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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
záříjové bezpečnostní heslo:

NEVSTUPUJ DO OHROŽENÉHO PROSTORU, CHRÁNÍŠ TÍM SVŮJ ŽIVOT A ZDRAVÍ!

Před více než třemi
lety byl v OKD nastartován program
trvalého zlepšování (tzv. „Continuous Improvement“). Tři roky
jsou dost dlouhá doba na to, aby se
takový projekt naplno rozjel a zabydlel na vašich pracovištích. Vedení společnosti se proto rozhodlo dosavadní
výsledky programu trvalého zlepšování vyhodnotit a požádalo interní audit
o jeho nezávislé posouzení.
Rozsah naší prověrky bude poměrně široký, chtěl bych vás proto
na tomto místě informovat alespoň
o některých oblastech, které neuniknou naší pozornosti:
•Systém sběru a evidence zlepšovatelských námětů
•Způsob výběru námětů k realizaci
včetně jejich schválení
•Realizace jednotlivých námětů
v praxi a nejčastější problémy s tím
spojené
•Spolupráce důlních VOJ při využívání zlepšovacích návrhů
•Vyplácení odměn autorům námětů
•Posouzení celkových přínosů a nákladů programu trvalého zlepšování
•Školení a jeho dopad na změnu
myšlení zaměstnanců
Prověrka bude mimo jiné zaměřena
i na rozhovory se zaměstnanci a autory nápadů. Budeme rádi, pokud se
s námi o vaše názory na trvalé zlepšování podělíte.
Výsledky prověrky budou použity při rozhodování o dalším směřování programu trvalého zlepšování.
Sami jsme zvědavi, zda se nám podaří s vaší pomocí program Continuous Improvement ještě vylepšit.
Petr Hanzlík
vedoucí interního auditu OKD

Zaslechli jsme

Neskutečné!

Na Hornických slavnostech OKD
padaly rekordy, přišlo 25 tisíc lidí
Obyvatelé Karviné dali svou účastí najevo respekt k nové politice společenské odpovědnosti těžební ﬁrmy
KARVINÁ – Program Hornických slavností OKD v Karviné, který v sobotu
1. září nabídl hvězdy české a slovenské
hudební scény, nevšední karnevalový
průvod i výstavu důlní techniky, přilákal přes sychravé počasí rekordních
25 tisíc návštěvníků. Padly i mnohé další rekordy – na akci vystoupil největší
počet kapel v historii, charitativní akce
Barborky přinesla nejvíce prodaných
buchet ve prospěch hornických sirotků
a podle předběžných odhadů se vypilo
více piva než kdy dříve.

Největší aplaus sklízeli
Tomáš Klus, Richard
Müller, Věra Špinarová.
Obdiv patřil výstavě
důlních technologií,
karnevalovému průvodu...
Primát získal také Karnevalový průvod, ve kterém se prezentovaly neziskové organizace podporované Nadací
OKD. Jeho hlavní atrakcí byl sedmimetrový anděl, největší pohyblivá loutka
v Česku. „V průvodu se spolu s profesionály na alegorických vozech, na chůdách či v obřích loutkách prezentovalo 21 neziskových organizací a také
asi 200 lidí z řad veřejnosti, takže byl
i přes nepřízeň počasí ještě pestřejší
než loni,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.
Slavnosti zahájila jako tradičně bohoslužba, po ní už následovalo jen veselí.
pokračování na straně 6
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Continuous
Improvement
na druhou

Součástí Hornických slavností OKD byla výstava důlní techniky, kde byla k vidění část nejmodernějších těžebních technologií.

Malá technická revoluce
v rubání na Dole Darkov
Unikátní řešení: Postup porubů s POPy prodloužili na dojezdu až o 30 metrů

FOTO: Důl Darkov

KARVINÁ – Pro nás jsou Hornické slavnosti OKD „normálka“. Jinak se na ně
dívají hosté, zejména ti ze zahraničí.
„S kolegy jsme zrovna hovořili o tom, že
největší dojem na nás udělalo to, že OKD
investuje do města a do lidí, kteří v něm
žijí. Protože je to akce pro město a zábava pro lidi,“ řekl Przemysław Grzywa,
polský zástupce ﬁrmy Sandvik, která se
zúčastnila výstavy důlní techniky a připravila i zábavnou zónu pro děti. „To je až
neskutečné!“ konstatoval Grzywa s tím,
že nezná ﬁrmu, která by dokázala přenést podobný model podpory místní komunity na polskou půdu.
bk

Karel Mitrenga (vlevo) a Józef Tomczyk u pojezdové stolice sběrného dopravníku PZF 11.

DARKOV – Optimalizační tým Continuous Improvement (CI) z Dolu Darkov,
vedený projektovým manažerem nových technologií Karlem Mitrengou,
vypracoval řešení, jak prodloužit postup porubů vybavených dobývacími
technologiemi z programu POP 2010
na dojezdu až o 30 metrů. V závislosti
na kapacitě rubání lze díky tomu vytěžit při jednom obfárání a vybavení porubního bloku dodatečně tisíce nebo
i desítky tisíc tun uhlí. V podmínkách
OKD, kde se směrná délka porubů počítá ve stovkách metrů, to současně
představuje významné procento postupu porubu k dobru.
„Jak jsme toho dosáhli? Při dojezdu
zůstane vždy určitá část připraveného
porubu nevytěžena,“ vysvětluje autor
nápadu Mitrenga.
Pokračování na straně 2

Ze světa

Indonéské elektrárny
jsou hladové po uhlí
JAKARTA – Indonéská státní elektrárenská společnost Perusahaan Listrik
Negara očekává, že v průběhu dalších
sedmi let se zdvojnásobí její poptávka po černém uhlí. Oproti 57 milionům
tun černého energetického uhlí v letošním roce bude v roce 2016 potřebovat
pro své elektrárny podle odhadů téměř
117 milionů tun. Aby si ﬁrma zajistila přístup k domácím zdrojům, rozhodla se investovat až jednu miliardu dolarů do akcií místních uhelných společností.
Poptávka po energetickém uhlí v Indonésii, která každoročně roste zhruba
o 9 %, může v průběhu dalších let vést
k výraznému snížení exportu u tohoto
předního světového vývozce uváděné
komodity. Doposud se dařilo uspokojit rostoucí domácí poptávku bez poklesu exportu díky boomu, který v zemi
dobývání černého uhlí v minulých letech zažilo. Například v roce 2010 byla
Indonésie s více než 160 miliony tun
po Austrálii druhým největším vývozcem
uhlí na světě.
Zdroj: Reuters
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Nová organizační struktura
vstoupila v platnost 1. září

Ocenění za vykonanou práci

Cílem organizačních změn
na dolech OKD je zjednodušení
a zpřehlednění systému řízení

KARVINÁ – Otec osmačtyřicetiletého
Zdenka Cicáka pracoval na Bezruči,
bratra má na Darkově. On sám zakotvil
na Dole Karviná, kde působí jako směnový předák v rubáňovém kolektivu hlavního předáka Kamila Hutáka v nízké sloji
Natan na závodě Lazy. Přestože se původně vyučil pro Vítkovice, na šachtě
má odfáráno třiadvacet roků a patří mezi
přední pracovníky důlního podniku.
V pátek 31. září, v předvečer oslav
Dne horníků, byl Zdeněk Cicák spolu s dalšími devětadvaceti vynikajícími
zaměstnanci karvinsko-orlovské šachty oceněn pamětní medailí Vzorný pracovník Dolu Karviná. Slavnost se konala ve společenském zařízení Barborka
u závodu ČSA a zúčastnilo se jí kompletní vedení podniku, zástupci odborů
a další hosté.
„Není to ocenění za poslední rok práce či dílčí vynikající výkon. Jste špička těch, kteří odvádějí výbornou práci
dlouhodobě. Vždyť i ti nejmladší z vás
mají odpracováno v hornictví nejméně
10 let,“ hovořil k vyznamenaným ředitel Dolu Karviná Pavel Hadrava.
Jak zdůraznil, ocenění by pro ně mělo být současně i čestným závazkem.

Malá technická revoluce
v rubání na Dole Darkov

Délka úseku, který nelze pomocí technologie POP dokopat, koresponduje s minimální délkou pásového dopravníku odtěžení BELT. „Navrhli jsme proto způsob, jak napojit
na sběrný dopravník PZF 11 pro odtěžení namísto pásového dopravníku
BELT zavěšený hřeblový dopravník
TH 700. Ten lze postupně zkracovat
až na několik metrů před stolicí a se
stěnou je tak možné ‚jet‘ podle podmínek ještě dalších 30 metrů,“ popsal
podstatu řešení Mitrenga. Napojení
sběrného a hřeblového dopravníku
TH 700 je realizováno pomocí zvláštních segmentů pojezdové stolice dopravníku PZF 11 nové konstrukce se
žlaby TH 700, kterými se nahradí původní segmenty s pásovým korytem
pro dopravník BELT.
Řešení bylo vyzkoušeno v praxi
v porubu 37 901, vybaveném střední technologií POP. Výměna dopravníků odtěžení a segmentů pojezdové stolice trvala horníkům z dodavatelského kolektivu Alpex rubání 1,
který porub těžil, necelé dva dny. Až
do samotného dokopání porubu se
nevyskytl jediný technický problém.
„Svědčí to o tom, že řešení je opravdu
kvalitní a životaschopné,“ konstatoval šéf optimalizačního týmu CI. Protože nový systém lze používat opakovaně, náklady na jeho výrobu se několikanásobně vrátí.

Náročné a technicky vyspělé řešení je příkladem úspěšné týmové práce
v rámci projektu trvalého zlepšování
(Continuous Improvement). „Já sám
jsem proškolený interní konzultant
CI a do optimalizačního týmu jsem
přizval kolegy konzultanty CI Jindřicha Reclika, vedoucího elektro rubání, projektanta Adolfa Wertheima
a Josefa Hnáta, zámečníka specialistu DTS,“ řekl Mitrenga. Skupinu doplnili zástupci kolektivu Alpex rubání 1: vedoucí provozu Józef Tomczyk,
vedoucí úseku Dariusz Hetman a mechanik úseku Ireneusz Bąk.
„Spolupráce fungovala ve všech
směrech. Rubáňový kolektiv Alpex 1
si vzal věc za své a aktivně se podílel
nejen na její realizaci, ale také na přípravě návrhu řešení. Znalosti a zkušenosti polských horníků byly pro nás
neocenitelné. Vedení dolu v čele s ředitelem Václavem Kabourkem náš projekt podpořilo, a tak jsme mohli výrobci dopravníků PZF 11, ﬁrmě FITE,
zadat zakázku. Na základě našeho návrhu dokázala zpracovat projektovou
dokumentaci a vyrobit nové segmenty pojezdové stolice se žlaby TH 700
za dva měsíce,“ informoval Mitrenga.
Podle jeho názoru lze nové řešení
využít i na jiných šachtách v karvinské
části revíru. „Je vázáno na technologii
POP 2010 a ta těží stejně tak na Darkově, jako na dolech ČSM a Karviná,“
konstatoval.
Bohuslav Krzyžanek

„Závazkem k tomu, abyste předávali své zkušenosti mladším a motivovali ty, kteří jsou méně průbojní a úspěšní,“ upřesnil Hadrava. „Abyste bojovali
s rutinou a prosazovali progresivní myšlení a bezpečné metody práce,“ dodal.
Vyznamenávání předních zaměstnanců u příležitosti svátku horníků se

stalo na Dole Karviná tradicí. Jak tento akt vnímají sami vyznamenaní? „Pro
mne je to velká pocta, odměna za práci
vykonanou pro šachtu,“ nechal se slyšet Zdeněk Cicák. „Ale nebyl bych tady,
kdyby kolektiv, v němž pracuji, nebyl
takový, jaký je,“ zdůraznil.
Bohuslav Krzyžanek

Horníci řadí do svého týmu i své zahynuvší kamarády
zahynuli při výkonu hornické práce
na Dole Karviná.
Deska byla vztyčena v parčíku
u správní budovy karvinsko-orlovské
šachty k uctění 35. výročí jedné z největších důlních katastrof na Janu-Karlovi, k níž došlo dne 22. března 1977.
Současně připomíná neštěstí, která postihla důl v letech 1965 a 1983.
Slavnostního posvěcení památníku
se zúčastnili předseda představenstva

KARVINÁ – Důl Karviná má hezké heslo:
Týmová práce vítězí! Je lidsky hluboké
a krásné, že mezi členy svého týmu horníci počítají i své zemřelé kamarády.
Takovou myšlenku rozvinul karvinský děkan Martin Pastrňák, když
v pátek 31. srpna, v předvečer oslav
Dne horníků, slavnostně posvětil
pamětní desku, věnovanou obětem
důlních neštěstí na závodě Jan-Karel bývalého Dolu ČSA a všem, kteří
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Dokončení ze strany 1

Jedinou „růží mezi trny“ byla mezi vyznamenanými vedoucí laboratoře Zdenka Lehovcová.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Detail nových segmentů pojezdové stolice dopravníku PZF 11 se žlaby TH 700.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

lasti bezpečnosti a hygieny práce, které
jsou jednoznačnou prioritou OKD. Dalšími úseky přímo řízenými ředitelem a závodním dolu v jedné osobě jsou útvary
provozního (bývalý výrobní náměstek),
technického a ekonomicko-personálního náměstka.
Nové organizační uspořádání nezasáhlo ale jen vedení dolů, protože jedním
z jeho hlavních cílů je zvýšení efektivity prostřednictvím účelného a logického
rozmístění zaměstnanců. Došlo tak například ke spojení úseků, které doposud
existovaly samostatně na každém závodě, do jednoho celku v rámci celého dolu. Provoz příprav se přesunul pod
útvar provozního náměstka, úsek centrálního odtěžení pod technického náměstka, pod kterého zároveň spadá
nově vytvořený odbor zabývající se plánováním a komplexní údržbou strojního
zařízení.
Nové organizační schéma je již uzpůsobeno pro zavedení systému SAP, realizaci nového systému logistiky a dopravy
a pro zavádění nové techniky a technologií v provozech OKD.
red

Vzpomínáme s úctou... Památce horníků zahynuvších v podzemí dnešního Dolu Karviná se
v předvečer Dne horníků poklonili nejvyšší představitelé OKD a karvinsko-orlovské šachty.

a generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck, oboroví ředitelé Ján Fabián
a Jarmila Ivánková, členové vedení
Dolu Karviná v čele s ředitelem Pavlem Hadravou, zástupci odborů, krojovaní horníci z Dolu ČSA i zaměstnanci šachty.
Památce horníků, kteří zahynuli při
výkonu svého povolání, se přišli poklonit primátor města Karviné Tomáš
Hanzel a náměstek primátora Dalibor
Závacký.
Jako čestný host byl pozván dvaasedmdesátiletý emeritní báňský inženýr
z bývalého Dolu ČSA Jaroslav Minka,
který vznik památníku inicioval a který
se před oněmi 35 lety jako dobrovolný
báňský záchranář osobně zúčastnil záchranné akce.
„Pamětní desku jsme vztyčili v místě, kudy denně prochází nejvíc zaměstnanců. Mohou tak uctít památku našich kamarádů a současně si
uvědomit, že svádíme každodenní boj
s přírodou a jejími nástrahami, které je
potřeba respektovat. Na druhé straně
je nutné dbát na dodržování bezpečnosti práce a dalších postupů, aby se
tyto události nestávaly,“ uvedl k volbě
místa památníku ředitel Dolu Karviná
Pavel Hadrava.
bk

Strojní SLD 1 zvítězil až na penalty
Ani pátý ročník fotbalového turnaje DTS z Darkova chlapi z Bastavu nevyhráli, moc ale nechybělo
PETROVICE – Už už to první zářijovou
sobotu vypadalo, že tým CZ Bastav vyhraje poprvé fotbalový turnaj pořádaný úsekem důlně technických služeb
(DTS) Dolu Darkov. Dodavatelé se o to
pokoušeli už v předchozích čtyřech ročnících, letos sestavili mimořádně silný
manšaft. Ještě pět minut před koncem
vedli 2:0, ale pak přišlo vyrovnání a nakonec podlehli na penalty.
„Prvenství patřilo chlapům ze strojního SLD 1. Měli mezi sebou i nejlepšího brankáře turnaje, mechanika Jaroslava Lipku. Jejich nejlepším hráčem
byl vyhlášen zámečník David Holzer,“
přiblížil mechanik DTS Jaroslav Biegun s tím, že výherci dostali kromě poháru za první místo také pohár putovní. SLD 1 ho na hřišti Internacionálu
Petrovice získali do držení už podruhé.
Stejný počet úspěchů mají i kolegové z SLD 2 – ti se však tentokrát museli spokojit se třetím místem (prohráli se SLD 1 v poměru 5:3 a zvítězili nad
Hydraulikou 8:5). Chlapi z Hydrauliky
ostatně dostali v prvním zápase osm

gólů od rozjetého Bastavu. „Letos to
byl nejvyrovnanější turnaj. I když jsme
neměli kvůli počasí tolik fandícího
obecenstva,“ nechal se slyšet Biegun.
Fotbal se hraje pod hlavičkou DTS,
vedených Karlem Majetnym, pro stmelení úseku čítajícího více než tři stovky

pracovníků a složeného ze čtyř „podúseků“ – SLD 1, SLD 2, Hydrauliky
a služeb a CZ Bastavu. A to vždy na petrovickém Interu, hřiště zajišťuje vedoucí SLD 2 Ondřej Trzaskalik. „Společně
pak všichni účastníci-neřidiči posedí
u sudu piva,“ konstatoval Biegun. uzi

FOTO: DTS Důl Darkov

OSTRAVA – Od 1. září vstoupila v platnost na dolech OKD nová organizační struktura. Jejím základním cílem je
zjednodušení systému řízení. To spočívá
především ve zrušení tzv. vícezávodové
struktury dolů a jejich přechodu na jednostupňové řízení. Jinak řečeno, fakticky
došlo ke zrušení jednotlivých závodů a řízení nově probíhá pouze z jedné úrovně
vedení dolu.
Této změně bylo přizpůsobeno organizační schéma, které bylo sjednoceno pro
všechny doly OKD. Celá struktura tím získala přehlednější a jasnější formu, která
bude vhodná pro zmiňovaný přímý způsob řízení.
Jak tedy nová struktura vypadá konkrétně? Ředitel dolu se stal nově i jeho
závodním a přímo řídí jednotlivé odborné
úseky, jimiž jsou náměstek pro inženýring
(bývalý hlavní inženýr) či náměstek pro
bezpečnost (bývalý závodní dolu), jehož
útvar se zaměřuje na posílení řízení ob-

„Nebyl bych tady, kdyby kolektiv, v němž pracuji, nebyl takový, jaký je,“ říká Zdeněk Cicák

Nejlépe si vedli hráči ze strojního jedničky, na penalty přehráli Bastaváky.
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Dvojitý úder One Seven
v rubání 401 307 na Jihu
Miliony kubíků dusíkové pěny „napouštěné“ do vydobytého prostoru vytvářejí bariéru k zamezení průtahů větrů

Odtud záchranáři „pumpují“ pěnu.

dušné chodbě 401 347, další na třídě
401 392/1.
„Vyprodukovanou dusíkovou pěnu
z tohoto místa aplikujeme do ztraceného potrubí, které je na úvodní třídě
porubu. Zařízení obsluhují proškolení
báňští záchranáři ze závodu Jih či jejich
kolegové z HBZS,“ uvedl Chvojka.

Novinku čeká aplikace
do vícevýlomů vzniklých
při přechodu tektonik
na ražbě číslo 401 329.
Během června fungovalo zařízení
číslo 1 na třídě 401 347 celkem devatenáct provozních dnů, a to se spotřebou
2225 litrů pěnidla One Seven. Napojení na dusíkové hospodářství prováděli
prostřednictvím molekulární sítě PSA
900. „Při výkonu cca 6666 kubíků pěny
z litru pěnidla to dělalo 14 833 333 kubíků dusíkové pěny zanechané v závale či za vakovými přepážkami,“ popsal
Chvojka.
Postup porubní fronty v šestém měsíci činil u kolektivu Grzegorze Dąbka 104,7 metru, vyrubaný prostor pak
s ohledem na dobývanou průměrně
čtyřapůlmetrovou mocnost dosáhl hodnoty 96 127 m3. „Porovnáním těchto dvou kubatur zjistíme, že naplněné
hmoty bylo stočtyřiapadesátkrát více
než vydobytého prostoru, což se pozitivně projevilo na snížení průtahů větrů
do závalu,“ podotkl Chvojka.

FOTO: Důl ČSM

ZÁVOD JIH – Novinka s názvem One Seven (česky Jedna-Sedm) sloužící k produkci pěny pomocí pěnidla a inertního
dusíku byla nasazena v protizáparové
prevenci při dobývání porubu 401 307
na Dole ČSM-Jih. Porub kolektivu Grzegorze Dąbka z úseku Polcarba vedoucího Krzysztofa Sędkowskeho je
veden v prostředí vysoce náchylném
k samovznícení.
„One Seven dokáže vyrobit z devíti
decilitrů pěnidla až neuvěřitelné množství šesti tisíc litrů pěny během jediné
minuty. Životnost takovéto směsi je přitom až pětihodinová,“ informoval požární důlní technik jižního závodu Zdeněk Chvojka s tím, že v oblasti Dąbkova
rubání mají dva uvedené vzduchopěnové systémy. Jeden instalovali na vý-

One Seven systém pomáhá izolovat závalové prostory pěnou.
V červenci bylo sice přidáno zařízení číslo 2, ale kvůli odstávce molekulárních sít a nutnosti „přerozdělení“ dusíku z centrálního hospodářství
na ostatní pracoviště byl provoz One
Seven systémů omezen. Pěnili nejprve
na výduchu (8 000 000 m3 pěny) a pak
na úvodě (2 666 666 m3 pěny); při postupu porubu 72,1 metru to bylo jedenačtyřicetkrát více hmoty než vyrubaného prostoru (65 687 m3.).

„Dosavadní zkušenosti z provozu zařízení One Seven potvrzují, že množství
aplikované pěny do ztracených potrubí
a hlavně prostor za zřizovanými izohrázkami je dostačující k vytvoření bariéry
omezující průtahy větrů do závalových
prostor a tím snížení nebezpečí záparů,“
dodal technik. Zařízením číslo 2 na třídě
401 392/1 povedou brzy pěnu potrubím
i do vícevýlomů na ražbě 401 329.
Radek Lukša

Horké dovolenkové období Důlně technických služeb na ČSM
STONAVA – Tři vybavovací, čtyři kompletní a jedna částečná likvidační akce. Takové byly stěžejní letní úkoly pro
Důlně technické služby (DTS) stonavské šachty. Horké dovolenkové období si pracovníci provozu vedeného
Karlem Kotrlou „užili“ zejména proto, že své poruby dokopávalo hned pět
kolektivů.
Končili ve stěnách 300 300 u Tomáše Kovala, 320 314 u Krzysztofa Kraźewského, 391 006 u Romana Valchaře, 391 000 u Rostislava

Špalka a 371 200/2 u Karla Szczotky. „Objem prací a náročnost stanovených úkolů právě v letním období
nebyla pro DTS zrovna nejpříznivější. Tři likvidace jsme dělali na Jihu,
jednu na Severu a další – částečnou,
v porubu 391 006 – tamtéž,“ upřesnil
Kotrla s tím, že práce měli nad hlavu
nejen jeho chlapi, ale i pracovníci důlní dopravy či servisních služeb. „Nevýhoda naší šachty spočívá v tom,
že možnost popouštění rozměrných
strojních zařízení je možné jedinou

jámou, a to na Jihu. Tok materiálu byl
proto značný a na organizaci dopravy
z důvodu obsazení obou činných pater i náročný,“ líčil.
Koncem prázdnin podle něj ﬁnišovaly
vybavovací akce s termínem nájezdů porubů počátkem září. Technologie Fazos
15/31 s dopravníkem R 850 a kombajnem KSW 460 NE směřovaly do rubání
320 100 a 332 204 a dobývací komplex
s výztužemi Fazos 17/37, dopravníkem
R 850 a kombajnem KSW 500 do stěny
402 302/4.

„Poděkovat musím nejen svým lidem, ale také všem zaměstnancům podílejícím se na těchto akcích,“ dodal
Kotrla. Jmenovitě to byl úsek vybavování vedoucího Jána Mračny a kolektiv
předáka Petra Dančíka, úsek hydrauliky vedený Miroslavem Toufarem, chlapi z CZ Bastav pod taktovkou Vlastimila Ondryáše, Miroslava Pavana a Emanuela Čellára a také rubáňové osádky
kolektivů Romana Valchaře z úseku Ladislava Staníčka či horníci Tomáše Kovala z úseku Mariana Adámka.
uzi

Slovo ředitele

ZZee dvou
dvvouu třetin
zatím máme právo
být optimisty, ale...
Vážení
spolupracovníci,
máme za sebou dvě třetiny roku a před sebou
ještě čtyři měsíce, které
rozhodnou o tom, zda
se rok 2012 zařadí na Dole ČSM mezi ty
úspěšné. Naše dosavadní výsledky nám
dovolují být optimisty, avšak nic není ještě vyhráno! V současnosti máme v provozu dva poruby vybavené dobývacími
technologiemi POP 2010 a další tři stěny v těchto dnech najíždějí, což nám tvoří
prostor pro vydobytí v letošním roce požadovaného množství uhlí. O něco horší situaci máme v přípravách, kde bylo
k 1. září manko 250 metrů na důlně
technický plán, a naši raziči proto musejí nasadit veškeré úsilí na to, aby včas
a kvalitně připravili plochy pro příští rok.
Těžba, metráž, vybavování a ekonomika; to jsou stěžejní ukazatele pro
každý důl, nicméně na prvním místě musí být vždy bezpečnost. Letošní počty úrazů a zvláště pak dva smrtelné úrazy v květnu nás musí varovat,
že v této oblasti zůstáváme ledacos
dlužní. Bezpečnost však není jen otázkou počtu úrazů – to je jen výsledek –,
ale je to souhrn přístupů každého pracovníka k dodržování bezpečnostních
předpisů, přístupu k pořádku a zvláště
pak i k ochraně vlastního zdraví a zdraví svých spolupracovníků. Zdraví je to
nejcennější, co každý má, a je prvořadým úkolem každého o ně dbát.
Na všech dolech společnosti OKD došlo od září 2012 ke změně organizační
struktury, kdy byly zrušeny závody. Ředitel
je zároveň závodním dolu. Jsou posíleny
pravomoci i povinnosti náměstků k řízení
jednotlivých provozních oblastí. Pro koordinaci prací na úseku bezpečnosti je nově
zřízena funkce náměstka pro bezpečnost.
Nějakou chvíli bude určitě trvat, než si
nová organizační struktura takzvaně „sedne“, ale ve výsledku přinese přímočařejší
řízení a lepší využití pracovníků i techniky.
Vstoupili jsme do závěrečné třetiny
roku, čeká nás období změn, ale také
období dotvoření dobrého výsledku
celého roku a já pevně věřím, že se
nám podaří překonat veškeré nástrahy tak, abychom 1. ledna 2013 mohli
říct: „Byl to dobrý rok.“
Zdař Bůh!
Boleslav Kowalczyk
ředitel Dolu ČSM

Moderní technologie jsou na dvou ze tří expedičních kolejí
Úpravna uhlí nahradila o prázdninách původní automatickou vzorkovací stanici ze sedmdesátých let minulého století
v průběhu devadesátých let minulého
století modernizací, ale ta byla pouze
částečná. Léto roku 2012 pak znamenalo nahrazení jedné z původních, už přes
čtyřicet let sloužících stanic. Znamená
to další zlepšení péče o klienty, respektive o produkt jim dodávaný.

FOTO: Dana Viktorínová, Důl ČSM

STONAVA – Psal se rok 1971, když
na úpravně uhlí na severním závodě stonavské šachty instaloval Vědeckovýzkumný uhelný ústav z Ostravy-Radvanic pár automatických vzorkovacích stanic. Tato zařízení pro odběr
vzorků z expedičních pásů sice prošla

Nová automatická vzorkovací stanice na 12. koleji...

„Automatické vzorkovací stanice odebírají vzorky uhlí nakládaného
do vagonů, rozemílají je na menší zrnitost, z nich část vydělí pro naši analýzu a zbytek vrací zpět na expediční
pásy,“ přiblížila Karla Geyerová, vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti Dolu ČSM. Daná operace se podle
ní opakuje pravidelně ve stanoveném
intervalu. „Když je nakládka vlaku
pro konkrétního zákazníka ukončena,
vzorkařky upraví vzorky tak, aby mohly být analyzovány laboratoří. Zjišťují
se tak parametry uhlí podle požadavků kupních smluv s jednotlivými našimi odběrateli,“ vysvětlovala s tím, že
výsledky zkoušek kvalitativních parametrů jsou podkladem pro fakturace
dodávek.
Ke konci loňského roku byla namontována zcela nová automatická vzorkovací stanice. „Stalo se tak
při rekonstrukci nakládky na osmé koleji. Zařízení splňuje všechny požadavky dle norem a znalec v oboru jakostních paliv, vzorkování a zkoušení paliv ověřil její
funkční způsobilost,“ pokračovala
Geyerová.

…a její ovládací skříň pro lepší zjišťování kvality uhlí.
A nyní došlo na výměnu jedné z původních stanic, trvala od
12. do 24. července. Demontáž staré
linky a instalaci nové prováděla dodavatelská firma. „Poděkování patří
i pracovníkům strojní údržby úpravny, kteří poskytli cenné informa-

ce a zkušenosti,“ doplnila Geyerová. Po úspěšném zkušebním provozu tak bude mít úpravna Dolu ČSM
na dvou ze tří expedičních kolejí
k dispozici moderní technologie pro
„objektivní zjišťování kvality dodávaného uhlí“.
uzi
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ZA BRANAMI OKD

Sháníte
ubytování?

číslo 32 | ročník 42

Další možnost profesního růstu
Na Střední škole techniky a služeb byl zahájen první běh tříletého večerního maturitního studia pro vyučence
KARVINÁ – Další perspektiva vzdělanostního a kariérního růstu se otevírá
před zaměstnanci OKD, vyučenými
v některém ze strojírenských oborů.
Přináší jim ji nový tříletý večerní maturitní studijní obor Provozní technika – důlní provozy, otevřený na Střední škole techniky a služeb v Karviné.
Slavnostního zahájení historicky prvního běhu studia, které se uskutečnilo v úterý 4. září, se zúčastnili vedoucí
Centra sdílených služeb OKD lidské
zdroje – nábor a rozvoj Libor Dürrer
a vedoucí Centra vzdělávacích služeb
OKD Eduard Folwarczny.
„Je to pilotní projekt. Vlastně poprvé OKD umožňuje dělnickým zaměstnancům doplnit si plné středoškolské
vzdělání a dosáhnout kariérního růstu. „Je to pro vás velká šance,“ prohlásil Dürrer. „Ti, kteří uspějí, mohou dále pokračovat i ve vysokoškolském studiu,“ dodal.

OSTRAVA – Máte po maturitě a jste
šťastní, že se vám podařilo složit přijímací zkoušky na vysokou školu vašich snů?
Připravujete se na studentský život v novém městě, trochu vám ale kazí náladu
fakt, že jste nesehnali ubytování na koleji. Ve vzduchu visí otázka: „Co teď?“
Nepropadejte panice, právě pro vás
je tu nabídka bytů společnosti RPG Byty.
Život v pronájmu má oproti koleji mnoho
výhod: Nemusíte se prokazovat na vrátnici, žádat o povolení v případě návštěvy, přespat u vás může, koho si pozvete,
a celkově máte více soukromí.
Přesvědčili jsme vás? Než se rozhodnete pro konkrétní byt, rozmyslete si,
zda chcete žít v centru, blízko školy nebo
na okraji města. Ujasněte si také, s kolika lidmi chcete bydlet a kolik si můžete
dovolit za byt platit – předejdete tak zbytečným mrzutostem později.
A až budete mít ve všem jasno, přijďte
za námi. U nás v RPG vám nabízíme program „RPG studentské bydlení“, v němž
si coby studenti můžete za výhodných
podmínek vybrat ze speciální nabídky
bytů v lokalitách Moravská Ostrava, Ostrava-Poruba, Mariánské Hory, Karviná,
Havířov, Opava a Frýdek-Místek. Pokud
se rozhodnete do konce září, dva měsíce
budete bydlet zdarma. Kromě komfortu
a soukromí je výhodou snadná dostupnost do škol, možnost dovybavení bytu
dle individuálních požadavků nebo internetové připojení na dva měsíce zdarma.
Pamatujte, že čím dříve se začnete
o bydlení zajímat, tím větší máte šanci
na úspěch. Vyberte si z nabídky volných
bytů ten, který vyhovuje vašim požadavkům, a volejte 840 114 115 nebo pište na e-mail: pronajmybytu@rpgbyty.cz.
Tým profesionálních obchodních makléřů, kteří vám pomohou zařídit veškeré
formality, je tu pro vás.
in

Nový večerní studijní obor vznikl díky úspěšné spolupráci SŠTaS
a OKD a bude připravovat kádry pro
technické funkce v dolech. Výuka bude probíhat třikrát týdně po šesti hodinách. Otevřena byla jedna třída se
30 žáky, především z řad zaměstnanců OKD.

Nový studijní obor
bude připravovat
zájemce o technické
funkce v dolech.
„Jedná se o plnohodnotné středoškolské studium ukončené maturitou,“ zdůraznil zástupce ředitelky
SŠTaS pro teoretické vyučování Ladislav Kováč. Studenti proto budou muset zvládnout vedle odborných také všeobecně vzdělávací předměty, jako český jazyk a literaturu, anglický nebo ně-
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Začátek nového školního roku
je pro mnohé studenty dobou
hledání vhodného pronájmu

Ze slavnostního zahájení večerního maturitního studia Provozní technika - důlní provozy.
mecký jazyk, občanskou nauku, fyziku
a matematiku. Učit se budou také informačním a komunikačním technologiím
a ekonomice.
„Uvědomujeme si, že studium při
zaměstnání je náročné. Přesto věříme,
že společnými silami přivedeme většinu studentů až k maturitě,“ ujistil Kováč. Zaměstnanci OKD budou mít oporu v členech pedagogického sboru. Tři
z nich, kteří budou vyučovat odborné
předměty, mají za sebou dlouholetou
praxi na dolech.

Výuku zahájili i budoucí
zámečníci a elektrikáři
Společnost OKD zahájila spolupráci s karvinskou SŠTaS v roce 2009,
kdy byly na škole po téměř dvaceti letech znovu otevřeny hornické obory:
zámečník – důlní provozy a elektri-

Chlapi, kteří do toho praštili a rozhodli se udělat si maturitu.

Další modernizace
hornické nemocnice

kář – důlní provozy. Jejich první absolventi nastoupili na doly OKD letos
v červenci. Na jejich místo nastoupily
do prvních ročníků další čtyři desítky
zájemců o hornické povolání, z nichž
by se chtělo deset uplatnit v profesi
elektrikáře, třicet zámečníka.
„Společnost OKD je dnes naším největším partnerem a máme s ní podepsanou i dlouhodobou smlouvu,“ konstatoval Kováč. Vzájemná spolupráce je
přínosná pro obě strany. OKD získává
kvaliﬁkované zaměstnance, škola může nabízet učňovské obory, jejichž absolventi mají po získání výučního listu zaručené zaměstnání. Po dobu studia získávají navíc od důlní společnosti
1000 korun měsíčního stipendia a možnost přivydělat si o prázdninových brigádách na pracovištích OKD. Finanční odměnu dostávají i za práci v rámci
praktické výuky.
Bohuslav Krzyžanek

Od letoška s názvem Geotechnika

V lůžkovém interním oddělení KHN je
pacientům zajištěn vysoký komfort.
KARVINÁ – V období od června do srpna probíhala ve spolupráci s vlastníkem objektů, společností OKD, další část plánované revitalizace budovy
Karvinské hornické nemocnice. Tentokrát se jednalo o komplexní rekonstrukci a modernizaci lůžkového interního oddělení. Práce v hodnotě 12,4
mil. Kč byly financovány majitelem objektů, ostatní vybavení oddělení ve výši zhruba jednoho milionu korun si
z vlastních finančních prostředků hradila nemocnice sama.
Třílůžkové pokoje s nově vybudovaným vlastním sociálním zařízením v moderním designu jsou vybaveny LCD televizory, nechybí ani klimatizovaný
nadstandardní pokoj. Oddělení doplňuje vkusně zařízená společná jídelna.
Mimo kvalitní a bezpečnou zdravotní
péči, kterou klientům nemocnice poskytuje, byl zajištěn vysoký komfort po dobu
hospitalizace pacientů. Vybudováním nového oddělení se podařilo zaměstnancům vytvořit příjemné pracovní
podmínky a optimální prostředí ke každodenní odpovědné a náročné práci
ve zdravotnictví.
tz

KARVINÁ – Už šest let připravuje v rámci dvouletého dálkového pomaturitního studia Hornictví a hornická geologie
revírníky, techniky a střední články řízení pro OKD Střední průmyslová škola v Karviné. Hornickou maturitu za tu
dobu úspěšně složilo přes 130 studentů, ve velké většině zaměstnanců těžební společnosti.

Kvalitu výuky zlepší
instruktážní ﬁlmy OKD
a nové učební texty.
Letošní čtvrtý běh tohoto studia,
který byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září za účasti vedoucího Centra
sdílených služeb OKD lidské zdroje
– nábor a rozvoj Libora Dürrera a vedoucího Centra vzdělávacích služeb

OKD Eduarda Folwarczného, přináší některé změny. Především se obor
nově jmenuje Geotechnika a poprvé budou otevřeny tři třídy po třiceti
studentech; v minulosti byly vždy jen
dvě.
„Změna názvu je reakcí na novou
metodiku ministerstva školství, podle
níž je pro oblast dobývání nerostných
surovin správným pojmenováním
právě termín Geotechnika. Na základě nové metodiky jsme také zpracovali nové vzdělávací programy. Vedle
těžby uhlí se do osnov ve větším rozsahu dostává problematika dobývání jiných nerostných surovin a zejména ekologie, ve smyslu odstraňování
a zahlazování následků těžby,“ upřesnil vedoucí dálkového studia na SPŠ
Jan Kubica.
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Rozběhl se už čtvrtý cyklus dálkového maturitního studia hornictví na karvinské SPŠ. Tentokrát se změnami

Ke studentům hovoří vedoucí dálkového studia Jan Kubica, přihlíží Petr Kráčmar.

Zájemci o pomaturitní studium geotechniky na karvinské průmyslovce.

Významnou změnou bude zkvalitnění výuky díky dvacítce instruktážních
ﬁlmů, natočených a zapůjčených společností OKD, a také díky novým učebním textům připraveným ve spolupráci
s odborníky z ostravsko-karvinské těžební ﬁrmy. „To proto, že technický pokrok v oblasti dobývání nerostných surovin je opravdu obrovský a abychom
drželi krok s dobou, musíme na něj
reagovat,“ vysvětlil Kubica.
Otevření tří tříd je důsledkem rostoucího zájmu mezi techniky z ﬁrem zaměřených na hornickou činnost pro OKD
nebo stavební práce realizované hornickým způsobem. Zaměstnanců OKD
se přihlásilo 56, což odpovídá dosavadnímu trendu.
Třídními učiteli v hornických třídách
budou vedle Jana Kubici učitelky Ro-

mana Siudová a Milada Figalová. Mezi vyučujícími nebude ani v tomto školním roce chybět nestor mezi karvinskými pedagogy, zakrátko 74letý Petr
Kráčmar. Letos o Vánocích oslaví 50 let
práce ve školství a k jeho žákům patřili
například ředitelé dolů Karviná a Darkov Pavel Hadrava a Václav Kabourek,
hlavní inženýr HBZS Zdeněk Pavelek či
18 současných učitelů SPŠ.
Ani přes vyšší věk neopouští Petra
Kráčmara smysl pro humor. Své rozhodnutí pokračovat v pedagogické práci zdůvodnil tím, že by mu bylo hloupé
říkat, že pracoval ve školství „téměř“
půl století. „A také se těším na spolupráci s panem Kubicou a dalšími členy
pedagogického sboru SPŠ, protože je
mám rád,“ dodal zasloužilý učitel.
Bohuslav Krzyžanek

Zábavná příloha nejen pro havíře

Srdcovka treﬁla „do černého“
Memoriál Františka Kováče je vzpomínkou na osobnost střeleckého světa republikového formátu

Hra o tři stokoruny
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FOTO: archiv

Děvčátko s tváří tygřice jedoucí na poníkovi bylo obsahem soutěžního snímku číslo 31. Milá fotograﬁe pořízená
na Dětském dni OKD byla námětem
k vašim veselým komentářům. Na našem redakčním stole se jich sešla hezká řádka. Tři autoři nejvydařenějších
komentářů si mohou přijít do redakce
pro svoji stokorunu.

Na palebném postu je Ewa Szwedová z Karviné, celkově byla pátá.
KARVINÁ – Střeleckou hantýrkou
u
je možné konstaatovat, že podpoora z minigrantu
tu
Srdcovka zaříze-ná záchranářem
stonavské šachty
Jánem Riečičiarem mířila přímoo
„do černého“. Dostal ji totiž klub 2. ZO
AVZO Karviná naa ceny
pro vítěze puškařského
řského klání,
Memoriálu Františka
iška Kováče.

S T Ř E LC I

Díky Nadaci OKD
si ceny odneslo pět
nejlepších střelců
mezi muži i ženami.
„Soutěž ve střelbě z dlouhých malorážek se konala ve druhé půlce srpna
u nás na střelnici Bažantnice v Novém
Městě. Byl to pátý ročník a zúčastnilo
se ho na třicet střelců a střelkyň z celé
Moravy a Slezska,“ uvedl Riečičiar, který se vyučil pro VOKD důlním elektrikářem, ale skoro celou dobu dělá u závodních báňských záchranářů na šachtě ČSM-Jih. Letos dvacátým rokem.
Stejně jako Riečičiar přišel, jen
o něco dříve, ze Slovenska do Karviné učit se na horníka také Kováč.

Vyhlašování vítězek ženské kategorie Memoriálu Františka Kováče.

S partou VOKD razil jámy
ve frýdeckomístecké
čásfrýd
ti revíru,
u stejné firmy
rev
působil v dílnách a byl
půs
na dole
i skladníkem
s
9. květen. „Měl
od devadesátých let
hlavní podíl na činhla
nosti karvinské střenos
lecké organizace. Zastával mnoho funkcí,
stáva
a to i v republikovém svaupřesnil Riečičiar.
zu,“ upřes
A právě na počest před pěti leKováče jeho kolegové,
ty zesnulého Kov
střelci, pojmenoval
pojmenovali soutěž pro malostřelci
rážkové puškaře. „Když jsem potkal
u vrátnice na Jihu slečny se Srdcovkami, přišlo mi, že bych toho mohl využít
pro klub. Je to fajn věc pro lidi, kteří dělají něco pro druhé. Byli jsme nadšeni,
že jsme podporu získali,“ podotkl Riečičiar střílející od roku 1994. Sám je spíše pistolářem.
S poděkováním za Srdcovku se připojil také předseda 2. ZO AVZO Ladislav
Novák, někdejší údržbář na koksovně
Dolu ČSA. „Nadace OKD nám velmi pomohla. Ceny si tak odnášelo pět nejlepších z mužské i ženské kategorie,“ doplnil s tím, že na Bažantnici chodívá nejen
bohatá členská základna klubu. Školí se
tady adepti na zbrojní průkaz, střílí veřejnost, trénují městští strážníci...
Radek Lukša

„I když jsi jen poník,
upaluj jak Šemík. Jen
tak se svou mickou,
dostaneš se na Velkou
pardubickou.“ (mp)
„Nalíčili mě jak šelmu,
měli mi dát ale helmu,
i když na Dni OKD se mi
úraz nestane.“ (šs)
„Tahle malá holčička
osedlala poníčka. Užívá si
projížďku na letošním Dni
horníků.“ (dv)
32

Ladislav Novák (zleva) a Jár Riečičiar při pistolové disciplíně.

Jak to vidí stryk Lojzek

Haviře slavili
Vletěl v ponděli Na Upadnicu Ladik tajak tajfun a už
od dveři vyčitavo řval, kaj zme byli všeci v sobotu. „A kaj
změ měli byť, Ladinku? Ja napřiklad sem byl u Cyrila
na Valachach a poctivo sem zbiral slivki do žberka, aby
bylo v zimě z čeho paliť!“ přiznal sem bez mučeňa a čekal,
co takeho sem v sobotu propasnul. Ladik se nas všecki
změřil smutnym pohledem a zklamaně pravil: „Tuš vy ani
něvitě, že v Karvine byly Hornicke slavnosti? Hnal sem se
tam hned rano, aji když bylo venku tak sychravo. Ale ja se
těšil na vas, jak se dame pivko, hornicku vlajku, pokecame a zaspominame na stare časy, jak zme ešče všeci farali. A guvno! Nikde nikdo. A přitym se bylo na co divať.
Ludi tam byly mraky. Po tradičnim modleňu přišel karnevalovy pruvod. No co vam mam řikať, cosik takeho sem
už dluho něviděl. Byla v nim taka obrovska sedmimetrova
lalka v podobě anděla – pry je to nejvěči pohybliva lalka
v Česku. Potym sem se prohlidnul vystavu nejmodernějši dulni techniky. To bysem vam přal viděť. O čimsik takim

Výherci soutěžní fotograﬁe č. 31
jsou: Marcela Pastorková, Šárka
Sachová a Drahomíra Vitěchová,
všechny tři z Ostravy.

se nam kdysik s tymi našimi sbijačkami a lopatami mohlo enem zdať… A ku temu všeckemu koncertovali češti
a slovenšti umělci. Nejvěči aplaus měl tyn mlady pisničkař Tomaš Klus, baby – ty mladši – šilely při koncertě Richarda Müllera, mě a naše vrstevniky zas pěkně rozparadila Špinarka. No byl sem na vrchole blaha. Enem k temu
všeckemu stě mi chyběli vy, kamoši!“ zakoňčil smutně Ladik. „Esli je to tak, jak tu tak barvito vykladaš, tuš mě fakt
sere, že sem tam něbyl. Ale co už včil narobiš… Stejnak ale nejrači spominam na ty klasicke hornicke dni. To se ešče faralo
v šachtach po cele Ostravě. Každa měla svuj kulturak a na zahradě při nim se slavilo. Generalni Jarek Miska křiknul do Prahy,
až se o nas postaraju, bo inač v zimě
pomrznu, a razem byly pro haviře auta mimo pořadnik a ve stankach všecko to nědostatkove zboží. Od jižniho ovoca
a kvalitniho masa až po modni šusťaki či dederonki. Divitě se potym, že se všeci na tyn Den

hornikuv těšili?! A děcka zvlašť, bo vice či meně oviněni
tatici im dycki ve stanku s hračkami cosik z věrnostniho
kupili. Ja, ja! Den hornikuv, to byl tu v tym regionu dycki velki svatek!“ zaspominal sem nostalgicki. „A ty bys
chtěl, aby se to vratilo?“ zeptal se udiveně Ladik. „Ani nahodu. To člověk dycki enem tak spomeně na svoji mladi,“ přiznal sem popravdě. „A chlapi, vitě vy vubec, že
se přesně před padesati rokama začal stavjať
a hlubiť Dul Paskov?“ stačil sem ešče připomniť před tym, než se zebral slovo Erďa: „Když
už tak spominaš. Isto se pamatuješ na stareho Vykysaleho, co dycki tvrdil, že žizeň je horši
niž valka?! Tuš ten se nosil do roboty bandasku
s černu poctivu kavu, co mu stara doma
nachystala. Ale dycki mu ju kdosi
v dole vychlastal. Tak se raz nasral
a na bandu dal listek: ,Ja sem se
do te kavy pluvnul!‘ O svačině bylo potym na tym listku připisane:
,My tež!‘ Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek

Jak je ze soutěžní fotograﬁe č. 32 vidno, všichni samečci řeší obdobný problém. Anebo vás napadá v souvislosti
s obsahem tohoto snímku jiný vtipný
text? Pište nám. Tři autory nejvydařenějších krátkých a veselých komentářů odměníme stokorunou.
Uzávěrka
úterýý 11.
U
á ě k je
j v út
11 září
áří 2012.
2012 TTexty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6,
702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo
596 113 648 nebo e-mailem: renata.
pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své
jméno, adresu, případně telefonní
číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle
732 829 149, nejpozději však do 10.
dne následujícího měsíce. Pokud tak
neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotograﬁe č. 32 zveřejníme v dalším čísle novin, které vyjde
13. září.
red
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Na Hornických slavnostech OKD
padaly rekordy, přišlo 25 tisíc lidí
Dokončení ze strany 1

vity a zdravotní péči hornických sirotků. Koláče a buchty, které do soutěže
věnovali lidé z celého Karvinska, šly
rychle na odbyt. „Výtěžek z dnešní akce je jen zlomkem našich příjmů, největšími částkami nám pomáhá hlavně společnost OKD. Ale i tak bylo
od místních velmi milé, že přinesli tolik buchet, a další že je pak v charitativní akci koupili. Hlavně nás těší, že
díky důrazu na bezpečnost se snižuje počet úrazů a tedy i dětí, o které se
staráme,“ řekla šéfka výboru maminek Marta Szamaránská.
Sobotu přitom poznamenal ještě
před začátkem slavností důlní otřes,
který se projevil také v některých
částech Karviné. Obyvatelé města
dali svou účastí najevo respekt k nové politice společenské odpovědnosti OKD. Firma v posledních letech výrazně investuje nejen do nových strojů, ale také do bezpečnosti
a podpory regionu.
Vladislav Sobol
FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Na hlavní hudební scéně sklidili
největší aplaus Tomáš Klus, Richard
Müller a Věra Špinarová, diváci ale
aplaudovali také hornické dechovce nebo artistům na chůdách. Mnohé návštěvníky zaujaly produkty chráněných dílen, podporovaných Nadací
OKD, které se představily v nadačním
městečku. Mimořádný úspěch sklidila,
stejně jako loni, výstava důlní techniky
– ﬁrma prezentovala vybrané části nejmodernějších těžebních technologií,
do kterých investovala v posledních
čtyřech letech přes 11 miliard korun.
Horníci mohli díky výstavě svým dětem a manželkám ukázat, že už dávno
nepracují s lopatami a sbíječkami, ale
především s moderními stroji světové
úrovně ovládanými počítači.
Výrazně proti loňsku vzrostly také tržby z charitativní akce Oslaďte
život dětem, kterou uspořádalo Občanské sdružení svatá Barbora. To ﬁnancuje vzdělávání, volnočasové akti-

Stejně jako loni poutaly pozornost obří loutky, ale pestré a nápadité byly i prezentace jednotlivých organizací. Těch se zapojilo jednadvacet.

Karnevalový průvod okouzlil i v dešti
KARVINÁ – Ani deštivé počasí neodradilo stovky lidí od účasti v historicky
druhém Karnevalovém průvodu, pořádaném Nadaci OKD. A dívat se bylo
na co! Obrovské pohyblivé loutky, chůdaři, alegorické vozy s profesionálními
umělci – to byla jedna stránka věci. Tou
snad ještě krásnější bylo nadšení a elán
těch, kteří se k průvodu přidali dobrovolně, jen aby ukázali svoji organizaci,
svoji vůli a chuť pracovat a zasazovat se
o dobrou věc.
Průvod se letos vinul jako dlouhý had
přes celou Karvinou, od Domu kultury
až na fryštátské Masarykovo náměstí. Ze
čtyřiatřiceti přihlášených se ho zúčastnilo stejně jako loni 21 organizací. Padesátka profesionálních umělců, kteří se vše-

S krojovanými horníky se před slavnostní bohoslužbou v kostele svatého Marka pozdravil předseda představenstva a generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck.

Prosíme o bezpečnou
práci pro horníky...
Havířské kroje, stále ještě tiché město a slavnostní bohoslužba

„Proti loňsku bylo cítit, že mnoho
lidí, kteří zamířili na Hornické slavnosti, šlo cíleně i na Karneval – zapojit se a fandit,“ konstatoval spokojený ředitel hornické nadace Jiří
Suchánek.
Bohuslav Krzyžanek

Ocenění za nejlepší prezentaci
Organizacce
Organizace
1. Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
2. Klub seniorů Karviná 6
3. Záchranná brigáda kynologů MSK
4. Statutární město Karviná
5. Chráněná dílna Vlaštovičky
6. THeatr ludem

cena (Kč)
20 000
15 000
10 000
7000
5000
fotoaparát

Po buchtách se jen zaprášilo

„Prosíme o zvláštní požehnání pro horníky. Prosíme o bezpečnou práci pro horníky. Prosíme o požehnání a božskou pomoc účastníkům záchranných akcí,“
modlil se u oltáře jáhen Bruno Borski
a v pokorných hornických srdcích nacházel hlubokou odezvu.
Z kůru zněl zpěv členů mužského pěveckého sboru Echo z polského Radlina, který
působí u Odborového svazu horníků v Polsku při Dole Marcel.
„Bože, přijmi prosím zesnulé horníky
do svého Božího království.“
bk

Vydařená charitativní akce Občanského sdružení svatá Barbora
Letos nejlepší pekařské
výrobky žádná komise nevyhodnocovala. Bylo by to pro
ni při tak pestrém sortimentu
těžko zvládnutelné a objektivní. Proto se tentokrát losovalo o bezplatný vstup na veřejné hřiště Golf Resort Lipiny
s hodinovou výukou této hry.

A kolik se vlastně za
sladké dobroty na Hornických slavnostech vybralo?
Před uzávěrkou Horníka
se stále ještě počítalo. Výsledek bude prý rekordní. Seznámíme vás s nim v
příštím vydání.
Josef Lys

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – Také letos zahájili sobotní Hornické slavnosti OKD členové kroužků krojovaných horníků Barbora, ČSA, Gabriela,
František a Stonava na karvinském Univerzitním náměstí, kde pod pomníkem
obětem hornického povolání vzdali hold
svým zesnulým kolegům.
Ve slavnostním průvodu, za zvuků Hornické kapely Dolu Darkov – Stonava, se
pak vydali ke kostelu sv. Marka, kde se
s nimi pozdravil předseda představenstva a generální ředitel OKD Klaus-Dieter
Beck.

možně snažili vytvořit tu správnou atmosféru, byla ve naprosté menšině – lidí
v maskách dorazilo na 350! Co víc, spontánně se k průvodu připojily asi tři stovky lidí, další sledovali atrakci z chodníků
nebo z oken domů. A tlačenice na fryštátském náměstí byla přímo unikátní!

FOTO: Bohuslav Krzyžanek
y

„Oslaďte život dětem,“ vyzývali kolemjdoucí „prodavači“ z Heřmánku.

Kostel sv. Marka se na úvod Hornických slavností zaplnil krojovanými horníky a prapory.

BARBORKA – „Pojďte, ochutnejte dobroty pečené pro
Barborku,” nabízeli na Hornických slavnostech OKD
už od 13 hodiny mladí z karvinského Domu na půli cesty
Heřmánek. A že měli balíčků
z buchtami, koláči a cukrovím požehnaně...!
Na výzvu charitativní akce
Oslaďte život dětem, kterou

tradičně uspořádá Občanské sdružení svatá Barbora,
totiž reagovalo rekordní počet dobrovolných domácích
pekařek a pekařů. Lidé nakupovali, ochutnávali, chválili a dělali tak radost jak organizátorům, tak hlavně dětem-sirotkům po hornících,
pro které byl celý ﬁnanční
výtěžek určen.

O sladké dobroty upečené pro Barborku měli zájem malí i velcí.

PANORAMA

6. září 2012

www.ihornik.cz | 7

Důlní technika beroucí dech
Lidé se zajímali o to, čím naši havíři v podzemí dobývají černé zlato, jak to vlastně na šachtě funguje
VÝSTAVA – Jen na málokteré výstavě se
vidí tolik dobrovolných průvodců, jako
tomu bývá na přehlídce moderní důlní
techniky prezentované na Hornických
slavnostech. Na té letošní v Karviné dominovaly se svými výrobky tři ﬁrmy – Caterpillar, Ferrit, Sandwik – a svou techniku předváděli chlapi z OKD, Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava (HBZS).
A kdo byli oni průvodci? Vedle zástupců jednotlivých firem se výkladu
pro své nejbližší (rodinné příslušníky a kamarády) ujímali samotní horníci – návštěvníci oslav, kteří s těmito
stroji v podzemí pracují. A nejsou to
žádní obyčejní drobečci. Naopak, jde
o inteligentní, monohatunové ocelové kolosy prošpikované nejmodernější elektronikou a hydraulikou beroucí
laikům dech. Jen v posledních čtyřech
letech jich OKD nakoupilo za více než
11 miliard korun. A ty musí mnoho
stovek metrů pod zemí či přímo z dispečinku na povrchu ovládat opravdoví profíci.

Exponát, který dominoval
CATERPILLAR – Dominantou výstavy,
nejmohutnějším exponátem, se stala
5,5 metru vysoká a více než 35 tun vážící
hydraulická výztuž patřící Dolu Karviná.
„Dovezli jsme ji už smontovanou včera
odpoledne z našeho ostravského závodu. Ráno jsme sekci napojili na hydraulický agregát a řídicí jednotku PMC®-R,
abychom mohli návštěvníkům demonstrovat, jak tato výztuž pracuje. Od sa-

Jak nás Hlisnikovský dále informoval, v podzemí dolů OKD v současné
době jezdí 20 lokomotiv tohoto typu.
Není vyloučeno, že k nim přibudou další, upravené dle speciﬁckých požadavků objednavatele. „OKD je pro nás jedním z významných zákazníků, a to nejen co se týče důlních lokomotiv, ale
i jiné manipulační techniky. Jsme připraveni učinit takové kroky, aby tomu
tak bylo i nadále,“ sdělil obchodní manažer Ferritu.

mého počátku vzbuzuje u návštěvníků
velkou pozornost,“ říká Tomáš Hájek,
servisní technik ﬁrmy Caterpillar Global
Mining Czech Republic. Obdobných výztuží je v podzemí čtyř závodů dolů OKD
několik stovek, jak menších, tak větších,
s dosahem až 6 metrů. Vystavená sekce
je nasazena ve třech porubech, přičemž
v každém z nich je nainstalováno zhruba
sto těchto kolosů. „Před naším exponátem se zastavují také bývalí horníci, kteří porovnávají současnou důlní techniku
s tou, se kterou pracovali kdysi,“ doplňuje Hájek. „Uznale pokyvují hlavami,
ptají se nás na podrobnosti, ti mladší,
kteří v dole pracují, vysvětlují manželkám a známým, k čemu takové zařízení
slouží, jak funguje, jak se takové monstrum dostane pod zem a podobně.“ Laická veřejnost se i tímto způsobem dovídá,
že v dole se už dávno uhlí nedobývá sbíječkami a lopatami, že havířina už není
tak nebezpečnou profesí, jako tomu bylo dříve.

Městečko plné zábavy

Lokomotiva bez podvozku
FERRIT – Velkou atrakcí hlavně pro děti a náctileté byla na výstavě důlní závěsná lokomotiva DZL210F. Mládež
si především zkoušela pohodlí kabiny lokomotiváře a kabiny s dřevěnými
lavicemi určené pro havíře v ruských
Firma Sandwik učila děti poskytovat první
pomoc.

FOTO: Josef Lys

dolech. Rodiče si pak své ratolesti fotografovali do rodinných alb. „Lokomotiva DZL210F slouží v OKD pro
kontejnerizaci a pro přepravu těžkých
břemen,“ upřesňuje Jaromír Hlisnikovský, obchodní manažer ﬁrmy Ferrit ze Starého Města u Frýdku-Místku. „Původně jsme uvažovali, že tento
exponát nainstalujeme v parku Boženy
Němcové tak, aby mohl vozit návštěvníky. Jistě by to byla jedna z největších
atrakcí letošních Hornických slavností
a přiblížila by přítomným dopravu lidí v dole. Nicméně později jsme z bezpečnostních důvodů od svého záměru
ustoupili.”

OSTRAVA – Členové orlovského a haO
vířovského
fotoklubu, mezi nimiž jsou
v
i současní či bývalí zaměstnanci OKD,
ukážou
Důl Michal očima svých objeku
tivů.
t Výstava proběhne v prostorách dolu
l a začíná vernisáží v úterý 11. září v 17
hodin.
h

Den s americkým fotbalem
D
OSTRAVA – Porubský sportovní areál
O
(dříve
stadion VOKD) hostí v sobotu 8.
(
září
z „Den s americkým fotbalem“. Začíná
n se v 10 hodin a kromě utkání Ostrava
v Stelers – Zvolen Patriots je na programu
i živá muzika či show bojových
g
sportů,
kaskadérů, šermířů, kynologů...
s

Dva dny evropského dědictví
D
KARVINÁ – Nejcennější památky měsK
ta
t budou v sobotu 8. a v neděli 9. záříř zpřístupněny v rámci „Dnů evropského
h dědictví“. A to zámek Fryštát, kostely
Povýšení
sv. Kříže, sv. Marka a radnice
P
na
n Masarykově náměstí. Prohlídky potrvají
většinou od 10 do 16 hodin.
t

Orlovští havíři slaví svátek
O
ORLOVÁ – Klub důchodců na KopaO
ninách
má v pátek 7. září od 15 hodin
n
v klubovně Na Mezilesí tradiční oslavu
Dne horníků s živou hudbou a domácí
kuchyní. Další den (v sobotu 8. září) slaví hornický svátek Klub důchodců z Poruby, a to od 13 hodin v klubovně u někdejší šachty Fučík. Na obě akce jsou
zváni nejen penzisté!

Omega zahraje v Havířově

Moto Hadinky po hornicku
VÍTKOV – Hornické vlajky nebudou chybět na motorkářském srazu Moto Hadinky 2012, který v kempu u Vítkova od pátku 7. do neděle 9. září spolupořádá jeden
z techniků na Dole Paskov. Bude se jezdit, soutěžit, bavit, vystoupí mj. skupiny
Degradace, Kapriola, Metrix, Galaty...

Velké hokejové odpoledne

Obdiv záchranářům
HBZS – Vysoko nad hlavami návštěvníků Hornických slavností se na dlouhém rameni jeřábu vznáší ocelová klec
se dvěma záchranáři ostravské HBZS.

Důl Mi
D
Michal
h l ve ffotograﬁ
ﬁííchh

HAVÍŘOV – Maďarská hardrocková legenda Omega bude jednou z hlavních hvězd
Havířovských slavností, které se konají od pátku 7. do neděle 9. září. Kromě ní
se představí slovenská Tublatanka, polští
Lady Pank či tuzemské Wanastovi Vjecy.
Spousta atrakcí je připravena také pro děti.

SANDWIK – Netradičně, o to pro děti
poutavěji, pojala svou účast na výstavě
důlní techniky ﬁrma Sandwik, slavící letos 150. výročí svého vzniku. Vedle svého vrtacího vozu a části důlního kombajnu vybudovala v areálu parku provizorní městečko Sandwik určené především
mládeži. Děti, ale i ty „větší“, všech věkových kategorií, si v něm mohly vyzkoušet počítačové hry, soutěžit v řadě
sportovních disciplín, ukázat svou zručnost, účastnit se vědomostních soutěží, a to vše o drobné ceny. Jak zdůraznila moderátorka pořadu, Sandwik klade
velký důraz na bezpečnost při práci, proto byl jeden ze stánků vyhrazen dětem
k výuce základů první pomoci. A věřte,
ošetřovat medvídka pod dohledem zkušených zdravotníků děti velmi bavilo.

Kabina důlní lokomotivy vyráběné ﬁrmou Ferrit
přitahovala děti jako magnet. A nejen ty...

Ohromujícím dojmem působila výztuž
Caterpillar.

Z ní padají lana a po nich se spouští jeden z nich. Pohled beroucí dech. „Také
bych to rád zkusil...” slyším z úst jednoho z přihlížejících mladíků. Jenže to
nejde. Dovolit si to mohou jen profíci.
A těmi důlní záchranáři bezesporu jsou.
„Jde o havarijní vrat, který slouží
k vyproštění uvízlých osob někde v jámě při poruše těžního zařízení anebo při
nějakých haváriích těžního zařízení,”
přibližuje scénu Václav Brožík, směnový a bezpečnostní technik HBZS. Jenže
to není všechno, co mohou zájemci v expozici Hlavní báňské záchranné stanice nacházející se v karvinském parku B.
Němcové vidět. Je toho opravdu hodně.
„K našim chloubám patří speciální vozidlo Mercedes Unimog, které využíváme
především při potápěčském výcviku nebo zásazích v těžko přístupném terénu,”
upřesňuje Brožík. „Je výjimečné především tím, že jeho součástí je dekompresní komora pro dvě osoby. Slouží nejen k řešení zdravotních potíží vzniklých
u báňských záchranářů-potápěčů při jejich pobytu pod vodní hladinou, ale také se dá využít při otravách osob oxidem
uhelnatým.”
Lákadlem byla i zvedací plošina či
mohutná kukla potápěčského obleku určená do hloubky i přes 50 metrů.
Tu si mnozí zkoušeli, třebaže váží přes
dvacet kilo. Jeden ze zážitků, na který se
jen tak nezapomíná.
Josef Lys

TTipy Horníka

V expozici HBZS se snad největší pozornosti
těšili záchranáři slaňující na pevnou zem.

OSTRAVA – Velké hokejové odpoledne čeká v sobotu 8. září v Nové Karolině fandy HC Vítkovice Steel. Připraven
je čtyřhodinový program pro malé i velké se začátkem v 15 hodin. Hráči budou mít autogramiádu a zlatým hřebem
se stane představení nového dresu pro
nastávající sezonu.
uzi

Hendikepovaní muži obsluhovali v bezBaru
Dobra pivní míra, atraktivní „hornická vlajka”, žádné dlouhé fronty – to byly hlavní přednosti výjimečného stánku s občerstvením
v bezBaru návštěvníky Hornických
slavností 2012 v Karviné. „Byla to pro
mě velká rána, když jsem zjistil, že už
nebudu chodit. Hrál jsem totiž profesi-

FOTO: Josef Lys

BEZBAR – „Dnes je tomu přesně tři roky,
co jsem se naboural na motorce,“ vzpomíná 1. září třicetiletý Ondřej Malohlava, jeden z vozíčkářů obsluhujících

Ondřej Malohlava obsluhoval v bezBaru už potřetí. Tentokrát na Hornických slavnostech.

onálně druhou fotbalovou ligu za Opavu. Ke sportu jsem se sice vrátil; trénoval jsem fotbalisty Dolního Benešova,
teď dělám v klubu sekretáře, nicméně
pořád sháním stálou práci. K bezBaru
jsem se poprvé dostal letos na Colours
of Ostrava. Zaujalo mě to, a tak jsem
pokračoval i na Open Music na hlučínské Štěrkovně a teď tady,“ seznamuje
nás ve zkratce se svým životním osudem usměvavý sympaťák z Kravař.
„Když je chvilka času, rád si s lidmi
na takových akcích popovídám. Zajímají se, ptají a já nemám důvod jim neodpovídat. Naopak, jsem rád, že se dostanu mezi lidi, že je můžu obsloužit a také
se ledacos od nich dozvědět. Atmosféra v bezBaru je vždy srdečná a bezprostřední,“ směje se a čepuje další pivo.
BezBar se zrodil díky Nadaci OKD
a jednoho z jejích projektů s názvem
Zážitky bez bariér. Stánek s občerstvením
s vozíčkářskou obsluhou se stal symbolem účasti hedikepovaných na letošních
hudebních festivalech a dalších kulturních akcích pořádaných i mimo náš
region.
Josef Lys

A co na na bezbariérový bar říkali návštěvníci
na sobotních Hornických slavnostech v Karviné?
Roman Řapek, přípravář
závodu Sever, Důl ČSM
S kamarády jsem do bezBaru přišel na pivo a musím s potěšením říct, že
jsme udělali dobře. Byli jsme obslouženi rychle a kvalitně. Dávají
tady velmi dobrou míru, pivko je jako křen
a navíc obsluha je velmi vstřícná a sympatická. Dobře jsme si s klukama za pultem
popovídali o životě.

Roman Brych z Karviné
Už z dálky jsem viděl název bezBar umístěný
na střeše stánku a jaksi
samovolně mě nohy nesly přímo k němu. Asi proto, že i v mém blízkém okolí mám hendikepovaného a vím, co pro něj kontakt s okolím
znamená. Barmani tady jsou ochotní, usměvaví, komunikativní a hlavně – čepují dobrou
míru. Proč se tedy neobčerstvit právě tady?!

Ota Chrastecký, závod
Lazy, Důl Karviná
BezBar znám i díky našim novinám Horník. Vím,
že tady obsluhují vozíčkáři, ale tento stánek s občerstvením vnímám jako každý jiný. Zatím tady nejsou žádné fronty, a tak jsem si s barmany mohl i poklábosit. Dozvěděl jsem se, že
jeden z nich je z Kravař, druhý pak z Havířova.
Dali jsme si při tom s kolegy i něco tvrdšího.

Tomáš Hovjacký, technik
dodavatelské ﬁrmy Dolu
Frenštát
Nedalo mi to nepřijet
na Hornické slavnosti sem
do Karviné. Přiznám se,
ani jsem nepostřehl, že jsem u stánku, kde
obsluhují vozíčkáři. Spíše mě zaujaly na pultě
seřazené „hornické vlajky“. A tak jsem na ně
pozval své přátele. Dvoubarevná štamprlička (zelená a fernet) na Dni horníků musí být.
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ZÁBAVA

„Tati, co to máš mezi nohama?“ táže se malá dceruška otce, který kolem ní nedopatřením přešel
nahý, ale v nových botách. - „Ále, to je šipka, která ukazuje, že mám nové boty,“ opáčí pohotově
otec. - „Až si koupíš... (VIZ TAJENKA)“, zahalasí z kuchyně manželka.

Horoskop od 6. 9. do 12. 9. 2012

Ryby 21. 2. – 20. 3.
Začátek týdne ve vás
probudí dravou rybu. Doženete vše, co
jste odložili. Obtížnější bude udržet hranice mezi vaším světem a světem druhých.
Při obchodování a zařizování nespěchejte. Snadno si můžete pořídit věc, která se
časem nebude hodit. Náročný týden si vyžádá rozumné hospodaření s penězi. Citově nebudete v žádném případě strádat.

Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 32
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení
Investice strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení

33, 515

Opravy stavební (OSTAV)
Samostatná výběrová řízení

Africký kmen
v Zairu
Španělská
šlechtična
Ostrav. karv.
elektrárny

Kakaové
boby

Domácky
Ilona

Část úst

Zpěvný pták
Jméno zpěvačky Lear

Osobní
zájmeno
Surovina k výrobě piva

Lesk

Německy
čistý

Vojenský
pozdrav
Úder
širočinou
Pustina
Čárka jako
rozdělovací
znaménko

Starší znač.
velocipedů
Slezská řeka
Balkánský
pokrm
Tělocvičný
prvek

Strž

Francouzsky
černý
Otec
(knižně)

Rival
Římská
dvojka

Anglické ženské jméno
Velmi tvrdý kovový
prvek

Otekle

Hrdinka
z Dietlova
seriálu

Tu máš!

Přisvědčovat
(řidč.)

Tajenka křížovky č. 31: „...jsem si na první pokus netrouﬂ.”
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 31 je paní Josefa Uhrová z Havířova.
Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

Sudoku

1
8
6

Vtipy

2 9

8 3

5
4
8

5

4 3
2 7
1 8
6
5 7
7 4 6
9
2 8 1
8
3
7 8
5 4
6
4
7
2
2
1 4
9 8
7

105

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

593

Řešení dnešního sudoku:

515, 519

Karetní hra

Písečný přesyp (zast.)
Sídlo
v Namibii

Předložka
Podagra

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

Společná výběrová řízení

Ofouknout

Sláv
Moučka
z kurkumy

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

Opravy strojní (OSTR)

1. DÍL
TAJENKY

Město
v Polsku

Umístění

AUTOR: František Krejča

Panna 23. 8. – 22. 9.
Sklon k velikášství zkomplikuje vaši další činnost
a pustit se do několika
nových věcí najednou
nedopadne dobře. Počáteční nadšení vás brzy opustí. Chlad,
který pocítíte u jisté osoby, by měl být varovným signálem pro vaše další aktivity.
Podlehnutí vnitřním pochybnostem vás
může zavést k tomu, že na sebe budete
až příliš přísní.

Svobodný
šlechtický
statek

AUTOR: Monika Růžová

Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Shon v zaměstnání poroste vzhledem
k ukončení prázdninových měsíců. V jisté situaci bude nutno
reagovat ve vteřině. Různorodé pracovní povinnosti vás mohou dohánět k zoufalství. Vaše psychika projde náročnou
zkouškou. Milostný vztah utržil menší šrámy a ty je nutno zahladit. Podaří se vám
uhodnout partnerovo tajné přání.

Solmizační
slabika

Křížovka
o knihu

Měkké těžké
kovy
Vidina

5
4
8
3
1
9
6
2
7

Lev 23. 7. – 23. 8.
Překážky vás posílí a nepokazí vaši dobrou náladu. Pohodové situace využijí vaši kolegové,
kteří se na vás budou
obracet s různými žádostmi. Materiální
problémy nastartují v pondělí. Zvýší se
potřeba navázat nové kontakty. Ve vztazích si dejte pozor, ať na sebe nevztahujete slova, která vám nepatří. Trocha rozumu patří i do citů.

Značka
vizmutu

Původní
obyvatelé
Arménie

6
2
9
7
8
4
1
3
5

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Chvilkový pocit nudy
patří k životu. Situace, která vás obtěžuje, se ukáže v jiném
světle. Po zralé úvaze
si z mnoha nabídek vyberete tu správnou.
Větší pozornost věnujte dění ve vašem
okolí než svým náladám. Váš zápal se
projeví jak v pracovním úsilí, tak i v soukromí. O víkendu se pusťte do víru zábavy. Mezi lidmi načerpáte energii.

Předložka

Tenisový úder
Otrokyně
(zastarale)

3
1
7
5
2
6
4
9
8

Rak 22. 6. – 22. 7.
V žádném případě vám
peníze skákat do peněženky nebudou. Na ﬁnanční katastrofu to sice
nevypadá, ale výdajům
se nevyhnete. A k tomu se na obzoru rýsuje škaredá pomluva. Konstelace postavení Marsu s Jupiterem vám usnadní
se s ní vyrovnat. Konec týdne vše napraví. Budete mít klid urovnat své nitro. Oporou vám bude milovaný partner.

Kód letiště
Manchester/
Municipal

V místě
(knižně)

8
6
2
4
3
7
5
1
9

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Problémy řešte průběžně a na nic nečekejte. Některé by
mohly narůst a řešení
by bylo v nedohlednu.
Soustřeďte se na zásadní věci a prozatím
se vzdejte velkých plánů. Postavení hvězd
probouzí vaše ambice, budete se vztekat
a litovat toho, že vám chybí prostředky
a možnosti k ukojení vašich tužeb. Nával
emocí může způsobit vaši nepozornost.

2. DÍL
TAJENKY

4
5
1
6
9
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Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Sympatie okolí vás vyprovokuje ještě k většímu pracovnímu nasazení. Vše zúročíte
k získání lepšího místa
nebo výhodné smlouvy. V úterý vyjdete
vstříc kolegům a partnerovi. Lidé vás budou vnímat jako pracovitého a užitečného společníka, stejně jako člověka, který
druhé chápe a dokáže jim pomoci. Opětovaná láska vás promění v divocha.

Naivní

9
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Štír 24. 10. – 22. 11.
Pohodlnost štírům nesvědčí. To znamená,
že vaše plány se dají
realizovat beze spěchu
a stresů, ale svižným
tempem. Rozhodnutí, které závisí na souhlasu většího počtu lidí, vám zamotá hlavu. Své plány budete nuceni přehodnotit.
Radost a uspokojení vám přinese pohodový vztah s blízkými osobami. Trochu vzrušení hledejte v atraktivním prostředí.

Jihoevrop-ské víno
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Býk 21. 4. – 20. 5.
Pokud se budete inspirovat cizími nápady, věřte, dáte jim jiný, bohatší
a širší rozměr. Vaší výhodou je, že dokážete stát
oběma nohama na pevné zemi. Debaty
o ničem rázně usekněte. I přesto, že jste
zahlceni prací, která se vám zdá nesmyslná, bojujte, vaše projekty budou mít
úspěch. Přelom týdne si pohraje s vašimi
city. Zřejmě půjde o cit pomíjivý.

Pomůcka :
Asab, MHT,
noir, rein,
Vumbo

7
3
5
1
4
2
9
8
6

Váhy 23. 9. – 23. 10.
Pozor, abyste nezklamali někoho, kdo se
na vás spoléhal. Fakt,
že to není vaše vina,
budete vysvětlovat
velice těžko. Hlavně se kvůli tomu neobviňujte. Celkem bez problému zvládnete situaci se stavem ﬁnancí, i když pochopitelně by mohlo být lépe. Když nové události
společně důkladně rozeberete s partnerem, odhalíte věcí, které vás brzdí.

1
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Beran 21. 3. – 20. 4.
Čeká vás týden ve znamení rušného společenského života, kdy můžete dokázat, jak dobře si
umíte poradit v práci,
rodinném životě, ve sportu či umění. To,
čím jste doposud žili, sklouzne na vedlejší kolej. Nezapomeňte však dokončit rozdělanou práci, dokud jsou vám planety
nakloněny. Pozor si dejte na životosprávu, ať nezoufáte nad kily navíc.

číslo 32 | ročník 42

Manžel má dlouhodobé podezření, že mu je jeho žena nevěrná, a tak se
rozhodl vrátit se ze služební cesty dřív, aby ji přistihl in ﬂagranti. Na nádraží si stopnul taxíka a již v průběhu cesty domů se domluvil s taxikářem, aby šel s ním do bytu jako svědek. Při příchodu do bytu našel podvedený manžel svou ženu v ložnici s milencem. Celý nepříčetný strhl
peřinu z milence a namířil na něj svoji legálně drženou zbraň s tím, že milence zastřelí. Vystrašená manželka na svého manžela křičí:
„Miláčku, prosím, nezabíjej ho, pamatuješ si ten sponzorský dar…? Naše BMW, tak to je od něho, stejně tak všechny dovolené, nový byt a zaplacené lístky na hokej, to všechno platil on.”
Zmatený manžel se otočil k taxikáři, který celou dobu přihlížel té dramatické situaci, a ptá se jej:
„Co mám tedy dělat?”
Taxikář ani chvíli nezaváhal a odpověděl:
„Já bych ho zase přikryl, ať se vám nenachladí!”
Chlapeček a holčička si spolu hrají na pískovišti. Chlapeček se zeptá
holčičky: „Nepůjdeme si radši hrát na doktory?”
Holčička: „Tak jó, naval třicet korun!”
Povzdech...
„A prezervativy taky nedělají tak kvalitní jako dřív. Dříve se mi jaktěživo
nestalo, aby se mi nějaký ohnul, a teď je to každou chvíli!”
Ptají se pana Nováka: „Proč jsi včera nebyl v hospodě?”
„Moje žena se rozhodla, že se mi tam nechce!”

6 września 2012 | numer 30 | rocznik 9

Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Uczymy się od siebie nawzajem

KARWINA – Eksploatujemy jedno złoże,
borykamy się z tymi samymi problemami,
żyjemy podobne życie. Jest tylko logiczne,
że w Uroczystościach Górniczych OKD także w tym roku wziął udział cały szereg gości
z Polski. Po raz pierwszy w ich gronie znalazł się oficjalny przedstawiciel Jastrzębskiej Spółki Węglowej w osobie dyrektora
KWK „Budryk” Piotra Chmiela oraz delegacja Katowickiego Holdingu Węglowego,
z którym OKD nawiązała przed niedawnem
bliższe kontakty. Delegacji przewodniczył
wiceprezes KHW Waldemar Mróz, który odpowiedział na kilka pytań.

Jakie są cele pana wizyty w Czechach
i pierwsze wrażenia?
Jest to święto górnicze i trudno nie utożsamiać się z górnikami, którzy fedrują niecałe 100 km od Katowic. Serdeczne podziękowania należą się prezesowi Jánowi
Fabiánowi za zaproszenie na tę uroczystość. I to jest taki cel oficjalny. Natomiast
celem innym są rozmowy, wymiana poglą-

Uroczystości Górnicze OKD
pod znakiem naj... naj...

dów przy tej okazji na temat stosowanych
technik, na temat bezpieczeństwa, na temat tego wszystkiego, czym żyje i jak funkcjonuje górnictwo.

Czy jest jakiś konkretny temat, który pragniecie poruszyć?
Jesteśmy na etapie przygotowań do spotkania, które odbędzie się na terenie Republiki
Czeskiej na początku października. Zaczniemy na nim rozmawiać o wspólnej strategii
bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Będzie
to platforma już nie krajowa, lecz chcemy
stworzyć wspólnie z OKD i pozostałymi ﬁrmami górniczymi w Polsce platformę bezpieczeństwa europejską. Chcemy przenieść
te doświadczenia z różnych krajów na jeden
grunt strategii, która by pozwoliła bezpieczeństwo w naszych kopalniach zwiększyć.
Problem ten wszędzie istnieje, bo dopóki
jest jeden wypadek, to jeden za dużo. Ale
jest też szereg innych doświadczeń z zakresu produkcji, z zakresu działań technicznych,
logistycznych, kwestii funkcjonowania ﬁrm –
i o tym sobie rozmawiamy przy tym przysłowiowym czeskim piwie.

Przybyło najwięcej gości, wystąpiło najwięcej formacji muzycznych, wypito najwięcej piwa
KARWINA – Program Uroczystości Górniczy OKD, który zaproponował karwińskiej publiczności gwiazdy czeskiej
i słowackiej sceny muzycznej, niecodzienny pochód karnawałowy, wystawę techniki górniczej i inne atrakcje,
przyciągnął pomimo dżdżystej pogody rekordowych 25 tysięcy gości. Padły
też inne rekordy. Na imprezie wystąpiła największa liczba grup muzycznych
w historii, akcja charytatywna na rzecz
Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara” przyniosła najwięcej sprzedanych wypieków, a według wstępnych
szacunków wypito także więcej piwa,
niż kiedykolwiek przed tem.

Pochód karnawałowy
na medal!

Jak w ogóle ocenia pan kontakty z OKD?
Bardzo pozytywnie. Spółka OKD, mimo że
fedruje taki sam węgiel, jaki on jest niedaleko za granicą, to jednak jest ona firmą
prywatną. Dlatego tutaj w zakresie zarządzania można sporo się nauczyć. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, że pomimo
że jest spółką prywatną, jest firmą otwartą na przenikanie się wspólnych górniczych
myśli. To mnie bardzo cieszy i myślę, że w
takich sprawach, jak spotyka się dwu ludzi,
jak spotykają się dwie firmy, to nawzajem
się uczymy. W każdym zakresie, w każdej
dziedzinie górniczej.
bk

Prymat uzyskał również Pochód Karnawałowy, w którym zaprezentowały
się organizacje pozarządowe wspierane przez Fundację OKD. Jego główną atrakcją był siedmiometrowy anioł,
który uchodzi za największą ruchomą lalkę w Czechach. „Razem z zawodowcami na wozach alegorycznych,
szczudłach czy w olbrzymich lalkach
zaprezentowało się w pochodzie 21
organizacji non profit oraz około 200
osób prywatnych, tak więc pomimo
kaprysów pogody był rzeczywiście
większy i barwniejszy niż przed rokiem” – powiedział dyrektor Fundacji
OKD Jiří Suchánek.

OKD inwestuje w miasto i ludzi
Z menedżerem Przemysławem
Grzywą o ekspozycji Sandvika

Zaśpiewało „Echo”
Uroczystość zainaugurował tradycyjnie korowód umundurowanych górników oraz nabożeństwo w intencji braci
górniczej, które odbyło się tym razem w
koście św. Marka. Razem z uroczyście
odzianymi górnikami ręce do modlitwy
złożył prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck. Nabożeństwo uświetnili swym śpiewem członkowie chóru męskiego „Echo“ z Radlina.
Potem nastąpiła już zabawa. Na scenie głównej największe brawa zebrali Tomáš Klus, Richard Müller i Věra
Špinarowa. Oklaskiwano występy gór-

KARWINA – Już po raz drugi partnerem Uroczystości Górniczych OKD i wystawy techniki górniczej była ﬁrma Sandvik Mining and
Construction. Renomowanego producenta kombajnów chodnikowych i maszyn górniczych reprezentował na święcie menedżer
marketingu Przemysław Grzywa.

Zacznijmy od prezentacji. W ubiegłym
roku był kombajn, dziś jest wiertnica i
strefa zabawowa.
Prezentowana wiertnica jest konstruowana
przede wszystkim dla kopalń w Czechach,
ale chcemy wprowadzić ją także na rynek
polski. Bo również tam są wiercenia i korzystanie z wierceń na kombajnie ma swoją przyszłość. Dlatego właśnie wiertnica.
Kombajny symbolizują dwie głowice urabiające, mniejsza i większa.

Już po południu na widowni zaczynał panować duży ścisk. Ludzie pomimo dżdżu dopisali.
niczych orkiestr dętych, artystów na
szczudłach, akrobatów. Licznych gości
imprezy zaciekawiły produkty wspieranych przez Fundację OKD warsztatów pracy chronionej, prezentowane na
frysztackim rynku.

Jak świeże bułeczki...
Podobnie jak przed rokiem nadzwyczajną uwagą cieszyła się wystawa techniki
górniczej, w ramach której ﬁrma zaprezentowała olbrzymią sekcję obudowy
zmechanizowanej Caterpillara, lokomo-

tywę podwieszaną ﬁrmy Ferrit czy wiertnicę z oferty Sandvika. Zaraz obok zaprezentowała nowoczesny i rzadko widywany sprzęt ratowniczy Główna Stacja
Ratownictwa Górniczego w Ostrawie.
Mniej więcej o połowę wyższy niż
przed rokiem był utarg ze sprzedaży
wypieków w ramach akcji charytatywnej „Osłódź dzieciom życie”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Obywatelskie „Święta Barbara”. Ciasta i ciastka sprzedawane przez wolontariuszy
szły jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.

TAK dla OKD

Maszyny górnicze spodobały się dzieciom.
Czy to w takiej lokomotywie jeździsz, tato?

Jak poinformował rzecznik OKD Vladislav Sobol, sobotę przy tym naznaczyło jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości tąpnięcie, którego skutki odczuto także w niektórych częściach
Karwiny. „Mieszkańcy miasta poprzez
swój udział w imprezie okazali respekt
dla nowej polityki społecznej odpowiedzialności OKD. Firma w ostatnich latach mocno inwestuje nie tylko w nowe
maszyny, ale także w bezpieczeństwo i
wspieranie regionu” – skonkludował
Sobol.
bk

„Starzy znajomi” z radlińskiego „Echa”

Jest pan chyba na odchodach Dnia
Górnika po raz drugi. Jakie są pana
wrażenia z tej imprezy?
Tak, jestem po raz drugi. A wrażenia? Taka ciekawostka... Dzisiaj jest tu dwadzieścia osób od nas z biura w Lubinie. Ludzie,
którzy na co dzień pracują w KGHM-ie,
serwisując nasze maszyny, przejechali te
500 czy ile tam kilometrów, żeby bawić się
w Karwinie. Taka to fajna impreza! I jeszcze jedna rzecz. Rozmawialiśmy dziś z kolegami o tym, że pod wrażeniem jesteśmy
przede wszystkim z tego, że OKD inwestuje w miasto i w ludzi, którzy tu żyją. Bo to
jest impreza dla miasta, zabawa dla ludzi!
I to jest niesamowite!
bk

KARWINA – Starych znajomych na
Uroczystościach Górniczych OKD nigdy nie brakuje. Zaliczać się do nich
mogą także członkowie chóru męskiego „Echo” z Radlina, pracujący
pod patronatem ZZ Górników w Pol-

sce przy radlińskiej kopalni „Marcel”.
Chór wziął udział w przedpołudniowym pochodzie umundurowanych
górników ulicami miasta, po czym
pod batutą dyrygenta Tymoteusza Kubicy uświetnił śpiewem nabożeństwo

FOT. Bogusław Krzyżanek

A strefa zabaw dla dzieci?
Naturalnie, dzieci lubią się bawić. Najważniejszą częścią strefy jest jednak
namiot nazwany Miś Bohater, gdzie pokazujemy najmłodszym, w jaki sposób
udzielać pierwszej pomocy. Dzieci mogą się tam nauczyć, jak wybierać numer
112, dlaczego to jest ważne, jak udzielić pierwszej pomocy. Zdecydowaliśmy
się pójść w tym kierunku, ponieważ bezpieczeństwo jest priorytetem dla OKD,

ale także dla nas jako ﬁrmy. I pokazać,
że można uczyć bezpieczeństwa już od
najmłodszych.

FOT. Bogusław Krzyżanek

Z wiceprezesem KHW Waldemarem
Mrozem o rozmowach przy
przysłowiowym czeskim piwie

Radlińskie „Echo” podczas uroczystego pochodu ulicami Karwiny.

w intencji braci górniczej w kościele
św. Marka.
„Przyjeżdżamy tu z koleżeństwa, w
ramach współpracy z organizacją emerytów i umundurowanych górników
z byłej karwińskiej kopalni »ČSA«”
– poinformował prezes zespołu Krystian Dziuba. Jak dodał, na rok bieżący
przypada nawet mały jubileusz: „Echo”
wzięło udział w obchodach Dnia Górnika po raz dziesiąty. „Nastrój święta
jest zawsze wspaniały, oby tak dalej!
Obiecuję, że dopóki chór będzie istnieć,
to będziemy przyjeżdżali” – zapewnił
prezes.
Radlińskie „Echo” to chór z dużą tradycją. Dość powiedzieć, że w przyszłym
roku będzie świętowało 65-lecie swego
istnienia. Okazji do wysłuchania jego
koncertu na pewno nie zabraknie. „Obchody jubileuszowe będą trwały przez
cały rok” – zdradził Dziuba.
Bogusław Krzyżanek

Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125

10 | www.okd.cz

PANORAMA

Open HBC 2012
Turnajová ustanovení – herní pravidla
Účastníci turnaje
•Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, dále pak ti, kteří nejsou v době pořádání turnaje registrováni ani evidováni v České
bowlingové asociaci.
Počítání skóre
•Družstvo je čtyřčlenné (hry se mohou zúčastnit
maximálně 4, minimálně 3 hráči).
•Do konečného výsledku družstva se započítávají nejlepší výsledky tří hráčů. Nejhorší výsledek se škrtá-nepočítá. V případě nemoci či jiných příčin neúčasti jednoho z hráčů mohou
hrát tři hráči.
Hrací systém, postup do ﬁnále
•Všechna družstva budou absolvovat dvě základní kola. Součet výsledků dvou základních kol
rozhoduje o postupu družstev do ﬁnále turnaje.
•Z každé herny postoupí do ﬁnále dvě družstva
s nejlepšími výsledky v dané herně na prvním
a druhém místě (součet výsledků dvou kol).
•V případě shodného výsledku více družstev
na druhém postupovém místě postoupí do ﬁnále všechna družstva se shodným výsledkem.
Dvojice družstev na dráze
•Na každé bowlingové dráze hraje najednou
dvojice družstev, kterou určí los z vyplněných
registračních karet kola přítomných družstev.
Losování provede rozhodčí ihned po prezenci
daného kola. V případě, že je v dané herně lichý počet družstev, družstvo, které je vylosované jako poslední, hraje na dráze samostatně.
•Rozhodčí může rozhodnout o řazení družstev
na drahách jinak.
Důvod k vyřazení z turnaje
•Neúčast v kterémkoliv kole je důvodem k vyřazení družstva ze soutěže.

OKD HBC 2012

Turnajová ustanovení – herní pravidla
Účastníci turnaje
Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18
let, dále pak ti, kteří nejsou v době pořádání turnaje registrováni ani evidováni v České bowlingové asociaci. Všichni členové družstva OKD musí být
zaměstnanci OKD či dceřiných společností OKD.
Počítání skóre
•Družstvo je čtyřčlenné (hry se mohou zúčastnit
maximálně 4, minimálně 3 hráči).
•Do konečného výsledku družstva se započítávají nejlepší výsledky tří hráčů. Nejhorší výsledek se
škrtá-nepočítá. V případě nemoci či jiných příčin
neúčasti jednoho z hráčů mohou hrát tři hráči.
Hrací systém
•Turnaj OKD HBC 2012 je jednokolový. Účastníky turnaje
se stanou dvě družstva OKD s nejlepšími výsledky v dané
herně ve dvou základních kolech turnaje Open HBC 2012
(součetvýsledkůdvoukol).Celkemminimálně8družstev.
•V případě shodného výsledku více družstev
na druhém postupovém místě postoupí do turnaje OKD HBC 2012 všechna družstva se
shodným výsledkem.
Dvojice družstev na dráze
•Na každé bowlingové dráze hraje najednou dvojice
družstev, kterou určí los vyplněných registračních karet
kola přítomných družstev. Losování provede rozhodčí
ihned po prezenci daného kola. V případě, že je v dané
herně lichý počet družstev, družstvo, které je vylosované jako poslední, hraje na dráze samostatně.
•Rozhodčí může rozhodnout o řazení družstev
na drahách jinak.
Důvod k vyřazení z turnaje
•Neúčast je důvodem k vyřazení družstva ze soutěže.
•Nesplnění podmínek pro účastníky turnaje.

kategorie OPEN
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Horník Bowling Cup startuje 6. října

•Dále pak nesplnění podmínek pro účastníky turnaje.

Jde o ceny za statisíce. Přihlášky přijímáme do pondělí 24. září

Sporné situace
•Všeobecná herní pravidla bowlingového sportu
obsahují celou řadu deﬁnic a podrobností zabývajících se určitými situacemi, které mohou
v průběhu turnaje nastat – například deﬁnice
přešlapu a jeho detekce, úprava bowlingové
koule, dráhy, rozběžiště, možné chyby v záznamu bodů, speciﬁkace neplatných bodů apod.

OSTRAVA – Všem amatérským zájemcům
nad 18 let – neregistrovaným ani neevidovaným v České bowlingové asociaci –

Pro zdárné vyřešení všech sporných situací, které mohou nastat v průběhu turnaje Open HBC, platí:
•Výsledek, který zaznamená elektronické zařízení
dané herny, je platný, jestliže rozhodčí dané herny
nebo ředitel turnaje po poradě s provozovatelem
herny neurčí jinak.
•Veškerá řešení sporných situací jsou v kompetenci ředitele turnaje.
Startovné
Při prezenci v základních kolech i ve ﬁnále předloží každý startující občanský průkaz nebo pas.
Turnajové startovné družstva činí 400 Kč/kolo.
Družstvo uhradí startovné při registraci každého
základního kola i ﬁnále.
Další ustanovení
•Během turnaje je zakázáno konzumovat donesené nápoje a potraviny.
•Je zakázáno používat při hře vlastní hrací koule.
• Organizátorem turnaje je vydavatelství týdeníku Horník společnost R MEDIA, spol. s.r.o.,
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
• Výhry jsou připraveny pro každého člena družstva,
které se umístí na výherním místě. Výherní místa
a typ výher bude vyhlášen organizátorem turnaje. Výhry, jejichž hodnota převýší 10 000 Kč, jsou
zdaněny daní z příjmů fyzických osob organizátorem soutěže.

O co se hraje
OSTRAVA – Obdobně jako v předchozích ročnících Horník Bowling Cupu,
nejvýznamnější a nejlépe dotované
soutěže svého druhu v České republice, půjde i letos o ceny za statisíce korun – jak ﬁnanční, tak věcné, včetně
atraktivních zájezdů. Všichni pak v průběhu turnaje obdrží originální tričko
HBC 2012. Kromě toho jeho účastníci
zažijí jedinečnou atmosférou protkanou přátelstvím a dobrou zábavou.
Výhry v turnaji Open HBC 2012
Ve tříkolovém turnaji Open HBS 2012
budou hlavní ceny rozděleny osmi nejlepším týmům, které se probojují do ﬁnále. Jejich podobou v celkové hodnotě představující statisíce korun se
nechte překvapit. V rámci turnaje budou vyhlášeny další dílčí soutěže (například o nejlepší výsledek jednotlivce),
na jejichž výherce čekají další ceny.
Výhry v turnaji OKD HBC 2012
Výhercům soutěže OKD HBC, která
se pro osm nejlepších týmů z turnaje
Open HBC uskuteční 3. listopadu, budou každému hráči předány poukazy s hodnotou výhry ve výši dle pořadí
umístění týmu.

je určen turnaj Horník Bowling Cup 2012
čtyřčlenných týmů Tradičně ho pořádá
R Media, vydavatelství týdeníku Horník.
Díky podpoře společnosti OKD a dalším
spolupořadatelům půjde v jeho 11. ročníku o ceny za statisíce korun – jak ﬁnanční, tak věcné, včetně atraktivních zájezdů.
Jde o nejvýznamnější a nejlépe dotovanou soutěž svého druhu v České republice
s jedinečnou atmosférou protkanou přátelstvím a dobrou zábavou.
Letošní Horník Bowling Cup 2012 má dvě
soutěžní kategorie – Open, určenou všem
přihlášeným, a kategorii OKD, určenou pro
družstva složená výhradně z aktivních zaměstnanců OKD (včetně VOJ Centrum servisních služeb, HBZS, OKK, GreenGas)
a dodavatelských ﬁrem OKD, tj. ALPEX PBG,
Aktuální výsledky turnaje budou zveřejněny v týdeníku Horník a na webových stránkách www.ihornik.cz.
Žádáme všechny účastníky turnaje, aby si registraci či evidenci ověřili
na oﬁciálních stránkách ČBA
(www.czechbowling.cz). Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.

POL-ALPEX, CARBOKOV, POLCARBO, CZ
BASTAV, VOKD, THK-Čechpol, PROHAND-CZ, WPBK-BIS CZ, TKBČ, KARDO.
Může se tedy stát, že některá úspěšná
družstva z kategorie OKD mohou hrát i ﬁnále kategorie Open. Podrobná „Turnajová ustanovení – herní pravidla“ přinášíme
na této stránce Horníka.
Uzávěrka příjmu přihlášek je 24. září.
O dvanáct dnů později, v sobotu 6. října
tříkolová soutěž (včetně ﬁnále) vypukne.
Přihlášku najdete nejen v minulém vydání Horníka a na webových stránkách:
www.ihornik.cz.
Přihlaste se co nejdříve!
Josef Lys
Kdy a kde se hraje
I kkolo:
I.
olo: ssobota
obota 6
6. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
II. kolo: sobota 20. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
Finále: sobota 3. listopadu 2012
(herna Bowling Sky v Ostravě-Porubě)

• Přihlášku najdete na www.ihornik.cz
• Přihlášku zašlete elektronicky na:
kvetoslava.frankova@okd.cz,
nebo v tištěné podobě na adresu:
redakce Horník, Prokešovo nám. 6.,
702 00 Moravská Ostrava.
• Uzávěrka přihlášek je v pondělí
24. září 2011.

kategorie OKD
Sporné situace
Všeobecná herní pravidla bowlingového sportu obsahují celou řadu deﬁnic a podrobností zabývajících se určitými situacemi, které mohou
v průběhu turnaje nastat – například deﬁnice přešlapu a jeho detekce, úprava bowlingové
koule, dráhy, rozběžiště, možné chyby v záznamu bodů, speciﬁkace neplatných bodů apod.
Pro zdárné vyřešení všech sporných situací, které mohou nastat v průběhu turnaje OKD HBC
2012, platí:
•Výsledek, který zaznamená elektronické zařízení
dané herny, je platný, jestliže rozhodčí dané herny nebo ředitel turnaje po poradě s provozovatelem herny neurčí jinak.
•Veškerá řešení sporných situací jsou v kompetenci ředitele turnaje.
Startovné
•Při prezenci předloží každý startující občanský
průkaz nebo pas a zaměstnanecký průkaz OKD.
•Turnajové startovné družstva činí 400 Kč/kolo.
Další ustanovení
•Během turnaje je zakázáno konzumovat donesené nápoje a potraviny.
•Je zakázáno používat při hře vlastní hrací koule.
• Organizátorem turnaje je vydavatelství týdeníku Horník společnost R MEDIA, spol. s.r.o.,
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
• Výhry jsou připraveny pro každého člena
družstva, které se umístí na výherním místě.
Výherní místa a typ výher bude vyhlášen organizátorem turnaje. Výhry, jejichž hodnota
převýší 10 000 Kč, jsou zdaněny daní z příjmů fyzických osob organizátorem soutěže.

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

VZPOMÍNÁME
Í Á

Více než 9 let tu už mezi námi není pan Petr Žydek z Havířova, bývalý zaměstnanec Dolu Mír-Darkov. Letos, dne 12. září, by se dožil 52 let. Děkuji všem, kteří ho znali, za tichou vzpomínku. Se slzami v očích vzpomíná sestra Kristina.
B387/32/12

3/32-X/12

Odešel milovaný člověk, na kterého jsme se mohli spolehnout a snad
jen čas může zacelit tak velkou ránu. I když tělo je mrtvé, obraz v našich duších a srdcích zůstává. Dne 2. 9. jsme vzpomněli 1. smutného výročí od smrti našeho milovaného tatínka, pana Josefa Mimochodka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcera Nikol, zeť David
a vnučky Natálka a Klárka.
B/386/32/12

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

Beneﬁce pro ONKO-Naději
s artisty i českou Edith Piaf

Jakákoliv pomoc
má velký smysl...
KARVINÁ – Co na to říkáte? Otázka pokládaná návštěvníkům beneﬁčního koncertu se dala zodpovědět více způsoby.
Jednak hodnotit samotný program a jeho průběh, anebo také uvést vlastní názor na aktivity Nadace OKD podnikané
ve prospěch klubu onkologických pacientů. Zajímavější bylo právě to druhé!

Nadace OKD předala šek na 300 tisíc korun, dalších 108 784 korun se vybralo přímo do kasičky

Marcela Dudová
(59), pacientka
s rakovinou, Dolní
Lutyně:
Patřím k členkám
karvinského ONKO
klubu, onemocněla jsem ve čtyřiceti letech. A z vlastní
zkušenosti vím, že uplatnění je u člověka jako já velice těžké. Každý se ohlíží
na to, že máte tohle onemocnění. A trpí jím čím dál tím více mladých. Takže
bistro, ve kterém budou dělat zdravotně
znevýhodnění a postižení pochopitelně vítám. Mimochodem, nabídli mi tam
místo provozní!

KARVINÁ – Předvečera oslav hornického svátku využila Nadace OKD k tomu,
aby potěšila hned nadvakrát. A to jak návštěvníky koncertu v KD Družba, tak
sdružení ONKO-Naděje Karviná, pro kterou tímto způsobem pořádala beneﬁci na podporu projektu nového bistra, kde budou pracovat hendikepovaní.

FOTO: Radek Lukša

Petr Šiška (47),
moderátor, Ostrava:
Jakákoliv pomoc,
ať už se jedná o koruny nebo o miliony, má ohromný
smysl. Dostal jsem
se k číslům charakterizujícím Nadaci OKD – během pěti
let podpořených čtrnáct stovek projektů
celkovou částkou čtvrt miliardy korun.
Nezbývá než smeknout! Doufám, že se
nebudou v nadaci moc zlobit, když ještě hlubší poklonu vyseknu samotným
havířům, kteří jsou velmi často schopni
v rámci svého pracovního kolektivu, doslova na šichtě do gumáku, vybrat úctyhodné sumy na dobrou věc.

Chvíle památná – předání šeku na třísettisícovou částku dámám z ONKO-Naděje Karviná
na jejich projekt Bistro Esíčko. Moderátor si neodpustil žertík, že v jedné z kytic by mohl být
také diamant za půl milionu...

Hned třikrát vstoupila na scénu zpěvačka a šansoniérka Radka Fišarová, aby podala slavné písně Edith Piaf jako hlavní hvězda koncertu. A to podle moderátora stíhala o pauzách
v šatně kojit svoje miminko.

Bistro Esíčko
a Mňamky naší mamky

Tereza Monczková
(21), studentka,
Karviná:
Pro mě je to velmi
osobní záležitost,
máme rakovinu
v rodině. Babička
se i navzdory svému onemocnění
snaží žít naplno, pomáhat druhým. To, že
vznikl takový projekt, je krásná věc a věřím, že není určitě poslední. Klub ONKO-Naděje se naštěstí setkává se vstřícným
přístupem okolí. Nemocní tak díky tomu nezůstanou sami, mohou se věnovat
společenským aktivitám, setkávat se...

Přítomni byli nejen představitelé OKD, její ﬁremní nadace a zástupci klubu ONKO-Naděje Karviná, ale například také hlavní předáci ze
šachet. Každopádně snad nebylo člověka, jenž by při příchodu nepřispěl.

V průběhu večera promluvil generální ředitel těžební společnosti Klaus-Dieter Beck. „Rád bych se poklonil dámám, které bojují nebo bojovaly
s onkologickým onemocněním, a přesto jsou velmi aktivní,“ uvedl také.

Součástí programu v sále nově rekonstruovaného KD Družba byla
úchvatná UV show v podání ostravských cirkusových artistů známých účinkováním i na jiných akcích spojených s Nadací OKD.

Long Vehlicle Circus, pražští artisté a umělci v jednom, nejenže vítali
účastníky večera, ale předvedli také vlastní show. Tento soubor propojující tanec, pantomimu a „klaunství“ je na české poměry ojedinělý.

Při pohledu do kasičky musí být jasné, že účastníci beneﬁce NOKD pro
ONKO-Naděje Karviná nebyli lakomí. Do poloviny ji naplnili ještě před začátkem koncertu. Nakonec se tam nashromáždilo přesně 108 784 korun.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – První provozovnou svého druhu bude Bistro Esíčko v Mizerově, kde sdružení ONKO-Naděje nabídne místa především ženám po náročné
onkologické léčbě, které se chtějí vrátit
do pracovního procesu. Ale i lidem s jiným zdravotním postižením. První podnik svého druhu v Karviné by měl – také
díky grantu od Nadace OKD a výtěžku z beneﬁčního večera – otevírat ještě v průběhu podzimu letošního roku.
„Práce je v našem regionu velmi málo i pro zdravé. Pro nemocné, až na výjimky, není vůbec,“ vysvětlovala Božena Monczková z Naděje, proč se pustili
do aktivit s chráněnými pracovními místy pro hendikepované. Nabízet chtějí i Mňamky naší mamky, pekařské výrobky „proslavené“ už v současné době.
Reklamu jim i Bistru Esíčko ostatně dělaly členky klubu i na Hornických slavnostech, kde měly s dalšími organizacemi stánek v Nadačním městečku. uzi

Posledním bodem programu před závěrečným vystoupením šansoniérky Radky Fišarové bylo show česko-polského dua Ogor.

Tadeusz Swed,
hlavní předák rubání, Důl Karviná-ČSA:
Já myslím, že takové akce, na kterých se dá přispívat na velmi
potřebnou věc,
jsou jednoduše skvělé. Na beneﬁčním
koncertu jsme do kasičky přispěli i se
ženou. Vím, že Nadace OKD už působí
pátým rokem, a to, jak se její pole působnosti rozvíjí, kde všude už pomohla a pomáhá těm nejpotřebnějším, je
až neuvěřitelné. S radostí jsem se před
časem zúčastnil i kulturního a sportovního programu pořádaného neziskovou
organizací Dokořán, kterou naše nadace taky podpořila.
uzi
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Mini Handball Cup 2012
ovládli karvinští chlapci

Fotbalisté MFK OKD (v bílém Michal Gonda) potřebují v neděli pomoc fanoušků, aby se vyhrabali z krize a konečně zase vyhráli. Povede se to?

MFK OKD potřebuje body

KARVINÁ – Konec prázdnin patřil v Karviné nejen Hornickým slavnostem, ale také
házenkářské mládeži. Ta karvinská se i díky
podpoře OKD stala v poslední době synonymem úspěchu v mládežnické kategorii.
V hale házené proběhl tradiční svátek mládežnického sportu, byť tentokrát v menší podobě než klasický Karviná
Handball Cup, na který byli fanoušci zvyklí z let minulých. Turnaj pod názvem Mini
Handball Cup 2012 zapojil do hry během
dvou dnů kategorie mladšího a staršího
žactva, přičemž zelenočerné barvy karvinských baníkovců byly opět vidět!
Starší žáci se v mezinárodní konkurenci prosadili na konečné druhé místo. „Letos jsme pořádali turnaj v menším měřítku, ale i tak byl slušně obsazen, o čemž
se hoši dostatečně přesvědčili. Silná byla
především Považská Bystrica, která přijela s týmem, který měl nad ostatními výš-

Druholigové fotbalisty čeká duel s Vlašimí. Dotlačí diváci své hráče k potřebné výhře?
Bude platit okřídlené pravidlo do třetice všeho dobrého? Karvinští by si to
jistě přáli a diváci určitě také. Nakonec,
svou troškou mohou k úspěchu přispět
sami, když nenechají fotbalisty na holičkách, přijdou je v hojném počtu povzbudit a společnými silami je doženou
k vítězství.
Martin Ruščin

Karvinští Klokanům podlehli 1:5, tudíž si nutně potřebují zvednout sebevědomí v duelu s Vlašimí. Ostatně, žádný
jiný vhodnější kandidát na vyhrabání
z výsledkového bahna ve druhé lize neexistuje. V minulé sezoně, kdy koučoval tým Karel Kula, si Karvinští po třech
porážkách z prvních tří podzimních
utkání potřebovali zchladit žáhu a odnesla to právě Vlašim.
Na jaře roku 2010 také potřebovali
po šesti zápasech bez výhry zabrat a povedlo se. Pod vedením nového kouče Jiřího Balcárka, který střídal na lavičce
MFK OKD tehdejšího kouče Leoše Kalvodu, slavila výhru nad Vlašimí 3:0.

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Úvod druholigové sezony
nezastihl fotbalisty MFK OKD v optimálním rozpoložení. Po pěti kolech nasbíral tým trenéra Pavla Malury jedinou
výhru, hned v prvním zápase s Pardubicemi, a tak v neděli proti Vlašimi nutně
potřebuje zase vyhrát.
„Poslední vysoká porážka na Bohemians nám na psychice zrovna nepřidala, takže potřebujeme upevnit morálku. V zápase se nám vůbec nedařilo, ačkoliv předchozí pohárové utkání
s Baníkem Ostrava přineslo náznaky
zlepšení. Bohužel ne u všech,“ posteskl si trenér karvinského mužstva Pavel
Malura.

David Růža (v zeleném), vnuk legendárního Dušana Růži, byl vyhlášen nejlepším
hráčem karvinského turnaje.

MFK OKD – Vlašim
6. kolo II. ligy
Kdy: neděle 9. září
Kde: Městský stadion v Ráji
V kolik: 17 hodin

kovou i váhovou převahu. Velmi dobře
připraveni přijeli i mladí Poláci z Ustroně,
hodně slušný tým představil také Liberec,“ vypočítávala Jana Hajžmanová, trenérka družstva starších žáků.
To čeká letos trochu odlišnější systém
v mistrovské soutěži, neboť Český svaz
házené kopíruje systém administrativního dělení republiky na vyšší územně samosprávné celky, tedy kraje, ve kterých
se budou soutěže odvíjet. Místo loňských
oblastí je vytvořeno čtrnáct krajských přeborů, z nichž budou vítězové postupovat
do Žákovské ligy.
„Pro nás je ten systém těžší. Sice nám
odpadly celky z Valašska, především Zubří, které se přesunuly do Zlínského kraje, jenže místo pěti účastnických míst
pro přebory nám zůstalo jen jedno přímé a jedno barážové. Uspět v konkurenci Kopřivnice, Frýdku-Místku nebo Ostravy
bude náročné,“ myslí si Hajžmanová.
Zůstává ale optimistkou. „Družstvo
máme silné, kluci jsou běhaví a vytrva-

Jan Uher: Z Petřvaldu do Karviné
K fotbalu přivedl Honzu tatínek Vladimír, který hrával za Petřvald a chvíli
i za ostravský Baník. „Pocházíme z Petřvaldu, ale v Karviné už jsem asi šest let.
Přišel jsem do klubu ještě jako mladší
žák. Od té doby hraji za Karvinou a neměnil bych. Zázemí je tady na perfektní
úrovni, asi nejlepší v kraji. Máme k dispozici cokoliv, co potřebujeme,“ pochvaluje si podsaditý forvard.
Jeho tatínek ho na zápasech pravidelně povzbuzuje. „Doma se o fotbale
dost bavíme. On by mě rád viděl v nejvyšší soutěži, tak věřím, že letos se nám
to s týmem už povede. Podle mě tu
soutěž vyhrajeme,“ nechybí Honzovi
sebevědomí.
Zatím se může opřít o střeleckou mušku. Čtyři zápasy, dva góly. Další jistě přijdou. A to určitě potěší i otce Vladimíra.
„Sledoval mě i dneska, tak snad byl spokojen,“ směje se pokračovatel fotbalové
tradice v rodině. Důležitým gólem mu syn
bezesporu udělal radost. „Snad se mu to
i líbilo. Ale je jedno, kdo ten gól dal. Hlavně že padl a že nám pomohl ke třem bodům,“ oddechl si Jan Uher.
mar

li, jsme si říkali, že to Frýdku prostě musíme oplatit. A povedlo se. Myslím, že jsme
vyhráli zaslouženě, měli jsme i další tutové
šance, které jsme neproměnili,“ radoval se
po zápase Honza Uher.
Ten se domnívá, že tým má na to zopakovat loňskou jízdu soutěží. A to i přesto,
že v úvodním kole „chytil“ gólový půltucet na hřišti olomoucké Sigmy B. „Tam
nám to nevyšlo, to je pravda, ale další zápasy už naznačily, že se sehráváme
a umíme se prosadit i střelecky,“ poukázal karvinský fotbalista na poslední výhry 4:0 a 6:1 nad soupeři z HFK Olomouc
a Třebíče.
„Některé týmy v soutěži jsou slabší, ale
proti dalším se hraje hodně špatně a zápasy jsou dost tvrdé,“ porovnává Honza. Jako třeba ten poslední s Frýdkem. „Asi to
vyplynulo i z té poslední vzájemné konfrontace,“ připouští mladík v karvinském
dresu větší nahecovanost obou družstev
před utkáním.

Pozvánka Nadace OKD na víkend

ODPOLEDNE s mistry světa

do automobilů!

100% návratnost vaší investice do roka!

Vše na výhodné splátky!
Výstavní 3325, Moravská Ostrava
e-mail: info@gascar.cz
66/32-XII/12
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Jan Uher (v zeleném) akrobaticky zakončuje v utkání Karviné s Frýdkem-Místkem. Jeho
trefa znamenala tři body.

Díky dobré průpravě, kvalitnímu zázemí,
které pomáhá vytvářet OKD, i díky tomu,
že v létě nezaháleli, i když měli prázdniny,
jsou karvinští kluci připraveni na novou
sezonu a už se na ni těší.
luk

MONTÁŽ LPG

8. 9. – ORLOVÁ, KLUB SPIRÁLA
9. 9. – OSTRAVA, K-TRIO
10. 9. – KARVINÁ, ZŠ MENDELOVA

Netradiční odpoledne pro teenagery s mistry netradičních sportů – footbagu, freestyle fotbalu a break dance, vždy od 13 do 17 hodin. Zájemci
se naučí základy těchto ve světě velmi
populárních sportů, pro nejšikovnější připraví organizátoři celoroční systém tréninků, které budou probíhat
prostřednictvím facebooku a youtube.
Více na www.delejneco.cz

Mini Handball Cup 2012, který pořádal
klub HCB OKD, pomohl mládežníkům
z různých koutů republiky otestovat
na začátku nové sezony jejich formu.

65/32-XII/12

KARVINÁ – Sedmnáctiletý útočník fotbalového MFK OKD Karviná Jan Uher rozhodl v posledním kole Moravskoslezské
ligy dorostenců jediným gólem o vítězství
svého týmu nad rivalem z Frýdku-Místku.
Karvinský dorost U19 letos znovu bojuje o postup do baráže o celostátní ligu.
V minulém ročníku do ní už takřka postoupil, jenže nezvládnuté utkání právě
s Frýdkem na konci sezony poslalo do baráže soupeře.
„Právě proto jsme to chtěli dnes Frýdku vrátit. Počítám, že o postup do baráže
se popereme zase hlavně my dva a proto je
výhra nad tímto soupeřem pro nás hodně
důležitá,“ těšily tři body po zápase talentovaného útočníka Jana Uhra.
On sám je jedním z pamětníků loňského nezdaru, jinak je kádr z půlky obměněn. „Ten důležitý jarní zápas nám nevyšel
a byla to obrovská škoda, protože jsme tím
ztratili celou nadějně rozehranou sezonu.
Se spoluhráči, se kterými jsme v týmu zby-
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Chlapci z MFK OKD mají i dle slov mladého talentu v klubu skvělé podmínky

lí, důležité je, že na sobě chtějí pracovat,“ chválí trenérka. Cíl v podobě postupu do Žákovské ligy je reálný, vše napoví
podzimní část mistrovské soutěže.
A co říct k mladším žákům HCB OKD, kteří se na turnaji prezentovali ještě lépe? Toto
družstvo tvoří hráči ročníku narození 2000,
což jsou mladší žáci A (sedmáci). Ti v létě
plynule přešli z družstva mladších žáků B,
které tvoří žáci šestých tříd základních škol.
„Přechod do starší kategorie by měli zvládnout bez potíží, neboť už loni šestkovou házenou hráli,“ podotkla trenérka družstva
Soňa Ortová. To bylo na turnaji vidět - karvinští chlapci jej bez problémů vyhráli.
Čtrnáctičlennému celku začíná soutěž už o příštím víkendu, během sezony
mohou z družstva vyskočit nové naděje.
„Herní pokrok oproti loňsku je vidět hlavně na Buzkovi, Břenkovi a Zamarském,
ale musí na sobě ještě hodně pracovat,“
uvedla trenérka HCB.
Až z Třince se k týmu hodlá připojit Jakub Toráč, malý, ale dynamický chlapec,
který je odhodlán s družstvem trénovat.
„Přes léto jsme trénovali všichni dost. Vydařilo se zejména kondiční soustředění
v Řece, kde chlapci dostali pořádně zabrat. Celou přípravu musím hodnotit kladně, včetně herního soustředění ve Zlíně,
kde jsme hráli na venkovních hřištích,“
doplnila Soňa Ortová.
Na zdejším turnaji si oba žákovské celky Baníku prohodily umístění z karvinského turnaje. Starší žáci byli první, mladší
žáci druzí. „Ve ﬁnále jsme prohráli se Zlínem až na sedmičky,“ upřesnila Ortová.
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