila své plány investic pro příští tři
roky o 1,15 miliardy zlotých na původních 1,8

miliardy ročně. Z tohoto plánu v současnosti
tedy ještě nemalou částku ubrala. Společnost
v první polovině letošního roku vykázala čistou
ztrátu 343 milionů zlotých (přes 2 miliardy
korun).

Situaci pocítí všichni
Problémy JSW se dotknou peněženek
horníků, managementu, ale i bývalých
zaměstnanců. Představenstvo rozhodlo, že
od října dojde k poklesu platů vedoucích
pracovníků o 10 %, členové představenstva
si plat o stejnou částku snížili v červenci.

Firma oznámila, že deputáty důchodcům
a bývalým zaměstnancům vyplatí v říjnu,
ale v roce 2015 je chce zrušit a jednat se
státem, aby vzal tuto povinnost na sebe.
JSW by tím ročně ušetřila 64 milionů zlotých
(400 milionů korun) a uvolnilo by se jí 1,2
miliardy (7,5 miliardy korun) zlotých z rezerv
na investice.
Firma deklarovala, že zvažuje zrušení 14.
platů, což by znamenalo roční úsporu 170
milionů zlotých (1,3 miliardy korun). „Jde
o privilegium, které existuje pouze v hornictví. V případě, že chceme uchránit pracovní

místa, nemáme na výběr,“ říká šéf JSW
Jaroslaw Zagórowski.
Firma oznámila, že připravuje záchranný
plán pro důl Krupiński, aby zabránila dalšímu zhoršování jeho ekonomické situace.
JSW začala řešit s odbory změnu rozvržení
pracovní doby v dole tak, aby byl v provozu
šest dnů v týdnu s tím při zachování požadavků zákoníku práce. Jde o nutný předpoklad pro zlepšení ekonomické situace dolu
a zajištění jeho ziskovosti v dalších letech.
Odbory uznávají náročnou situaci dolu,
nicméně představeným návrhům se brání.

Drahé odbory v Polsku
V souvislosti s tím polská média informovala
o tom, jakým způsobem činnost odborů
zatěžuje fungování těžařů. Náklady JSW
na činnost odborových organizací, v nichž
je sdruženo 120 % zaměstnanců (nejde
o chybu, někteří zaměstnanci jsou členy
více odborových organizací, kterých je
ve ﬁrmě 48), jsou ročně 10,5 milionu zlotých
(65 milionů korun). Největší těžař KW platí
na fungování odborů 26 milionů zlotých
ročně (165 milionů korun).
Marek Síbrt

Z OKD
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Opraváři stojek kmitají
Nová chlebovická dílna
zavedla i odpolední
směny, to kvůli poptávce
hlavně paskovských
rubáňových

„Vyplachujte
ventily stojek před
nasazováním plnicích
pistolí a používejte
k plnění emulze o řádné
koncentraci,“ vyzvali
havíře opraváři IHV.
ní dílny, rozhodli jsme se zřídit další v Chlebovicích. Logicky, tento závod potřebuje stojek nejvíce,“ uvedl výrobní náměstek SC Tadeusz
Pieczka.

FOTO: Radek Lukša

CHLEBOVICE – Stojky, stojky a zase
stojky! Od léta nedělá pět chlapů
v nové povrchové dílně Závodu
servisních služeb (SC) nic jiného,
než demontuje, čistí, opravuje,
zpět skládá a testuje bezvadnou
funkčnost individuálních hydraulických výztuží – IHV. Poptávka
z ručních rubání je ovšem taková,
že k jejich zatím ranní směně přibyly od října i posily na odpolední.
„V rámci sjednocování našich
kapacit jsme převedli opravy stojek na ČSM, kde máme v dílně dva-

Zkušební stolice vznikla z návrhu CI ze staršího nepotřebného
lisu. „Horší to bylo s jinými technologiemi. Pomohli jsme si však vlastními silami,“ upřesnil mistr chlebovických mechanických dílen Tomáš
Nováček, jenž pomohl projektovat demontážní stolici IHV. Předák
mechanické dílny Radek Kramoliš
se podílel na její výrobě.
„Kolegové z ČSM se podělili o cenné zkušenosti a nechali naše kluky pochytit jejich
cenné grify. V chlebovické dílně nyní dosahují podobných výkonů,“ pokračoval předák stojkového hospodářství Martin
Vyvijal. Ten spolu s Nováčkem
a Kramolišem stojí nejen za vznikem, ale i šlapajícím chodem
paskovské „stojkárny“. V srpnu
i září zde renovovali vždy zhruba

cet dělníků střídajících se ve třísměnném provozu. Jelikož ale šachty chtějí více IHV než přibližně
2200 měsíčně, což je kapacita tam-

Radek Kramoliš (zleva), Tomáš Nováček, Martin Vyvijal.
400 kusů IHV. Nejvyšší měsíční
kapacita je přitom odhadována
až na 500 kusů v dimenzích SHT
až SH 125. „A to naše dílna vznikala od června, kdy jsme přemístili bývalý sklad přípravářského úseku a udělali nezbytné stavební práce. Opraváři stojek tak
mají zcela nové pracoviště včetně
osvětlení a topení,“ poznamenal
výrobní náměstek SC.
Závodu servisních služeb se to
vyplatí dvojnásob – jednak částečně odpadne transport stojek na ČSM (jejich renovace pro
Paskov zde pokračují) a zpět,
a jednak budou mít paskovští vše

Chlebovickou dílnou projde měsíčně přibližně 400 stojek.

po ruce. „Požadavek rubání provozovaných na lokalitách Staříč
a Chlebovice je totiž měsíčně až
1500 IHV. Zavedením odpolední směny ve stojkárně výkon ještě
zvýšíme a požadované úkoly splníme,“ dodal Pieczka.
Radek Lukša

Kde kolik měsíčně potřebují
 Závod Důl Darkov 350 IHV
 Závod Důl Karviná 430 IHV
 Závod Důl ČSM 500 IHV
 Závod Důl Paskov 1200 až 1500 IHV

Testování na zkušební stolici.

Havíři z ČSM a Lazů po roce v jedné partě
Po obtížném začátku
přišel jak pravidelný,
tak bezpečný fedrunk
i plnění limiťáků

STONAVA – Kosmopolitní parta
hlavního předáka Tomáše Kovala
z úseku Rubání 4 (R4) vedeného
Davidem Miarkou patří od srpna k tahounům těžby na Závodě
Důl ČSM. Vůbec první kolektiv

v rámci OKD vzniklý sloučením
dvou part z různých šachet teď
kope na Jihu 401 304/1 s kombajnem KSW 500 a mechanizovanými výztužemi Fazos 17/37.
„Vloni v září se ke kmenovým
ČSMákům připojili horníci z bývalého kolektivu hlavního předáka Marka Landbergera z Lazů.
Z původních čtyřiasedmdesáti zaměstnanců Závodu Důl Karviná
zůstalo u nás na úseku R4 celkem
šestačtyřicet chlapů,“ popiso-

Spojování kolektivů z ČSM a Lazů provázel také nástup nového vedoucího úseku R4. David Miarka (35) přišel do své funkce z postu revírníka
úseku R3. Sázka na mládí se podle vedení šachty vyplatila – po nelehkých začátcích (což ostatně každý na šachtě věděl) se úsek změnil
v konsolidovaný a spolehlivý. Miarka dělá na ČSM 13 let, mezi jeho
mimopracovní záliby patří hlavně rodina.

FOTO: Radek Lukša

Nový kolektiv, nový vedoucí

Hlavní předák Tomáš Koval (vlevo) s vedoucím úseku R4 Davidem Miarkou.

Pan Horníček dole v dole

val Marián Böhm, vedoucí výroby na ČSM s tím, že „oťukávání“
nastalo v porubu 320 316 na lokalitě Jih.
„Ty začátky byly klasické. My to
robili tak a vy jinak! U nás to bylo
tak, u vás jinak! Jak to už bývá,
když dlouholetí pracovníci jedné
šachty přejdou jinam a ještě mají
zapadnout do nového kolektivu. Měli z toho obavy jak samotní
havíři, tak naše vedení. Nějakou
chvíli trvalo, než si zvykli na prostředí na ČSM. Nyní je s odstupem času možné říci, že všichni to
dělají společně. Čas vyléčí všechny rány, což platí i v tomto případě,“ pokračoval hlavní předák
s tím, že další pracoviště dostali na Severu v porubu 331 209/1.
A tam už měli dva limiťáky.
„Nyní fedrujeme od srpna v porubu 401 304/1 zpátky na Jihu.
V osmém měsíci jsme denní po-

stupy mívali v průměru 3,6 metru a v devátém po vyjetí z dělící třídy až 4,2 metru. Nezabránil
nám v tom ani přechod přes dělící
třídu o délce 115 metrů, kde jsme
postupně odpleňovali hajcmany a zajišťovali nadloží zavrtáváním TH rovin. Zasvěcení si to jistě představí,“ líčil vedoucí výroby.
Zápisy na skuře tak přibyly letos pro Kovalovy horníky tři. Ten
poslední v září, když nakopali 58 006 tun při odrubané ploše 10 152 m2 a celkovém postupu
84,9 metrů. „Říjnový režim mají
stanovený na postup 107 metrů související s reinstalací odtěžení, což sice není lehký úkol, ale
v jejich případě také ne nereálný,“
doplnil vedoucí výroby a upozornil, že kolektiv z úseku R4 patří
na ČSM i mezi nejlépe hodnocené
v oblasti bezpečnosti.
Radek Lukša
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Kopat uhlí co nejdéle
je v zájmu nás všech!
Budoucnost regionu je podle Jiřího Cieńciały v symbióze nových technologií a tradičního průmyslu – ten prozatím nemá náhradu
va hnacím motorem pokroku této
evropské velmoci. Historicky se zde
kolem velkých podniků vytvářela infrastruktura středních a malých ﬁrem. Uhlí představuje tisícovky pracovních míst, ale také bohatství státu, symbol soběstačnosti a konkurenční výhodu republiky. Jen škoda,
že se na to zapomíná. Příčin toho, že
má dnes nejprůmyslovější kraj největší problémy, je více. Udělala se
totiž řada chyb především při privatizacích podniků. Už mnohokrát
jsem prohlásil a znovu opakuji, že
jednou z příčin dnešní, pro řadu ﬁrem krizové, situace je zmaření vzniku Českého ocelářského podniku,
který měl spojit tři tuzemské hutě
i dodavatelsko-odběratelské řetězce, a to uhlím počínaje.

Podařilo se vám některé z těchto úkolů již splnit?
Jedním z nich je pomáhat uklidnit
situaci právě okolo OKD, ale samozřejmě do řízení ﬁrmy zasahovat
nemohu, i když bych někdy chtěl.
Obecně se tedy zaměřuji na udržení a vytváření pracovních míst
v našem regionu v podstatě všemi možnými cestami. Vzhledem
k tomu, že žádný zázračný recept
neexistuje a jde o dlouhodobější
kroky, není snadné vyhodnotit jejich přínos. Ale mezi opatření, která se podařilo uskutečnit, a mají

Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. (64)
Po absolvování na VŠB-TUO působil přes sedmatřicet
let v Třineckých železárnách – a to od útvaru výpočetní
techniky přes automatizaci výroby až po funkci ředitele
pro vývoj a obchod strojírenské divize. Čtrnáct let
pak byl generálním ředitelem i předsedou představenstva této společnosti. Nyní je členem její dozorčí
rady. Je členem vědecké rady VŠB-TUO a Ostravské
univerzity i rektorem soukromé Vysoké školy podnikání
v Ostravě. V roce 2008 se stal českým Manažerem
roku, pak členem vlády ČR coby ministr průmyslu
přímý dopad na zaměstnanost, patří projekt ministerstva pro místní
rozvoj na podporu pracovních míst
v Moravskoslezském a Ústeckém
kraji, na který bylo vyčleněno
300 milionů korun.
Můžete prozradit nějaké jeho
konkrétní výstupy?
Firmy a obce podaly 560 žádostí
s požadavkem celkem 907 milionů korun. Vybráno bylo z toho celkem 206 podnikatelů a ﬁrem. Ještě
do konce letošního roku vznikne v těchto dvou krajích z uvedené dotace celkem 712 pracovních
míst. Zájem byl značný a bohužel se dostalo jen na část projektů,
proto doufám, že vláda tento krok
v příštím roce zopakuje.
Jistě to ale nebylo jen jediné takovéto opatření?
Efektivní se také ukázalo zvýšení hmotné podpory pro investory na vznik pracovních míst
z 50 na 200 tisíc korun v regionech s nejvyšší nezaměstnaností. Toho využilo už pět ﬁrem, kte-

a obchodu. Od ledna je zmocněncem vlády pro MS
a Ústecký kraj, poradcem českého prezidenta Miloše
Zemana, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy
ČR, členem Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace
a nově také členem Rady vlády ČR pro energetickou
a surovinovou strategii. Vede Česko-Polskou obchodní
komoru v Ostravě. V červnu 2014 byl zvolen předsedou
tripartity Moravskoslezského kraje. Žije ve Vendryni,
ve volném čase se věnuje vnučkám, sportuje (golf, lyže)
a je vášnivým myslivcem.

ré dají práci více než pěti stovkám
lidí. Právě vyhodnocujeme i další,
která se mi vloni podařilo prosadit ve vládě. Tato opatření byla zaměřena na zlepšování podmínek
pro fungování i rozvoj ﬁrem s cílem udržení a vytváření pracovních míst. Většina z balíku dvaceti opatření vláda postupně splnila.
Některá se zatím podařilo splnit
jen částečně, zejména kvůli jejich
vyšší legislativní a ﬁnanční náročnosti. Jsem přesvědčen, že tyto
kroky ochrání a přinesou stovky
pracovních míst, snad i tisíce. Rád
bych připomenul, že návrhy opatření se rodily postupně na jednáních takzvaného krizového štábu
v Ostravě, tedy pracovní skupiny
pro řešení hospodářské a sociální situace v MS kraji, kterou jsme
jako reakci na problémy v OKD
založili loni v červenci s hejtmanem kraje Miroslavem Novákem.
Naše návrhy zpracovali kolegové z ministerstva průmyslu a připravili komplexní materiál. Byl to
malý zázrak, že se podařilo v tak
krátké době připravit, a zejména

Jak pohlížíte na tradiční průmysl
v současnosti?
Přes všechny problémy dnes těžký průmysl není po technologické stránce něco staromódního
a těžkopádného, jak by se někomu
mohlo zdát. Díky kritériím nastavovaným nejen evropskou a národní legislativou, ale také krajskými regulemi, se ve spolupráci
s vědecko-výzkumnými pracovišti rozvíjejí nejmodernější technologie. Podniky se snaží být inovativní. Je třeba si říci, že je to právě funkční tradiční průmysl, který
dělá náš region zajímavý i pro jiné

Ano, dokonce to momentálně vypadá, že letošní rok bude z tohoto pohledu velmi úspěšný.
Moravskoslezský kraj si pro umístění své investice vybralo v prvním
pololetí letošního roku devatenáct
ﬁrem – například Brose, Al Invest
Břidličná, Behr – které by zde mohly vytvořit 2700 nových pracovních
míst. Do konce roku tato čísla ještě
narostou, protože svůj záměr postavit novou továrnu v Mošnově
oznámila také jihokorejská ﬁrma
Hyundai Mobis. Zaměstnat hodlá další zhruba tisícovku lidí. My
nová pracovní místa i investory potřebujeme, nemůžeme si vybírat, to
je realita. Jednoduchými počty ale
také dojdeme k závěru, že musíme
udržet v co největší míře i ta nynější pracovní místa. Každé propouštění obnášející desítky a více osob
je problém, nové pracovní příležitosti nemohou vznikat tak rychle.
Všichni víme, že šachty tady nebudou na věčné časy, protože jednou
budou vytěženy, nicméně z pohledu dopadu na lidi a region je v zájmu
nás všech, aby se těžilo co nejdéle.
Nakonec, jaký je váš osobní
vztah k hornictví?
Můj život je spojený s hutnictvím, ale v rodině máme dlouholetého ředitele několika šachet, Ing. Josefa Cieńciału, takže hornictví je mi blízké, mnoho-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

V čem přesně spočívá role vládního zmocněnce?
Tuto funkci ustanovila vláda
na přelomu loňského a letošního roku proto, aby pomáhal dvěma krajům, které mají velmi podobné problémy, dané především
historicky, to jest velkým zaměřením na průmysl. Mezi ty největší patří vysoká nezaměstnanost a nedořešená otázka budoucnosti těžby uhlí a energetiky
vůbec. Zmocněnec je vlastně jakousi spojkou mezi regiony a vládou. Zatím se nám při jednáních
na ministerstvech osvědčilo, že
postupujeme společně a jednotně
v jedné osobě za oba kraje. I když
ani to není všemocné, pokud chybí ochota na druhé straně. A právě
to zažívám při prosazování potřeb
krajů v nových operačních programech. Je to pochopitelně dost
náročná práce, protože problémů
v Moravskoslezském kraji je řada
a snažím se pomáhat i v Ústeckém
a Karlovarském kraji. Na konci
června 2014 jsem se stal v moravskoslezském regionu také předsedou krajské tripartity, což pro
mne znamená další závazek i další úkoly. Ale věřím, že nový systém v podobě projektového řízení
bude v kombinaci s funkcí vládního zmocněnce pro kraj efektivní.
Pět nových pracovních skupin tripartity už začalo pracovat a předpokládám, že do konce roku budou mít první konkrétní výsledky.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Symbol práce,
soběstačnosti, bohatství a konkurenční výhoda naší republiky. Tak
vidí uhlí člověk, jenž vystudoval
na VŠB-TUO systémové inženýrství a blíže než k šachtám má k železárenským provozům. Jiřího
Cieńciału jsme oslovili z titulu
jeho pozice vládního zmocněnce
pro Moravskoslezský a Ústecký
kraj.

Jiří Cieńciała (druhý zleva) zažil na vlastní kůži i několik fárání v revíru společnosti OKD.
schválit ve vládě takové množství
prospěšných věcí.
Šachty, ocelárny, jak moc jsou
pro kraj důležité?
Průmysl je nedílnou součástí života našeho regionu již od dob rakousko-uherské monarchie. V těchto dobách to byl právě náš region, který
díky svým dolům a hutím byl doslo-

investory. Já osobně spatřuji budoucnost tohoto kraje v symbióze tradičních oborů rozvíjených
po staletí a nejmodernějších oborů, které se vzájemně dokážou doplňovat. Měli bychom být znovu
hrdí na to, co umíme.
Je náš region pro nové potenciální investory atraktivní?

krát jsem fáral a podmínky v dole
znám. Provázání hutí a šachet
s tímto regionem jsem vždycky
ctil. Vážím si horníků i těch, kteří se snaží tento obor rozvíjet a posouvat kupředu. Pro hornictví
také platí můj už dříve zmíněný
názor, že bychom měli být znovu
hrdí na to, co umíme.
Radek Lukša

Horničtí učni z karvinské SŠTaS navštívili studijně Slovinsko

KARVINÁ – Vybraní horničtí učni
ze Střední školy techniky a služeb (SŠTaS) Karviná se svými pedagogy využili možnosti na vlastní kůži poznat, jak vypadá havířina ve Slovinsku.
Umožnil to projekt Leonardo
da Vinci hrazený z prostředků
Evropské unie, jehož cílem je
výměna zkušeností v rámci výuky důlních předmětů na technických školách a seznámení se
s těžbou v zúčastněných zemích.

„Z naší školy byli ve třetím největším slovinském městě Velenje
žáci tříd 2H, 3H a 3N, tedy budou-

cí důlní zámečníci a důlní elektrikáři připravující se pro práci v ostravsko-karvinském revíru,“ sdělil

FOTO: SŠTaS Karviná

Žáky ani pedagogy
do činného
hnědouhelného
dolu sice nevzali, ukázali
jim ale hornický skanzen
i tepelnou elektrárnu

Horničtí učni SŠTaS Karviná v dílnách ve slovinské partnerské škole.

učitel odborných předmětů Viktor
Pavelka s tím, že na desetihodinovou cestu autobusem vyrazili s partnery z Centra Kształcenia
Ustawicznego ve Wodzisławi.
Poláci jsou totiž do projektu zapojeni rovněž.
„Úkolem domácích, v tomto případě slovinských hostitelů
bylo připravit zajímavý program.
Což se jim podařilo! Nejprve
jsme zavítali do školy, kde se učí
zámečníci, elektrikáři, ale též automechanici pro důlní i povrchové provozy, a viděli jejich moderní část praktické přípravy. Mají
i pasivní energeticky soběstačný
dům využívající solární a geotermální energii, což se hodí v předmětu ekologie,“ líčil Pavelka.
Čeští a polští účastníci projektu Leonardo viděli i provozy ﬁrmy
Gorenje, elektrárnu na hnědé uhlí

Tepelná elektrárna Šoštanj srovnatelná výkonem s tou v Dětmarovicích.
Šoštanj (vyrábějící třetinu elektřiny pro Slovinsko a srovnatelnou
s tou v Dětmarovicích) a šachtu ve Velenje. „Ve slojích v hloubce čtyř set metrů zde těží fosilní

palivo. Produkce jede úklonnými díly pásovými dopravníky přímo do elektrárny,“ uvedl Pavelka
s tím, že fárali také do hornického
muzea v tomto městě.
uzi
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Zlatá hasička ze známkovny

ČERNÝ HUMOR ZABODOVAL
Kapela Šimona Ornesta v rámci
svého turné The Tap Tap načerno
– Turné černého humoru 2014
účinkovala v Karviné díky
podpoře Nadace OKD

Ženský tým SDH Skalice
vyhrál na Mistrovství ČR
v tradičních disciplínách
CTIF s časem 112 sekund

KARVINÁ – Být tělesně postižený
nemusí být až tak velkým hendikepem. Naopak se z toho dá udělat
přednost a užít si při tom spoustu
legrace. O tom se mohli přesvědčit návštěvníci Městského domu
kultury v Karviné, kde v úterý 7. října
vystoupila hudební skupiny z řad
postižených studentů a absolventů
škol pražského Jedličkova ústavu
The Tap Tap. Součástí koncertu je
rovněž výstava vtipů, mnohdy hodně
drsných, na téma hendikepovaní,
která potrvá až do 3. listopadu.
„Tato akce podporuje sbírku
na dostavbu našeho vzdělávacího
ústavu. Myslíme si, že je to jeden
z nejlepších způsobů, jak oslovit

„Vyhrály jsme na V. mistrovství
ČR ve Dvoře Králové o pouhých
pětašedesát setin sekundy před
hasičkami z Velkého Meziříčí, třetí skončily holky z Pískové Lhoty
v Polabí,“ upřesnila Ambrožová,
jež patří k dobrovolným hasičům
prakticky odmalička. Vyrůstala
v SDH Frýdek (podpořeném také
Srdcovkou z Nadace OKD), kde
přišly první úspěchy.
„S frýdeckými hasičkami jsem
se stala několikanásobnou českou mistryní a probojovaly jsme
se na hasičskou olympiádu.
Ve třiadevadesátém roce jsme dovezly zlato z německého Berlína

Ženské družstvo SDH Skalice se chystá počtvrté obhájit titul mistryň republiky.
známkovny na Staříči, zlatá i ze
a čtyři roky nato rovněž z dánSvatováclavských pohárů 2007
ského Herningu,“ pokračovaa 2008. Jen z loňské Hasičské
la Ambrožová s tím, že Hasičské
olympiády v Mylhúzách ve Francii
olympiády 2009 v Ostravě se zúse vracela bronzová.
častnila jako členka vítězného
„Občas vás to štěstí opustí.
družstva SDH Skalice.
Doma jsme nicméně mistryněmi
Pod křídla dobrovolných hapravidelně
od roku 2010.
sičů z této obce totižž pře
přepravide
Čím to? Jsme nejlepšel takřka celý frýýší!“
decký tým. „Po třiší! nechala se slyšet
cítce jsme ho rozš požární sportovkyně.
V soutěpustily, ale pak
t
ži CTIF absolvuje
zjistily, že nás
vždy obě disciplíto baví a chceězily
O tolik zvít í ČR
ny
– štafetu (běme dělat požárstv
hává
přes kladiní sport nadále,“
h
na mistrov ze
hasičky
nu)
líčila operátorka
nu i požární útok

0,65 s

nasucho (jako členka vodní skupiny propojuje savicové vedení).
V obojím letošní čas SDH Skalice
dělal 112 sekund.
„Zlaté medaile jsou zúročením
naší celoroční práce. Trénovat se
snažíme nejméně jedenkrát týdně,“ řekla Ambrožová. K jejímu zlatému týmu patří velitelka
Dana Zbochová, strojnice Monika
Demlová, spojka Martina Káňová
a členky skupin Ivana Mechlová,
Jana
Štěpánková,
Renata
Kotulová, Miroslava Mamulová
a Marie Velčovská. A ovšem, trenér SDH Skalice Jiří Mechl.

Skalice.

Radek Lukša

FOTO: Adam Januszek

Pavla Ambrožová dělá
na šachtě už dvacet
let, její muž Bohumil
fárá jako elektrikář
v rubání, táta zde byl
střelmistrem, máma
v kompresorovně.

FOTO: Radek Lukša a SDH Skalice

STAŘÍČ – Jako mistryně republiky v požárním sportu se vrátila do známkovny na staříčské lokalitě Závodu Důl Paskov po posledním zářijovém víkendu Pavla
Ambrožová. Svou nikoliv první
zlatou medaili v tradičních disciplínách CTIF vybojovala společně se ženským družstvem Sboru
dobrovolných hasičů (SDH) ze
Skalice u Frýdku-Místku.

Kapela The Tap Tap nadchla Karvinou. V prosinci vystoupí také v Orlové.

zdravé lidi. Není snad lepší druh
humoru než umět se zasmát sami
sobě,“ uvedl mluvčí kapely Ladislav
Angelovič.
Speciálním hostem programu
byl karvinský rodák Petr Hudec,
který už nyní patří k členům této

Kapelu založil v roce
1998 Šimon Ornest
v domově mládeže
Jedličkova ústavu,
kterému se říká „TAPky“.

Závodilo se v tradičních disciplínách požárního sportu.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Šimon Ornest s tím, že právě Petr
je příkladem člověka, který, ač je
od narození upoután na invalidní
vozík a po nepodařené operaci
očí nevidomý, má neustále chuť
na sobě pracovat. „Je to takový náš
Ray Charles,“ rozesmál všechny
v sále Ladislav Angelovič v narážce na vynikajícího amerického
zpěváka, klavíristu a hudebního
skladatele tmavé pleti, který ještě
jako dítě oslepl.
Z Těrlicka na úterní koncert
dorazila i Eliška Koběrská. „Poprvé
jsem kapelu The Tap Tap zaregistrovala před třemi lety na televizní
obrazovce v seriálu Ulice. Když byla
ta možnost je vidět naživo, tak jsem
neváhala, protože jejich životní
optimismus je obdivuhodný. Nejvíc
jsem se těšila na písničku Řiditel
autobusu,“ pověděla. Právě tato
skladba vzbudila mezi lidmi v sále
jeden z největších aplausů a kapela

Zaměstnankyně staříčské známkovny se zlatou medailí.

populární kapely. „Petr se tři roky
pečlivě připravoval na to, aby se
stal stálým a tudíž placeným pianistou naší kapely. To se podařilo,“
přiblížil zakladatel a kapelník

ji zahrála hned jako čtvrtou v pořadí.
Píseň pojednává o příběhu bubeníka kapely Marka Valenty, kterého
někteří řidiči pražské MHD nechtějí
pouštět do autobusu s jeho malým
kolem, které používá jako kompenzační pomůcku.
Kdo nestihl tento výjimečný
koncert plný vtipu a dobré nálady,
nemusí zoufat. „Náš černý humor
zasáhne celý region, protože díky
Nadaci OKD zahrajeme ještě 4.
prosince v Orlové,“ pozval všechny
Šimon Ornest.
Proč dva koncerty v nedalekých
městech? „Protože se snažíme
podporovat smysluplné projekty.
A kapela The Tap Tap si to za svou
aktivitu a vystupování nejen v České
republice bezpochyby zaslouží,“
prohlásil ředitel Nadace OKD Martin
Olša.
Adam Januszek

Když chlop smrdí
„Mam pro vas zpravu,“ oznamil sem
kamošum Na Upadnici v ponděli. „Ale
než vam ju řeknu, musim se napiť. Bo
mam taku žizeň, že je možna aji škoda
ju hasiť, jak řikava skotačivy stařik
Slaveček. A stary Vykysaly k temu
obvykle dodaval, že žizeň je horši niž
valka! Takže, Zbyňďo, načepuj mi
pěknu hladinku!“ nařidil sem kelnerovi
a rozhlidnul se po vyčepě. Urobil sem,
jak sem se přal, potřebny efekt. Aspoň
o tym svědčily nědočkave grimasy
chlapu. „Tak nězdržuj a vyval to!“ křiknul
na mě Antek. „Dočkej času jako husa
posviceni. Zbyňďa už mi to něse,“
pravil sem mu na to, napil se hlubokym
duškem, otřel pysk od pěny a začal: „Jak
isto vitě, chystal sem se s Mařu v nedělu

na tyn svatovaclavski jarmark. Mařa mi
vypucovala oblek aji buty a mezi tym
enem tak utrusila: ,Musiš byť gryfny,
bo s nami idě Očadlička a tyn jeji novy
chlop!´ Odevřel sem sice pysk, ale
hlasku něvydal, jak sem byl zaskočeny.
No nic, pravil sem se, aspoň teho frajera
poznam. Ale abysem pravdu řeknul,
moc mě něnadchnul. Je to taki ten typ,
co se furt a ze všeckim chlubi. Všudě
byl dva razy a od všeckeho ma kliče.
Připomnil mi Prahu, bo jak zme byli ze
synkem na tej tour de knejpa a od Tygra
pan profesor Dvořak odešel, přihnal se
na jeho misto taki skřet. Chlupaty, fusaty, smradlavy enem tak v košuli a tahnul
ze sebu taku černu babu, ze keru bysem
něšel ani do sklepa na uhli. ,Víš, Růžo,

tady mě všichni znají. Musím kouknout do sálu!’ Vyskočil od stola,
rozepnul se tu košulu od krku až
po galaty, aby ukazal chlupatu
hruď, a tak zasmrděl, že se aji ta
jeho ošklivka otřepala. Nahlidnul
do vyčepu a tvařil se, jako kdyby on
ich a na oplatku všeci ostatni ho zdravili. Pak ji do uška špital, že je z Přivoza
a že to dřiv bylo velke město, než ho
schlamstla Ostrava. Takže neni z dědiny,
ale z velkoměsta. Pak ukazal na fotku
na stěně a prohlasil: ,Vidiš? Tu je Foglar.’
Ze synkem zme mysleli, že s nami
prašti, ale sama Ruženka ho opravila: ,To není Foglar, ale pan Bohumil
Hrabal, kterej tady chodil leta na pívo!’
To teho skřeta zatlo poprve! Podruhe,

když se ho kelner zeptal, co vlastně
chce a potřetí, když mu vrchni sdělil:
,Za dvě píva sedmdesát šest korunek,
prosím!’ Potym prchnul s Růžou i s tym
smradem. Takže Očadlička žadne terno
podle mně nězrobila!“ Chlapi se smjali,
chtěli se vyptavať, ale předběhnul
ich Erďa: „U pokladně v marketě
mlada děvucha vytahuje z vozika
jeden banan, jeden pomeranč,
jedno jabko, jeden jogurt, jednu
čokoladu. ,Vy jste asi ještě
svobodna, co?’ pta se ji mlady
pokladni. ,Jsem! Jak jste na to
přišel? Podle nákupu?’ ,To
ne, ale vy jste tak odporně
škaredá!’ Fajne, ni?”
Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek

Panorama
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Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům
Půjčujme si jen na to,
co opravdu potřebujeme!

po akceptaci návrhu smlouvy
bankou. Podmínky akceptace
rozebereme v některém z příštích článků. Celková částka,
kterou nakonec uhradíte, se
skládá z vypůjčené jistiny,
úroků a nákladů souvisejících
s úvěrem. Vypůjčená jistina je
43 000 korun, úroková sazba
je 13,9 % a může se zdát dosti
vysoká. Avšak reposazba
neboli RPSN – roční procentní
sazba nákladů – je v tomto
případě 14,8 %. V některých případech nám nabízejí
mnohem nižší úrokovou sazbu,
avšak reposazba, se kterou
nás často ani neseznámí,
půjčené prostředky podstatně
prodraží. Doporučuji se proto
při čerpání úvěru či půjčky
ptát na obě tyto sazby. Toto
nastavení platí v případě, že
úvěr bude trvat po dohodnutou
dobu a obě strany budou plnit
řádně a včas své povinnosti.
Proveďme dále rozbor RPSN.
V tomto případě je v ní schován
poplatek za poskytnutí úvěru.
Je tedy nulový. Dále jde o poplatek za využívání a správu
úvěru, rovněž nulový. Pro
tento typ rychlé půjčky neplatí
povinné pojištění v případě
neschopnosti splácet, a o to
je také půjčka levnější. Vedení
technického účtu, využívání
a správu úvěru vám vede banka zdarma.

DARKOV – V dnešním díle našeho
seriálu o ﬁnanční gramotnosti
patřícímu k těm, co nám mohou
pomoci při rozhodování o tom,
jak naložíme s našimi penězi, si
nejdříve ukažme jeden modelový
příklad. Manželé Novákovi se
rozhodli navštívit módní salón
v centru města. Paní Novákové
se zalíbily šaty z minulé kolekce,
které byly zlevněné z 3400 Kč
na 1560 Kč. Prodavačka jim
sdělila, že pokud dnes šaty
nikdo nekoupí, budou zítra zlevněny na třetinu. Manželka pana
Nováka se rozhodla riskovat
a pro šaty si přijeli až následující
den. Měla opravdovou radost,
neboť šaty zatím nikdo nekoupil
a ona je získala se slíbenou
slevou. Až do tohoto okamžiku
je vše v pořádku. Pokud ovšem
opomeneme informaci, že
paní Nováková nikdy tyto šaty
na sebe neoblékla. Opravdu
paní Nováková ušetřila, anebo
utratila 520 Kč zbytečně?
Zdá se Vám toto chování
přehnané? Pravda je, že se
v některých případech často
chováme podobně. Kolik
peněz měsíčně utratíme
za věci, které nepotřebujeme,
nebo které mají nakonec pro
nás nižší hodnotu než cenu,
kterou za ně zaplatíme. Tyto
prostředky jsou již nenávratně
pryč. Mohli bychom je přitom
rozumně zhodnotit, investovat. Jsou to peníze, které
každý měsíc těžce vyděláváme, abychom se jich vzápětí
lehce zbavili. Ještě hůře
můžeme dopadnout, jestliže si
na podobné nákupy vezmeme
úvěr, třeba krátkodobou půjčku, a v dalších měsících se
přihodí neočekávané události,
jako je například nemoc, a my
přestaneme úvěr splácet.

Splácejme půjčky včas

Zábava pro každého! To je
Třetí sezona, co se týče
návštěvnosti rekordní,
se pomaličku chýlí
ke svému konci
KARVINÁ – Golf byl a stále ještě mnohými je považován za hru pro elitu společnosti a měl by tak být pro
obyčejné smrtelníky ﬁnančně nedostupný. Minimálně v Karviné tomu
tak, díky těžařské společnosti OKD,
její nadaci a Evropské unii, rozhodně není. Tuto krásnou hru si může
už třetí rok na hlavním tahu směr
Ostrava dovolit každý. Nevěříte?
„Opravdu je to tak. Stále se setkávám s tím, že lidé tomu nevěří, že by si mohli přijít zahrát
za opravdu lidové ceny. Stovka
za devět jamek na Veřejném hřišti nebo padesát korun za odpaliště je toho jasným důkazem,“ řekl
vedoucí Golf Resortu Lipiny Pavel
Malina, který se s golfem poprvé
setkal v roce 2000 ve Spojených
arabských emirátech. „Díky takovým cenám i dalším výhodám, mezi
které řadím i bezvadnou dostupnost našeho areálu, nám neustále přibývají noví členové,“ podotkl
s tím, že sem jezdí i lidé z Čeladné
či Ostravice, kde jsou golfové areály. Nejvíc však areál navštěvují milovníci golfu z Karviné, Ostravy
nebo Havířova.
Co je určitě potěšitelným faktem,
to jsou čísla návštěvnosti. Ta rok
od roku rostou. „V minulém roce
jsme byli na čísle 25 000 návštěvníků, letos jich je už o šest tisíc víc.

FOTO: Boris Renner
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Atmosféru golfového areálu dokresluje výhled na závody Důl Darkov a Důl ČSM.
Určitě tomu nahrálo i počasí, protože sezona se rozjela už v březnu, minulý rok až koncem dubna.
Hrajeme však i v ziměě tzv.
zimní jamky. To zavřeeme greeny a hraje se

31 000

Obezřetní však musíme být
v případě, že nebudeme
schopni úvěr splácet. K prvním krokům ze strany banky
patří vyměření úroku z prodlení, které budete muset
uhradit, nejčastěji budete co
nejdříve informováni bankéřem
telefonicky. Pokud do smluveného data nesjednáte nápravu,
pak budete v případě prodlení
s placením vyzváni k nápravě
stavu dopisy, zpoplatněnými
např. těmito částkami: první
výzva k zaplacení dlužné částky
300 Kč, druhá výzva k zaplacení 500 Kč a třetí výzva
k zaplacení 1000 Kč. K následným sankcím patří kompetence
banky vložit zprávu o prodlení
do veřejného registru fyzických
osob SOLUS či jiných veřejně
dostupných registrů dlužníků.
A to je téma pro některý z příštích článků.

Opatrně při úvěrech
Vezměme si příklad Rychlé
půjčky poskytované jednou
z větších bank na českém
peněžním trhu. V blížícím se
předvánočním období můžeme
být podobnou nabídkou
osloveni. Na co si dát pozor? Půjde o spotřebitelský
úvěr 43 000 korun s pevně
stanovenou dobou trvání,
a to šedesát měsíců. Peněžní
prostředky budou připsány
nejčastěji na váš běžný účet,
a to do tří kalendářních dnů

kratší jamka. Pochopitelně za předpokladu, že hřiště nezasype sníh,“
vysvětlil.
Golf Resort Lipiny myslí i na děti. Velmi zajímavý je projekt Golf
ma

st
návštěvno
– takovou sort Lipiny
e
měl Golf R roce.
ím
šn
to
v le

Teď máme 430 registrova
k jednomu z nejvytíženějš
Pavel Malina. Návštěvníků
do škol, který využívá karvinská ZŠ
Dělnická. „Ve světě je to naprosto
normální jev. Například ve Švédsku
mají děti golf během hodiny tělocviku,“ přidal Malina zajímavý postřeh.
Funguje rovněž dětská škola čítající momentálně kolem padesátky
mladých golﬁstů, kteří se rekrutují
i z Golfové akademie Nadace OKD.
„Baví je to, naučí se základům golfu
i etikety, jak se chovat,“ doplnil šéf
golfového areálu.

Seznam základních golfových pojm

green – jamkoviště s jamkou a trávou n
handicap – vyjádření výkonnosti hráče
par – určená norma ran na jamce nebo
putter – hůl pro puttování (hru v jamkov
driver – nejdelší hůl pro rány z odpaliště

Co je START karta

Jde o padesátiminutovou lekci, ve kter
bezpečnost při hře a golfovou etiketu.
se konají vždy v úterý odpoledne a v so
může opravdu každý. Jen tento rok to p

Mgr. Hana Grzegorzová

Mladí golﬁsté rekrutující se i z Golfové akademie Nadace OKD tady mají také své místo.

Karvinští žáci se učí s pomocí tabletů

Z plzeňské Škody na vš

Do projektu Škola
dotykem se zapojila
také ZŠ Borovského,
jediná z celého
Moravskoslezského kraje

Společně projektovali doly
Bezruč, Jeremenko, Darkov,
ČSA či ČSM

Žáci jsou z nové výuky nadšeni, byť jde jen o dvacet minut v češtině či matematice.

na procvičování češtiny, ale i matematiky. Jde však maximálně
o dvacet minut. Co vím, škola má
v plánu rozšířit výuku i do jiných
předmětů,“ prozradila Bičejová.
Na Slovensku stejný projekt už
běží a má úspěch. „Naše společnost v rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a zavádění
nejnovějších technologií do běžné výuky. Rádi bychom proto v rámci projektu Škola dotykem pomohli při vytváření vhodných podmínek pro modernizaci
školství v ČR,“ uvedla za společnost Samsung Zuzana Zelenická
a dodala, že zpětnou vazbou pro
jejich společnost i neziskovku
EDULAB bude na konci školního roku konference, kde se porovnají data a zjistí se vliv intenzivního využívání tabletů. Společnost
Samsung dala k dispozici celkem
350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení.
Více informací na www.skoladotykem.cz.
Adam Januszek

ba v OKR v hloubkách tisíce metrů,“
vzpomínali na srazu nyní osmdesátiletý Šebela se sedmasedmdesátiletým

OSTRAVA – Potkali jsme je v davu mezi
účastníky setkání těch, kteří před padesáti lety získali vysokoškolský diplom na ostravské VŠB (Horník
č. 34). Zdeněk Šebela ten svůj obdržel už v roce 1958. Jako čerstvý absolvent oboru Důlní stroje na Fakultě
strojní nastoupil k těžním zařízením
do Škody Plzeň. A tam se rovněž potkal s Miroslavem Chlebounem, který vystudoval na „báňské“ v roce
1960 obory Důlní mechanizace
a Elektriﬁkace.

„Slučování důlních
závodů se v projektech
objevovalo od počátku
80. let,“ uvedli dva
absolventi – pamětníci.
„Práce ve Škodovce znamenala pro
nás, mladé inženýry, obrovskou výzvu. Perspektivou byla tehdy těž-

FOTO: Radek Lukša

půjdeme do toho. Ale když jsem
pak blíže poznávala, co všechno
to bude obnášet, docela jsem dostala strach. Postupně se to ale
zlepšuje a mám z toho dobrý pocit. Používáme různé aplikace

FOTO: Adam Januszek

KARVINÁ – Schovejte sešity a vytáhněte si tablety! Ano, nějak podobně teď probíhá výuka na karvinské ZŠ Borovského. Ta se totiž
zařadila po bok dalších jedenácti
škol z celé ČR a od začátku nového školního roku využívá digitální třídu vybavenou nejmodernějšími technologiemi. Takže na scéně jsou tablety a interaktivní obrazovka.
„Během června naši školu oslovil senátor Radek Sušil a seznámil
mě s tímto projektem, který získal záštitu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. V žádném případě však nehodláme přestat s klasickou výukou,“ řekl ředitel školy Libor Stáňa s tím, že
realizátorem tohoto projektu je
nezisková organizace EDULAB
s podporou Samsung Electronics
Czech and Slovak.

V moderní třídě se učí 22 žáků
7. B pod dohledem třídní učitelky
Barbory Bičejové. Ta podle svých
slov počítačům a dalším vymoženostem příliš neholduje. „V samotném začátku jsem řekla ano,

Zdeněk Šebela a Miroslav Chleboun působili

Panorama

Golf Resort Lipiny
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Nový farář Marcel Puvák
působí také v hornické obci

Díky lidovým cenám si může přijít zahrát úplně každý.

aných členů a náš areál patří
ích v celé republice,“ uvedl
ů přibývá.
Vyvrcholení sezony 12. října
Stylově proběhne rozloučení se třetí,
velmi úspěšnou sezonou. Golf Resort
Lipiny ve spolupráci se Zámečkem
Petrovice u Karviné bude totiž pořádat v neděli 12. října dva exkluzivní
turnaje pro golfovou veřejnost o velmi
atraktivní ceny. Více informací nejen
o tomto turnaji, ale i o cenách a vlastně celém areálu najdete na webových
stránkách www.golﬂipiny.cz.
Adam Januszek

mů

nejníže střiženou
e počtem ran nad par
na celém hřišti
višti)
ě, může být také dřevo číslo jedna

ré s trenéry projdete základy golfové hry,
Tyto golfové akademie pro Veřejné hřiště
obotu dopoledne. Cena je 109 Kč a přijít
přivábilo 700 nových golﬁstů z regionu.

Odpaly s výhledem
na doly a Beskydy
Golf Resort Lipiny poblíž Karviné
s výhledem na závody Důl Darkov
a Důl ČSM, ale také na úchvatné panorama Beskyd, vznikl na území, kde
byly ještě poměrně nedávno patrné
následky těžby černého uhlí.
S rekultivačními pracemi se
v lokalitě začalo již v roce 1985,
technická rekultivace skončila v roce
2004. Původně se počítalo s tím, že
na území vznikne les, případně s jeho
zemědělským využitím. O záměru
vybudovat golfový areál padlo deﬁnitivní rozhodnutí v roce 2007.
Práce na výstavbě areálu začaly
v roce 2009, v dubnu 2012 bylo
slavnostně otevřeno Mistrovské
hřiště pro zkušené golﬁsty, v srpnu
následovalo otevření Veřejného
hřiště, kde mohou první golfové
krůčky absolvovat úplní nováčci bez
zkušeností s tímto sportem.
Původní termín dokončení areálu
zpozdily v květnu roku 2010 povodně, kdy bylo v lokalitě zatopeno více
než 20 hektarů plochy, na některých

šechny šachty OKR
Chlebounem. Jejich profesní dráhy se
pak setkaly opět v revíru, kde projektovali šachty – od ostravského Bezruče

jako projektanti šachet v revíru OKD.

či Jeremenka přes karvinský Darkov
a ČSA po stonavský ČSM.
„Bez těžních strojů se neobejde
žádné hlubinné dobývání, takže všude v OKR zůstávají stopy naší činnosti,“ shodli se pamětníci sledující i teď
situaci v domovském revíru a černouhelném hornictví. A ta je podle nich
už nikoliv inženýrský, nýbrž hospodářsko-ekonomický problém. A to
celosvětový.
„Z hospodářského průzkumu povrchové těžby v africkém Mosambiku
v 80. letech minulého století vyplynulo, že cena tuny jejich uhlí i s dopravou
do nizozemského Amsterdamu mohla dělat sedm dolarů. Tuna uhlí se přitom tehdy běžně prodávala za pětatřicet šestatřicet dolarů. Je s podivem, že
to naše hornictví vydrželo,“ líčili s tím,
že poznali i „Generální rozvoj OKD
do roku 2050“.
Na
projektu
podle
Šebely
a Chlebouna dělalo v Báňských projektech v letech 1980–1983 přes padesát
lidí. „Problém byl říci, co a jak budeme
kopat za dva roky, avšak co a jak máme
těžit v roce 2038 bylo snadné. Ale teď
vážně, idea slučování dolů jako nyní
v OKD tam byla tehdy taky,“ dodali.
Radek Lukša

místech dosahovala výška hladiny až
tří metrů. V důsledku této zkušenosti byla přijata řada opatření pro
zajištění bezproblémového chodu
sportovního areálu i za možných
přívalových srážek.
Co tedy na rekultivované ploše
o rozloze 63 hektarů vlastně vzniklo?
Zkušení golﬁsté mohou využít devítijamkové Mistrovské hřiště, které je
s 3567 metry jedním z nejdelších
v Evropě. Naopak pro úplné začátečníky je určeno veřejné hřiště s délkou
přesahující 1,5 kilometru, součástí
areálu jsou i osvětlené cvičné plochy.
Pomyslným srdcem resortu je budova s veškerým zázemím pro hráče
s dominantou v podobě repliky těžní
věže, která symbolicky připomíná,
v jakém regionu se hřiště nachází.
V porovnání s ostatními golfovými
areály v kraji i České republice zvolila
společnost OKD naprosto odlišnou
cenovou strategii, která je k zájemcům o golf mimořádně přátelská.
Marek Síbrt

DOUBRAVA − Umí osm světových jazyků, rád cestuje, pracuje v křesťanské televizi Noe nebo
se pravidelně účastní kongresů
katolických médií. To je krátký výčet a představení PaedDr. ThLic
Marcela Puváka, který je od
1. září novým duchovním otcem
farností Doubrava a Dětmarovice.
Pětatřicetiletý rodák z Prievidze, jenž vystudoval teologii v Itálii, vystřídal na farnosti otce Tomasze Stachniaka
a podle svých slov chce navázat
na všechno dobré, co zde jeho
předchůdce zanechal. Knězem
se stal v Ostravě, ač to ze začátku vypadalo, že se tak stane u našich slovenských sousedů.
„Když už to vypadalo, že se blíží svěcení, dostal jsem neodolatelnou nabídku. V Ostravě v té
době vznikala televize Noe a hledali do ní někoho, kdo umí jazyky a simultánně by tlumočil přenosy se Svatým otcem z Vatikánu.
Kývl jsem a v televizi působím dodnes,“ popsal Marcel Puvák, který v Česku podle svých slov pozoruje rozmanité náboženské
poměry.
Velkou vášní nového kně-

Tipy Horníka

ORLOVÁ
Závěrečná
Klub Spirála fungující při Domu dětí
a mládeže Orlová, jehož zahradu
zvelebili dobrovolníci díky sídlištnímu
programu těžařské nadace, připravil
závěrečné grilování letošní sezony.
Koná se v pátek 10. října od 15 hodin.
Pro děti jsou připraveny hry a soutěže,
příchozí by raději měli vzít s sebou
i párky či špekáčky navíc.

HAVÍŘOV
Promítání
Nejen mladým je určen „Maraton ﬁlmů“ konající se od čtvrtka 9. do soboty
11. října v malém sále Kina Centrum.

FOTO: archiv Marcela Puváka

V mnoha směrech
zajímavou osobnost
přidělil otec biskup
farnostem Doubrava
a Dětmarovice

V roce 2012 podnikl Marcel Puvák pouť do Svaté země (Izraele).
ze je cestování. Šanci plnit si
sny přitom dostal právě díky televizi Noe. „Ta je členem různých mezinárodních organizací.
Pravidelně tak zastupuji Českou

Bohoslužby se v kostele
sv. Hedviky v Doubravě
konají pravidelně
každou neděli ráno
a ve čtvrtek odpoledne.
republiku na různých mediálních konferencích a setkáních.
Za posledních osm let jsem na-

Z nabídky lze vybrat Noční můry v českém hororu (čtvrtek), Hrůzostrašný
svět Maria Bavy (pátek) či komedii
Hluboký spánek a detektivku Fízlové,
hajzlové (sobota).

KARVINÁ
Čtenářům
Bezplatné první registrace nových čtenářů, celoroční amnestie upomínek,
wi-ﬁ karta zdarma. Taková lákadla
nabízejí v pobočkách Regionální
knihovny Karviná až do soboty 11.
října při příležitosti celostátního osmnáctého ročníku Týdne knihoven.
Životopis
Muž, jenž byl v Africe při pádu koloniálního systému, setkal se s lidojedy
i prezidenty, poznal Gagarina i Hillaryho,
odvážil se kritizovat socialismus dopisem

vštívil USA, Čínu, Thajsko, Jižní
Koreu, Kostariku, Keňu a asi
14 evropských zemí včetně nesčetněkrát navštíveného Říma.
Naposledy jsem byl v červnu
v ruském Petrohradu,“ pověděl otec Marcel, kterého rovněž zajímá hudba. „Aby ne, když
jsem od šesti let hrál na klavír
a od čtrnácti na varhany,“ nechal
nahlédnout do svého soukromí
sympatický kněz.
Bohoslužby, na které duchovní správce Marcel Puvák všechny
věřící srdečně zve, se v doubravském kostele sv. Hedviky konají
pravidelně v neděli ráno a ve čtvrtek odpoledne.
aja

do SSSR, a v roce 1968 si pak stěžoval
na vládních místech na okupaci republiky. I takového představuje dokumentární
ﬁlm Století Miroslava Zikmunda známého
cestovatele. Kino EX ho promítá v pátek
10. října od 19 hodin v rámci „Art Kina“.

OSTRAVA
Běhání
Memoriál Michala Pětroše. To je
třetí ročník charitativního závodu běžců po lesích a stezkách
mezi Hošťálkovicemi, Bobrovníky
a Martinovem pořádaného ve prospěch Mobilního hospice Ondrášek
(podporovaného také Nadací
OKD). Registrace bude od 9 hodin
na hošťálkovickém hřišti, start tamtéž
v 11 hodin. Okruhy jsou na výběr dva
– hobby o délce 5,4 kilometrů a proﬁ
s délkou 9 kilometrů.
uzi

Po šichtě
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Vy nebo ﬁrma obdržíte
zajímavou nabídku. Bude
nutná rychlá orientace,
abyste šanci využili. Ale
bude-li třeba... – doba strávena v práci se vám bohatě
vyplatí. Neodmítnete přítelův
požadavek ﬁnanční
pomocí. Pozor na to,
kolik půjčujete, může
vám to později chybět.
Půjde-li o něco, na čem vám
záleží, budete překypovat
energií a půjdete si za svým.
Smířit se s kompromisem,
to ani náhodou. Ústupky ani
výhrůžky neberete, chcete
dotáhnout vše až do cíle.
Volný čas věnujte rodině
a především svým potomkům. I odpočinek
může být aktivní.

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

Pozor na konto. Koncem
týdne ztratíte hlavu pro
půvabnou osobu, utratíte
spoustu peněz za hezké
věci a technické novinky.
Vystřízlivění nebude příjemné. Rodina z toho bude rozpačitá a dá vám to patřičně
najevo. Může to být
impulz k vlastnímu
sebepoznání.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

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

Snaha dohodnout se s někým přinese více potíží než
užitku. Varujte se vynucených
slibů, nebudou mít dlouhého
trvání – ani v zaměstnání,
ani v partnerských vztazích. Vrátíte se k myšlence
změnit některé stereotypy.
Návštěva příbuzných
vás rozčílí, takže ji
protelefonujete.

V následujících dnech
budete nuceni se smířit a ochotně souhlasit
s řadou kompromisů. Již
teď některých svých kroků
litujete. Rozčílí vás, že vás
partner soustavně podceňuje. Ve skutečnosti mu jde
o motivaci. Zamyslete
se, de facto vás mile
pobízí k další aktivitě.
Konkurence a rivalové se vás
pokusí vyprovokovat k vyložení karet na stůl. Pozor, abyste
nebyli všem pro smích.
Úkoly řešte bezodkladně.
Jen tak můžete zabodovat
a posunout se dále. Setkání
s osobou, kterou jste poznali
na dovolené, naruší
váš dosud harmonický
vztah s partnerem.
Projeví se u vás zvýšená
ctižádost, která by mohla vést
k neblahým důsledkům. Pozor,
solidní vybudované postavení
může vzít za své. Důsledkem
by byla izolace. Nespoléhejte
na cizí rady a udržujte odstup
od tak zvaných přátel.
Obklopte se rodinou
a známými, kterým se
dá věřit.
S návalem práce se lehce
vyrovnáte díky perspektivě
ﬁnančního a morálního ocenění. Dostaví se inspirace
i zajímavé nápady. Ochotně
se pustíte do novinek.
Začnete uvažovat o zimní
dovolené s rodinou. Pozor při
sportovních aktivitách, aby nedošlo
ke zbytečným úrazům.

„Nazdar, Václave, co děláš v tom novém roce ?“
– „Jako všichni, podnikám.“
– „A v jakém oboru ?“ – „… (viz tajenka).“

Pomůcka: Aar,
athl, March,
oban.

Protiklad

Vyhynulý pták

Učme se anglicky s Horníkem!

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.

Zvláště tíživá bude nevyhnutelnost spolupráce s osobou, jejíž odlišný temperament vám neumožní najít
společný jazyk. Nedejte se
strhnout k rivalitě. Problémy
budou více či méně nepříjemné, ale jejich řešení vás
mile překvapí. Trpěliví
buďte i v rodinných
vztazích.

Před vámi jsou dny plné
pohody, a pokud dokážete
přízeň osudu podepřít
zvýšenou snahou, dosáhnete i vynikajících úspěchů
v práci. V mezilidských
vztazích to bude obdobné,
získáte si spoustu sympatií.
Nezapomínejte, že
i váš partner potřebuje
pohlazení a pochvalu.
Velké naděje vzbudí
absence nadřízeného, který
vám není nakloněn. Spolu
s ním by totiž měly zmizet
i hlavní překážky bránící
prosazení některých vašich
nápadů. Opatrnosti není ale
nikdy dost, otevřená zadní
vrátka nejsou na škodu.
S rodinou o babím létě
vyrazte do přírody.

Oškubat
(zákazníka)

skupina
Italské město Horská
v Himálaji Název písmene

Potom
Římský
krutovládce

Slovenská
předložka

Sladkovodní
ryba

Označení
neslazeného
sektu

Otrok
(zastarale)

Slovensky
okamžik

Kytka
(slovensky)

Obilnina

Bezhrbý
velbloud

Potrava pro
koně
Mžikat

1. DÍL TAJENKY

Kácet
(zastarale)
2. DÍL TAJENKY

Údaj na obálce
dopisu

Solmizační
slabika
Druhý měsíc
planety Neptun

Ostrý přízvuk
Žlutohnědá
barviva

Indický jedovatý had

Kulovitá
bakterie

Zkr. autonomní
oblasti
Oharek

Japonské
platidlo
Pěstitel ovoce

Prázdno
Ženské jméno

Kočovník
Žhavá tave-nina v zem-ském
jádru

Kocour
(nářečně)

Slovensky piha
Forma genu
Řeka
v Německu
Angl. zkr. pro
atletiku

Amer. herec
(Fredric)
Německy devět

Primát

Plicní sklípek
/ Mez. kód
Slovinska

Sportovní obuv
nebo brusle
Dětské stavebnice (znač.)
Lidové
přitakání

Podestýlky
Citoslovce
zavýsknutí

3. DÍL
TAJENKY

Otvory ve zdi

Spoléhejte se jen a jen
na sebe. Někteří sice projeví
dobrou vůli, ale to bude málo.
Složitý úkol přidělený nadřízeným zvládnete, radou pomůže
i partner. Balzámem na duši
bude setkání s kamarádem
z dětství. Jeho optimismus
vám dá nahlédnout
mnohé z docela jiného
úhlu pohledu.

Kniha z vydavatelství Alpress
Alfred Nobel jako vynálezce dynamitu, bratři
Wrightovi, kteří postavili první skutečné letadlo, vynálezce radaru Robert Watson-Watt, otec balistické
rakety V2 Werner von Braun... To jsou jen někteří
z vědců, kteří stojí za technikou využívanou v boji
a ničení. Proč svůj mimořádný intelekt propůjčili
právě válčení?

Křížovka o knihu

Horoskop na týden od 9. do 16. října

Menší loď

Judský král

Tajenka křížovky č. 34: „Ne, já jdu platit. ” Výherce křížovky č. 34 je Vlastimil Libotovský z Havířova-Šumbarku.
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

VTIPY
Včera večer jsme s mojí ženou
vedli trochu hlubší rozhovor
o různých životních situacích.
Přišla řeč na euthanasii. K tomuto citlivému tématu o volbě
mezi životem a smrtí jsem
poznamenal:
„Nechci, abys mě nechala žít
v takovém stavu, kdy bych byl
závislý na přístrojích a živený
tekutou stravou z nějaké
ﬂašky. Kdybys mě někdy takhle
viděla, vypni ty mašiny, co mě
drží naživu.”
Ona vstala, vypnula televizi,
počítač i ledničku a vylila mi
pivo do záchodu.
Žena je u zubaře. Pusa otevřená
a zubař tam cosi pozorně vrtá.
Vtom jí zazvoní mobil. Po pátém

zvonění ho naštvanej zubař
popadne a zařve:
„Kdo jste?”
„Manžel.”
„Tak poslouchejte, manželi!
Budu za chvilku hotovej, ona
to vyplivne, vypláchne si hubu
a pak ti zavolá!”
Veverka sedí na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první – stříbrné
šaty.
Rozlouskne druhý – zlaté šaty.
Rozlouskne třetí – svatební
šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí se
na větvičku a vzlyká:
„Já se kvůli tý posra… pohádce
ani nenažeru!”
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

www.okd.cz

Hasło bhp miesiąca: Osunięcie się lub oberwanie skał jest w OKD przyczyną co czwartego wypadku przy pracy!

Przerwa w wydobyciu lub drążeniu chodnika
to jednoczesne wstrzymanie przenośników
System jest zautomatyzowany, jednak pracownicy
mogą sami ponownie uruchomić kontynualne
wydobycie na całym odcinku
4.158 minut pracy urządzenia,
a jego przetransportowanie zajęło następnych 13.397 minut.
Wyłączanie przenośników taśmowych w momentach, gdy nie
przebiegało wydobycie, przyniosło oszczędność 7.393 minut pracy
urządzenia,“ powiedział kierownik dyspozytorni Kamil Mrkva dodając, że jedna kilowattgodzina
kosztuje zakład dwie korony i trzydzieści halerzy.
„W ramach całej kopalni było
to dziennie 900 minut pracy urządzeń, w chwili obecnej jest to tylko około 500 do 550 minut eksploatacji przenośników taśmowych
dziennie, w zależności od czasu pracy urządzeń w wyrobisku,“
skonkretyzował Petr Merta, pełniący stanowisko kierownika elektryﬁkacji. Nad wszystkim czuwa

FOTO: Radek Lukša

STARZYCZ – Wydobycie stoi, nie
drąży się? Przenośniki taśmowe ani drgną! Minął rok od czasu, gdy Zakład Kopalni Pasków
wprowadził w życie wspomniany system dla wszystkich eksploatowanych wyrobisk i przodków. Konsekwentne i zautomatyzowane wyłączanie przenośników taśmowych – identycznie
jak możliwość ponownego włączenia potrzebnego odgałęzienia za pomocą jedynego przycisku na stanowisku – daje kopalni oszczędność 25 procent instalowanej mocy odtransportowania
wydobytego surowca.
„Na przykład w wyrobisku
112 404/2 pod Chlebowicami,
gdzie pracują górnicy Pavla
Pospíchala z odcinka T3 Jiřího
Drábka, wykazano w sierpniu

według niego program monitoringu SGS wykorzystujący informacje z systemu APD lub Becker.
Nawet na monitorach wyświetlana jest informacja, dla którego
przenośnika jest kolor zielony, i ile
czasu pozostaje do jego wyłącze-

Dyspozytorzy śledzący prącę przenośników taśmowych na Starzyczu
pracują także z ekranem.
nia, a dla którego czerwony!
To nowatorskie rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach programu ciągłego doskonalenia. Natomiast jego pomysłodawca – elektryk kopalni i lokalny administrator SGS w

każdego
miejsca pracy
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ni, Michal Hruby
aż po wyciągarkę skipową. „Na przod– wpadł na niego
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ą godzinę
ii za jedyn
widoczna,
ponieproblem i musiag
er
en
i
n
le
al
Ty
op
zi Zakład K
waż nie wydobyłem połączyć się z
u
zaoszczęd
em
an
is
ęki op
wa się kontynualnie
systemem z domu.
w
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systemow
podczas całej zmiaNo i patrzę, system
po
transportowy jest w
ny. Przenośniki mogą
trakcie budowania stać,
ruchu, a wyrobisko stoi!
w trakc
dzięki czemu oszczędzamy nie
Proste jak drut, teraz udało nam
tylko energię elektryczną, ale taksię go rozpracować do rozmiaże park maszynowy,“ zgadzają się
rów, jakich nie spotyka się nigdzie
Mrkva, Metra i Hrubý.
w ramach OKD,“ wyjaśnił.
Przed mniej więcej trzema
Naturalnie, wcześniej również
kwartałami uzupełnili system o
wyłączano przenośniki taśmoopcję automatycznego procesu
we, tyle że na życzenie, co nie każsterowania z poszczególnych stady chciał czy mógł dopilnować.
Dodatkowo polecenie „Stop“ wydawano na odległość z dyspozytorni,
a następny rozruch systemu transportowego bywał niekiedy trudnym
orzechem do zgryzienia. W chwili
obecnej starowanie przenośnikami
jest zautomatyzowane i każdy odcinek jest wyłączany sukcesywnie dla

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys  E-mail: josef.lys@okd.cz  Tel.: +420 596 262 801  Komórka: +420 605 279 864

2000 kW

nowisk na dole, gdy dyspozytorzy mogą operacyjnie wchodzić
w system i sterować nim. Zespoły
wydobywcze lub brygady ścianowe mogą więc same uruchamiać
odtransportowanie w całej długości według aktualnego zapotrzebowania. To jest bardzo pomocne na przodkach, ponieważ na
Paskowie po niedawnym zlikwidowaniu dyspozytorni prac przygotowawczych nadzór nad pracownikami robót przygotowawczych ma służba nadzoru. „Nad
wszystkim czuwają i są zorientowani właśnie pracownicy dyspozytorni produkcyjnej, i za to należy im się nasze podziękowanie ,“
uzupełnił Mrkva.
Radek Lukša
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Skupina The Tap Tap hrála v Karviné

Kapela vznikla v roce 1998,
hrajete již 16 let. Co se za tu
dobu změnilo v přístupu veřejnosti k tělesně hendikepovaným? Sledujete při svých cestách
po naší zemi, ale i do zahraničí, že bariéry ubývají, nebo tomu
tak není?
V době, kdy jsme začínali, bylo
úplně běžné, že s mechanickými
vozíky se „drncalo” po kamenných schodech do metra a elektrické vozíky vůbec nejezdily
tramvají nebo autobusy. V metru
bylo bezbariérových jen pár stanic
a jen někdy. Právě kvůli vnímání
veřejností je hrozně důležité, aby
bylo běžné lidi se zdravotním po-

Jaké ohlasy budí vaše nové turné, které doprovází výstava černého humoru? Jsou lidé ochotni
dobrovolně přispívat na rozvoj
multifunkčního bezbariérového
vzdělávacího centra, nebo i zde
je patrný dopad ekonomické krize uplynulých let? Dokážete jednotlivé prostory „vyprodat“?
Koncerty spojené s výstavou fungují výborně. Právě proto, že vtipy
o lidech s hendikepem jsme vybírali sami a celé to slouží k podpoře sbírky na dostavbu Jedličkova
ústavu, se lidé nebojí a nestydí zasmát a užít si naši muziku. Většina
z nich sbírku podpoří v rámci
svých možností. Nejsou to žádné
horentní sumy, ale my si podpory
velmi vážíme právě z důvodů, které jste uvedl v otázce. Navíc turné
vnímáme především jako osvětovou kampaň o významu vzdělávání lidí s postižením.

Šimon Ornest (druhý zleva) se svou kapelou The Tap Tap.
Cestujete s kapelou po světě. Dá se nějak zobecnit přístup k tělesně postiženým
u nás, na Západě, nebo naopak
ve východních zemích? S jakými největšími komplikacemi se
setkáváte?
Největší rozdíl je v přístupu.
V Moskvě nám na pódium přišlo
gratulovat množství plačících diváků, třásli nám rukama a říkali,
že nám bůh požehná. Na Rudém
náměstí si ale místní lidé fotili elektrické vozíky jako velkou
atrakci a na letišti nás u výtahu zcela bezostyšně předbíhali.
V Madridu či Londýně je všechno naprosto bezbariérové. Tam
už pochopili, že je obecně prospěšnější místo pláče a lítosti prostě podporovat samostatnost lidí
s hendikepem.

Jaký je váš největší pozitivní zážitek ze současného turné?
Vždycky, když vidíme, že se lidem naše muzika líbí a smějí se vtipům, je to velký zážitek.
Poslední největší akce byla asi
Dočesná v Žatci, tam bylo opravdu našlápnuto.

Koncert v Karviné se konal díky
partnerství s těžařskou Nadací
OKD. Máte zkušenosti s publikem z místního regionu? Jaké?
Pro Nadaci OKD jsme už jednou hráli v roce 2011 a bylo to
moc fajn. Pokud se nemýlím,
výtěžek tenkrát při oslavě Dne
horníků směřoval Spolku svatá

Otevřeli jsme pobočku v Ostravě-Porubě

NÁKUPNÍ STŘEDISKO
naproti Domu sester

cestovní kancelář

LYŽE 2015 - FM SLEVA 10% do 30. 11. 2014

Barbora, prostřednictvím kterého těžaři podporují hornické sirotky. O fungování této organizace jsem do té doby neměl
tušení a ten koncept mi přijde
strašně užitečný, protože pomáhá lidem, kteří přišli o to, co je
v životě nejdůležitější. Blízkého
člověka. Vystupovali jsme už
několikrát i v Ostravě například na Colours a troufnu si
říct, že zde už máme své skalní
fanoušky.
Co se vám vybaví, když se řekne horník? Co se vám vybaví při
spojení OKD?
Spoustu věcí vnímáme dnes jako
naprostou samozřejmost. Je automatické, že doma teče teplá
voda, funguje topení a elektřina. To, že za tím je spousta tvrdé a nebezpečné práce, kterou
musí někdo udělat, si uvědomí
málokdo. Víme, že Nadace OKD
pomáhá realizovat spoustu prospěšných projektů a OKD se stará i o rodiny horníků, kterým
se stane těžký úraz nebo při své
práci zemřou. A my jsme rádi, že
můžeme v Karviné opět zahrát.
Nejen horníkům, ale všem, kteří

ITÁLIE- Val di Fiemme - Obereggen
hotel Langeshof ***
06.03. - 11.03.
09.03. - 15.03.

5.500 + 4.600 skipas
6.500 + 5.600 skipas

(3 noci, 4 dny lyžování)
(4 noci, 5 dnů lyžování)

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
PRODEJ
Prodám elektrický mlýnek
na maso. Cena 4000 Kč.
Nabíječku na zabijačkové výrobky
– jelita, jitrnice. Cena 2000 Kč. Inf.
na tel.: 728 209 280.

ITÁLIE- Val di Sole - Passo Tonale
hotel Milano ***
02.03. - 08.03.

6.600 + 5.200 skipas

(4 noci, 5 dnů lyžování)

RAKOUSKO - Tauplitz

Haus ALPIN
05.04. - 10.04.
4.990 + 3.500 skipas (3 noci, 4 dny lyžování)
V ceně: bus, ubytování s polop., průvodce, povinné pojištění klienta pro případ úpadku

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ CENA: 600 Kč
VOLEJTE: 727 890 150, mail: ostrava@jokratour.cz
Kompletní nabídka na www.jokratour.cz

21/35-X/14

soboty 29. 11., 06.12., 13.12., 20.12.
V ceně: doprava luxusním autokarem, průvodce, pojištění

Prodám mláďata morčátek
v barvě tricolor a bicolor, pěkná,
zdravá. K odběru ihned, jen osobní
odběr. Bližší informace na tel.:
732 950 703.

od 4/1994, 2. majitel, najeto
90 500 km, obsah 1289 cm3,
výkon 40 kW, benzín. Výbava:
katalyzátor, centrál, uzamykatelná zpátečka, nový akumulátor
VARTA 7/2014, mlhovky, stropní
hodiny, dělená zadní sedadla,
tažné zařízení. STK do 6/2015,
EKO daň nezaplacena. Cena
11 000 Kč. Inf. na tel.:
605 473 755 po 15.00.

AUTO-MOTO
Prodám velmi zachovalou Škodu
Favorit 135 glxi, garážovaná,
v zimě nejetá, nehavarovaná.
Rok výroby 1993, v provozu

Prodám BMW alu disky ve výborném stavu. 5x120 ET 35 s.72,5
7Jx15H2. Použitá sada. Cena
za sadu 2700 Kč. Inf. na tel.:
605 139 466.

nás mají rádi.
Kolik má vaše kapela členů? Jde
o stabilní složení souboru, nebo
jste variabilní z hlediska počtu
vystupujících, nástrojů, dle požadavku festivalu či jiné akce?
Je nás na pódiu 20. Sestava je už
několik let stálá a žádné kompromisy v tom neděláme.
S jakými největšími problémy
se musí kapela složená z hendicapovaných členů při turné
vypořádávat?
Trochu složitější jsou letecké přesuny. Ale i ty máme už nacvičené
a nedávná cesta do Izraele a zpět
proběhla bez potíží.
Jako speciální host s vámi vystupuje karvinský rodák Petr
Hudec. Můžete přiblížit jeho
příběh?
S Petrem jsme se seznámili zhruba před čtyřmi lety. V té době jsme
podpořili sbírku na nové klávesy pro něj. On je zajímavý příklad
člověka, který ačkoli je od malička na vozíku a po nepodařené operaci očí nevidomý, stále
na sobě pracuje. Takové lidi hle-

dáme a podporujeme. Věřte, že
jich není moc. V současné době se
Petr s maminkou a bratrem přestěhoval do Prahy, začal studovat
na gymnáziu pro zrakově postižené. Po tříleté přípravě nastoupil již
jako placený muzikant do The Tap
Tap. Máme z něj velkou radost,
i když ho čeká ještě hodně práce.
Pocházejí někteří členové vaší
kapely z Moravskoslezského
kraje?
Přestože rozhodně nejsme všichni Pražáci, a to se týká celého Jedličkova ústavu a škol,
z
Moravskoslezského
kraje
v současnosti žádné další členy
nemáme.
Jaké je složení kapely z hlediska
toho, zda jde o současné studenty Jedličkova ústavu a škol, nebo
bývalé absolventy? Jak se v průběhu času složení kapely mění?
Složení se už několik let příliš
nemění, což je pro kapelu samozřejmě dobře. Dnes už se jedná
o většinu absolventů a dva „externisty”, mezi které patří i Petr
Hudec.
Marek Síbrt

Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 35
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní
(ISTR)

4668, 4707

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)

504

Opravy strojní (OSTR)

618

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

52/33-X/14

KARVINÁ – Po třech letech se
do Karviné vrátila kapela tělesně postižených muzikantů The
Tap Tap. Vystoupila 7. října ve velkém sále Městského domu kultury Karviná. S koncertem v rámci turné The Tap Tap načerno –
Turné černého humoru je spojena
i výstava kreslených vtipů, která se pokouší přistupovat i k těžkým věcem, které nás mohou v životě potkat, s nadhledem. O tom,
jak se změnil přístup k hendikepovaným v naší zemi za poslední
léta, jaké těžkosti kapelu potkávají při jejích cestách po celém světě a o postavení postižených v různých zemích světa jsme hovořili se
zakladatelem, dirigentem a šéfem
kapely Šimonem Ornestem.

stižením běžně potkávat a v tom se
určitě nejen v Praze podařilo udělat pár kroků vpřed. Nicméně je
ještě hodně co dohánět. A v zahraničí? No, mezi Londýnem nebo
Madridem a Moskvou je rozdíl tak
50 let. Myslíme ale, že naše aktivity docela sympatickým a účinným
způsobem dlouhodobě přesvědčují veřejnost o tom, že žít aktivně
se dá i s těžkým hendikepem.

FOTO: The Tap Tap

Hovořili jsme se
zakladatelem, dirigentem
a šéfem kapely Šimonem
Ornestem

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

Starý horník ze Žoﬁnky
jako vypravěč v Popelce

„Popelku zná a má rád asi každý. Rozdělili jsme si, koho kdo
bude hrát. Z patnácti, kteří tady
bydlíme, nás vystupovalo osm.
Na mě zbyl ten vypravěč, svou
roli jsem zvládl, a tu přehlídku
jsme i vyhráli,“ nechal se slyšet
Karamza, jenž na šachtu přišel
v jednadvaceti a v havírně zůstal
dalších čtyřiatřicet roků. Většinu
strávil v rubání na Žoﬁnce, po jejím uzavření pracoval na povrchu
na Fučíku.
SSMO coby pořadatelé vyslaly klienty svého sociálního bydle-

PODZIM VÍTALI S DRAKY
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Vladimír Karamza s mikrofonem v ruce při uvádění představení Popelka.
ní na Orlovské múzy. „Smyslem
projektu, který nám těžařská nadace podpořila v programu Pro

zdraví, je setkávání uživatelů i zaměstnanců organizací sociálních
služeb a navazování spolupráce
mezi nimi. Tím, že seniory a hendikepované zapojujeme do theatroterapie – léčby divadlem – je
také aktivizujeme,“ řekla ředitelka Jitka Kociánová.
Orlovských múz se zúčastnily dále sociální služby měst
Havířov, Karviná (ve svém programu měli hudebníci mentálně
hendikepovaného Gottova imitátora) a Bohumín (pohádka O líném Honzovi, vystoupení ﬂétnisty). A rovněž domovy Březiny
v Petřvaldě (zpěv), Vesna v Orlové
(pěvecký sbor Vesňák, báseň o životě přednesl někdejší kriminalista Josef Nerychel), Santé
v Havířově (tanec na moderní

Sociální služby města Karviná měly
v programu imitátora Karla Gotta.

hudbu), Kamenec v Ostravě (pěvecký sbor Kameňáček), Pohoda
v Orlové (představení na invalidních vozíčcích nazvané Radost)
či DPS z polských Gorzyc (tanec
a zpěv).
„Musím ocenit, že všichni ti
účinkující sebrali odvahu vystoupit před zaplněným sálem.
Obdivuji je, že se nebáli, že je nepřemohla tréma. Od března to
klienti sociálních služeb s pečovateli a dalším personálem trénovali a očividně si to první říjnový
den užili,“ konstatovala za Nadaci
OKD
Zuzana
Macháčková.
Orlovské múzy moderoval Petr
Šiška, jenž také se svou kapelou
Legendy se vrací obstaral hudební doprovod.

FRÝDEK-MÍSTEK
–
Obyvatelé
měst v Německu, Rakousku či
Skandinávii je znají, nijak se nad
nimi nepodivují, využívají je, nevadí jim, a zejména je neničí. Řeč je
o knihovnách na veřejnosti! A zrovna jedna taková se v originálním
provedení v nevyužívané telefonní
budce objevila v září na Spořilově
ve Frýdku-Místku, kde místní
uskutečňují svůj sídlištní projekt.

žije vnitroblok mezi činžáky
z 50. let, ohraničený spořilovskými ulicemi Wolkerova a K. H.
Máchy. O svých aktivitách sousedy informují na domovních vývěskách, větší akce svolávají i osobními pozvánkami do schránek.
„Překvapilo nás, jaký jsme
měli ohlas na zářijovou komunitní akci, když se sešlo přes dvacet
dobrovolníků, aby společnými silami vytvořili plácek pro posilovací stroje, zabudovali nové lavičky
a upravili telefonní budku. Vše dovršilo posezení, kdy dorazili ještě
další spořilovští usedlíci. Až do-

„Sehnali jsme a nechali si upravit telefonní budku, vlastními silami ji natřeli. Máme tam zatím
jen několik knížek, jedna ze sousedek nám poskytla romány určené dospělým čtenářům. Ale naše
veřejná knihovna má být zejména pro děti, takže myslíme i na ně.
Další paní nám nosívá dětské časopisy, které odebírá, vyčlenili jsme na ně spodní regál,“ informoval Ondřej Heřman. Tento
syn někdejšího technika na staříčské šachtě patří k partě nadšenců proměňujících za pomoci nadačního programu Sídliště

TŘETÍ SRDCOVKA PEJSKAŘŮ
SKAŘŮ

Radek Lukša

Venkovní knihovna v telefonní budce
Spořilov ve Frýdku-Místku
je dalším sídlištěm měnícím
vzhled podle přání obyvatel

tematikou. Komu i tohle přišlo málo,
DOUBRAVA – To pravé podzimní
mohl se svézt na poníkovi.
počasí přivítalo rodiče s dětmi
Ještě před velmi zajímaprvní říjnový pátek na
vou ukázkou sokolnictví
4. ročníku Drakiády,
skupiny Vancoš, která
kterou pořádala obec
se svými dravými
s místní knihovnou
ptáky vystupuje
za podpory Nadace
zrů
– tolik draků
nejen po celé České
OKD na fotbalovém
os
lik
ve
ných druhů,
republice,
ale
hřišti TJ Baník OKD
tos
tí či barev bylo le
i v Polsku či Německu,
Doubrava.
k vidění
došlo na vyhodnocení
„Na to, jak jsme malá
soutěží. „Vyhlašovali jsme
obec, účast byla velmi dobve čtyřech kategoriích. Nejvýše
rá, snad největší za celou dobu,
létající drak, celkově nejhezčí drak,
co akci pořádáme,“ komentovala
nejkrásnější ručně vyrobený, a také
za organizátory Šárka Hugáňová.
nejaktivnější rodič,“ usmála se
Děti se stylizovaly do krotitelů
Šárka Hugáňová s tím, že pokud se
dráčků. Měly k dispozici skákací
nestane nic mimořádného, příští rok
hrady nebo tvořivou dílničku, kde
proběhne jubilejní pátý ročník této
si malí návštěvníci mohli vyzkoušet
podzimní akce, která se setkává
svou manuální zručnost a vyrobit si
s čím dál větší oblibou.
vlastního malého dráčka na špejli či
se zabavit omalovánkou též s dračí
Adam Januszek

děláme piknikový stůl a zastřešený altán, projekt bude hotov,“ uvedl Heřman.
Co se knihovny samotné týče,
nevybavili ji tvůrci projektu
„Dobrý den, pojďte ven!“ dveřmi ani žádným zabezpečením.
„Věříme, že ve Frýdku-Místku nejsme o tolik horší než například
lidé v Berlíně, kde mají venkovní
veřejné knihovny přístupné celý
rok. Tu naši ovšem na zimu raději vyklidíme, aby knížky přečkaly.
Můžeme je půjčovat i ze sklepa,“
poznamenal Heřman.
Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Nadace OKD podpořila
kromě tohoto projektu
SSMO také vybudování
kuchyňky pro uživatele
jejich chráněných bytů.

Doubravskou drakiádu podpořila též Nadace OKD

FOTO: SSMO

ORLOVÁ – Zpívající imitátor Karla
Gotta měl sice na divadelním festivalu Orlovské múzy značný
úspěch a obdržel i speciální cenu,
nicméně pohádku O Popelce, kde
dělal vypravěče vysloužilý horník
Vladimír Karamza, nepřekonal.
Představení uživatelů chráněného bydlení Sociálních služeb města Orlové (SSMO) se totiž porotě
v čele s ředitelkou DKMO Izabelou
Kapiasovou líbilo nejvíce!

FOTO: Adam Januszek

Orlovské múzy přinesly
fajn pobavení v podání
klientů sociálních služeb

Petr Gebolisz během letní rekonstrukce střechy klubovny.

„V kotcích máme trvale okolo dvaKARVINÁ – Podstatně více času než
nácti psů. Členů našeho kynologicjindy strávili v létě pejskaři z 061.
kého klubu je nyní necelá čtyřicítka.
základní organizace Českého kynoVčetně současných i bývalých
logického svazu Karviná-Hranice
chlapů ze šachet,“ podotkl Gebolisz,
na cvičišti Dubina. Opravovali totiž
jehož Srdcovka je pro kynology
střechu klubovny, která je stejně
z Dubiny třetí v pořadí. Předloni
stará jako jejich areál z roku 1974.
ji vyřídil nyní již bývalý darkovský
Ruku k dílu přikládal rovněž Petr
střelmistr Radim Kuchel
Gebolisz, díky jehož projektu
na překážky pro trénink
dostali na rekonstrukci
psí disciplíny agility.
minigrant z těžařské
Vloni pak horník
nadace.
z darkovských rubá„Na cvičáku se
O pohár města Karvi
né
ní Jindřich Krumnikl
objevuji denně, šesse závodí druhou
tiletého kavkazského
říjnovou sobotu,
ovčáka tady mám v kotci.
registrace je od sedmi
Chodívám ho venčit, krmit,
hodin ráno.
do dvoupokojového bytu se
nehodí,“ prohlásil Gebolisz, věnující se kynologii právě od doby, kdy
dostal štěně jménem Aron. Z toho je
sice již dnes dospělé psisko, nicméně
nepatří k těm nejučenlivějším. Proto
s ním páníček všechny dovednosti
Srdcovka těžařské nadace pomohla
opakuje.
kynologům už potřetí.

11. 10.

Prodavač, koksař, plynoměřič

FOTO: Radek Lukša

Petr Gebolisz (45) je vyučeným
prodavačem. Místo za pultem se však až do ukončení
provozu koksovny na „Armádě“
pohyboval jako dělník v třídírně.
Potom plynule přešel na šachtu.
Již sedmnáct let je plynoměřič
v úseku degazace vedoucího
Petra Horáka na Závodě Důl
Karviná, lokalita ČSA.

Upravená a nově natřená telefonní budka se změnila ve veřejnou knihovnu.

Po brigádě si dobrovolníci se sousedy udělali na Spořilově společný piknik.

– ten získal minigrant na nový kotel
do klubové místnosti.
„Já společně se Srdcovkou jsme
se postarali, abychom měli novou
střechu. Stará byla doslova v dezolátním stavu, do nářaďovny zatékalo
a na dalších místech voda prokapávala. Bez pomoci Nadace OKD by
na novou nebylo, museli bychom to
vyřešit provizorní opravou,“ zakončil
Gebolisz pod střechou dřevěné
konstrukce pokryté izolačním materiálem a navrch oplechované.
uzi
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Z bývalého horníka je
úspěšný trenér mládeže
Velkou zásluhu na výhře nad Sokolovem měl autor druhé domácí trefy Lukáš Budínský.

VÍTĚZNÁ PREMIÉRA NA KOVONĚ
Tři velmi cenné body
po výsledku 2:1

FOTO: MFK OKD Karviná

KARVINÁ – Těžký pracovní úraz
a nemožnost vrátit se k fyzicky náročné práci v rubání postavil mládežnického trenéra Městského fotbalového klubu Zbyška Gazdu před otázku,
jak naložit dál se svým životem.
Postupem času se tak začal zapojovat do výchovy mladých fotbalistů, k čemuž bylo nezbytné doplnit si také vzdělání pro vedení
tréninkového procesu.
„Našel jsem nový smysl života a věděl, že pro něj udělám maximum,“ prohlásil v současné
době trenér žáků U13. Po angažmá v ostravském Baníku zakotvil před pěti lety v Městském fotbalovém klubu Karviná. „Na rovinu musím uznat, že jsem byl velmi
mile překvapený, jak profesionálně je tento klub veden a s jakým
nasazením se daří neustále zlepšovat tréninkové podmínky mládeže,“ řekl nyní již bývalý horník,
který fáral na šachtách Hlubina,
Fučík 5 (Žoﬁnka) a ČSM.
Na začátku své karvinské štace s týmem mladších žáků ročníku 1998 mohl jen stěží konkurovat týmům typu Sigma Olomouc,
Baník Ostrava, Zbrojovka Brno
či 1. FC Slovácko. Ale optimismus
mu nechyběl a věřil, že s takovými
hráči, jakými jsou Martin Berešík,
Ondřej Lingr, Oliver Putyera či
Jiří Ciupa vybojuje klub nejvyšší
soutěže v jednotlivých mládežnic-

FOTO: MFK OKD Karviná

Vychovávat mladé
talenty Zbyšek Gazda
umí. Důkazem jeho práce
je například současný
reprezentant kategorie
U17 Ondřej Lingr

Zbyšek Gazda působí v Městském fotbalovém klubu Karviná už pět let.

Dnes drží Zbyšek Gazda nejvyšší licenci fotbalového
trenéra pro práci s mládeží a má cenné zkušenosti
z pětadvacetileté trenérské praxe.
kých kategoriích. „A to se skutečně povedlo,“ těší Gazdu.
V právě probíhající sezoně připravuje tým mladších žáků ročníku 2002 a má velkou radost, že
týmům výše uvedeným jsou karvinští žáci naprosto vyrovnaným
soupeřem. „Jako před pár lety, tak
i teď už dokážu pojmenovat celou

řadu nových nadějných mladých
fotbalistů. Lukáš Golasowski,
Jan Malý, Kacper Zych, Jan Volný
nebo Patrik Goj před sebou mají
slušnou budoucnost. Musí však
na sobě neustále pracovat,“ radí
svým svěřencům.
Trenér Gazda je pevně přesvědčený, že úspěchy mladých fot-

balistů MFK OKD Karviná sledují nejen rodiče, ale také široká
veřejnost. „Vždyť náš ligový dorost U19 je už hezkých pár týdnů
na prvním místě tabulky nejvyšší dorostenecké soutěže a na záda
se mu dívají dorostenecké celky
klubů z nejvyšší české soutěže,
Synot ligy. Navíc máme momentálně šest reprezentantů, což je
hezké číslo. Věřte, že v klubu jde
hlavně o děti, naši společnou budoucnost a hrdost,“ dodal Zbyšek
Gazda.
Adam Januszek

Baník OKD Doubrava založil žákovské družstvo
Výbor oddílu uvolnil
nutné ﬁnanční
prostředky pro potřeby
žákovského týmu,
družstvo je ve fázi
budování

Adam Januszek

Kam za sportem
KARVINÁ – FOTBAL
Fanoušci karvinské kopané, kteří
plánují vyrazit o víkendu na fotbal,
mají šanci vidět v akci mladší
dorostence. Ti budou hostit v sobotu dopoledne Kroměříž. Tým
U17 začne na Bažantnici v 10.15
a tým U16 o dvě hodiny později.
Pokud by nepřálo počasí, existuje
varianta přesunutí obou zápasů
na umělou trávu v areálu Kovona.
KARVINÁ – HÁZENÁ
Béčko HCB OKD čeká duel
v sobotní pravé poledne proti
lídrovi 1. ligy Chodovu. O dvě
hodiny později hraje mladší dorost
proti Lovosicím a v 16 hodin proti
stejnému soupeři nastoupí i starší
dorostenci. Všechny zápasy
proběhnou v házenkářské hale
v Karviné – Novém Městě.

HAVÍŘOV – HOKEJ
Prvoligové hokejisty AZ Havířov
čekají v příštím týdnu dva venkovní duely. Ale ještě v sobotu se
svým fanouškům představí na domácím ledě proti Litoměřicím.
Zápas 12. kola startuje
v 17 hodin.
ORLOVÁ – FOTBAL
Fotbalisté třetiligové Orlové nevyhráli už šest zápasů v řadě. Zlomit
tuto nepříznivou bilanci mohou
v sobotním domácím utkání proti
HFK Olomouc. Zápas začíná
v 15 hodin.
ALBRECHTICE – FOTBAL
Moravskoslezská 1.A třída sk.
B nabídne v neděli od 15 hodin
duel Baníku Albrechtice s Dolními
aja
Datyněmi.

KONCOVKY ZÁPASŮ JIM NEJDOU
FOTO: TJ Baník OKD Doubrava

DOUBRAVA − Samé pozitivní zprávy přicházejí z doubravské kopané. Daří se A-týmu v okresním
přeboru a navíc se přes léto podařilo založit žákovské družstvo,
které rovněž nastupuje v okresní
soutěži.
„Jsme rádi, že jsme dali žákovský tým přes prázdniny dohromady, protože to nebylo vůbec jednoduché. Doubrava má nyní kolem 1200 obyvatel a z toho polovina je starší padesáti let. Považuji
za malý zázrak, že se nám to podařilo a jsme na to patřičně hrdí,“
podotkl sekretář klubu Jiří Lincer
s tím, že momentálně má trenér
Ladislav Stachowicz k dispozici
18 hráčů.
Výsledky nejsou podle Lincera
na prvním místě, ale první říjnovou sobotu udělalo nově vzniklé
družstvo všem příznivcům i rodičům velkou radost, neboť překvapivě porazilo na domácím trávníku Dětmarovice 2:0. Po šesti odehraných zápasech mají nové naděje doubravského fotbalu na svém
kontě dvě vítězství a čtyři porážky.
Podle sekretáře klubu by tedy
měla být hráčská budoucnost zajištěna. „Žákovský tým jsme právě
kvůli budoucnosti tvořili. Na klucích je vidět zápal a nadšení. To

KARVINÁ – V nadstandardním utkání
dokázali fotbalisté MFK OKD Karviná
pod vedením trenéra Jozefa Webera
otočit nepříznivý stav zápasu se
Sokolovem a urvat v domácím
prostředí tři body. Obě branky vstřelili domácí hráči hlavou, konkrétně
Tomáš Janíček a Lukáš Budínský.
„Naprosto klíčový byl náš gól na 1:1
krátce před přestávkou. Nadechli
jsme se a začalo se znovu, prohlásil
domácí trenér Jozef Weber. Jeho protějšek Daniel Šmejkal s ním naprosto
souhlasil. „Je to obrovská škoda, že
jsme poločas nedohráli s nulou vzadu,
když jsme se krátce předtím, sotva
půlhodinu, dostali do vedení. Navíc
hned v úvodu druhého dějství jsme
zase inkasovali. Nehráli jsme špatně,
na bod to tady v Karviné bylo, ale nemáme ho,“ zhodnotil výstižně sobotní
duel hostující kouč.
Sokolov však měl takřka celý
druhý poločas na to, aby s výsledkem něco udělal, protože druhá
karvinská branka, která se později

ukázala jako vítězná, přišla jen
dvě minuty po zahájení druhé
pětačtyřicetiminutovky. Výborný
centr kapitána Eismanna usměrnil
na přední tyči hlavou do sítě Lukáš
Budínský. „Snažil jsem se to dobře
treﬁt. Nakonec to zapadlo krásně
pod břevno,“ liboval si dvaadvacetiletý ofenzivní hráč, který patřil
k nejlepším na hřišti. „Zápas mu
opravdu vyšel. Byla na něm vidět
chuť do hry. Přesně takové prostředí, které jej vtáhne do hry, má rád,“
chválil Weber svého svěřence i celý
areál. „Věděli jsme, že se nám bude
na Kovoně hrát lépe. Máme radost,
že jsme to potvrdili výhrou a třemi
získanými body,“ dodal.
Na MFK OKD nyní čekají dva
venkovní duely v řadě. Nejprve
v neděli ve Varnsdorfu, a potom
v sobotu 18. října ve Frýdku-Místku.
„Venku hrajeme lépe než doma. Ale
potřebujeme proměňovat šance.
Sokolovu jsme klidně mohli další
dva góly v pohodě přidat. V tréninku
se na koncovku musíme stále zaměřovat,“ zakončil Budínský.

Fotbalistům Baníku OKD Doubrava se v probíhající sezoně daří.
je velmi důležité. Ale je to běh
na dlouhou trať,“ vysvětlil Lincer
a poznamenal, že momentálně je
A-tým poskládaný z hráčů ve věkové hranici od 26 do 31 let a doplněný o pár mladších jedinců.

Cíl mužského týmu? Držet se
v popředí tabulky
Velmi dobře je na tom už zmiňované první mužstvo Baníku
OKD Doubrava. V domácím prostředí má stoprocentní bilanci, venku ztratilo body pouze re-

mízou v Havířově se Slovanem
a v Petřvaldu a Věřňovicích, kde
prohrálo. „Držíme se v popředí
tabulky, což byl náš předsezonní cíl. Lidé na naše domácí zápasy chodí, a tak i přes občasné výkonnostní výkyvy panuje spokojenost,“ usmál se na závěr Jiří
Lincer a poděkoval společnosti
OKD za ﬁnanční pomoc, která je
pro klub důležitá. Více informací
je k dispozici v přehledné podobě
na oﬁciálním webu www.banikokddoubrava.cz
aja

koncem se začal lámat chleba.
KARVINÁ − Co se podařilo v domá„Bohužel jsme se nechali hloupě
cím duelu s Hranicemi, nevyšlo
vyloučit a domácí tým měl výhodu
v Lovosicích. Házenkáři HCB OKD
dvou hráčů v poli. Lovosičtí hráči
doplatili na špatný závěr utkání
byli aktivnější, agresivnější a vya z palubovky Lovosic nakonec
hráli nakonec zaslouženě,“ dodal
odjeli bez bodů po výsledku 35:33
Hudeček.
pro domácí. Nezvládnutá koncovka
Jeho protějšek Vladimír
stála házenkáře body už ve třeŠuma si výhry vážil. „Pro
tím zápase v průběhu této
psychiku a pohodu
sezony.
v týmu bylo vítězství
„Přitom samotný
nesmírně důležité,“
začátek zápasu nám
Derby s Frýdkemuvedl.
vyšel. Vstřelili jsme tři
-Místkem v karv
Nejlepšími
rychlé branky. Poločas
inské hale
už ve čtvrtek 9.1
střelci na karvinské
nakonec skončil o gól
0. od
20 hodin. Přímý př
straně byli tradičně
ve prospěch domácích
enos
na ČT Sport.
Radim Chudoba
kvůli našim technickým
s Lubomírem
chybám a zbrklým střelám
Veřmiřovským (oba shodně
z nepřipravených pozic,“ řekl
8 gólů) . V domácím dresu excetrenér Karviné Jaroslav Hudeček.
loval reprezentant Jiří Motl, který
Po změně stran domácí utekli až
zaznamenal 11 branek. Karvinou
na hrozivý rozdíl šesti branek,
nyní čeká televizní předehrávka
ale díky zlepšené mušce Radima
s Frýdkem-Místkem a další týden
Chudoby byl stav v 54. minutě
výjezd do Přerova.
nerozhodný. Čtyři minuty před
aja
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