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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
CENA PRO TŘI VYLOSOVA

NÉ:

poukázka na konzumaci v
hodnotě
1 000 Kč v restauraci Golf
Resortu Lipiny.

Soutěžní dotazník
pro zaměstnance OKD

Záříjové bezpečnostní heslo:

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

Milé kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s rozvojem internetu a mobilních
technologií připravuje společnost OKD několik aktivit, které zajistí Vaši jednodušší, rychlejší a kvalitnější informovanost. Proto bychom Vás
rádi požádali o spolupráci na „internetovém průzkumu“. Na rozdíl od toho geologického nepůjde

Ocenění pro elektrikáře

Dnes příloha:

Co sekce, to procesor, padesát počítačů
jen v dole, kilometry kabelů…

ANKETA O CENY!

Ano

(Pouze ve výtiscích pro zaměstnance OKD.)

strana 2

o žádnou ražbu ani vrty, postačí nám jen odpovědi na několik otázek.
Vyplněný dotazník vhoďte od 13. do 20. září
2012 do „Schránky důvěry“ na recepci či vrátnici Vašeho pracoviště. Dotazníky jsou anonymní.
Nicméně v případě, že vyplníte své jméno a kon-

Používáte internet?
Ne

Ano

Jak dlouho používáte internet?
Méně než 1 rok

2-3 roky

Jak často používáte internet?
Denně
Několikrát do týdne, napište prosím kolikrát: ..............................................
Několikrát do měsíce, napište prosím kolikrát: ............................................

Jaké služby na internetu používáte?
1

2

3

B Nakupování online

1

2

3

C Online banking
(správa bankovního účtu)

1

2

3

D Vyhledávání informací

1

2

3

E Chat, komunikace v reálném čase

1

2

3

F Hraní her

1

2

1

2

H Poslech online rádia

1

2

I

1

2

3

2

3

2

3

2

Žena

Kolik je vám let?
Méně než 18 let
18 – 24 let
25 – 34 let
35 – 44 let
45 – 54 let
55 – 64 let
Více než 65 let

3
3

1
1

N Jiná služba – vypište _______________________________________
3

Kde používáte internet?
(možnost více odpovědí)
Doma
V práci
V internetové kavárně

Pohlaví:

Vyplněný dotazník vhoďte nejpozději do 20. září
do „Schránky důvěry“ na recepci či vrátnici Vašeho pracoviště.

3

K Stahování programů a souborů
L Sdílení fotograﬁí

1

Méně než 1 Mbit/s
1-2 Mbit/s
2-4 Mbit/s
Více než 4 Mbit/s
Nevím

Muž

Pravidelně Příležitostně Vůbec ne
A E-mail

Sledování videa

Děkujeme
tým útvaru pro PR a komunikaci

Ne

Jakou rychlost připojení k internetu
máte ve Vaší domácnosti?

Déle než 3 roky

(zakroužkujte u každé služby)

G Vytváření vlastní WWW stránky

takt, máte šanci na výhru. Z doručených dotazníků budou vylosováni tři výherci poukázky na konzumaci v hodnotě 1 000 Kč v restauraci Golf
Resortu Lipiny.

Máte ve Vaší domácnosti připojení k internetu?

Na mobilním zařízení (chytrý telefon, tablet)
Jinde, napište prosím kde:

V případě, že chcete být zařazeni do slosování
o tři poukazy na konzumaci v hodnotě 1 000 Kč
v restauraci Golf Resortu Lipiny, vyplňte prosím
své kontaktní informace:
Jméno a příjmení: ..................................................................................
Pracovní zařazení: .................................................................................
E-mailová adresa: .................................................................................

.....................................................................................................................

Dotazník je anonymní. V případě, že uvedete své jméno a kontakt, budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny.

Hornické slavnosti na Karvinsku
a na Staříči jsou
již za námi a určitě každého účastníka potěšilo něco jiného. Někoho
vynikající účast široké veřejnosti, bohatý program, jiného nakonec docela slušné počasí.
Mě osobně ještě navíc potěšilo i něco nového – po delší době
se našich slavností účastnily i oﬁciální delegace z různých polských
společností a šachet! A kromě velice dobré, neformální diskuse jsme
s polskými kolegy učinili další krok
k tomu, aby se bezpečnost a hygiena práce staly stěžejními tématy našich budoucích jednání a výměny zkušeností. Platforma bezpečnosti, kterou společně s kolegy
z Polska budujeme, je dalším potvrzením toho, že bezpečnost každého pracovníka nejenom u nás
v OKD, ale v celém důlním průmyslu
je prioritou a tématem nejaktuálnějším. Posledním stvrzením posunutí
bezpečnosti na nejvyšší místo v našem průmyslu je založení platformy
CORESafety v Severní Americe,
ve které aktivně na snižování pracovních úrazů spolupracuje již
30 společností.
Úplně vyloučit úrazy v důlním průmyslu, již vzhledem k povaze naší
činnosti, asi nepůjde. Ale být neustále ostražití, vnímat riziko a snižovat pravděpodobnost výskytu úrazů musí být přece geneticky dáno
všem, kteří se chtějí denně vracet
k rodinám v pořádku. Ze strany vedení ﬁrem, OKD nevyjímaje, k tomu
budou vytvořeny všechny podmínky. Protože co není bezpečné, to není
efektivní; co není efektivní, to není
ekonomicky rozumné, a co není ekonomické, to není bezpečné pro další rozvoj ﬁrem. A rozvíjet se bezpečně chceme!
Ján Fabián
ředitel pro rozvoj a strategii
a místopředseda představenstva OKD

Kluci a holky hráli ﬁnále
Golfové akademie Nadace OKD
Dětská golfová škola v Golf Resor
Resortu
r tu Lipiny v Karviné otevř
otevřela své brány. Do kurzů se mohou hlásit žáci od 6 do 18 let

FOTO: Josef Lys

Je to bezpečné?

Golfová soutěž vyvrcholila sobotním turnajem na profesionálním hřišti Golf Resort Lipiny.
vat, že koníček jejich ratolestí je přijde
příliš draho. Hlavním cílem Dětské golfové školy je totiž sportovní vyžití dětí
s důrazem na získání kvalitních základů golfové hry, zajímavé prožití volného času a pozitivní myšlení, ať již budou kluci či holky hrát jen pro zábavu
nebo později na profesionálních turnajích. Do kurzů se mohou přihlásit děti od 6 do 18 let, tréninky jsou dvakrát
týdně. „S nejtalentovanějšími hráči budeme dále pracovat a zapojíme je do týmu, který bude Golf Club Lipiny reprezentovat na přeborech klubů a dalších
sportovních turnajích,“ informuje manažer golfového hřiště Libor Buchta.
Zápisné do Dětské golfové školy, které zahrnuje kromě běžných tréninků

KARVINÁ – Bez respektu a se sobě vlastní spontánností vstoupily v sobotu
8. září čtyři desítky dětí na pečlivě opečovávané nové proﬁ hřiště areálu karvinského Golf Resortu Lipiny. Byli to ti
nejlepší kluci a holky ze tří jarních kvaliﬁkačních kol, která se konala v rámci Golfové akademie Nadace OKD pro
žáky základních škol. Teď se ve třech
věkových kategoriích utkali ve ﬁnále
na tři jamky o diplomy, opravdové golfové poháry a další ceny věnované Nadací OKD.
Turnaj se konal doslova pár dnů před
otevřením Dětské golfové školy Golf
Resortu Lipiny. V ní se budou zkušení
trenéři věnovat dětem, které mají o tento sport zájem. Rodiče se nemusejí obá-

Medailisté žákovského golfového turnaje v Lipinách s diplomy a poháry.
také půjčovné holí a míčů, tři speciální
vstupy na Veřejné hřiště a turnaj v závěru sezony, je symbolických 990 korun.
Dalších 990, resp. 590 korun si mohou děti podle zařazení do výkonnostní skupiny připlatit za trenéra či cvičitele. „Zájemcům vše rádi vysvětlíme
osobně nebo se mohou informovat na
www.golﬂipiny.cz,” dodává Buchta.

Hlavním cílem Dětské
golfové školy je sportovní
vyžití dětí a zajímavé
prožití volného času.
Ale vraťme se k sobotnímu ﬁnále žákovského turnaje. V něm až tak dalece

nešlo o vítězství, ale spíše o propagaci
tohoto sportu mezi mládeží a jejími rodiči. Přesvědčili se, že golfová hra v Lipinách už není zábavou pouze pro „horních deset tisíc”.
Josef Lys
Výsledky Golfové akademie NOKD
Kategorie
K
ategorrie 1.-3.
1 3 třída
1. Ondřej Hrubčín, 2. Tomáš Piecozonka, 3. Patrik Piatka
Kategorie 4.-6. třída
1. Martin Ťavoda, 2. Matyáš Sliwka,
3. Kateřina Goetzová
Kategorie 7.-9. třída
1. Tomáš Rychlík, 2. Daniel Bolek,
3. Vojtěch Matějek

Hornická obec na své kolegy nezapomíná
Také letos se v Karviné konal u příležitosti Dne horníků pietní akt u pomníku všem obětem hornické práce

OSTRAVA – „Větrání, degazace, klimatizace a bezpečnost v hornictví“ je název mezinárodní konference, která se
koná ve dnech 2. a 3. října v Hotelu Sepetná v Ostravici. Pod záštitou předsedy českého báňského úřadu Iva Pěgřímka a děkana HGF Vysoké školy
báňské - TU Ostrava Vladimíra Slivky
ji pořádá obchodní společnost VVUÚ,
Montanex, ČBÚ Praha, VŠB-HGF Ostrava, OKD a Green Gas DPB. Konference je
určena projektantům, vedoucím větrání,
vedoucím úseků větrání, vedoucím degazace, vedoucím úseků degazace, mechanikům degazace, vedoucím úseků
klimatizace, bezpečnostním technikům
a vedoucím úseků ZBZS. Více informací
na www.montanex.cz.
lr

KARVINÁ – Hornická obec na kolegy,
kteří zemřeli při výkonu svého povolání, nezapomíná. Také letos se na karvinské Univerzitní náměstí přišli poklonit k památníku všem obětem hornické práce zástupci těžební společnosti
OKD, Hlavní báňské záchranné stanice, hornických odborů i města Karviné.
Pietní akt se konal ve čtvrtek 6. září a zúčastnili se ho oboroví ředitelé
OKD Jarmila Ivánková, Radim Tabášek a Jan Matula, ředitelé dolů Pavel
Hadrava, Václav Kabourek, Boleslav
Kowalczyk a Vladislav Szmek, ředitel
HBZS Josef Kasper, náměstci a další členové vedení jednotlivých šachet.
Za zvuků smutečního pochodu položili u památníku symbolický věnec karvinští radní v čele s primátorem Tomášem Hanzlem.
Čestnou stráž drželi členové kroužků krojovaných horníků, pod vedením
zasloužilého dirigenta Milana Bystroně zahrála skupina mladých hu-

debníků z velkého dechového orchestru Májovák, vystoupily mažoretky
z karvinského volnočasového zařízení
Juventus.

„Dnešní pietní akcí chceme vyjádřit
úctu a připomenout si všechny ty, kteří
neměli to štěstí, aby se ve zdraví vrátili
domů ze šachty. Všechny, kteří zemřeli

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Jde o bezpečnost

Jako první přistoupili k památníku ředitelé OKD Jarmila Ivánková, Radim Tabášek a Jan Matula.

při práci v podzemí,“ promluvila k přítomným personální a ﬁnanční ředitelka
OKD Jarmila Ivánková.
„Hornictví vždy bylo a nadále bude spjato s přírodou. Ta nám na jednu stranu vydává bohatství, na druhé
straně dokáže být neúprosná. Je proto
nezbytně nutné k ní přistupovat citlivě, s úctou a pokorou. Pro hornictví to
platí více než pro kteroukoliv jinou profesi. Snažíme se pocit úcty k lidskému
zdraví permanentně přenášet i na naše
zaměstnance. Je nutné, aby si uvědomili, že hornictví je profese, v níž nenesou odpovědnost jen sami za sebe, ale
i za všechny své kolegy a spolupracovníky pod zemí,“ připomněla.
„To, že si my, účastníci dnešní pietní akce, hornickou sounáležitost a odpovědnost připomínáme, má velký význam. Jelikož solidarita hornické party je to, co činí tuto práci, která je těžká
a někdy krutá, krásnou,“ řekla Jarmila
Ivánková.
Bohuslav Krzyžanek
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Voigt: Dębieńsko beru jako osobní výzvu
Bosák je čtvrtý, Knap pátý zprava.

Důl Paskov
ocenil „nej“
pracovníky
Veterán Milan Knap začínal
na staříčské šachtě v době,
kdy havíř Martin Bosák
ještě nebyl ani na světě
STAŘÍČ – Zástupce hned několika generací havířů z řad zaměstnanců sezval první pátek v září Vladislav
Szmek, aby je z titulu ředitele Dolu
Paskov ocenil coby „Vzorné pracovníky“ při příležitosti letošního Dne horníků. Dvacítku dekorovaných pojí odvedená zodpovědná a poctivá práce
ve prospěch podniku!

„Přišli jsme po vojně...“
shodli se dva z horníků;
jejich nástup na šachtu
však dělí skoro třicet let!
„Šachta mi dala opravdu všechno. Prací a bytem počínaje...“ tvrdil Milan Knap, pro něhož to byla v jeho devětapadesáti letech poslední příležitost
k získání tohoto ocenění. Letos totiž
po osmatřiceti letech v havírně deﬁnitivně končí. „Jsem rodilý Pražák a na Staříč jsem nastoupil hned po vojně. Prostě
jsem chtěl. Začínal jsem jako zámečník
u důlní dopravy, později přidal k dopravní průmyslovce i hornickou a dělal technika. V úseku větrání a vrtání. Byl jsem
také revírníkem plenění,“ přiblížil s tím,
že posledních patnáct let je revizním zámečníkem v úseku příprav P1 vedoucího
Václava Czyže.

te svého. Jediným výrazným rozdílem
je právní prostředí. Ať už jste kdekoliv
na světě, potřebujete ekologická povolení od úřadů. Z praxe můžu říct, že
v Polsku je ochrana životního prostředí silně normativní. Než dostanete povolení k těžbě, je potřeba udělat hodně
kroků. Naproti tomu například v Tanzanii povolovací postup zase tak komplikovaný není. Tak jako tak ale ta povolení potřebujete. Ale NWR se stejně
vždy řídí zásadami Equator Principles,
takže i v případech, kdy to příslušné předpisy nevyžadují, společnost
omezuje dopady své těžby na životní
prostředí.

CZERWIONKA – Posilou týmu NWR
KARBONIA, tedy polské sesterské
společnosti OKD, se na konci dubna
stal původem stavební inženýr a nyní
těžař tělem i duší Rodney Voigt. Přípravě na otevření Dolu Debiensko, který vyrůstá zhruba 50 kilometrů od Karviné, se bude věnovat na pozici projektového ředitele společnosti. Tuto výzvu
i bohaté těžařské zkušenosti popsal
v rozhovoru pro podzimní číslo magazínu Open Mine.

V jakých oborech jste uplatňoval svou
odbornost především?
Moje pracovní historie je celkem pestrá. Vzděláním jsem stavební inženýr,
prvních pár let po škole jsem navrhoval
mosty. Pak jsem objevil těžební průmysl
v Jižní Africe a jeho obrovský záběr pro
mě byl velkým lákadlem. Do počátku
osmdesátých let jsem pracoval v inženýrském oddělení společnosti General
Mining Union Corporation v Jižní Africe a od té doby jsem se věnoval budování těžební infrastruktury z hlediska navrhování a projektového řízení. Většinu
zkušeností jsem získával v těžbě platiny, ale také jsem pracoval v těžbě zlata, manganu, mědi a uranu. Ve společnosti AMCI jsem se seznámil s těžbou
uhlí v Mozambiku. Nezabývám se plánováním těžby, moje odbornost se týká
infrastruktury projektů. Mám značnou
praxi s budováním šachet, za svou kariéru v Jižní Africe jsem se podílel
na otevírání 15 až 20 šachet a v menší
míře i na projektování úpraven. Tady
jsem od toho, abych vybudoval infrastrukturu, která umožní efektivní těžbu
uhlí v Dębieńsku.

Jelikož se pohybujete v prostředí, které se dost liší od toho, na které jste byl
zvyklý, jaké zkušenosti z dolů OKD jste
byl schopen využít?
Ve skutečnosti jsou z hlediska těžby
mezi různými místy jen malé rozdíly.
Lidé z OKD rozumějí svým důlním činnostem lépe než kdokoliv jiný a kromě
toho jsme najali německou společnost,
která intenzivně pracovala na zlepšení efektivity v dolech OKD. Snažíme se
od samého počátku uplatňovat ty nejlepší metody k tomu, aby v Dębieńsku
vznikl zcela moderní důl. Doufáme, že
se tady dostaneme na stejně vysokou
úroveň, na jakou se dostala OKD.
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Ochutnávka z rozhovoru nového projektového ředitele NWR Karbonia pro magazín Open Mine

Rodney Voight.
ná se o faktory, které nelze identiﬁkovat
dřív, než se dostanete na místo. Jde například o vlastnosti horniny nebo stav
spodní vody. Budovali jsme například
důl v poušti Kalahari u Namibie. Ptal
jsem se techniků, s jakými riziky spodní vody počítat při hloubení šachty. Oni
tam pracovali už několik let, ale když
jsme se jich na to ptali, jen se smáli a říkali: „Tohle je poušť, tady vodu nenajdete.“ Jenže když jsme začali šachty hlou-

Co je podle vás na rozvoji dolů nejnáročnější?
Zejména v případě hlubinné těžby vstupuje do hry celá řada neznámých. Jed-

bit, strávili jsme přes dva a půl měsíce
snahou dostat se přes zvodeň. V jedné chvíli to vypadalo, že se pokoušíme
vypustit přehradu a odklonit tok! To je
příklad neznámé v těžbě. Zkrátka nikdy
přesně nevíte, co vás čeká.

Jak se liší otevírání dolu tady a v Jižní
Africe?
Liší se minimálně. Pokud se budete
držet správného postupu, dosáhne-

Rodinu jste nechal v Africe. Jak dělíte
svůj čas mezi Polsko a Jižní Afriku?
Tady pobývám osm až deset týdnů a pak
jedu domů, tedy do Pretorie, na čtrnáct
dnů. V mém oboru je takový režim celkem běžný. Když jsem tady, rád si zahraju golf. Místní kuchyně mi opravdu
chutná, výběr mi omezuje jen fakt, že
nejsem právě vyznavač česneku. Momentálně ještě bydlím ve vile v Ostravě,
ale už si hledám nějaké vhodné bydlení
v Rybniku.
Open Mine

Dnešní důl, to už není jenom
uhlí a chlapi s lopatami

Ocenění dostali dekret a malý kylofek.
Dekret a zmenšeninu kylofu považuje hornický veterán za poctu, za uznání dlouholeté práce. „Nesmírně si toho
vážím. Vykonal jsem tady toho hodně a chodíval do práce i o sobotách. To
všechno už bude brzy minulostí, i když
starý se necítím. Alespoň se pak budu
naplno věnovat rodině, hlavně ženě
a vnoučatům.“ řekl.
Po vojně přišel na staříčskou šachtu i Martin Bosák – jenže to bylo před
pouhými deseti lety! „Dostal jsem ocenění za vzornou práci ve věku, kdy jsou
oceňováni chlapi, kteří začali fárat,
když jsem ještě já nebyl na světě. Takže jsem na to opravdu hrdý!“ konstatoval vyučený tesař, fárající v současnosti jako zástupce hlavního předáka
v rubáňovém kolektivu Martina Majse z úseku T3. Jeho vedoucího Michala Hykla také považuje za strůjce toho,
že se ocitl mezi těmi „nej“ zaměstnanci
Dolu Paskov v roce 2012. Podle svých
slov si to zasloužil pravděpodobně
svou dobrou robotou v dobré osádce.
„Poprvé v životě jsem měl při focení
na tabuli vzorných pracovníků na sobě
hornický mundúr. Půjčený. Ještě mi
vlastně chybí skočit přes kůži, že?“
podotkl dvaatřicetiletý Bosák, pošilhávající po lepším havířském vzdělání. Myslí to totiž se šachtou vážně; až
dostaví dům, chce si zvyšovat kvalifikaci studiem.
Radek Lukša

DARKOV – Když vedoucí úseků a hlavní předáci rubáňových týmů přebírají
ocenění za vynikající výkony, neopomenou zpravidla poděkovat za výbornou
spolupráci zaměstnancům důlních služeb. Důležitou skupinu mezi nimi tvoří
elektrikáři, a jak se OKD modernizuje,
jejich význam dále roste. Zavést na odlehlá důlní pracoviště elektrický proud
je jedna věc. Druhá je smontovat a zapojit všechny složité elektrické a elektronické obvody moderních technologií
v náročných důlních podmínkách, které nepřejí lidem a už vůbec ne elektrotechnice. V prachu, horku, vlhku.

Činnost rubání
a navazujících provozů
řídí přímo v podzemí
na padesát počítačů.
„Každá sekce výztuže má vlastní procesor, který řídí její funkce, a řadu čidel,
monitorujících okolí. V jednom rubání
je sekcí sto i více. Celá výztuž je spojena
s řídícím počítačem, který je dále propojen s monitorujícím a řídicím střediskem na povrchu. Na systém je třeba
napojit kombajn, dopravníky. Z hlediska elektrikáře to jsou stovky a tisíce různých kabelů, konektorů, styků a spojů,
které je třeba prověřit, pročistit a pozapojovat tak, aby všechno bylo stoprocentní. Když není, tak rubání prostě
nejede. Pak následuje údržba a opravy.
Aby to člověk všechno zvládal, chce to
absolutně profesionální přístup a ob-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Spolu s modernizací šachet roste význam elektrikářů a současně vzrůstají nároky na jejich profesionalitu a odbornost

Elektrospecialisté Břetislav Lipový a Miroslav Struž (vpravo) v centrálním stanovišti Promos.
rovskou dávku znalostí,“ popisuje práci elektrikářů elektrospecialista z úseku
Elektro 2 (dříve Elektro rubání) na Dole Darkov Miroslav Struž.
Zkratka www je odvozena z anglického World Web Wide, česky celosvětová pavučina. Je to výstižné pojmenování nejen pro internet, ale pro informační technologie vůbec. Ty stále
důkladněji omotávají hustou pavučinou svět a s příchodem nových technologií z Programu optimalizace produkce 2010 rázným krokem vkročily
i na podzemní pracoviště OKD.
„Když vynechám sekce výztuží,
v nichž jsou zabudovány pouze procesory, máme v dole okolo padesáti průmyslových počítačů,“ kvantiﬁkuje ve-

likost důlní počítačové sítě na darkovské šachtě specialista úseku Elektro 2
a správce této sítě Břetislav Lipový.
Další počítače jsou na povrchu. Ty,
které sledují dění v porubech a navazujících provozech, jsou soustředěny
v místnosti tzv. centrálního stanoviště
Promos, pojmenovaného podle výchozí
technologie, která dorazila na Darkov
ještě před prvními POPy.
Dnes s tímto programem pracuje už
jen jeden stroj, další – a je jich tu celkem
sedmnáct – pracují s jiným, pokročilejším vybavením. Na pěti je nainstalován
program APD pro centrální řízení pohonů sběrných a pásových dopravníků.
APD je zavedeno do všech rubání. Eickhoffy sledují práci dobývacích kombaj-

nů Eickhoff, program Vibraguard slouží ke kontrole vibrací strojů v rubání –
ložisek, převodovek, motorů, ozubení.
Systémy CST a V drive umí řídit a diagnostikovat převodovky a zajistit plynulý rozjezd stěnových dopravníků.
Program vShield řídí sekce a umí automaticky posunovat celou výztuž i s dopravníkem, i když v našich mimořádně
složitých podmínkách nelze tuto funkci
plně využít.
„Velmi užitečnou součástí APD je
komunikační systém, s jehož pomocí
se může operátor dorozumívat ze stanoviště Promos se všemi rubáňovými
a pásovými pracovišti v dole,“ popisuje další výhody moderních IT systémů
Lipový. Díky vyspělé diagnostice s výstupy na „moudré“ obrazovky má operátor nejlepší přehled o stavu techniky
na důlních pracovištích a díky komunikaci s podzemím může řídit práci elektrikářů v dole a řešit problémy.
„Dnešní důl, to už není jenom uhlí
a chlapi s lopatami. Šachta je stále modernější, ale tím pádem i složitější. Právě na elektrikáře to klade mimořádné
nároky. Musí se vyrovnat s dosavadními úkoly a současně držet krok s rozvojem elektrotechniky a průmyslových
informačních technologií. Na druhou
stranu moderní technika usnadňuje práci horníkům, přináší vyšší výkony, a hlavně zajišťuje větší bezpečnost
na pracovištích. To je důležité,“ konstatuje jménem osmi desítek zaměstnanců
úseku Elektro 2 Miroslav Struž.
Bohuslav Krzyžanek
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Tohle snad Staříč nezažil,
davy lidí na Dni horníků!
Pokud to tak půjde dál, budeme potřebovat větší areál i parkoviště, nechali se slyšet jeho pořadatelé
i chlapi se závodní báňské záchranky.
A podle účastníků jednoznačně nejlepší program paskovského hornického dne doplnila i řada atrakcí pro děti včetně stánku Nadace OKD. Představilo se i Občanské sdružení svatá
Barbora, kterému návštěvníci přispěli
52 845 korunami, což velice výrazně
převyšovalo částku vybranou na karvinských slavnostech. Den horníků
2012 měl takový ohlas, že z jedné svatby prchla nevěsta a zamířila na vystoupení Tomáše Kluse...
uzi
FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Jakkoli byly letošní karvinské
celorevírní oslavy svátku havířů rekordní, staříčský Den horníků pořádaný Dolem Paskov o týden později se jim
minimálně vyrovnal! Na hřišti se objevilo – podle skromných odhadů – dvakrát tolik návštěvníků než jindy. S parkováním ani průjezdem obcí ležící mezi lokalitami Staříč a Chlebovice to
nebylo jednoduché. U vstupu do areálu měli prakticky celou dobu frontu,
stejně jako u stánků s občerstvením.
Pořadatelské služby se museli zhostit

Slovo náměstka

Vraťme
ť náš
áš podnik
zpět na špici v OKD
v oblasti bezpečnosti
Vážení
spolupracovníci,
věta v titulku
je hlavním cílem náměstka
pro bezpečnost,
jimž jsem se stal
na Dole Paskov
od 1. září letošního roku. Po dlouholetém působení v různých výrobních
funkcích na Dole ČSM jsem byl od roku 2010 převelen do báňské inspekce na správě OKD. Z této pozice jsem
měl na starost právě Důl Paskov a mohl jsem se blíže seznámit s veškerou
problematikou, která je zde poněkud
odlišná oproti karvinským dolům. Uhlí
tady sice není náchylné k samovznícení, zato existuje nebezpečí průtrží a také velká plynodajnost metanu.

Frontman třinecké skupiny Charlie Straight řádil s kytarou mezi diváky jako utržený z řetězu.

Mažoretky z Bohumína a tanečnice ze Staříče patří ke stálicím programu paskovských oslav.

I na děti bylo tentokrát pamatováno více, dorazila parta klaunů a malovalo se i na obličeje.

Když bavil na pódiu Ruda z Ostravy, byl chechot publika slyšet až ke staříčskému kostelu.

Den horníků Dolu Paskov 2012 zaznamenal až dvojnásobnou návštěvnost oproti dřívějšku.

Chlapi se ZBZS pomáhali organizátorům, zde coby nosiči výher do soutěže o věcné ceny.

Slovenská pěvecká hvězdička Kristína hned po vystoupení neodjela, čekali ji její fandové.

Jako samostatný problém, který má
velký vliv jak na výrobu, tak i bezpečnost, je v minulých letech nedoﬁnancovaná oblast důlní klimatizace. Tento stav bychom měli v nejbližší době
radikálně zvrátit. Z provedené studie klimatizace je vidět, že vzhledem
k teplotám, s nimiž se budeme v budoucnu potýkat, je nezbytné prosadit
velkou investici do této oblasti a věřím, že společnost OKD najde cesty,
jak tuto investici proﬁnancovat. A pak
už to bude jen na nás, jak rychle se podaří vybudovat centrální chladicí stanici, položit rozvody potrubí v jámě
a do jednotlivých oblastí a konečně
začít efektivně chladit celý důl.
Nové organizační schéma oddělilo
útvary bezpečnosti samostatně mimo
výrobní úseky, ale z hlediska dodržování bezpečnosti na provozních úsecích
se nic nesmí změnit. A taky nezmění!
Bude záležet na nás všech, abychom
se s novým uspořádáním poprali a celkové výsledky v oblasti bezpečnosti vylepšili. Musíme smazat kaňku v podobě nedávného smrtelného úrazu
a vytvořit maximální tlak na pořádek
a dodržování bezpečnostních předpisů při všech činnostech v dole. Proto
vyzývám všechny řídící zaměstnance
– od předáka a revírníka až po vyšší funkce – buďme všichni v pozoru,
nedopusťme šlendrián a rutinu, která ve svém důsledku vede k mnoha
zbytečným úrazům. Buďme důslední
v dodržování bezpečnostních předpisů a nebojme se zastavit pracoviště
v případě zjištění závažného porušování platných předpisů.
Po dvou letech , kdy jsem se mohl
částečně seznámit s lidmi na Dole
Paskov, vím, že jsou to lidé pracovití. Vzhledem ke vzdálenostem, ve kterých jsou pracoviště od jámy, jsem je
také v mnoha případech obdivoval.
A proto se z pozice své funkce v součinnosti s výrobními úseky budu snažit
s celým svým útvarem vytvořit správné
a bezpečné podmínky pro práci osádek se zaměřením zejména na klimatizaci a dopravu osob.
Zdař Bůh!
Zbyšek Folwarczny
náměstek pro bezpečnost

Skvělé počasí, nabitý program, rekordní návštěvnost.

Veronika Kusá z Nadace OKD při výrobě odznaků.

Tomáš Klus před zaplněným staříčským hřištěm.
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Těžká dřina se natáčela
na čelbě Dolu ČSM-Jih
FOTO: OÚ Petrovice

Reportér pořadu televize Prima Cool prožil celou směnu s týmem předáka Martina Kufy
STONAVA – Je práce horníků v černouhelných dolech stovky metrů pod zemí
skutečně tak náročná, jak si myslí většina lidí? Jak se cítí člověk, který stráví
celou směnu bez denního světla? O tom
se přijel přesvědčit a na jednu směnu si
vyzkoušet práci v čelbě na závodě Jih
Dolu ČSM štáb televizní stanice Prima
Cool v čele s Romanem Buťou, hlavním
protagonistou pořadu Těžká dřina.

Obecní slavnost v Petrovicích přilákala stovky, možná tisíce lidí. Akci podpořila společnost OKD.

Petrovičtí si pochvalují
povedenou obecní slavnost

Mezi sponzory
nechyběla OKD.
Zástupci obce si
všímají, že těžaři
jsou aktivní
v celém regionu.
Líbila se mladá zpěvačka z nedalekého Třince Markéta Konvičková, jejíž talent byl objeven díky televizní soutěži
SuperStar, slovenská kapela No name,
a hlavně bratři Nedvědové, s nimiž si jejich často už zlidovělé písně zazpívalo
i publikum. Děti potěšila ostravská písničkářka Míša Růžičková, která si s nimi
zazpívala i zatančila. Nechyběla hojnost

dobrého jídla a pití, povedly se doprovodné výstavy, úplně skvělý byl závěrečný ohňostroj. Spolu s místními ho sledovali i polští hosté z družebního Godówa
a sousedních Zebrzydowic, stejně jako
řada polských havířů, kteří mají svůj přechodný „stan“ v petrovickém hotelovém
domě.
Slavnost byla spoluﬁnancována z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –
Śląsk Cieszyński, ale přispěla na ně i řada
sponzorů, mezi nimiž nechyběla společnost OKD.
„Připravit pestrý a atraktivní program,
který by zaujal návštěvníky, je v dnešní
době do značné míry otázkou peněz. Bez
účasti sponzorů, kteří přispívají na rozvoj
kultury, by obec tak kvalitní akci uspořádat nedokázala,“ poděkoval místostarosta Petrovic Jaromír Krótki. A příspěvek
OKD? „Oceňuji, že těžaři podporují nejenom nás, ale jsou aktivní v celém regionu. Akcí s účastí OKD je opravdu spousta,“ podotkl místostarosta.
bk

Těžká dřina na vlastní kůži
Pořad ukazuje ta nejnáročnější povolání v naší zemi, kdy se průvodce v každém
dílu stane součástí kolektivu v zaměstnání, které se leckomu může zdát extrémní či mimořádně náročné. Buťa tak
byl jeden den například dřevorubcem,
dělníkem v kamenolomu, uklízel tuny
výkalů v zoo nebo čistil bioplynovou stanici a kanalizaci.

Se záchranáři poprvé do dolu
Štáb ve složení, ve kterém přijel na Důl
ČSM, již v ostravsko-karvinském revíru
natáčel, když se v listopadu loňského roku na jeden den připojil k záchranářům
HBZS v Ostravě-Radvanicích při jejich
pravidelné týdenní nonstop pohotovosti. Tehdy reportér při cvičném výjezdu
poprvé sfáral do dolu, pomáhal s hašením požáru ve cvičné štole na VVUÚ,
seznámil se se záchranářskou technikou a sáhl si na dno fyzických sil v dýmnici simulující extrémní podmínky při
zásahu v dole. Tento díl minulé řady seriálu byl podle diváckých ohlasů jednoznačně nejvydařenější a Buťa tehdy neskrýval obdiv k práci záchranářů a ocenil skvělou partu a atmosféru, která
v týmu panovala. „Uvědomil jsem si, že
záchranář není jenom povolání, ale spíše poslání. Nejpříjemnějším pocitem při
natáčení bylo, jak mě mezi sebe přijali.
Rozuměl bych tomu, kdyby vůči mně ja-

Spolupráce slaví úspěchy
PETŘKOVICE – Časy, kdy fárali na ostravských šachtách, jsou v nenávratnu, přesto
nezapomínají. Kulturní dům v Ostravě-Petřkovicích hostil ve čtvrtek 6. září delegáty
slavnostní schůze Klubu důchodců z bývalého Dolu Koblov, uspořádané u příležitosti Dne horníků.
Hodnotící zprávu přečetl předseda organizace Josef Kubošek. Ocenil zejména pozornost, kterou klubu věnuje Nadace OKD, úspěchy slaví také spolupráce
s vedením Hornického muzea v Landek
Parku a Koordinačním výborem důchodců OKD.

Bývalí havíři uctili minutou ticha památku svých kolegů, kteří opustili jejich
řady během minulého funkčního období. Několik obětavých členů pak převzalo
Pamětní listy za snahu a aktivní činnost.
Předseda Kubošek seznámil členy s nejbližším programem činnosti klubu, především připravovaným zájezdem.
Po slavnostním přípitku následovala neformální beseda, během níž horničtí senioři vzpomínali na svá slavná hornická léta
a kolegy, se kterými je sblížila společná
práce pod zemí nebo na povrchových pracovištích koblovské šachty.
Jan Navrátil

FOTO: Důl ČSM

PETROVICE U KARVINÉ – Počasí přálo,
nezapršelo, koncerty byly skvělé, lidé tančili pod pódiem, bavili se. Tak popisovali průběh už 18. obecní slavnosti v Petrovicích u Karviné pořadatelé z obecního
úřadu a s těmito slovy určitě souhlasí i její účastníci.

Televizní reportér coby razič se všemi pro bezpečnost potřebnými pomůckami.
ko úplnému amatérovi chlapi dávali najevo odstup nebo i výsměch. Opak byl
ale pravdou. Takový tým jsem ještě nikde nezažil,“ tvrdil tehdy Buťa.

U přípravářů stonavské šachty
Tentokrát reportér sfáral na ranní směnu do čelby 401 344 spolu s týmem předáka Martina Kufy. Buťa prošel bezpečnostním školením, zástupci ZBZS mu
vysvětlili principy použití sebezáchranného přístroje, spolu se svými novými
kolegy posnídal hornickou polévku, nafasoval svačinu a mohl vyrazit na směnu. Pro většinu štábu byla zážitkem samotná jízda klecí do hloubky 773 m pod
povrch, na třetí patro. Na pracoviště
se vydal spolu se svými novými kolegy
pěšky. Kromě pravidelné údržby dostal
Buťa za úkol obvrtat a zalepit vrtačkou
obrys čelby, aby při ražbě nevznikaly vícevýlomy, prodloužit separátní větrání přidáním lutny a prodloužením závěsné drážky nebo pomáhat při plnění

pytlů s horninou pro základkový polštář. Vrcholem jeho nasazení bylo budování výztuže. „Musím přiznat, že když
mi na rameno položili těžký hajcman,
tak jsem musel uznat, že je nad mé síly,“ tvrdí obdivně o pracovním nasazení
horníků reportér.
„Stejně jako u báňských záchranářů musím říct, že horníci jsou skutečná
parta. I když viděli, že ve spoustě momentů naprosto tápu, nevím, kam se
mám postavit a který nástroj vzít do ruky, tak mě v tom nenechali a vždycky
přiskočil někdo, kdo mi pomohl a vysvětlil, co je třeba udělat. Horníci jsou
při prvním setkání tvrdí a drsní chlapi,
asi to k jejich práci patří, ale když se člověk stane součástí jejich party, zjistí, že
drží při sobě tak, jak jsem v žádné jiné
profesi, kterou jsem zatím zkusil, nezažil. Zdař Bůh!“ uzavírá Buťa.
Pořad se bude vysílat ve čtvrtek
20. září ve čtvrt na devět večer na stanici Prima Cool.
Marek Síbrt

OKD, a.s., VOJ Centrum servisních služeb
se sídlem Orlová-Lazy, č. p. 605, PSČ 735 11

Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 33
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice strojní (ISTR)

nabízí k odprodeji (za nejvyšší nabídkovou cenu)
nevyužité stroje a zařízení na lokalitách:

3393, 3560, 4046, 4145, 4162

Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení

4142, 4143, 4153, 4160, 4161

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

Lokalita 9. květen, objekt č. 22:

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

vrtačka
typ
yp RHS 75,, max. průměr
p
75 mm
obrážečka
typ
yp GH 400/S
/
obrážečka
typ
yp 7A420
lis hydraulický
y
ý
hydraulický
y
ý agregát
g g
typ
yp HA60,, 200 bar,, 60l/min
/
čerpadlo
p
typ
yp 32 NVA 125
Prohlídka strojů: 20. 9. 2012, 9.00 hod., sraz na vrátnici lokality 9. květen

15, 104, 256, 705
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Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

Ze světa

Ukrajinský antracit pojede
po moři do Etiopie a Brazílie
Společnost DTEK je součástí impéria
nejbohatšího ukrajinského byznysmena
Rinata Achmetova a kontroluje téměř polovinu ukrajinské těžby černého uhlí, 43 %
distribuce energie a 29 % výroby tepelné
energie.
Například v první polovině letošního
roku DTEK meziročně zdvojnásobil především díky vývozu do Běloruska a Polska export energie na 4,3 miliardy KWh,
těžba uhlí ve stejném období meziročně
vzrostla o 75 % z 11,4 na 20 milionů tun
uhlí.
Zdroj: Reuters

soustruh
typ
yp SN 71 B,, D=500 mm,, L=2000 mm
vrtačka
typ
yp VS 32 B,, max pprůměr 32 mm
svářečka
typ
yp WTU 315.31,, obalová elektroda;; 350 W
svářečka
typ
yp WTU 315.36,, obalová elektroda;; 350 W
lis hydraulický
y
ý
typ
yp CDM 80,, 80 tun
buchar
strojní
j nůžkyy proﬁlové
p
do průměru
p
20 mm
bruska dvoukotoučová
bruska hrncová
Prohlídka strojů: 21. 9. 2012, 9:00 hod., sraz na vrátnici lokality ČSM Jih

93/33-IV/12

KYJEV – Největší privátní výrobce elektřiny a největší soukromý producent uhlí
na Ukrajině, společnost DTEK, uzavřel nové kontrakty na export uhlí po moři do Brazílie a Etiopie. Firma se snaží posílit svou
přítomnost na světových trzích, když v současnosti prodává uhlí do Turecka, Polska,
Bulharska a Rumunska. Obchodní ředitel ﬁrmy Andrej Favorov uvedl, že v jižní
Americe a Africe existuje vysoká poptávka
po nejkvalitnějším černém uhlí. Africký trh
podle něho vykazuje vývozní potenciál minimálně 300 000 tun antracitu ročně.

Lokalita ČSM Jih, objekt č. 18:

Kontaktní osoba: Ing
Ing. Sláv Kořenář
Kořenář, zakázkové řízení výroby,
výroby
tel. 596 503 177, 724 365 790, e-mail: slav.korenar@okd.cz
Cenové nabídky zasílejte doporučeně poštou na VOJ Centrum servisních služeb do 30. 9. 2012.
Nabídky označte heslem „ODPRODEJ STROJŮ“.

1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Zábavná příloha nejen pro havíře

Hlavní třídy jako ﬂorbalová hřiště

Hra o tři stokoruny
32

Sameček, který
své ptačí partnerce zavřel zobák, byl obsahem soutěžního
snímku číslo 32.
Zajímavá fotograﬁe zaujala mimořádný
počet našich čtenářů, takže se nám sešla i hezká řádka vtipných komentářů.
Tři autory těch nejvydařenějších čeká
v naší redakci zasloužená stokoruna.

O DĚTI
TURNAJ PR
Florbal se hrál třikrát, vždy na Hlavní třídě, toto hřiště bylo v Ostravě-Porubě.
OSTRAVA – Uhlí nikdy nekopal, v podzemí ani na povrchu šachty nedělal,
horníky v rodině se také chlubit nemůže. Zato ale má Jan Šumbera (38)
„na svědomí“ srdcovkový projekt,
jenž oslovil zatím pravděpodobně nejvíce lidí. Dohromady více než tisícovka jich dorazila ve třech městech, ať už
jako hráči či diváci, na florbalový turnaj pro děti a mládež s názvem Co kdyby... Open.

lům florbalového klubu 1. SC Bohumín 98. Ten byl s místním Domem
dětí a mládeže, kde působí Šumbe-

FOTO: Radek Lukša

Zaměstnanec RPG Byty prostřednictvím Srdcovky zařídil rozšíření turnaje do tří měst
rův spolužák Ondřej Veselý, pořadatelem turnaje. Cíl? Ukázat sport jako
alternativu zevlování u počítačů či
na ulicích.
„Vyšli jsme z tělocvičen, kde se nejčastěji ﬂorbal hraje, do ulic, abychom
stáhli děti a mládež zpět do tělocvičen
ke zdraví prospěšnějším aktivitám,“
pokračoval Šumbera. Bohumín se stal
v pondělí 3. září dějištěm této akce pošesté, zato v Havířově a v Ostravě v následujících dvou dnech měl Co kdyby... Open turnaj premiéru. A to právě díky Srdcovce, která umožnila další
rozšíření!
Hřiště vyrostla ve všech městech
vždy na hlavní třídě a nešlo pouze
o ﬂorbal. Doprovodným programem
byla barmanská show, jízdy dálkově
řízených modelů autíček, žonglování
s míči. „Soudě podle zájmu publika,
lidem v Bohumíně připadal náš turnaj
zajímavější než souběžně probíhající
mítink jedné z politických stran. Odlákali jsme jim posluchače...“ nechal se
slyšet Šumbera.
Ohlasy veřejnosti předčily očekávání organizátorů. „Zájmu o nové členy se těšily i ﬂorbalové oddíly, s nimiž
jsme v každém městě spolupracovali.
Hodně pomohl Michal Ripp, dlouholetý nájemník RPG Byty, v jehož provozovnách Co kdyby... a City Cafe jsme
si vytvářeli zázemí. A prostřednictvím
Srdcovky ukázala Nadace OKD, že její srdce bije pro tento region,“ dodal
Šumbera.
Radek Lukša

Výherci soutěžní fotograﬁe č. 32
jsou: Anna Řezníčková z Frýdku-Místku, Vilma Nováčková z Ostravy
a Pavel Nohava rovněž z Ostravy.

„Ještě chvíli budeš štěbetat a přistřihnu ti i křidýlka, drahá!“(ař)
„Tohle věčné hašteření k šílenství
mě dohání. Zavřu ti já zobáček,
budeš zase můj miláček.“ (vn)
„Nabídnu ti dráp a ty hned bereš
celou ruku.“ (pn)
Hafan
na soutěžní
fotograﬁi č.
33 rozesmál
svou ozdobou nejenom přítomné děvčátko, ale i nás v redakci. A co
vy? Také jste se zasmáli? Pokud vás
napadá vtipný komentář, pak nám ho
napište. Tři autory nejvydařenějších
krátkých a veselých textů odměníme
stokorunou.
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Uzávěrka
U á ě k je
j v úterý
út ý 18.
18 září
áří 2012.
2012
Texty 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. 33 zveřejníme v dalším čísle novin.
red

Do hry se zapojili
v Ostravě-Porubě
žáci speciální školy
pro hendikepované.
„Požádal jsem o minigrant coby
zaměstnanec firmy, která podporuje
Nadaci OKD. Jsem specialista péče
o nájemníky společnosti RPG Byty,“
vysvětlil s tím, že patří k zakladate-

Soutěžili nejen členové ﬂorbalových oddílů, ale i děti z ulice či
hendikepovaní.

Jan Šumbera, specialista péče o nájemníky RPG Byty, který
Srdcovku zařídil.

POZOR !!!

Jak to vidí stryk Lojzek

Seděli zme v patek Na Upadnici, když se tu po paru dňach
znova objevil ve dveřach Ladik a pravil tak, aby všeci, co
enem tak v poklidě seděli a lemtali to svoji zrzave, dobře
slyšeli: „Panove, matě šancu na reparat tajak včil ti studenti, co něsložili maturitu! Tuš dufam, že ju využijetě, vy
lemry line!“ Sednul, objednal se pivo a s takim tym nadějnym očekavanim v obličeju se rozhlidnul po vyčepě. Když
všeci drželi pysk, zeptal sem se aspoň ja, jaki reparat ma
na mysli. „No jaki?! Hornicke slavnosti v Karvine stě minuly vikend zazdili, tuž dufam, že se vydatě aspoň včil do Stařiča na slavnosti Dolu Paskov. Budě tam fajně, bo se tam
zas chysta řada fajnych vystupeni, co vas chytnu za srdce...“ sliboval Ladik. Ale jak sem se tak po chlopach rozhlidnul, němyslel sem se, že by to jeho lakani padlo
na urodnu pudu. A tak abysem mu zrobil radosť, reagoval sem aspoň ja: „Ja něvim, jak ostatni, ale ja zas jedu
za Cyrilem na Valachy sbirať slivki na slivovicu. A to, jak isto
uznaš, je přednějši, niž se kajsi v taňcu vytačať!“ Když už
se dali ku slovu nikdo něhlasil, vypil Ladik to svoji, cosi pře-

cedil přes zuby – co znělo asi tak, že isto budeme litovať!
– a jak se zjevil, tak se vytratil. „Ja něchcu byť chytry, ale ty
včilejši hornicke slavnosti mi jaksik moc něšmakuju. Ašče
když byvaly na Anselmě, tak to šlo, ale včil? Tlucť se kajsik do Karvine či do Stařiča? Dyť už něsme žadni mladici.
A navic ani něvim, co tam jedě,“ brblal Poldek. „Isť na Den
hornikuv zje stary a zešly, ale pokukovať po mladych děvuškach v minisukňach, to zje hotovy jura!“ smjal se mu
Antek. „Po starych se budu kukať, ni?! Staru mam
doma! Ale oto sem jel v autobuse
a naproti mě seděla taka osumnastka. Sukničku enem tak po prdelku, ta vam něvěděla, jak ty pěkne
nožki poskladať, aby ji něvykukoval tyn pověstny klinek kalhotek,“ zasnil se Poldek. „Ahoj, Květuš!“ křknul
Antek ku dveřam a v Poldkovi by se krve
nědořezal, bo tak se menuje ta jeho a on
se fakt myslel, že přišla a všecko to slyšela.
Když zistil že ni, tak začal Antka tak nahaňať ,
že tyn se musel skryť na hajzlu.

Když sem se v nedělu vratil od Cyrila, smjetal sem
Na Upadnicu, abysem zistil, či chlopi v tym Stařiču byli.
Byli! A hned tři: Poldek z Antkem a Juzek už tradičně s tu
svoju. „A kdo stě něbyli litujtě, bo vam bylo fakt fajně.
Byl tam tyn Klus, mladi řadili u te třinecke kapely Charlie Straight. Ja se pošmaknul na vystupeňu revival bandu Michala Tučneho. Slovem to všecko vtipně spřevazal
Ruda z Ostravy (ale mezi nami, na našeho Lojzka něma!). No fajně bylo, povedlo se im to, když
navic Paskov slavi padesatku od doby, kdy ho
začali stavjať a hlubiť,“ vychvaloval Poldek.
„Enem se něposer,“ přerušil ho Erďa a hned
dodal: „Idě robka z kupelny do ložnice a zakopňe o prah. Muž ju začně litovať: ‚Miláčku,
nestalo se ti nic? Pojď si ke mně hajnout, broučku.‘ Po buřlivem sexe idě
baba zpatki do kupelny a zas zakopně. Chlop enem pootevře oko
a zabruči: ,Je to možné?! Piča
jedna šmatlavá!‘ Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek

za každý vrak, starý vůz.
za vůz až

50 000 Kč.
Doklad o ekologické likvidaci
bude vystaven na základě
platného povolení.

Odvoz zdarma !!!
Po – Ne, včetně svátků:
6.00 – 23.00 hod.
Kontakt: 739 74 64 54
(postačí i prozvonění nebo SMS)
Ihned po zavolání jedeme k vám!
89/33-V/12

Něpovedeny
ě
reparat

Platíme až 5 000 Kč

Odtah NON-STOP!

6 | www.okd.cz

ZA BRANAMI OKD

Hornická liga mistrů
má dva nové rekordy

Městečko Nadace OKD
ukázalo opět plno osudů
KARVINÁ – Přehlídka srdcí připravených pomáhat, ale také zručnosti a dovednosti těch, kteří neměli v životě tolik
štěstí a trpí tělesným nebo mentálním
postižením. Asi tak by se dalo charakterizovat městečko Nadace OKD, které vyrostlo o Hornických slavnostech
OKD na fryštátském náměstí a v němž
se prezentovaly hlavně chráněné dílny
nebo dílny sice nechráněné, ale přesto
poskytující hendikepovaným útočiště,
práci a pocit uspokojení ze smysluplné
činnosti.

Jedna z disciplin Hornické ligy mistrů.

Med z Orlických hor

Výherci Hornické ligy mistrů:

Asi nejdál to měla tentokrát do Karviné předsedkyně Občanského sdružení Šťastný domov z Kostelce nad Orlicí
Iva Kaplanová: z Orlických hor do centra hornického kraje je to asi 260 kilometrů. Sdružení, které reprezentuje,
rozvíjí širokou činnost. Provozuje Dům
pro pěstounskou péči v Líšnici, Chráněné dílny Obora a U dubu a krámek
chráněných dílen v Žamberku. Nabízí
pěstounskou péči, sociální programy,
zájmové kroužky.
Do Karviné ale Kaplanová přijela
především prezentovat činnost první
české chráněné medodílny, ve které se
17 „klientů“ s mentálním nebo fyzickým postižením stará o padesátku včelstev. To proto, že ji loni oslovila Nadace OKD a přispěla na vybudování stáčírny medu a včelína. Letos by Šťastný
domov chtěl za její podpory vybudovat
ještě provozovnu na zpracování medu,
tedy na stáčení a míchání medu s různými přísadami.
„Řídíme se heslem Bez včel to nejde!
a myslíme si, že je správné, že vznikla
nadace OKD a že pomáhá i tam, kde se
uhlí netěží. Řekla bych to takto: Hornictví vždycky tu přírodu trošičku ničí, my
se zase snažíme chovat včely a přírodě
tak pomáhat. Takže je to taková správná symbióza, je to tak, jak to má být,“
hovoří Kaplanová, když předvádí různé
druhy medu, medoviny nebo medového
piva, které z medu z medodílny Šťastné-

Boorec 00
Borec
005: Dominik Michálek
Michálek, Petr
Ludvík – čas: 4,19 s
Borec 003: Lech Nastulczyk – čas
10,5 s
Absolutní borec: disciplínu nikdo nedokončil
Rekordní čas z loňska: 1 min 15 s

Štědří návštěvníci oslav
hornického svátku
KARVINÁ – Letošní oslavy hornického svátku se mimořádně vydařily. Padlo při nich několik rekordů. Kromě návštěvnosti to mj. byla i účast těch, kteří
pro Občanské sdružení svatá Barbora
upekli koláče, buchty, zákusky... A o ně
byl také v Karviné v průběhu Hornických
slavností mimořádný zájem.
I díky této akci se pro sirotky po hornících, kteří zahynuli při výkonu svého povolání, vybralo 16 623 Kč. Z početného
seznamu dobrovolných domácích peka-

řů byli vylosování tři šťastlivci. Ti obdrželi
bezplatný vstup na veřejné hřiště Golf Resort Lipiny s hodinovou výukou této hry.
Tuto odměnu obdrželi Karla Gavlovská,
Pavel Makovec a Aneta Danková. Blahopřejeme.
Nicméně další sobotu při oslavách
Dne horníků, které pořádal Důl Paskov
na hřišti ve Staříči, byli jejich návštěvníci
ještě štědřejší. Dali tam pro Barborku
dohromady úctyhodných 52 845 korun.
Díky za ně.
syl

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Lidé, kteří se snaží pomáhat, jsou ochotni pracovat i zadarmo. To proto, že tato práce jim dává smysl

FOTO: Archiv

KARVINÁ – Ve dvou soutěžních disciplínách byli letošní borci lepší než loni,
ve třetí neobstáli. Tak lze shrnout výsledky
Hornické ligy mistrů, která obohatila program Hornických slavností OKD už podruhé. Klání s příchutí oblíbeného pěnivého
moku nebylo snadné. Soutěže se tentokrát zúčastnilo 75 borců, avšak úspěšně
završilo svůj pokus pouze 42 z nich. Týmovou soutěž Absolutní borec, v níž dvojice soutěží v paralelním pojídání suchého
rohlíku a talíře pivní „polévky“ lžící, nedokončil nikdo.
Ale sláva vítězům – čest poraženým!
V disciplíně Borec 005 do sebe půllitr piva
se zavázanýma očima obrátili ve shodném čase 4,19 sekundy soutěžící Dominik
Michálek a Petr Ludvík. Za zlepšení loňského rekordu o 0,51 sekundy si oba zaslouží velké gratulace!
Obrovské napětí přinesla soutěž Borec
003, v níž se nakonec popral sám se sebou držitel loňského rekordu Lech Nastulczyk. A nasbírané zkušenosti z minula se vyplatily. S nohama vzhůru a přes brčko vypil
tentokrát třetinku lahodného moku za 10,5
sekundy, čímž zlepšil svůj loňský rekordní
výkon o neuvěřitelných 3,8 sekundy! Najde příště svého přemožitele?
bk

číslo 33 | ročník 42

Iva Kaplanová nabízela na slavnostech výrobky z medu z první české chráněné medodílny.
ho domova vyrábějí pivovar Žamberk či
společnost Medovinka.
Zvědavě přitom také pokukuje
na město a probíhající program. „Jsem
tu poprvé a musím říct, že se mi Karviná líbí,“ vysvětluje Kaplanová. A program? „Ten karnevalový průvod byl
bezvadný, přímo kouzelný,“ usmívá se.

Práce, která dává smysl
Není dílna jako dílna. Ostravská Asociace Trigon, kterou na Hornických slavnostech reprezentovali vedoucí textilní
dílny Eva Vozničková, dřevařské dílny
Roman Pašanda a pracovní konzultantka Marcela Urbová, neprovozuje dílny
chráněné, ale aktivizační a motivační.

Zleva Marcela Urbová a Eva Vozničková
z ostravské Asociace Trigon.

„Našimi klienty jsou lidé s psychiatrickou diagnózou, s lehkým mentálním
postižením, lidé ohrožení sociálním vyloučením či zájemci a uchazeči o zaměstnání. Naším cílem není klienty zaměstnat, ale pomocí pracovní terapie u nich
obnovit, například po úrazu či nemoci spojené s dlouhodobou léčbou nebo
změnou pracovní schopnosti, pracovní
návyky a sebedůvěru. Poskytujeme jim
také široké poradenství, učíme je, jak
mluvit s potenciálním zaměstnavatelem,
jak komunikovat na úřadech či třeba jak
správně napsat svůj životopis,“ popisuje
Vozničková.
Hezké podle ní na této práci je, že dává smysl. „Já za každým výrobkem, který tady nabízíme, vidím práci konkrétního člověka. Člověka, který k nám přišel
s depresemi, pracovním omezením, který se bál komunikovat, spolupracovat.
A díky nám se zapojil do kolektivu a získal novou chuť do života,“ vysvětluje šéfka textilní dílny a podobná slova volí i její
kolega z dílny dřevařské. „Máme těm lidem co dát a oni nám to vracejí. Tím, že
najdeme společnou řeč práce,“ shrnul.
To, co je naopak trápí, jsou budoucí osudy jejich klientů. „Problém je, že
práce není,“ posteskla si Vozničková.
Bohuslav Krzyžanek

Po balíčcích se sladkostmi napečenými rekordním počtem dobrovolníků se jen zaprášilo.

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. z Třince společně
s partnery EDLiT s.r.o. a Občanským sdružením – TRIANON
nabízí

nezaměstnaným osobám
se zdravotním postižením
BEZPLATNÉ zařazení do projektu
„Pro inspiraci za hranice“.

OSTRAVA – Nezadržitelně se nám blíží již
třetí ročník Ostravského veletrhu hraček.
Také v letošním roce jsme pro vás připravili spousty her, zábavy a vystoupení. V době podzimních prázdnin od 25.
do 28. října bude výstaviště v Ostravě
na Černé louce patřit především dětem.
Ze čtyř výstavních hal budou dvě
z nich věnovány prodejní výstavě. Návštěvníkům nabídne vedle klasických
hraček také potřeby pro děti, deskové
hry, hlavolamy a logické hry, knihy, dálkově ovládané modely, taneční podložky, dětský nábytek a mnoho dalšího.
Děti se letos mohou především těšit
na sobotní vystoupení Dády Patrasové
a na ﬁnalistu pěvecké soutěže Hlas Česko Slovenska Daniela Mrózka. Páteční den se ponese v rytmu tance, neděle bude patřit pohádkám. Doprovodný

Motivačně-vzdělávací program konaný
od října do prosince 2012 v Českém Těšíně
tWâVLB1$
tBOHMJʊUJOB
tQSBDPWOÓQSÈWPBڀEBMÝÓ

Zájemci se mohou hlásit u partnera EDLiT
na tel. č. 558 33 45 47, 734 582 235.
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Děti si rády nechávají malovat na obličej.

FOTO: Archiv

FOTO: Josef Lys
y

Opět je tady Ostravský veletrh hraček 2012!

Od 25. do 28. října bude ostravská Černá louce patřit především dětem.
program vyplní mimo jiné Klauni z Balónkova – tvarování balónků, klaunovo
dopravní vyprávění, žonglování, jízdu
na jednokolce a mnoho dalšího, závody
RC Modelů i pro návštěvníky, Hasbro
show – prezentace hraček na ploše
o rozměru téměř 200m².
Na každý den připravujeme turnaje
ve weykick a holandském biliardu, velké hlavolamy, trampolíny, skákací boty,
laserovou střelnici, vozítka, airbrush,
soutěže na tanečních podložkách, nafukovací atrakce atd.
K dispozici návštěvníkům s malými
dětmi bude Pohádkový dětský koutek

s hlídáním, výtvarný koutek s workshopy, mini dětské hřiště, malování na obličej, pro větší děti se chystá rovněž minikino s promítáním pohádek a dětských
ﬁlmů. Jako novinku letošního ročníku
jsme připravili fotoateliér s profesionálním fotografem, kde si můžete nechat
zdarma vyfotit své ratolesti a odnést si
na památku fotograﬁi. Pro maminky
těch nejmenších bude na veletrhu i přebalovací koutek. Pořadatelé pamatují
samozřejmě na občerstvení a kvalitní
gastro kuchyni – chystáme cukrárnu,
kavárnu odpočinkové zóny apod.
Veškeré informace, aktuální program a vše podstatné naleznete na našem webu www.hracky-ostrava.cz
a také na Facebooku.
Petr Juříček, EXAGE, spol. s. r. o.

PANORAMA
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Tipy Horníka

Návštěvníci folklorního festivalu Sochovy národopisné slavnosti se při bohatém programu dobře bavili i díky OKD.

Folklor ve Lhotce
i díky společnosti OKD

Třebovický
Tř
b i ký kkoláč
láč podeváté
d áé

Karvinský
K
i ký týden
ýd v pohybu
hb

OSTRAVA – Už podeváté budou v parku v ostravských Třebovicích od pátku 14. do neděle 16. září folklorní a folkové slavnosti. Třebovický koláč 2012
nabízí „ochutnávku“ souborů či skupin
Hrnek, Šworc, Fleret, BG Styl, Skřipci, Cifra, Grunik, Hlubinka... A dorazí i František
Nedvěd. Festival podporuje Nadace OKD.

KARVINÁ – Evropský týden mobility
2012 bude znamenat v Karviné řadu akcí. V pondělí 17. to bude Pohyb v každém
věku v lázní v Hranicích, v úterý 18. jízda
na koloběžkách Parkem Boženy Němcové, ve středu 19. jízda na in-line bruslích
od univerzity, ve čtvrtek 20. září pěší pochod...

Den seniorů mezi zvířaty

Orlovský běh za zdravím

OSTRAVA – Všichni senioři mají v sobotu
15. září vstup do ostravské zoologické zahrady zdarma! Mají tady připraven extra
program právě pro ně – prohlídky začínající od 10 hodin u vstupu a od 14 hodin
u pavilonu Tanganika a také výstavu pro
pamětníky mapující šedesátiletou historii zoo.

ORLOVÁ – Pro běžce 4,05 kilometru, pro
chodce 2,01 kilometru a pro cyklisty 9,35
kilometru. To jsou propozice Orlovského běhu za zdravím, který se uskuteční
v neděli 16. září. Prezentace a start bude
před městským kulturním domem v Lutyni. Účastníci se mohou hlásit od 13.30.

Bude tvarůžková cukrárna

NOŠOVICE – Pětasedmdesát píp, sedm
scén, nové prostory, adrenalinové zážiky, výzvy pro pravé chlapy. Takový bude v sobotu 15. září jubilejní 10. Radegastův den v pivovaru v Nošovicích.
Začne už v 11 hodin, čepovat se bude
i nefiltrovaný ležák, zahrají mj. Chinaski
či No Name...
uzi

KARVINÁ – Park Boženy Němcové bude
v sobotu 15. září patřit milovníkům tvarůžek. Iniciativa Dokořán podporovaná Nadací OKD připravila hody se všeříkajícím
názvem „To jste ještě necítili!“. Začíná se
už hodinu před polednem a dorazit má
dokonce tajuplná tvarůžková cukrárna.

Radegastův den už je tady

Sochovy národopisné slavnosti přilákaly pod Ondřejník stovky fanoušků kultury

Na dětský den AWT přišla tisícovka lidí

ší velikosti s tomu odpovídajícím rozpočtem jednoduché, ale její konání je
pro nás mimořádně důležité. Od roku
1995, kdy slavnosti pravidelně pořádáme, si získaly oblibu lidí v obci a fanoušků folkloru nejen v našem regionu, ale
i respekt mezi odbornou veřejností. Naše obec vždy neuvěřitelně ožije a je vidět, že lidé, kteří k nám přijeli, září radostí. A to je na celé akci nejdůležitější,“
popisuje Kopčáková.

ky Vincence Sochy. Řídící učitel místní
školy a vlastenec založil již v roce 1936
národopisný soubor Pilky. Ten v obci
vyvíjí svou aktivitu i dnes a festivalu se
svým vystoupením samozřejmě zúčastnil. Za svůj život dokázal Socha shromáždit neuvěřitelné množství 1200 písní a 160 tanců a tanečních variant.
Za zpěvu a tance a potlesku přihlížejících se soubory přemístily do areálu, kde festival slavnostně zahájila starostka Lhotky Růžena Kopčáková a náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Svatomír Recman, který byl spolu s OKD jedním z nejvýznamnějších
partnerů festivalu. „Podpora partnerů
je pro nás klíčová a vážíme si jí. Uspořádat takto velkou akci není pro obec na-

Vlastenec Vincenc Socha
shromáždil 1200 písní,
160 tanců a jejich variant.

FOTO: Marek Síbrt

Do Lhotky na Frýdecko-Místecku se sjelo bezmála dvacet folklorních souborů.

Festivalu se zúčastnilo téměř dvacet
folklorních souborů. Zpívali a tancovali,
od těch nejmenších, kteří vystoupili jako
první v pásmu Tady jsme doma, až po dospělé. Těm patřilo hlavní pásmo programu pojmenované Ty zje, Janku, ty zje
zbujník. Nechyběl ani medailon dětského
souboru Valášek z Kozlovic, který letos
slaví 30. výročí od svého vzniku. A diváci
v zaplněném areálu, kde nechyběli ani zaměstnanci OKD (především z Dolu Paskov), uměli taneční a pěvecké umění vystupujících ocenit vřelým potleskem.
Lidová zábava, která s přispěním cimbálových muzik začala po ukončení oﬁciálního programu, vyvrcholila velkolepým ohňostrojem. Symbolickou tečku
za letošním ročníkem festivalu pak udělala nedělní bohoslužba v místní kapli
Navštívení Panny Marie.
Marek Síbrt

FOTO: AWT

LHOTKA – Jindy poklidná malá obec
Lhotka na Frýdecko-Místecku, která
leží na okraji masivu Ondřejníku, ožila
v sobotu 25. srpna stovkami příznivců
folkloru a pulsovala tancem a zpěvem.
Také díky společnosti OKD a jejímu
Fondu na podporu Frenštátska.
V obci se totiž v letním areálu u místní mateřské školy konal již 18. ročník
tradičního folklorního festivalu Sochovy národopisné slavnosti, který těžařská
ﬁrma z výše zmiňovaného fondu podpořila. Do areálu, kde se akce konala, navíc návštěvníci přicházeli po zbrusu novém chodníku vybudovaném na jaře letošního roku také díky podpoře OKD.
Festival začal slavnostním shromážděním u obecního úřadu, u pamětní des-

Děti v zoo soutěžily v několika disciplínách a odnesly si i sladkou odměnu a malé dárečky.
OSTRAVA – Téměř tisíc lidí, z toho 450 dětí, navštívilo v sobotu 8. září ostravskou
zoologickou zahradu, kde dopravní skupina AWT pořádala Dětský den pro rodiny svých zaměstnanců. Vedle zábavného
programu AWT také dvaceti tisíci přispěla
na chov žiraf v Zoo Ostrava.
„Skupina AWT zaměstnává v Moravskoslezském kraji více než 1600 lidí, po celé
České republice pracuje pro AWT přes
2000 zaměstnanců. Především pro jejich
děti a vnoučata pořádáme koncem léta

Ke svátku havířů nafotili šachtu
OKD. Nafotili v průběhu několika
etap Důl Michal a své práce vystavují od úterka 11. září. Kde jinde než
na této historické ostravské šachtě
v Michálkovicích!

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Originální dárek k letošnímu hornickému svátku připravili členové fotoklubů z Havířova a Orlové, ve kterých působí řada
současných a bývalých pracovníků

Mezi snímky je i pohled na starou a nyní opravovanou těžní věž.

„Dokonale vystihli zdejší atmosféru.
Je to přesně to, co se nám líbí. Vždyť to taky fotili chlapi z havírny – například důlní
elektikář, mechanik z rubání, báňský úpravář, expert přes elektriku na těžních strojích,“ konstatoval Miroslav Rucki, průvodce v Národní kulturní památce – Dole
Michal. Výstavu zde otevřeli v řetízkových
šatnách. Interiér šaten na snímcích nechybí, stejně jako ohlubeň, kompresorovna, strojovna či kotelna (s unikátním
parním strojem rekonstruovaným díky
grantu od Nadace OKD). Zajímavé jsou
detaily z hornického prostředí a „dvojpohled“ na těžní věž. „Tu opravujeme,
takže její starý vzhled se už nikomu nafotit nepovede,“ dodal Rucki.
Výstava členů havířovského a orlovského fotoklubu potrvá do konce tohoto měsíce. Přístupna bude i v pátek
14. září, kdy na Dole Michal proběhne
„Den hornictví“. Začíná se od 16 hodin komentovanou prohlídkou areálu,
v 18 hodin následuje veřejný šachťák
v noře U Cingra. Kdo přijde v hornickém
mundúru, má pivo a párek gratis!
uzi
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Důl Michal bude kromě výstavy fotoklubů z Havířova a Orlové i dějištěm Dne hornictví

dětský den, čímž chceme vyjádřit, jak si
práce našich zaměstnanců vážíme, a nabídnout možnost strávit společně příjemné odpoledne. Letos jsme vybrali ostravskou zoo, která přilákala zájemce z celého
regionu, ale například i z Prahy, Hodonína
nebo Kladna, což nás velice těší,“ vysvětlila mluvčí AWT Katherini Koláčková s tím,
že zoologickou zahradu v Ostravě AWT zároveň ﬁnančně podpořilo jednak zakoupeným vstupným, jednak příspěvkem žirafí rodince.
kk
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ZÁBAVA
V MANŽELSKÉ PORADNĚ. Pán: „Manželka mi stále říká ty starej kozle.
Co s tím mám dělat ?“ – Doktor: „... (VIZ TAJENKA).“

Horoskop od 13. 9. do 19. 9. 2012
Váhy 23. 9. – 23. 10.
Omezte roztěkanost
a pokuste se vydržet na místě, konkrétně v práci i doma. Blíží
se událost, která může natolik ovlivnit vaši budoucnost, že byste u ní měli být. Nedopusťte, aby za vás rozhodovali jiní. Fakt, že to s vámi myslí i dobře,
nehraje roli. Začnete uvažovat o malé investici. Příklad úspěšných známých vás nenechá v klidu. Pozor na fyzické přetažení!

Býk 21. 4. – 20. 5.
Planety jsou nakloněny
vašim ﬁnancím, a pokud jste investovali, můžete se těšit na první větší zisk. Ovlivní vás hodně
emoce a z titěrných maličkostí uděláte problém. Tiše zatoužíte po něčem novém a zvláštním, a tím zvýšíte své nároky na partnera. Dobře si dávejte pozor
na slova, mohou mít větší dopad na mezilidské vztahy, než si myslíte.

Štír 24. 10. – 22. 11.
Náznaky partnerských
neshod likvidujte hned
v zárodku. Mohlo by se
stát, že se mezi vás vetře někdo třetí a dojde
k vážnému rozkolu. Pokud jste měli nějaké zdravotní potíže, zaznamenáte výrazné
zlepšení svého stavu. V práci se vám podaří citlivě zareagovat na šéfovu náladu a získat si jeho přízeň. O radu vás požádá přítel,
pro kterého jste doslova poslední nadějí.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Urputně se zastanete
známého, kterého nechají jeho přátelé na holičkách. Smysl pro spravedlnost vám nedovolí
mlčet. Uznání vám vysloví i staří rivalové.
V pondělí vám neuteče v práci žádná maličkost. Na přátelském posezení poznáte
někoho výjimečného. Bude-li z toho nová známost nebo hezké přátelství, záleží
jen na vás.

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Dodáte si odvahy
a předstoupíte před
nadřízené s novými požadavky. Nebudete stavět žádná ultimata, ale
jasně dáte najevo, že v případě odmítnutí odejdete jinam. Velké nároky na váš volný
čas bude mít rodina. Není jisté, že splníte její očekávání. Důsledkem budou hádky s partnerem a pár dní tiché domácnosti. Na přátelském posezení se spolužáky zázračně ožijete.

Rak 22. 6. – 22. 7.
Lákavá nabídka se ukáže zajímavá jen na papíře. Včas ji stihnete nejen
odmítnout, ale varovat
i známé, kteří se téměř
dají nachytat. Nespěchejte s koupí drahých věcí, mnohé z nich pořídíte levněji.
Při rodinné oslavě se předvedete jako vynalézaví organizátoři a znalci vybraných
moků a lahůdek. Může s vámi zalaškovat
dobrodružná nálada.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Své nadřízené jenom
chvalte. Někteří kolegové by vám rádi podřezali větev a všechny
prostředky jim k tomu
budou dobré. Na místech, kde byste to nečekali, se setkáte s bývalou láskou. Nezdá se,
že by hluboko zasunuté city ožily, ale získáte
tip na vedlejší výdělek. Řemeslníky si neobjednávejte sami, ale spolehněte se na známé
a sousedy. Ušetříte si peníze i nervy.

Lev 23. 7. – 23. 8.
Spoustu věcí vyřídíte pomocí telefonu a e-mailů,
ale jednu důležitou záležitost dotáhnete do konce jen přímým jednáním. V rozhovoru s osobami opačného
pohlaví vám dodá společenský lesk Venuše. Omluvte se člověku, kterého jste se
nedávno dotkli. S vaším diplomatickým
nadáním ho nebudete muset dlouho přemlouvat a vyjde vám ve všem vstříc.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Budete-li o zvýšení platu jednat tak jak doposud, těžko se něco
změní. Pokud cítíte, že
na to máte, neváhejte a vyložte trumfy na stůl. Dráha postavení
planet dává velkou naději na zásadní zlom.
Najdete spolehlivého obchodního partnera nebo někoho, s kým se můžete pustit
do náročného předsevzetí. Nelekněte se, že
na první investici nebude dost peněz.

Panna 23. 8. – 22. 9.
Novou známost budete
prožívat emotivně. Před
známými se však pokusíte všechno utajit. Zdá se,
že marně. Budete viditelně nervózní a nesoustředění. Nelze vyloučit ani zanedbávání povinností a zhoršení vztahů s nadřízenými. O to více budete
využívat fantazie a představivosti a nebude
vám ani chybět odvaha. Uskutečníte velice
výhodnou obchodní nebo ﬁnanční operaci.

Ryby 21. 2. – 20. 3.
Neberte si k srdci nespravedlivou
kritiku
a nepochybujte o svých
kvalitách. Někomu leží
v žaludku vaše úspěchy
a pokusí se vás shodit. Jste dost silní v kramﬂecích na to, abyste dali každému za vyučenou. Budete-li mít příležitost vystoupit před
větším fórem posluchačů, představte jim
své plány. V očích partnera vyrostete poté,
co se vám podaří usmířit příbuzenstvo.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
BLAHOPŘEJEME
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti našemu dlouholetému
vedoucímu panu Ladislavu Balonovi přejí
pracovníci úseku DTS2.
B388/33/12

VZPOMÍNÁME
„Těžko se s Tebou
Mirečku loučilo, těžko je
bez Tebe žít, láska však
smrtí nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít.”
Dne 19. září 2012 vzpomeneme
2. smutného výročí, kdy nás navždy opustil
pan Miroslav Klamar z Karviné 8-Hranic, ul.
Slovenská č. 2916. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají maminka, družka, sourozenci, teta a kamarádi.
B389/33/12

Dne 19. 9. 2012 by oslavil své 50. narozeniny náš
milovaný manžel, otec,
bratr, švagr a kamarád,
bývalý technik Dolu Staříč,
pan Roman Rybář.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka Dana, synové Ondřej
a Jakub a bratři s rodinami. B390/33/12

AUTO – MOTO
Z důvodu koupě nového auta prodám 4 ks
zimních pneumatik POLARIS 2 (165/70
R14 81T) spolu s hliníkovými disky ENZO
(9x14 H5/100/60.1 ET 33) na auto SEAT
IBIZA. Stáří pneumatik 2 roky, najeto na
nich 3000 km, hloubka dezenu na pneumatikách - vpředu 5,5 vzadu 6,7. Levně. Inf.
na tel.: 728 602 848.
B391/33/12

Pomůcka:
MEDI, OZI,
RL.

Pronikati
dovnitř

Stromový
savec

Polodrahokam
(chalcedon)

SPZ
Strakonic

Španělská
SPZ Mělníka vychovatelka

Puls

Lenivá

Křížovka
o knihu
Němec.zkr.
vrchníAkvarijní ryba Domácí zvíře pro
ho celního SPZ Vyškova
inspektora

Dort skládaný z piškotů
Zkamen. živice stromů

Otčina

1. DÍL
TAJENKY
Dětský
pozdrav
Řím. čísly
999

Slovensky
jiná

Lék proti pálení žáhy
2. DÍL
TAJENKY
Podpis
anonyma
MPZ čes.
letadel

Kocouři
(nářečně)

Citoslovce
povzdechu

Nemoc. odd.
(slang.)
Pouzdro
na šípy

Ničivý vítr

Vycpávkový
materiál
Užitková
rostlina

Hrob (knižně)
Anglický
astronom
MPZ aut
Libanonu
Domácky
Irenius

Trubka
Severští
paroháči

Modla

Ten i onen

Oteplit

Dvoustopé
vozidlo
Mořský korýš

Navíjet
Břišní bolesti

Proud

Porost
stromů
Evropský
veletok

Tělocvičné
nářadí
Docela
(nářečně)
Rozboj, rozstřel (sport.)
Název značky síry

Jihoamerický
veletok

AUTOR: František Krejča

Beran 21. 3. – 20. 4.
Naděje, že vaše kroky,
kterými chcete doběhnout konkurenci, nevyjdou najevo, je marná. Sledují vás ostřížím
zrakem. Spolehlivě je zmatete tím, že
o svých plánech budete mluvit otevřeně
a hodně nahlas. Ti, co mění práci nebo
se připravují na zkoušku, mohou počítat
s dobrými výsledky. O víkendu odpočívejte. I na horách si nechte čas pro sebe.
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Tur

Bitvy

Značka našeho
diaprojektoru

Kterážto

Duhovka

Lakomec
(přenes.)

Tajenka křížovky č. 32: „... nový klobouk, tak mi řekni!”
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 32 je pan Jindřich Gryc z Českého Těšína.
Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Nowoczesne „Dębieńsko”

Także w tym roku turniej będzie międzynarodowy, gdyż zgłosiła się już pierwsza drużyna z Polski.
W roli kapitana poprowadzi ją wielokrotny uczestnik turnieju, Henryk Skutela (na zdjęciu).

Znów międzynarodowo

W jakich branżach wykorzystywał pan
swoje przygotowanie zawodowe przede
wszystkim?
Moja historia zawodowa jest całkiem
bogata. Z wykształcenia jestem inżynierem budowlanym i przez pierwszych
kilka lat po szkole projektowałem mosty. Potem jednak odkryłem przemysł
wydobywczy w Afryce Południowej i jego ogromny rozmach stał się dla mnie
dużym magnesem. Do początku lat 80.
ubiegłego wieku pracowałem w dziale inżynieryjnym spółki General Mining Union Corporation w Afryce Południowej i od tego czasu poświęcałem
się budowie infrastruktury górniczej
od strony projektowania i postępowania projektowego. Większość doświadczeń zyskiwałem z eksploatacji platyny,
pracowałem jednak także na wydobyciu złota, manganu, miedzi i uranu. W
spółce AMCI zapoznałem się z problematyką eksploatacji złota w Mozambiku. Nie zajmuję się jednak planowaniem wydobycia, moja specjalizacja to
infrastruktura projektów. Posiadam dużą praktykę w budowaniu kopalni – w
czasie swej kariery w Afryce Południowej współpracowałem przy realizacji 15 do 20 kopalń, a na mniejszą skalę również przy projektowaniu zakładów przeróbczych. Tutaj jestem po to,
żeby wybudować infrastrukturę, która
umożliwi efektywną eksploatację węgla
w Dębieńsku.

Zgłoszenia na Horník Bowling Cup są przyjmowane do 24 września

HBZS, OKK, Green Gas) lub ﬁrm zewnętrznych: Alpex PBG, Pol-Alpex, Carbokov,
Polcarbo, CZ Bastav, VOKD, THK Čechpol,
Prohand CZ, WPBK-BIS CZ, TKBČ, Kardo.
W razie dobrego wyniku w rundach eliminacyjnych, drużyna OKD może zagrać w ﬁnałach Open i OKD.
Turniej jest przeznaczony dla nierejestrowanych graczy starszych 18 lat. Drużyny są czteroosobowe, w razie nieobecności jednego z graczy zagrać mogą trzy
osoby. Rezultat drużyny stanowi suma wyników trzech najlepszych graczy; najsłabszy wynik jest skreślany. Opłata startowa
płatna podczas rejestracji w kręgielni wynosi 400 koron od drużyny.
Zgłoszenia są przyjmowane do poniedziałku 24 września. Blankiet zgłoszeniowy można znaleźć na łamach „Horníka“,
bądź w wersji elektronicznej na www.ihornik.cz – tam opublikowano także szczegółowy regulamin. Wypełnione blankiety
można przesyłać pocztą e-mail pod adresem kvetoslava.frankova@okd.cz lub pocztą pod adresem redakcji.
bk

Tłumy ludzi na Dniu Górnika
Ładna pogoda, fantastyczny program, rekordowa liczba gości...

Co jest pana zdaniem w rozwoju kopalni
najtrudniejsze?
Szczególnie w przypadku eksploatacji
głębinowej wchodzi w grę cały szereg
niewiadomych. Chodzi o czynniki, których nie można zidentyﬁkować wcześniej, niż dotrzemy na miejsce. Chodzi
na przykład o właściwości górotworu
czy stan wód podziemnych. Budowa-

liśmy na przykład kopalnię na pustyni
Kalahari w Namibii. Pytałem techników, z jakimi ryzykami wody podziemnej należy się liczyć przy głębieniu szybu. Oni pracowali tam już od kilku lat i
kiedy pytaliśmy ich o to, tylko się śmiali: „To pustynia, tu nie ma wody!”. Tylko że kiedy zaczęliśmy drążyć szyb, spędziliśmy dwa i pół miesiąca na próbach
przedostania się przez artezyjskie pokłady wodonośne. W jednej chwili wyglądało na to, że staramy się wypuścić
zaporę i odwrócić bieg rzeki! To przykład niewiadomej w górnictwie. Po prostu nigdy dokładnie nie wiadomo, czego należy się spodziewać.

Jak różni się otwieranie kopalni tutaj i w
Afryce Południowej?
Różni się minimalnie. Jeśli dotrzymamy właściwą procedurę, postawimy
na swoim. Jedyną istotną różnicą jest
środowisko prawne. Gdziekolwiek w
świecie są potrzebne zezwolenia ekologiczne od urzędów. Z praktyki mogę powiedzieć, że w Polsce jest ochrona środowiska bardzo normatywna.
Zanim otrzyma się zezwolenie na wydobycie, należy uczynić szereg kroków. W porównaniu z tym, na przykład w Tanzanii proces ten nie jest na
tyle skomplikowany. Tak czy owak,
zezwolenie jest potrzebne. Jednak
NWR i tak zawsze stosuje się do zasad
Equator Principles, zatem nawet w razie, że właściwe przepisy tego nie wy-

magają, spółka ogranicza wpływy na
środowisko.

Porusza się pan w środowisku, które jednak różni się od tego, do jakiego był pan
przyzwyczajony. Jakie doświadczenia z
kopalni OKD potraﬁł pan wykorzystać?
W gruncie rzeczy przez pryzmat wydobycia różnice między różnymi miejscami są niewielkie. Ludzie z OKD znają swoje działania lepiej niż ktokolwiek
inny, a dodatkowo wynajęli niemiecką
spółkę, która intensywnie pracowała nad poprawą efektywności w kopalniach OKD. Staramy się od samego początku stosować te najlepsze metody,
żeby w Dębieńsku powstała na wskroś
nowoczesna kopalnia. Mamy nadzieję, że osiągniemy tutaj tak samo wysoki
pułap, na jaki wspięła się OKD.
Rodzinę zostawił pan w Afryce. Jak dzieli
pan swój czas między Polską i Afryką Południową?
Tutaj jestem przez osiem do dziesięciu
tygodni, po czym wyjeżdżam do domu,
to znaczy do Pretorii, na czternaście
dni. W mej branży jest taki tryb całkiem
powszechny. Kiedy jestem tu, chętnie
zagram w golfa. Miejscowa kuchnia naprawdę mi smakuje, wybór ogranicza
jedynie fakt, że nie jestem miłośnikiem
czosnku. Chwilowo mieszkam w willi
w Ostrawie, ale poszukuję już jakiegoś
odpowiedniego mieszkania w Rybniku.
Open Mine

Brać górnicza nie zapomina swych kolegów
FOT. Radek Lukša

STARZICZ – Jakkolwiek były tegoroczne centralne obchody święta górników w
Karwinie rekordowe, Dzień Górnika zorganizowany przez Kopalnię „Pasków” tydzień
później w Starziczu co najmniej im dorównał. Na miejscowym boisku pojawiło się –
według skromnych szacunków – dwa razy więcej gości niż zwykle, zabrakło miejsc
parkingowych, a przejazd przez przez gminy Starzicz i Chlebowice nastręczał nie lada trudności. Przy wejściu na obchody
ustawiały się przez cały czas długie kolejki, podobnie jak przy stoiskach z jadłem
i napojami. Organizatorom musieli pomagać ludzie z zakładowej stacji ratownictwa
górniczego. Program, zdaniem uczestników najlepszy w historii, uzupełniło wiele atrakcji dla dzieci oraz stoisko Fundacji
OKD. Zaprezentowało się także Stowarzyszenie Obywatelskie „Święta Barbara”, na rzecz którego zebrano 52 845 koron. Dzień Górnika 2012 cieszył się takim
rozgłosem, że z jednego wesela czmychnęła panna młoda, by zdążyć na koncert
Tomáša Klusa...
uzi

Dyrektor projektu NWR Karbonia Rodney Voigt podczas rozmowy dla magazynu „Open Mine”.

Zabawa na sto dwa – takie były tegoroczne obchody Dnia Górnika w Starziczu.

KARWINA – W ramach obchodów Dnia Górnika
uczcili w czwartek 6 września pod pomnikiem ofiar
górniczego trudu na Rynku
Uniwersyteckim w Karwinie pamięć kolegów, którzy
zginęli podczas wykonywania swego zawodu, czołowi przedstawiciele spółki węglowej OKD, kopalń,
Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego (HBZS),
górniczych związków zawodowych, miasta Karwiny. Wartę honorową zaciągnęli członkowie kół
umundurowanych górników, zagrała orkiestra dęta

FOT. Bogusław Krzyżanek

OSTRAWA – Kto skrupulatnie przegląda
strony „Horníka“, na pewno już wie. Także
w tym roku odbędzie się popularny turniej
bowlingowy – Horník Bowling Cup 2012.
Rozgrywki jedenastej edycji turnieju startują w sobotę 6 października, druga runda
odbędzie się w sobotę 20 października, ﬁnały zaplanowano na 3 listopada. Co istotne, zmieniają się trochę reguły turnieju.
Przede wszystkim nie będzie dwu grup
– złotej i srebrnej, i nie będzie półﬁnałów.
W każdej kręgielni w Karwinie, Hawierzowie i Ostrawie zostaną rozegrane dwie
rundy eliminacyjne, po których awansują
do ﬁnałów dwie drużyny z najwyższą sumą
punktów z obydwu rund. W razie zgodnej
ilości punktów awansują wszystkie drużyny ze zgodnym wynikiem.
Pozostałe postanowienia regulaminu
pozostają bez poważniejszych zmian. Turniej rozgrywany będzie w ramach dwu kategorii – OKD i Open. W kategorii Open
startują wszystkie zgłoszone drużyny, w
kategorii OKD – ekipy skompletowane z
pracowników OKD (włącznie z VOPJ SC,

CZERWIONKA – Nową akwizycją NWR
Karbonii, polskiej spółki siostry OKD,
został pod koniec kwietnia inżynier
budowlany z wykształcenia, a obecnie górnik z krwi i kości Rodney Voigt.
Sprawie przygotowań do otwarcia kopalni „Dębieńsko”, wyrastającej mniej
więcej 50 kilometrów od Karwiny, poświęcać się będzie z pozycji dyrektora
projektu. Wyzwania i swe bogate górnicze doświadczenia opisał w rozmowie
przygotowanej do jesiennego numeru
magazynu spółki New World Resources – „Open Mine“.

FOTO: Open Mine

FOT. Bogusław Krzyżanek

Fragmenty rozmowy z dyrektorem projektu NWR Karbonia Rodney Voigtem dla „Open Mine“

Uczestnicy uroczystości wspomnieniowej w Karwinie.

„Májovák“, wystąpiły mażoretki „Juventus“.
„Górnictwo zawsze było i
nadal będzie związane z naturą. Ta z jednej strony oddaje
nam swe bogactwo, z drugiej
strony potraﬁ być nieubłagana” – mówiła dyrektor ekonomiczna i personalna OKD
Jarmila Ivánkowa. „To, że my,
uczestnicy dzisiejszej uroczystości wspomnieniowej, przypominamy sobie górniczą
współnależność i odpowiedzialność, ma duże znaczenie.
Ponieważ solidarność braci
górniczej to to, co czyni tę pracę, która jest ciężka i czasami
bezlitosna, piękną”.
bk
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Na Bezpečnostně právní akademii
vyučují odborníci s dlouholetou praxí
„Žákům ZŠ nabízíme dva čtyřleté maturitní obory, absolventi učebních oborů mohou získat maturitu ve tříletém nástavbovém studiu,” říká ředitel školy Ctirad Skopal
Jak dlouhou tradici škola má?
Škola vznikla v roce 1992, v letošním roce tedy slaví své 20. výročí. U této příležitosti došlo i ke změně názvu, Střední
odborná škola ochrany osob a majetku
Ostrava se stala Bezpečnostně právní
akademií.

Během studia organizujeme exkurze
na odborná pracoviště budoucích
zaměstnavatelů. V rámci praktické
výuky žáci absolvují specializované
kurzy (branný, střelecký a horolezecký), je jim k dispozici bohatě vybavená
laserová střelnice, která slouží pro výuku i zájmovou činnost.

Které obory se na škole vyučují?
Pro žáky ZŠ nabízíme dva čtyřleté
maturitní obory v denním studiu –
Bezpečnostně právní činnost a Veřejnosprávní činnost. Absolventi tříletých učebních oborů u nás mohou
získat maturitu ve tříletém nástavbovém studiu oboru Bezpečnostní
služby, a to v dálkové nebo distanční formě.

Kdo patří k partnerům školy?
V odborné rovině jsou to již zmiňované
bezpečnostní složky a úřady, jsme také
partnerskou školou dvou významných
vzdělávacích institucí, a to Univerzity
obrany v Brně a Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava.

Budova školy v Ostravě-Michálkovicích.

Co může škola nabídnout svým budoucím žákům?
Především nám jde o kvalitní výuku opírající se o moderní technické vybavení.
Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory s ozvučením, ve dvou třídách využíváme interaktivní tabule. Žákům je
k dispozici elektronická knihovna, která
kromě textových podkladů k učivu obsahuje i prezentace, otázky, testy, fotograﬁe a internetové odkazy. Žáci ji využívají
nejen ve výuce, ale i při domácí přípravě.

Střelecký kurz.

95/33-X/12

Jaké další školní i mimoškolní aktivity
škola vyvíjí?
Velmi oblíbené jsou poznávací zájezdy
v rámci ČR, ale také v zahraničí (Anglie, Francie, Itálie, Skotsko). Žáci mají
možnost zařadit se do některého z oddílů Školního klubu (např. střelecký
klub, Jiu-jitsu a další). Mohou se zapojit do různých školních i meziškolních
soutěží, pravidelně na škole organizujeme kynologické dny. V letošním roce
budeme pořádat střeleckou soutěž žáků ZŠ.
Během své existence jsme realizovali několik grantových projektů ﬁnancovaných Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.

FOTO: BPA

Jaké uplatnění mají absolventi školy?
Absolventi oboru Bezpečnostně právní
činnost a Bezpečnostní služby se mohou uplatnit u městské a obecní policie, u celní správy, u vězeňské a justiční stráže, v soukromých bezpečnostních službách, event. u Policie ČR.
Absolventi oboru Veřejnoprávní činnost najdou uplatnění v administrativě
ve státní správě a samosprávě, ale také
v ekonomických pozicích nebo v oblasti realit.
Všichni
mohou
samozřejmě
pokračovat v dalším studiu na vysokých
školách (směr právnický, pedagogický,
ekonomický, tělovýchovný).

V čem je vaše škola nezaměnitelná, čím
je pro žáky atraktivní?
Zajímavé jsou hlavně odborné předměty (právo, kriminalistika, kynologie, realitní činnost a další), které vyučují odborníci s dlouholetou praxí. K nejoblíbenějším předmětům však patří hodiny
speciální tělesné výchovy, kde se žáci
naučí základům sebeobrany.
PR

Vystoupení žáků na školním plese.

území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče, o uspokojování potřeby
ochrany a rozvoje zdravých životních
podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Zdravotnictví
Význam zdraví a zdravotního stavu
člověka se tradičně ocitá na nejvyšších
příčkách žebříčku hodnot. Tato skutečnost je dána především samotným

Horník Bowling Cup startuje 6. října
Přihlášky přijímáme do pondělí 24. září

OSTRAVA – Všem amatérským zájemcům nad 18 let – neregistrovaným ani neevidovaným v České bowlingové asociaci
– 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 sta tisíce 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,
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“ a přihlášku najdete na www.ihornik.cz. Zašlete ji na: kvetoslava.frankova@okd.cz, nebo v tištěné podobě
na adresu: redakce Horník, Prokešovo nám.
6, 702 00 Moravská Ostrava.
Uzávěrka příjmu přihlášek je 24. září.
Každý účastník obdrží při zahájení prvního kola soutěže (6. 10.) originální bavlněné tričko.
Účastníkům turnaje doporučujeme, aby
si registraci či evidenci ověřili na oﬁciálních stránkách ČBA (www.czechbowling.cz).
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
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)

speciﬁkem zdraví a jeho důležitostí pro
lidský život. Zdravotní stav a kondice
jsou mnohdy nezbytnými podmínkami
pro realizaci vybraných životních cílů
a aktivit.
Zdravotnictví
Moravskoslezského
kraje netvoří pouze nemocnice, ale jedná se o širokou síť lékařů primární péče,
ambulantních specialistů, lékáren, domácí zdravotní péče, dopravní zdravotní
služby, léčeben dlouhodobě nemocných,
odborných ústavů, dětských léčeben
a lázní. Důležitou roli v tomto systému
hraje zdravotnická záchranná služba.

K dosažení kvalitní a komplexní zdravotní péče je nezbytná vzájemná spolupráce všech uvedených
složek.
Zdravotnická péče má stránku medicínskou, ale i právní. Krajský úřad Moravskoslezského kraje poskytuje v rozsahu svých kompetencí konzultační
a metodickou pomoc občanům, zdravotnickým zařízením, zdravotnickým
pracovníkům a obcím.
Kraj vede platovou a personální
agendu ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, připravuje ná-

vrhy platů a odměn ředitelů, zabezpečuje výběrová řízení na funkce ředitelů
zdravotnických zařízení, v nichž je zřizovatelem, zabezpečuje ve spolupráci
s odborem ﬁnancí plynulé ﬁnancování
zdravotnických zařízení, provádí rozbory efektivního vynakládání ﬁnančních prostředků na oblast zdravotnictví, připravuje podklady ke smlouvám
svých zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami, provádí controlling vykazované zdravotní péče
ve zdravotnických zařízeních, jež má
ve své působnosti.
PR

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA,
státní podnik SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA
LÁZEŇSKÝ A REGIONÁLNÍ PODZIMNÍ DEN a HORNICKÉ SLAVNOSTI
22. ZÁŘÍ 2012
10.00
Průvod - Hornická kapela Dolu Darkov
Stonava a mažoretky DIXI (mistryně
Evropy) – Směr od Horního parkoviště
k Hudební hale
10.30
Slavnostní zahájení ředitelem lázní
náměstíčko před hotelem Džbán
10.45 – 11.15
vystoupení Hornické kapely a mažoretek DIXI – náměstíčko před hotelem
Džbán
11.30 – 12.30
Vernisáž výstavy a beseda o dolování
na Jesenicku: „Když zde žili ještě permoníci“ – moderuje p. Michalus
•Prezentace regionální značky „JESENÍKY originální produkt“ – MAS Hrubý Jeseník, Bc. Zuzana Metelková
•Geopark Jeseníky - MAS Hrubý Jeseník, Bc. Ivana Metelková – Hudební hala

11.30 – 13.30
Prezentace lázní v zasedací místnosti
Ředitelství a v přijímací kancel.

17.30 – 18.30
Vystoupení pěveckého sboru města Vrbna p. Pradědem –Hudební hala

Prezentace měst:
BRUNTÁL – ve stánku před Hudební halou
RÝMAŘOV – ve stánku u Letních lázní
GLUCHOLAZY – v podloubí před Libuší

19.30 - 24.00
Taneční večer - DISKOTÉKA - Hudební hala

14.00 – 15.00
„To nejkrásnější z Jeseníků“
fotograﬁcká prezentace CHKO Jeseníky spojená s diskusí – vedoucí Správy
CHKO Jeseníky Ing. Michaela Pruknerová
a Mgr. Petr Šaj – Hudební hala
15.15 – 16.15
Procházka Karlovou Studánkou od láz.
domu LIBUŠE s průvodkyní v historickém
oblečení (za příznivého počasí)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Od 10.00 hod.
„Lesy ČR pro děti“ – hřiště u školky
Artisti na chůdách, Cirkus trochu jinak,
Zábava všude kam se podíváš
Jarmark: tradiční řemesla, dřevěné hračky, perníčky, malované sklo, svíčky…
Po celý den můžete ochutnávat hornické
speciality ve všech restauracích obce.

16.30 – 17.15
Kahancové tance – vystoupení krojované
skupiny ze Zlatých Hor – Hudební hala

VŠECHNY LÁZEŇSKÉ HOSTY A NÁVŠTĚVNÍKY
KARLOVY STUDÁNKY A ŠIROKÉHO OKOLÍ SRDEČNĚ ZVEME
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OSTRAVA – Na podzim letošního roku
se uskuteční volby do krajských zastupitelstev. V minulosti tyto volby občané
většinou ignorovali, veřejnost neuměla posoudit jejich důležitost. Nyní by se
měla situace vzhledem k současné politické situaci zásadně změnit.
Kraj je veřejnoprávní korporace,
svým jménem vystupuje v právních
vztazích a nese odpovědnost, která
z nich vyplývá. Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady
a zvyklostmi o komplexní rozvoj svého

SML-SC-2012

Proč jít ke krajským volbám (1)

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

Svými kousky zaujali teenagery

Bistro Esíčko
bude provozovat
ONKO pomoc

V Orlové, Ostravě a Karviné se představili mistři footbagu, freestyle fotbalu a break dance

Tyto malé sporty jsou
perfektní pro duševní
i fyzický rozvoj mládeže.
Představili se v ní profesionální hráči,
mistři světa, Evropy, České republiky,
kteří se účastní závodů a exhibicí doslova po celém světě. Tentokrát se v rámci
projektu s názvem Dělej něco! věnovali především dětem a teenagerům. My
jsme byli u toho v Orlové na hřišti u Klubu Spirála. Tanečníci a žongléři uváděli
v údiv svou šikovností, rychlostí, kreativitou, fyzickou kondicí...
„Já bych to s tím kopačákem zkusil,”
osmělil se asi desetiletý klučina. „A můžu i já?” přidal se jeho kamarád.
„Tak pojďte, kluci, vždyť kvůli vám
jsme tady,” vřele je pobídl je Lucaso,

KARVINÁ – Jména dvou karvinských
neziskových organizací pomáhajících
onkologickým pacientům, které jsou
podporovány Nadací OKD, byla nedopatřením zaměněna v čísle 32 ve článku
o beneﬁčním koncertě. Ten se konal pro
obecně prospěšnou společnost ONKO
pomoc Karviná. Ta také bude provozovatelem Bistra Esíčko, kde najdou práci nemocní s rakovinou či další hendikepovaní lidé. Na projekt obdržela ONKO
pomoc od Nadace OKD částku 300 tisíc
korun a dalších 108 784 vynesla beneﬁce samotná. V bistru v Mizerově, prvním
svého druhu ve městě, by chtěli podle
zástupkyně sdružení Blaženy Monczkové zaměstnat během příštího roku okolo desítky lidí.
uzi
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(Lukáš Škoda, mistr ČR 2010 ve freestylu). Kluci se snažili, naslouchali radám, zkoušeli s míčem žonglovat... zábava jako hrom, ale nic jednoduchého.
„Já dělám freestyle šest let, poslední dobou se však více věnuji organizaci turnajů – jak místních, tak evropských či
celosvětových,” prozradil nám Lukas.
A projekt Dělej něco? „Tak s touto myšlenkou přišel Dextr (Jan Struš) známý
v celém free světě. Před dvěma lety jsme
byli na jednom festivalu a tam o naše
sporty projevily velký zájem děti, které
se to chtěly naučit. A tak nás napadlo
učit je systematicky. Nadace OKD nám
vyšla vstříc, podpořila náš projekt a díky ní jsme tady,“ upřesňuje Lucaso.
Náročnost projektu umocňuje fakt,
že jeho příprava trvala půl roku. Parta
špičkových sportovců ve třech dnech
na třech místech rozbalila své nádobíčko (vybavení k tréninku), pustila pohodovou hudbu, přichystala občerstvení
a spustila svou show. Mládež obdivně
přihlížela, mnozí si triky zkoušeli a ti
nejšikovnější dostali nabídku k účasti ve skupině Crew. Co obnáší? Kromě
obdrženého trička projektu Dělej něco!
možnost dalšího rozvoje talentu.
„Pro každého člena skupiny Crew vytvoříme tréninkový proﬁl na našem webu www.delejneco.cz, v dalších týdnech

ORLOVÁ – Laik žasne, odborník se diví!
Co všechno se dá dělat s kopacím míčem, malým míčkem vyrobeným z hadrů či kůží (hak) nebo také s vlastním
tělem. Freestyle fotbal, footbag (hakisak), break dance jsou nová sportovní
odvětví, při kterých uvedených nástrojů
používají mistři těchto „řemesel“. V akci je bylo možno vidět pohromadě v pátek v Orlové, v sobotu v Ostravě a v neděli v Karviné, a to také díky Nadaci
OKD, která zajímavou show podpořila.

Hasiči pořádali
den záchranářů

Zájemci si mohli v průběhu dne vyzkoušet disciplíny freestyle fotbal, footbag a break dance.
a měsících budeme s každým komunikovat prostřednictvím facebooku a youtube. Instruktor připraví triky a doporučení, společně budou sdílet instruktážní videa a fotky. Ti nejšikovnější budou
od nás dostávat nejen podporu, ale i pozvánky na akce,” vysvětluje Lucaso.
„Tyto malé sporty jsou perfektní pro
duševní i fyzický rozvoj mládeže. Jed-

nak jsou hodně o koncentraci a navíc
jsou ﬁnančně nenáročné. Instruktoři,
kteří přijeli, jsou světová špička, profíci,
ale zároveň normální kluci, proto teenagery z našich sídlišť jistě zaujali a pro
mnohé z nich, jak doufám, to nebyla zábava jen na jedno odpoledne,“ hodnotil
akci ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

VRATIMOV – Hasiči profesionální i dobrovolní z Vratimova, Šenova, Řepiště,
Sedliště a Horní Datyně, státní policisté, městští strážníci, zdravotníci se Záchranného týmu Českého červeného
kříže, ostravský Klub vojenské historie,
motoristické organizace ABA a BESIP.
Takové bylo obsazení na druhém ročníku „Dne záchranných složek“ na Radničním náměstí.

Josef Lys

Co je co
FOOTBAG:
FOOTBA
AG: Tento stále populárnější
populárnější sport baví mladé lidi po celém světě.
světě K hraní je třeba mít
míček (hak) sešitý z panelů látky či kůže, boty, trochu místa a dva kamarády. Hak se při hře posílá v kruhu za pomoci všech částí těla kromě rukou, přičemž nesmí spadnout na zem.
FREESTYLE FOTBAL: Nové odvětví fotbalu, které využívá kreativitu hráčů spojenou s technikou a citem pro míč. Mnoho lidí si pod pojmem freestyle fotbal představí především
žonglování různých částí těla, které znají od Ronaldina, Ronalda, Ibrahimoviče. Diváci jsou
uneseni, když je vidí, jak při rozcvičce trénují svou techniku. Avšak ve freestyle fotbalu jde
o něco jiného. Základem je žonglování, zásadní je ale kreativita a fantazie.
BREAK DANCE: Tanečně-sportovní disciplína je jednou ze základních částí kultury hip
hopu, jejími hlavními předpoklady jsou cit pro hudbu a rytmus. Každý tanečník a tanečnice má vlastní styl a taneční prvky. Tanec vyžaduje značnou dávku fantazie.
Jednotlivé disciplíny předváděli ti nejlepší z České republiky a jedni z nejlepších na světě.

Představil se i Záchranný tým.

Děti ošetřovaly pohádkové bytosti

„Letos jsme díky stotisícové podpoře
od Nadace OKD dělali patřičnou propagaci a dorazilo nám nejméně dvakrát tolik lidí, co vloni. Přibližně pět tisícovek,“
zhodnotil Rostislav Honus, člen výboru
Sboru dobrovolných hasičů Vratimov.
Smyslem akce podle něj bylo představit práci složek Integrovaného záchranného systému nejen malým, ale i dospělým obyvatelům.
Několikahodinový program, v němž
nechyběly dynamické ukázky zásahu policie a strážníků, výstava historické hasičské techniky či škola resuscitace u sanitky Záchranného týmu s logem
NOKD, doplnil koncert Pavla Dobeše
a vystoupení Rudy z Ostravy. „Pokud budeme pořádat tuto akci znovu, nezapomeneme tentokrát pozvat i báňské záchranáře,“ poznamenal Honus.
uzi

Červený kříž ve Frýdku-Místku předal i spoustu plyšáků pro azylové středisko a Dům dětí a mládeže

Bořek Stavitel se poranil na předloktí.

na ruce. Naštěstí byly přítomny dobré dvě
stovky dětí, které se vystřídaly při jeho záchraně. Jak správně postupovat jim radili
členové Oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK), v jehož režii a také
za podpory Nadace OKD se uskutečnil
druhý ročník „Pohádkové první pomoci“.
Ošetření se dočkala také Červená Karkulka pokousaná na předloktí vlkem, Ježibaba, která po vhození Jeníčkem a Mařenkou do pece v Perníkové chaloupce
utrpěla popáleniny na dlaních, také Čert
(zlomenina předloktí) a Káča (po pádu
z rohatého zad se odřela) či Sněhurka
dusící se jablkem. Vodník lidi netopil, ale
dával rady, jak zachraňovat tonoucího.
„Šípková Růženka byla po píchnutí se
o trny v bezvědomí, ale se zachovanými
životními funkcemi. Ani princův polibek
nepomohl. Děti vyzkoušely, že dýchá
a má pravidelný tep, uložily ji do stabilizované polohy a volaly rychlou zdravotnickou pomoc,“ líčila Tereza Skalická
z ČČK.
Díky grantu od Nadace OKD podle ní
mohli dobrovolníci zorganizovat netra-

diční kurz první pomoci pro děti i dospělé ve větším měřítku než vloni. „Měli jsme
lepší propagaci, pořídily se také odměny a drobné dárky pro děti,“ vysvětlovala
s tím, že součástí programu bylo i předání

sbírkou získaných plyšáků pro frýdecko-místecký Azylový dům Sára a vratimovský Dům dětí a mládeže. Hraček bylo tolik,
že s nimi musel pomoci i Vladislav Sobol
z Nadace OKD.
uzi

Ježibaba si v peci popálila obě dlaně.

S hračkami pomohl i zástupce NOKD.

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

FRÝDEK-MÍSTEK – Bořek Stavitel řezal
v sobotu 8. září v sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku pilou dřevo tak
„šikovně“, že z toho měl ošklivou ránu

Dynamické ukázky zásahu strážníků.
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Radim Chudoba měl nabídky, ale zůstal v HCB
KARVINÁ – Nejlepším karvinským střelcem nedělního zahajovacího utkání nové sezony
mezi celky Frýdku-Místku a HCB
OKD (31:32) byl Radim Chudoba (na snímku). Navíc zařídil vítězný gól svého mužstva a Baník
tak zahájil novou sezonu vítězstvím.
Naposledy v zahajovacím utkání nebodoval přesně před deseti lety v roce 2002,
shodou okolností ve Frýdku-Místku. „Ten
zápas byl náročný už jen z toho důvodu, že
byl první. Na začátku sezony ještě mužstva
pociťují určitou nesehranost, tedy i my. Jinak ale utkání probíhalo ve vysokém tempu, vedlo se maximálně o dva góly, bylo to
dramatické. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ usmíval se po zápase Radim Chudoba.

FOTO: Ivo Dudek

Vítězný gól jste dal vy. Cítíte se jako hrdina zápasu?
To ne, o úspěšný výsledek se zasloužili všichni. Na mě holt vyšla poslední akce.

Slavomír Mlotek (vpravo) byl ve Frýdku-Místku jedním z ofenzivních tahounů mužstva.

Házenkáři otevřeli sezonu
lali i jakousi „přestavbu“ struktury klubu, do vedení se dostali noví lidé, včetně
současného předsedy klubu Romana
Faráře.
Proto se od nich v letošní sezoně nečekají zázraky. „Začínáme zase od nuly,
s čímž korespondují i naše cíle. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že karvinská házená má určitý kredit a místní fanoušci jsou zvyklí na úspěchy. Uděláme
vše pro to, abychom je nezklamali a rádi
bychom je pozvali na naše domácí zápasy. S jejich podporou bychom mohli být
doma tradičně silní jako v minulosti,“
poznamenal v úvodu ročníku 2012/13
Farář, karvinský klubista a patriot.
Baníkovci ve Frýdku-Místku naznačili, že by to jít opravdu mohlo. I s tý-

mem, který nemá přehnané ambice. „Ty
dva body jsou pro nás velkým povzbuzením do pokračování soutěže i do další
práce. Už teď se těšíme na Plzeň,“ konstatoval trenér Michajlík.
Těší se jistě i samotní fandové. V akci
mohou vidět jednoho z favoritů letošní
sezony. Západočeši v létě posílili a hodlají se vrátit na medailové posty.

OLOMOUC – Mládežnickým výběrům fotbalového
MFK OKD se rozhodně daří
lépe než prvnímu týmu
mužů. Velmi dobře hrají
vedle dorosteneckých celků
i ty žákovské. Patnáctka
si naposledy přivezla
cennou remízu 1:1 ze hřiště
olomoucké Sigmy, a poté
v týdnu vypráskala doma 5:0
jiný klub z Olomouce - HFK.
Pozadu nezůstává ani tým
U14. Zatím je pátý. Jak vidno, družstva trenérů Laslopa
a Špičky jsou na sezonu
připravena výborně a měla
by se znovu pohybovat v první pětce tabulky nejvyšší
soutěže.
mar

Martin Ruščin

HCB OKD – Plzeň
2. kolo extraligy mužů
Kdy: sobota 15. září
Kde: hala STaRS
V kolik: v 18 hodin

Damian už jezdí na tréninky sám

Damian Gabrysiak (v zeleném) v blízkosti domova nenašel tak kvalitní podmínky pro fotbal, a tak zamířil před čtyřmi lety do Karviné.

ci a jdu spát. A tak přibližně
vypadá můj den,“ přibližuje
sedmnáctiletý hráč. Na trénink i zápasy v Karviné se vždy
těší. „Je tady dobrá parta, každý se chce zlepšovat, každý má
svůj sen, takže na tréninku odvádí sto procent. To nás všechny žene kupředu,“ podotýká.
I on má svůj cíl? „Jasné,“
předkládá svou nejčastější
odpověď. „Nad konkrétním
cílem jsem zatím do detailu nepřemýšlel, ale postupně bych se rád prosadil mezi
muži a taky se dostal s klukama do vyšší soutěže,“ říká.
A co třeba reprezentace?
„Zatím jsem byl jen ve slezském výběru. Klasická reprezentace mě míjí. Pro polské
trenéry jsem neviditelný. Spíš
sledují hráče v Polsku,“ konstatuje Damian.
To se ale může změnit. V týmu U19 má kamaráda Jakuba
Legierského a ten už je členem
mladé polské reprezentace nějaký ten pátek. „Kuba je talent.
Jeho sledují. Je pravda, že tady
už polský trenér byl, tak možná, že šance existuje,“ nechává
si otevřená dvířka do národního týmu.
luk

Právě Plzeň k vám přijede v sobotu.
A nejspíš v roli favorita, nebo ne?
Asi ano, soupeř slušně posílil, hlavně
na spojkách. Letos bude bojovat nahoře.
Zřejmě nás čeká pravý domácí křest. Budeme ale bojovat jako ve Frýdku a doufat,
že uhrajeme aspoň takový výsledek, jaký
jsme uhráli v prvním kole.
mar
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Koneckonců, z nedalekého Jastrzebia to má do Karviné asi dvacet minut autem.
„První dva roky mě ještě museli vozit do Karviné rodiče,
ale už mám řidičák, takže se
dopravím sám. V Polsku můžeme mít řidičské oprávnění
od sedmnácti,“ vysvětluje.
Den mladého fotbalisty vypadá přes týden zhruba stejně. „Do školy chodím doma, pak sednu do auta a jedu na trénink. Po něm zase
domů, dodělám si školní vě-

MONTÁŽ LPG
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u trenéra Laslopa mezi žáky,“
přibližuje polský záložník.
A jak vlastně přišel na to, že
právě Karviná disponuje v regionu nejlepším fotbalovým
zázemím pro mládež? „Taťka
jezdí různě po okolí, sleduje hráče a vyhledává talenty.
Má kontakty. On je totiž trenér, víte,“ nastiňuje Damian,
kdo mu „zařídil“ karvinské
angažmá. „Poznali jsme, že je
tady všechno na vysoké úrovni, i role trenérů. Proto jsem
tady,“ doplňuje.

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – V kádru fotbalového družstva MFK OKD
U19 najdeme i zahraniční hráče. Teprve sedmnáctiletý polský talent Damian
Gabrysiak je jedním z nich.
V sobotu pomohl zařídit
svou brankou vítězství svého týmu nad Vyškovem (2:0)
a karvinští chlapci tak zaznamenali pátou výhru v řadě.
Díky poloze Karviné v blízkosti česko-polských hranic
a také díky dobrému skautinku činovníků klubu MFK
OKD se v řadách mládežnických celků Karviné prohánějí za míčem i fotbalové naděje z Polska. Mají tak možnost
podpořit svůj fotbalový talent
v místě, kde jsou jim schopni zaručit adekvátní podmínky pro sportovní růst. Přesně
s takovým cílem zahájil svou
pouť mládežnickými výběry
MFK OKD dnes sedmnáctiletý Damian, odchovanec
Mosir Jastrebie-Zdrój.
„Jsem odchovanec Jastrebia, ale v patnácti letech jsem
odešel do Karviné. Jsou tady
výborné tréninkové podmínky, které jsem v blízkosti domova nenašel. Začínal jsem

V létě odešla z týmu spousta hráčů, vy
jste ale zůstal. Proč?
Ještě jsme se domluvili, že Karviné na dva
roky pomůžu. Taky jsem měl nabídky, konkrétně z Plzně, ale jsem doma a chci pomoct klubu v rozjezdu. Za dva roky už si ale
nějaké jiné angažmá chci vyzkoušet.
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Fotbalový MFK OKD nabízí možnost sportovního rozvoje i talentům z blízkého pohraničí

Přestože je vám jen 21 let, už patříte
mezi služebně nejstarší a sám abyste
pomalu mladším kolegům rozdával rady a zkušenosti...
Je to nezvyk. Teď je nás v týmu hodně
hráčů ročníků 1990, 91 nebo 92. Ale
mladí kluci už naznačují, že se s nimi musí počítat. Výhoda našeho užšího kádru je, že teď každý dostane šanci a pořádně si zahraje. Nominačka na zápas je
prakticky hotová bez prodlev (smích). To
může mladým v nabírání zkušeností jen
prospět.

FOTO: Ivo Dudek

Přijít v závěru o výhru, to by vás asi hodně mrzelo, že?
To určitě ano, výhra na začátku sezony vždy
hodně povzbudí. Ve Frýdku se nikdy nehraje lehce. Navíc ten závěr byl vypjatý. Hráli
jsme v oslabení, protože Marek Vančo dostal červenou kartu. Podle mě to ani nebyl
zákrok na červenou, maximálně na dvě minuty. Ale bylo to na samém konci zápasu,
tak šel ven. Naštěstí jsme to už ubránili.

Extraligoví hráči HCB OKD získali na úvod dva body v derby. V sobotu hrají s Plzní
KARVINÁ – I s novou, notně omlazenou sestavou dokázali házenkáři Baníku OKD Karviná urvat na startu nové
sezony dva body z horké půdy Frýdku-Místku. Vyhráli 32:31.
Trenér mužstva Daniel Michajlík,
rovněž nová tvář v klubu, mohl být spokojen a hráče za odvedený výkon pochválil. „Frýdek bude letos doma podobně silný jako třeba Hranice. Je to
nebezpečný protivník. Proto si vítězství
velmi vážíme. Je to pro nás skvělý začátek a hráčům je za něj třeba poděkovat.
Makali na sto procent,“ hodnotil spokojeně Michajlík.
Karvinští hráči jsou na prahu dalšího extraligového ročníku ve fázi přestavby mužstva. V letošním roce prodě-

Ale musely to být nervy...
Bylo to dvacet sekund před koncem, možná, že jsem střelu uspěchal, protože pak
jsme ještě museli patnáct sekund odbránit. Ale zaplať pánbůh mi to tam spadlo.

Start se tedy povedl, přestože
máte k dispozici nový tým. Jak
myslíte, že by to letos mohlo
fungovat?
Příprava naznačila, že by to
snad jít mohlo. Tým se sice obměnil, ale je to o souhře. Když si
dáme míč do kombinace a rozběhá se to, umíme zahrát. Postupem času se naberou i zkušenosti.

Volejte kdykoliv

www.gascar.cz
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