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DNES V HORNÍKU
Doma jsou na Staﬁíãi
STA¤Íâ Rik‰e? Velkoprostorové
vozy? Úklony? ZD 80? Mocnost?
Moc toho bylo, co pﬁekvapilo havíﬁe hlavního pﬁedáka Petra Zemana
po pﬁechodu z Dukly na Staﬁíã. To
ale bylo pﬁed více neÏ pÛldruh˘m
rokem, a nyní je rubáÀov˘ kolektiv
na Dole Paskov zcela „domestikovan˘“ a umí se odvdûãit.
str. 2

www.tydenik-hornik.cz

ãíslo

44

strana 6

Horník, jeden z nejÏádanûj‰ích oborÛ
Stﬁední ‰kola techniky a sluÏeb v Karviné otevﬁela dveﬁe, zájem pﬁedãil oãekávání

Uznání pro nejlep‰í
DARKOV Jan Mrozek, Petr
Zachar, Josef Hnát. To jsou jména
zamûstnancÛ Dolu Darkov, kteﬁí
byli v ãervenci, srpnu a záﬁí vyhlá‰eni nejlep‰ími pracovníky útvaru
v˘robního námûstka.
str. 2

Hlavní ceny o havíﬁinû
OSTRAVA Dvû persony v havíﬁsk˘ch kruzích dobﬁe zavedené
mají hlavní ceny z filmového festivalu Techné 2008 v Ostravû. Pﬁedseda KPHM Zdenûk Dombrovsk˘
získal „Cenu ing. Stanislava Vopaska“ a amatérsk˘ filmaﬁ a taktéÏ
ãlen klubu Ladislav BardoÀ „Ostravskou venu‰i“.
str. 4

Stolet˘ stále aktivní
KARVINÁ 100. narozeniny mûl
Maxmilián Cich˘ z Karviné-Ráje.
Kdo by ale ãekal v b˘valém havíﬁi
vetchého a nemohoucího staﬁeãka,
‰karednû by se zm˘lil. „Maxik“,
jak mu ﬁíkají kamarádi, totiÏ Ïije
naplno.
str. 7

Nadace OKD Bohumínu
BOHUMÍN Na v‰ech 1833 ÏákÛ
ve vûku od 6 do 15 ze v‰ech ‰kol
v Bohumínû má políãeno projekt
kulturnû vzdûlávací organizace K3.
Chce je zapojit do soutûÏení o
mûstû, kraji a regionálních zvlá‰tnostech se zvlá‰tním pﬁihlédnutím
na havíﬁinu. Tato aktivita nemohla
ujít pozornosti Nadace OKD, jeÏ
na její uskuteãnûní pﬁispûla ãástkou témûﬁ 73 tisíci korun. str. 11

V karvinské Stﬁední ‰kole techniky a sluÏeb se pﬁi odborné praxi vyuãuje i práce na obrábûcích strojích.
KARVINÁ (bk) Dvaatﬁicet uãeben, dvû laboratoﬁe pro teoretické
vyuãování a osm odborn˘ch uãeben
– tím v‰ím disponuje Stﬁední ‰kola
techniky a sluÏeb v Karviné. Kromû toho má jednadvacet dílen a
vlastní sváﬁeãskou ‰kolu pro praktickou v˘uku. Rozlehl˘ ‰kolní areál

je hned vedle úﬁadu práce. Îáci
posledních tﬁíd základních ‰kol a
jejich rodiãe si je mohli prohlédnout v rámci Dne otevﬁen˘ch dveﬁí,
kter˘ vedení ‰koly uspoﬁádalo ve
ãtvrtek 23. ﬁíjna.
V objektu ‰koly nechybí také
dvû tûlocviãny, posilovna a hﬁi‰tû.

Ubytování pro 54 pﬁespolních zaji‰Èuje Domov mládeÏe v prostorách
ubytovny Pﬁedvoj. Praxi uãni získávají na 138 pracovi‰tích v podnicích
a provozech podnikatelsk˘ch subjektÛ a organizací, mezi nimiÏ
nechybí závod âSA Dolu Karviná
a DÛl âSM.

FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

„Myslím si, Ïe v‰echny na‰e
uãebny reprezentují solidní standard, vybavení dílen elektro a sváﬁeãské ‰koly pak tento standard
hodnû pﬁevy‰uje,“ nabídl své hodnocení odborn˘ uãitel S·TaS Bohuslav Chowaniec.
Pokraãování na stranû 3

Bezpeãnost lidí je to nejdÛleÏitûj‰í
V podzemí testují indikaãní a detekãní pﬁístroj s optick˘m i akustick˘m alarmem
OSTRAVA Zv˘‰it bezpeãnost
horníkÛ v podzemí a zajistit také
vût‰í komfort pﬁi pracovní ãinnosti – to je zámûrem obmûny
ochrann˘ch pracovních prostﬁedkÛ v na‰em revíru. Tento proces,
kter˘ si vyÏádá zhruba pÛl miliardy korun, zaãal na ‰achtám letos
v rámci Programu optimalizace
produkce 2010 (POP ).
Lidé uÏ si vyzkou‰eli mnohé
novinky, vyjádﬁili se k nim, o
dodávkách nûkter˘ch nov˘ch pracovních pomÛcek uÏ bylo rozhodnuto, jsou na ‰achty dodávány ve
velkém. Jeden z ãetn˘ch pﬁístrojÛ
nové generace uÏ nûkolik mûsícÛ
testují revírníci v rubání i pﬁípra-

Star˘ typ pﬁístroje na mûﬁení
dÛlních plynÛ je na první
pohled rozmûrnûj‰í, tûÏ‰í a také
nároãnûj‰í na obsluhu.

vách. Jde o indikaãní a detekãní
pﬁístroj Dräger X-am 5000, kter˘
mûﬁí a hlídá v˘skyt Ïivotu nebez-

peãn˘ch plynÛ na ãelbách (CO,
CO2, CH4, NOx) a v porubech
(CO, CO2, CH4). Na kaÏdou ‰achtu jich bylo v ãervenci dodáno 20
kusÛ (celkem 160 ks). Pﬁedávce
pﬁedcházely kapacitní zkou‰ky
baterií, kalibrace ãidel, nastavení
alarmních mezí, pﬁíprava návodÛ
a za‰kolení obsluhy.
Kromû toho, Ïe Dräger X-am
5000 je v porovnání s dosud pouÏívan˘mi tûÏk˘mi a v˘raznû rozmûrnûj‰ími infoferometry a detektory
s detekãními trubiãkami minimalizován do rozmûru vût‰ího mobilního telefonu, dokáÏe stanovené hodnoty mûﬁit kontinuálnû, zazname-

návat a pamatovat si je a disponuje
rovnûÏ optick˘m i akustick˘m alarmem. To v‰e zvy‰uje kvalitu kontroly a bezpeãnost horníkÛ v podzemí.
Pokud se v prÛbûhu provozních
zkou‰ek pﬁístroje stoprocentnû
osvûdãí, do prosince leto‰ního
roku bude rozhodnuto o nákupu
dal‰ích tisícovky Dräger X-am
5000. TEXT A FOTO: Josef Lys

Dräger X-am 5000 má vlastní
pamûÈ a optick˘ i akustick˘
alarm.
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Do sluÏeb ‰achty dávají um a dovednosti
Ocenûní Nejlep‰í pracovník útvaru v˘robního námûstka získali dal‰í tﬁi pracovníci
DÒL DARKOV Shodit metrov˘
balvan uhlí z pﬁebíracího pásu na
úpravnû, protoÏe tak velk˘ kus materiálu nesmí do rozdruÏovaãe, není
Ïádná legrace. Tím spí‰, Ïe u pásu
pracují Ïeny. Technici z úpravny na
Dole Darkov ﬁe‰ení na‰li. Síto HRI
zajistí odvedení nadmûrn˘ch kusÛ
samostatn˘m dopravníkem mimo
úpravnu, coÏ podstatnû ulehãí práci
obsluhám pﬁebíracích pásÛ a dojde
ke sníÏení prostojÛ odkamenûní.
Jedním z tûch, jimÏ mohou
zamûstnankynû úpravny podûkovat
za usnadnûní práce, je hlavní pﬁedák provozu odkamenûní Jan Mrozek. Zatímco na projektu instalace
síta HRI pracoval v kolektivu, projekty odvodnûní plo‰in pod dopravníky 1030 a 2030 nebo regulace
v˘konu pásového dopravníku 1020
pomocí frekvenãního mûniãe nesou
uÏ pouze jeho podpis.
Je jen logické, Ïe právû Jan Mrozek získal v ãervenci ocenûní Nejlep‰í pracovník útvaru v˘robního
námûstka, které je od ãervna leto‰ního roku udûlováno kaÏd˘ mûsíc
jednomu z pﬁedních zamûstnancÛ
provozÛ úpravny, dÛlní dopravy,
dÛlnû-technick˘ch sluÏeb nebo
odboru ﬁízení a kontroly jakosti. V

Jeden z ocenûn˘ch ulehãil práci sv˘m kolegÛm na úpravnû uhlí...
srpnu byl nejlep‰ím pracovníkem
útvaru v˘robního námûstka vyhlá‰en specialista hydrauliky z provozu DTS Petr Zachar, v záﬁí zámeãník z úseku likvidace a vybavování
DTS Josef Hnát.
„V praxi to vypadá tak, Ïe vedoucí jednotliv˘ch provozÛ navrhnou na
konci kaÏdého mûsíce jednoho ze
sv˘ch nejlep‰ích pracovníkÛ a v˘robní námûstek rozhodne, komu cenu

udûlit,“ popisuje závodní provozu
úpraven Jaromír Witoszek. Hodnoceny jsou nejen bûÏné pracovní
v˘sledky, ale také míra invence, nápaditosti a technického umu, kter˘
zamûstnanci dávají do sluÏeb ‰achty
pﬁi realizaci projektÛ trvalého zlep‰ování provozu a zvy‰ování bezpeãnosti. „Chceme, aby se o tûchto lidech
vûdûlo a aby byla jejich práce odmûnûna,“ dodává závodní Witoszek.

...dal‰í dva se ukázali v rámci programu POP 2010.
Historie nového ocenûní ãítá
zatím sotva pár mûsícÛ, pﬁesto se uÏ
tû‰í znaãnému zájmu a úctû. „Pracovníci vidí, Ïe si vedení jejich
práce v‰ímá a dokáÏe ji ohodnotit.
Îe nejsou házeni do jednoho pytle
bez ohledu na to, zda a jak pracují.
Vzniká tak pozitivní motivace a
odmûnûní zamûstnanci se stávají
pﬁíkladem pro druhé,“ ﬁíká mechanik provozu dÛlnû-technick˘ch slu-

FOTO: DÛl Darkov

Ïeb Dolu Darkov Petr Foltyn. S
jeho názorem souhlasí i samotní
vyznamenaní.
„Získat toto ocenûní je urãitû
pﬁíjemné,“ nabízí pohled ﬁadov˘ch
zamûstnancÛ Petr Zachar. „Je to
sice na‰e práce, ale lidi to mnohem
víc vtáhne, kdyÏ cítí zájem ze strany
vedení a vûdí, Ïe za svou snahu získají uznání.“
Bohuslav KrzyÏanek

SnaÏí se, aby vûci fungovaly lépe a bezpeãnû
DÒL DARKOV Jan Mrozek,
Petr Zachar, Josef Hnát. To jsou
jména tﬁí zamûstnancÛ Dolu
Darkov, kteﬁí byli v ãervenci,
srpnu a záﬁí vyhlá‰eni nejlep‰ími
pracovníky útvaru v˘robního
námûstka.
JAN MROZEK,
úpravna, hlavní
pﬁedák provozu
odkamenûní
Absolvent
gymnázia
Jan
Mrozek nastoupil
na úpravnu uhlí Dolu 1. Máj (nyní
DÛl Darkov) v listopadu 1983 jako
provozní zámeãník. V roce 1986 byl
pﬁeloÏen na novou úpravnu na
závodû 2 Dolu Darkov do provozu
odkamenûní. Od roku 2000 pracoval jako pﬁedák a od února 2008

jako hlavní pﬁedák provozu odkamenûní.
V leto‰ním roce se podílel na
realizaci investiãní akce separace
hrubého kamene pomocí sít HRI
vãetnû úpravy pﬁesypÛ. Samostatnû
navrhl systém odvodnûní plo‰in
pod dopravníky 1030 a 2030. Velk˘m pﬁínosem pro chod úpravny je
pak jeho návrh regulace pásového
dopravníku 1020 pomocí frekvenãního mûniãe.
„Vysokofrekvenãní mûniã slouÏí
k regulaci v˘konu pásového
dopravníku a umoÏÀuje souãasné
naváÏení uhlí ze skipokomplexu a
venkovních skládek bez nutnosti
omezení tûÏby,“ vysvûtluje princip
„zlep‰ováku“ Jan Mrozek.
„Na úpravnû pracuji ﬁadu let,
vidím problémy a snaÏím se je ﬁe‰it.
Myslím si, Ïe je to normální,“ dodává nejlep‰í pracovník ãervence.

PETR ZACHAR,
specialista
hydrauliky provozu
dÛlnû-technick˘ch sluÏeb
Absolvent
energetického
uãili‰tû v Ostravû
nastoupil na Dole Darkov v roce
1989 jako zámeãník ve strojním
úseku. Po tﬁech letech pﬁe‰el na úsek
hydrauliky. Ve funkci specialisty
hydrauliky pracuje poslední tﬁi roky.
Ocenûní získal za ﬁe‰ení instalace a
dopravy pracovních kapalin pro
porub 40 203 na závodû 3 Dolu Darkov, kter˘ je vybavován novou technikou v rámci programu optimalizace produkce POP 2010. „Jedná se o
ﬁe‰ení vodních a hydraulick˘ch agregátÛ a dodávku kapalin do porubu
potrubím o velk˘ch prÛmûrech.
Podobné ﬁe‰ení jsme zatím v dole

nemûli, proto si práce pana Zachara
velmi ceníme,“ vysvûtlil pﬁínos nejlep‰ího pracovníka srpna mechanik
DTS Petr Foltyn.
„Dûlám tu práci a vidím kolem
sebe problémy, které by se daly
ﬁe‰it,“ komentoval ocenûní Petr
Zachar. „SnaÏíme se, aby vûci fungovaly lépe, snáz a hlavnû bezpeãnû.“
JOSEF HNÁT,
zámeãník na úseku vybavování a
likvidace DTS
Vyuãen˘ tesaﬁ
nastoupil na závodû 3 Dolu Darkov
v roce 1990. Zaãal na úseku likvidace a vybavování a v roce 1996 získal
osvûdãení mechanika dÛlních provozÛ se zamûﬁením na stroje a zaﬁízení. „Je to vlastnû mÛj druh˘ v˘uãní list,“ vysvûtluje Josef Hnát. Mezi

jeho zájmy patﬁí amatérská elektronika a práce s poãítaãem. I díky
tûmto koníãkÛm se ﬁadí mezi uznávané odborníky na moderní dÛlní
techniku. Nedávno se vrátil z
Nûmecka, kde se zúãastnil ‰kolení
pro obsluhy nejmodernûj‰ích dob˘vacích strojÛ, které budou instalovány na dolech OKD v rámci programu POP 2010. „Josef Hnát patﬁí
dlouhodobû mezi na‰e nejlep‰í pracovníky. Specializuje se na kompletaci, zprovozÀování a odstraÀování
závad na kombajnech,“ popisuje
mechanik DTS Petr Foltyn.
A proã se z tesaﬁe stane horník?
„V dobû, kdy jsem hledal zamûstnání, byla pro mû dÛleÏitá finanãní
odmûna a moÏnost získat byt,“ pﬁiznává nejlep‰í pracovník. „Dnes si
cením i jistoty zamûstnání, kterou
poskytuje práce na ‰achtû.“
Bohuslav KrzyÏanek

Domestikovali se a umûjí se odvdûãit
RubáÀov˘ kolektiv Petra Zemana bilancuje po pﬁechodu z Dukly na Staﬁíã
STA¤Íâ Rik‰e? Velkoprostorové
vozy? Úklony? ZD 80? Mocnost?
Moc toho skuteãnû bylo, co pﬁekvapilo havíﬁe hlavního pﬁedáka Petra
Zemana po pﬁechodu z utlumované
Dukly na ‰achtu ve Staﬁíãi. To ale
bylo pﬁed více neÏ pÛldruh˘m
rokem, a nyní je tento rubáÀov˘
kolektiv na Dole Paskov zcela
„domestikovan˘“ a umí se odvdûãit.
„Velké zmûny. Dlouho jsme
nevidûli rik‰e, vÛbec jsme neznali
velkoprostorové vozy, setkali jsme
se s vût‰ími úklony nebo s dráÏkou

Hlavní pﬁedák Petr Zeman je se
sv˘m kolektivem na Dole PasFOTO: DÛl Paskov
kov doma.

ZD 80. Bylo to i o vzdálenosti, na
Dukle jsme mûli na pracovi‰tû do
dvou kilometrÛ, a tu klidnû aÏ pût,“
vzpomínal Zeman (39) na staﬁíãské
zaãátky. Kolektiv se sem pﬁestûhoval loni v lednu a únoru.
„Podstatn˘ rozdíl byl, Ïe jsme ‰li
z dolu otﬁesového na dÛl s prÛtrÏemi uhlí ãi plynÛ. Hlavním cílem na
zaãátku bylo nauãit se dûlat protiprÛtrÏovou prevenci a taky ji pouÏívat,“ vysvûtloval hlavní pﬁedák
„‰éfující“ aktuálnû pÛldruhé stovce
havíﬁÛ. Dukeláci vstﬁebali mezi
sebe uÏ také nûkolik kmenov˘ch
zamûstnancÛ z Dolu Paskov.
Kolektivu dûlá Zeman z Ra‰kovic hlavního pﬁedáka sedm let.
V havírnû je pak tento u VOKD

vyuãen˘ tesaﬁ rokem devatenáct˘m. „Pochválit je musím. Jmenovat v‰echny by zabralo ãasu i
místa,“ ﬁekl s tím, Ïe vyzvedne alespoÀ smûnové pﬁedáky. Radka Hladíka, Petra ·tilnera, Petra Nedabylka, Pavla ·ãerbu a Romana
Pavelku.
Na limit a ãestnou „skuru“
Zemanovi havíﬁi z T4 od vedoucího
úseku Pavla Balona zatím nedosáhli, nicménû jisté úspûchy mají.
Z poslední doby tﬁeba v˘sledky
v porubu 041 511. „KdyÏ nás neotravují pecky ve sloji, jde to. První
ﬁíjnovou sobotu jsme nakopali
devatenáct souprav, nejvíce od rozjezdu porubu,“ dodal hlavní pﬁedák.
Radek Luk‰a
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Horník, jeden z nejÏádanûj‰ích oborÛ

Úãastníci Dne otevﬁen˘ch dveﬁí v uãebnû elektrikáﬁÛ.

Mezi novinky ve svaﬁování
patﬁí svaﬁování v ochranné
atmosféﬁe CO2. Funkci svaﬁovacího pﬁístroje vysvûtluje uãitel odborného v˘cviku Pavel
Havierník.
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Pokraãování ze strany 1
V souãasné dobû se ve ‰kole pﬁipravuje na své budoucí povolání
témûﬁ 1100 ÏákÛ a ÏákyÀ. Necelé
dvû tﬁetiny se vzdûlávají v rámci
technick˘ch oborÛ, zbytek se
chystá na práci ve sluÏbách. Celkem ‰kola nabízí jedenáct tﬁílet˘ch
uãebních oborÛ, ‰est ãtyﬁlet˘ch s
maturitou a dva nadstavbové obory
pro vyuãence. Vzdûlává mechaniky, elektroniky, elektrikáﬁe, zámeãníky, instalatéry, automechaniky,
truhláﬁe, ale také kuchaﬁe, ãí‰níky,
cukráﬁe, obchodníky nebo optiky.
Mezi nejatraktivnûj‰í z hlediska
zájmu absolventÛ základních ‰kol
patﬁí maturitní obor Strojník
poÏární techniky a uãební obor
automechanik. V oblasti sluÏeb je
nejvût‰í zájem o v˘uãní list v oboru
Kuchaﬁ-ãí‰ník pro pohostinství. V
posledním období se k tûmto
vyhledávan˘m specializacím zaãínají druÏit dal‰í dvû: Elektrikáﬁ –
dÛlní provozy a Strojní mechanik/Zámeãník – dÛlní provozy.
„Tyto obory jsou zaﬁazeny do
vzdûlávacího programu ‰koly teprve
od pﬁí‰tího ‰kolního roku. UÏ nyní
ale máme indicie, Ïe budou patﬁit k
tûm nejÏádanûj‰ím,“ ﬁekl ﬁeditel

S·TaS Karviná Vratislav Kolek.
„Pátého záﬁí jsme se zúãastnili Volby
povolání v Karviné, osmnáctého záﬁí
Olympiády profesí v hale Slavie v
Havíﬁovû. Na této akci se neprezentovaly ‰koly, ale pouze uãební obory.
Zájem o hornické specializace, které
jsme nabízeli spolu se zástupci
OKD, byl mimoﬁádn˘.“

DÛlní zámeãníci a dÛlní
elektrikáﬁi pÛjdou na draãku
KARVINÁ UÏ nûkolik t˘dnÛ
informujeme o tom, Ïe ve Stﬁední
‰kole techniky a sluÏeb v Karviné
budou od pﬁí‰tího ‰kolního roku
otevﬁeny hornické obory „DÛlní
elektrikáﬁ“ a „DÛlní zámeãník“.
Jak budou tyto obory koncipovány? U pﬁíleÏitosti Dne otevﬁen˘ch
dveﬁí na S·TaS ve ãtvrtek 23. ﬁíjna
jsme o této problematice hovoﬁili s
ﬁeditelem ‰koly Vratislavem Kolkem a jeho zástupci pro praktickou
a teoretickou pﬁípravu Rostislavem ·umpichem a Ladislavem
Kováãem.
Jak jsme se dozvûdûli, obsahová
náplÀ v˘uky zatím není pﬁesnû specifikována. TûÏební spoleãnost
OKD a jednotlivé ‰achty vyjmenují odborné garanty, kteﬁí upﬁesní
poÏadavky dolÛ a budou spolupracovat na pﬁípravû uãebních osnov.
Podle názoru vedení S·TaS by
mûla v˘uka budoucích pracovníkÛ
OKD do znaãné míry kopírovat
souãasnou pﬁípravu elektrikáﬁÛ a
zámeãníkÛ. V pﬁípadû zdravotních
obtíÏí, naplnûní pra‰né expozice ãi
jin˘ch problémÛ tak najdou ‰iroké
uplatnûní v jin˘ch podnicích.

„V prvním roce bude probírána
stejná látka, teprve ve druhém
nabûhne hornictví, opravy a údrÏba
zamûﬁená na dÛlní stroje. Základní
my‰lenka je ta, Ïe Ïák, kter˘ bude
vyuãen elektrikáﬁem nebo zámeãníkem pro dÛl, bude stejnû kvalifikovan˘ jako kaÏd˘ jin˘ elektrikáﬁ nebo
zámeãník. Jedin˘m rozdílem bude
to, Ïe bude specializován na dÛlní
stroje a zaﬁízení a Ïe bude znát základy hornictví, geologie a bezpeãnosti
na dÛlních pracovi‰tích,“ ﬁekl pro
Horníka ﬁeditel Vratislav Kolek.
Z technického hlediska nebude
pﬁíprava budoucích horníkÛ pﬁedstavovat pro ‰kolu problém. Vzdûlávací zaﬁízení vzniklo pﬁed 58 lety
jako hornické uãili‰tû a dodnes v
nûm pracují odborníci na dÛlní
problematiku. Mezi externí pracovi‰tû, kde uãni S·TaS získávají
praxi, patﬁí provozy závodu âSA
Dolu Karviná a Dolu âSM.
„Pﬁedpokládáme, Ïe právû tam
by horniãtí uãni mohli získat podstatnou ãást své praxe,“ vysvûtlil
ﬁeditel S·TaS Vratislav Kolek.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

Stﬁední ‰kola
je z uãili‰tû
Za dva roky Stﬁední ‰kola
techniky a sluÏeb oslaví 60 let své
ãinnosti. Vznikla v roce 1950
jako odborné uãili‰tû Dolu 1. máj
v Karviné. Stejnû jako karvinské
doly, i ona pro‰la sloÏit˘m v˘vojem a ﬁadou zmûn. To, co se
nemûní, je poslání pﬁipravovat
mladé lidi na budoucí povolání a
budoucí Ïivot. Pokud si ji chcete
prohlédnout, nejbliÏ‰í pﬁíleÏitost
se naskytne v lednu pﬁí‰tího roku.
Pﬁesn˘ termín dal‰ího Dne otevﬁen˘ch dveﬁí najdete na webov˘ch stránkách ‰koly na adrese
http://www.ssinte-karvina.cz.

Sepûtí Stﬁední ‰koly techniky a sluÏeb v Karviné se spoleãností
OKD symbolizuje i spoleãná úãast zástupcÛ obou partnerÛ na propagaãních akcích ‰koly. Na snímku ﬁeditel S·TaS Vratislav Kolek
(vlevo) a zástupce OKD Vladimír TomaÀa.

Mladí kluci opût pokukují po ‰achtách
Pﬁíprava na znovuotevﬁení havíﬁsk˘ch oborÛ se uÏ dostala do povûdomí lidí
KARVINÁ Stává se z toho uÏ
pomalu tradice. Také na Dni otevﬁen˘ch dveﬁí ve Stﬁední ‰kole techniky a sluÏeb ve ãtvrtek 23. ﬁíjna se
hned vedle prezenãního stolu usadil zástupce OKD Vladimír TomaÀa, specialista pro trénink a adaptaci z Dolu Karviná. Pﬁíchozím
nabízel bonbony s logem OKD a
letáãky, ale pﬁedev‰ím informace o
tûÏební spoleãnosti a o moÏnostech zamûstnání na ‰achtách.
Samozﬁejmû, po vyuãení v oborech dÛlní zámeãník nebo elektrikáﬁ, které budou v S·TaS otevﬁeny
po nejbliÏ‰ích prázdninách.
„Urãitû to za to stojí,“ konstatoval pro Horník TomaÀa. „Zastavují se u mû chlapci i jejich rodiãe a je
na nich vidût zájem. Jsem tu zatím
asi tﬁi hodiny, a uÏ nejménû u deseti klukÛ jsem pozoroval opravdovou chuÈ do toho jít. Pro bliÏ‰í
informace je odkazuji na na‰e

zamûstnanecké centrum, kde
mohou konzultovat své pﬁedstavy s
pracovníky v‰ech ‰achet OKD. Na
dlouhé povídání není ãas, dnes si tu
pﬁi‰li hlavnû prohlédnout ‰kolu.“
Informaãní kampaÀ na podporu náboru absolventÛ základních
‰kol pro hornické obory na karvinském uãili‰ti bude pokraãovat i v
listopadu. Jak informoval Vladimír TomaÀa, ve stﬁedu 19. listopadu se zástupci OKD zúãastní
burzy povolání ve Spoleãenském
domû Reneta v Havíﬁovû, 20. listopadu budou na obdobné akci
v Mûstském kulturním domû
v Orlové a v úter˘ 25. listopadu
v Kulturním stﬁedisku Stﬁelnice
v âeském Tû‰ínû.
„Jde o podporu personální
politiky OKD a dÛkaz, Ïe myslíme
na budoucnost,“ vysvûtlil TomaÀa.
„Je potû‰itelné, Ïe v˘sledky na‰í
snahy jsou uÏ znát. Lidé mají

povûdomí o nov˘ch oborech i o
zamûstnaneckém centru OKD.
Vûdí také o moÏnosti získat mûsíãní stipendium tisíc korun a nástupu do práce ihned po vyuãení s
nástupní prémií 20 tisíc korun.
Mezi dal‰í v˘hody patﬁí nabídka
letní brigády o prázdninách mezi
druh˘m a tﬁetím roãníkem a po
nástupu do zamûstnání moÏnost
dal‰ího odborného rÛstu.“
Na druhé stranû je tﬁeba otevﬁenû ﬁíct, Ïe hornické obory nejsou
pro kaÏdého. Mezi zásadní poÏadavky patﬁí úspû‰né zvládnutí
deváté tﬁídy a dobr˘ zdravotní stav.
TEXT A FOTO:
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Vladimír TomaÀa hovoﬁí s dal‰ím chlapcem, kter˘ má zájem o
práci v hornictví. Za necelé ãtyﬁi
roky moÏná bude fárat.
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Na ‰achtû, která nemá tûÏní vûÏ
âlenové Klubu pﬁátel Hornického muzea OKD vyrazili na jih

âlenové Klubu pﬁátel Hornického muzea OKD fárali v polovinû
záﬁí na jiÏní Moravû na na‰í poslední lignitové ‰achtû.
MIKULâICE U HODONÍNA
·achta nemá tûÏní vûÏ a uhlí má
podivnou na‰edlou barvu. Takové
byly první postﬁehy úãastníkÛ
zájezdu Klubu pﬁátel Hornického
muzea OKD, kteﬁí se 17. záﬁí
vypravili nav‰tívit kolegy na posledním lignitovém dole v âechách
a na Moravû – na Dole Mír v
Mikulãicích u Hodonína.
„Z Ostravy je to asi 220 kilometrÛ. Na místo jsme dorazili v 10.45 a
zaãali jsme se pﬁipravovat na fárání,“ popisuje bûh událostí úãastník
exkurze Jaroslav Minka. „Pár lidí
zÛstalo na povrchu. Ti, kteﬁí se
chtûli podívat pod zem, byli rozdûleni do dvou skupin. Dvaadvacet
nás fáralo do rubání a ‰est se vydalo prohlédnout si raÏbu pﬁedku.“
Snad nejvût‰ím záÏitkem byla
cesta závûsnou dráÏkou ZD 24. ProtoÏe se fárá úpadní ‰tolou, dráÏka
nahrazuje svislou dÛlní dopravu.
Nastupuje se na okruhu na náraÏí a
stejnou cestou se vrací na povrch.
Vzdálenosti jsou znaãné. Do poru-

bu, k nûmuÏ se vydali hosté z
KPHM, to bylo asi sedm kilometrÛ.
„Cesta dráÏkou trvala 45 minut,“
pﬁibliÏuje prÛbûh fárání Jaroslav
Minka. „Po dal‰ích patnácti minutách chÛze jsme pﬁi‰li do 35metrového porubu se ‰títovou v˘ztuÏí a
dob˘vacím kombajnem Morava.
Jak nás informoval hlavní inÏen˘r
podniku, rubání se pﬁi postupu neustále prodluÏuje, aÏ dosáhne koneãné délky okolo 60 metrÛ.“
Práce v lignitovém dole není
snadná a nese s sebou specifická
rizika. Havíﬁi si musejí dávat pozor
na boﬁivé stropy a kuﬁavku, tedy
tekuté písky, které mohou zaplavit
pracovi‰tû a pﬁedstavují proto smrtelné nebezpeãí. „Pﬁekvapilo nás,
Ïe v dole je pomûrnû málo prachu.
Fáral jsem v man‰estrákách a triãku, a kdybych se nezapotil, ani
bych se moc neu‰pinil,“ pﬁidal dal‰í
postﬁeh Jaroslav Minka.
Dob˘vání jihomoravské lignitové pánve o rozloze 320 kilometrÛ
ãtvereãních zapoãalo v roce 1824.

LoÏisko bylo postupnû otevﬁeno
více neÏ 260 dÛlními díly. Od roku
1825 do 1994 vydalo témûﬁ 93,2
milionu tun lignitu. Útlum tûÏby
byl zahájen na základû vládního
rozhodnutí v roce 1991. V˘stavba
Dolu Mír v Mikulãicích s roãní
tûÏbou asi 460 tisíc tun zaãala koncem 70. let minulého století. Zprovoznûn byl v roce 1984. Pﬁed uzavﬁením ho zachránila privatizace.
„Asi devadesát procent tûÏby
dÛl dodává do Elektrárny Hodonín. I v dne‰ních trÏních podmínkách je tak dÛl Ïivotaschopn˘,“
vysvûtlil Jaroslav Minka.
Není tajemstvím, Ïe Mikulãice
leÏí v centru vinaﬁského kraje.
Vinaﬁská podoblast Slovácko zahrnuje 115 obcí s více neÏ 8,6 tisíce
pûstiteli vína. Vinohrady se tu rozkládají na plo‰e pﬁes 4,5 tisíce hektarÛ. Po náv‰tûvû muzea hornictví a
skláﬁství v DubÀanech proto úãastníci exkurze zamíﬁili do vinného
sklípku v Mistﬁínû, kde za zvukÛ
hudby ochutnali ze 14 druhÛ vína.
Dal‰í den ãlenové KPHM nav‰tívili kolegu v nemocnici v Kyjovû a v 11.15 vstoupili do pÛvodnû
renesanãního zámku z II. poloviny
XVI. století v Miloticích, kter˘ byl
v letech 1720 aÏ 1725 pﬁestavûn v
barokním slohu. Po páté hodinû
odpolední je znovu vítala Ostrava.
„Chtûli bychom podûkovat jihomoravsk˘m emeritním havíﬁÛm,
na‰im kamarádÛm, kteﬁí nám pﬁes
své pokraãovatele umoÏnili náv‰tûvu a fárání na posledním lignitovém dole v âesku. Rádi bychom
jim pﬁedali ná‰ pozdrav – Zdaﬁ
BÛh!,“ obrátil se na Horník jménem úãastníkÛ zájezdu KPHM
Jaroslav Minka.
Zpracoval: Bohuslav KrzyÏanek

Na Dole Mír v Mikulãicích u Hodonína nahrazuje tûÏní klece závûsná dráÏka.

SNÍMKY: Ladislav BardoÀ

Radiologická asistentka vysvûtluje pacientce prÛbûh vy‰etﬁení.

¤adí se ke ‰piãce
Pomohli na svût mamografickému centru KHN
KARVINÁ (hb) V polovinû roku 2008 zahájilo v Karvinské hornické
nemocnici svÛj provoz novû vzniklé mamografické centrum. Tomu pﬁedcházely stavební úpravy, které hradil majitel objektu – spoleãnost OKD,
náklady se vy‰plhaly na 2 milióny korun.
Pﬁístrojové vybavení, které financovala Karvinská hornická nemocnice
z vlastních prostﬁedkÛ, pﬁi‰lo na mnohem více. Digitální mamograf stál 10
mil. korun. Na jeho poﬁízení pﬁispûl ãástkou 1 mil. korun Nadaãní fond
Medikus. Ultrazvuk pﬁi‰el na 1 800 000 Kã, na nûj pﬁispûla Nadace OKD
finanãním darem 100 000 Kã. Pﬁístroj se vyuÏívá jako doplÀující vy‰etﬁení po mamografii a u Ïen mlad‰ích 40 let.
Mamografické centrum tak nabízí preventivní vy‰etﬁování prsu, diagnostické rtg vy‰etﬁování a ultrazvukové vy‰etﬁování prsní Ïlázy. Pracovi‰tû je vybaveno digitálním mamografem nejvy‰‰í technické ﬁady. Právû na
nûm se provádí mamografick˘ screening u Ïen od vûku 40 let, jehoÏ cílem
je zachytit co nejvíce onemocnûní rakovinou prsu v raném stadiu. Onemocnûní zachycené v ãasné fázi je snáze léãitelné a vede k vy‰‰í kvalitû a
délce Ïivota pacientek. Jenom v âeské republice onemocní roãnû touto
závaÏnou chorobou více neÏ 4600 Ïen, témûﬁ 2000 na ni zemﬁe.

Moderní ultrazvukové pracovi‰tû nemocnice.

FOTO: Josef Lys

Z filmového festivalu Techné 2008 si je odnesli Zdenûk Dombrovsk˘ a Ladislav BardoÀ

Hlavní ceny byly o havíﬁinû
OSTRAVA (uzi) Dvû persony v
havíﬁsk˘ch kruzích dobﬁe zavedené mají hlavní ceny z mezinárodního festivalu filmÛ a televizních
poﬁadÛ o technick˘ch a prÛmyslov˘ch památkách Techné 2008,
kter˘ probûhl ve ãtvrtém ﬁíjnovém
t˘dnu
v Ostravû.
Pﬁedseda
KPHM Zdenûk Dombrovsk˘ získal „Cenu ing. Stanislava Vopaska“ a amatérsk˘ filmaﬁ a taktéÏ
ãlen klubu Ladislav BardoÀ
„Ostravskou venu‰i“.
„Pﬁedev‰ím to povaÏuji za ocenûní práce celého klubu, nás
v‰ech. Samozﬁejmû bych mluvil
nepravdivû, kdybych tvrdil, Ïe mû
to nepotû‰ilo i osobnû. Stojí za tím
v‰ak desítky lidí, kteﬁí pomáhají

to, co vym˘‰líme, realizovat,“
nechal se sly‰et Dombrovsk˘. Ten
má cenu za individuální pﬁínos k
ochranû a vyuÏití technick˘ch
památek – tedy za ãinnost i vedení
KPHM a úsilí o zachování hornick˘ch tradic. „Musím podûkovat i
sponzorÛm, bez kter˘ch by to
ne‰lo. Pﬁedev‰ím OKD a jejím
dceﬁin˘m spoleãnostem i jednotliv˘m ‰achtám a Nadaci Landek.
Taky mé Ïenû, Ïe mi to trpí…“
doplnil s tím, Ïe seznam v‰ech
pomocníkÛ a spolupracovníkÛ je v
tomto pﬁípadû velice obsáhl˘.
V podobném duchu hovoﬁil
rovnûÏ BardoÀ, jenÏ dostal cenu za
soubor vybran˘ch dokumentÛ
vytvoﬁen˘ch v posledních dvou

letech k 20. v˘roãí vzniku KPHM v
Ostravû. „Jakékoliv ocenûní je pro
ãlovûka vÏdy nûco zajímavého.
Pro mû je to ocenûní první, a o to
si ho více váÏím,“ nechal se sly‰et s
tím, Ïe filmování „dûlá uÏ dost
dlouho“, pﬁibliÏnû od sv˘ch patnácti. Zvlá‰tní díky vyslovil
KPHM.
VII. roãník mezinárodního festivalu filmÛ a televizních poﬁadÛ o
technick˘ch a prÛmyslov˘ch
památkách Techné Ostrava se
konal v porubském kulturním
domû. Nebylo to jen o promítání.
Jednalo zde i mezinárodní
vûdecké kolokvium a probralo
ﬁadu témat vãetnû tûch t˘kajících
se hornické minulosti i souãasnosti.

Zdenûk Dombrovsk˘ a Ladislav BardoÀ s hlavními cenami z filFOTO: Radek Luk‰a
mového festivalu Techné 2008.
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Milovník Slezska a jeho drsné krásy
Student z Opavy, polsk˘ fotograf Arek Gola vystavoval v Ostravû

Slezské plánû.

...politik? No, to je, Pepíãku, tvor, kter˘ se ãasem zmûní v netvora...
Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
SoutûÏní snímek ã. 43 zachycující mladou maminku se sv˘m roztomil˘m potomkem v neobvyklém
obleãku a ménû tradiãní pozici, byl
opût dobrou inspirací k va‰im vtipn˘m textÛm. Vybrali jsme opût tﬁi
nejvydaﬁenûj‰í.

SoutûÏní
foto ã. 43

V˘herci soutûÏní fotografie ã. 43
jsou pan Alfons Pastorek z Ostravy-Zábﬁehu, AneÏka Jano‰ová
z Markvartovic a Kvûta Franková
z Ostravy.

OSTRAVA Slezsko je krásná
zemû. I tady ale zaãíná vládnout
McDonald’s a obchodní ﬁetûzce.
Na‰im úkolem je mapovat a dokumentovat tuto zemi takovou, jakou
ji známe dnes, a zachytit její poezii
a drsnou krásu pro pﬁí‰tí generace.
Asi tak by se dalo shrnout
Ïivotní motto ‰estatﬁicetiletého
fotoreportéra katovického deníku
Dziennik Zachodni Arkadiusze
Goly. Ostravská v˘stava jeho fotografií, uspoﬁádaná v rámci festivalu Techné 2008, nesla v˘mluvn˘
název Lidé zrození z uhlí. KdyÏ
Arek Gola hovoﬁí o Slezsku,
hovoﬁí pﬁedev‰ím o uhlí. O ‰achtách, o hornících, o lidech spojen˘ch tisíci vazbami s uheln˘m prÛmyslem. Jeho fotografie nejsou
nikdy aranÏované a nevyh˘bají se
Ïádnému tématu. Se stejn˘m zaujetím fotí havíﬁe, Ïeny na ‰achtách,
zlodûje uhlí ãi krajinu poznamenanou hornickou ãinností.

KrádeÏe uhlí.

Chvíle odpoãinku.
„Fotograf nemusí hledat krásu
v dalek˘ch zemích. Já pracuji tam,
kde jsem doma. Tady je svût, kter˘
znám a kter˘ je pro mû nekoneãnou inspirací,“ ﬁíká rodák z hornického mûsta Ruda Âlàska, kter˘
bydlí a pracuje v rovnûÏ hornic-

kém Zabrze. Laureát ﬁady polsk˘ch a regionálních ocenûní a
obdivovatel ãeské fotografické
‰koly studuje v Institutu tvÛrãí
fotografie Slezské univerzity v
Opavû.
Bohuslav KrzyÏanek

„Îena v domácnosti má toho na bedrech tolik, Ïe dítû musí nosit na opaãné stranû!!“
(ap)
„Tygﬁík, nebo klokánek?
VÏdyÈ je to ná‰ Milánek!“

(aj)

„Zájemkynû o práci ve v˘ukovém pavilonu ostravské zoologické zahrady.“
(kf)
SoutûÏní snímek ã. 44 patﬁí do
kategorie artistick˘ch. Pejsek jistû
disponuje nev‰edním nadáním a
jeho páníãek si je toho bezesporu
dobﬁe vûdom. Staãilo pak ve správn˘ ãas na správném místû zmáãknout spou‰È fotoaparátu a obrázek
vyz˘vající k vtipnému komentáﬁi byl
na svûtû. TakÏe pusÈte se do toho.
Na tﬁi z vás ãekají tﬁi stokoruny.
Uzávûrka je v úter˘ 4. 11. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,

faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 44 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.
SoutûÏní
fotografie ã. 44

Hornické stávky.

JAK

Îivot na dolech.

TO VIDÍ STRYK

SNÍMKY: Arkadiusz Gola

LOJZEK

Na Upadnici bylo dusno
V pondûli modry ptak Jiﬁik Na
Upadnicu odpoledne nûpﬁi‰el. „Isto
ma strach z po‰klebkuv a ruznych
tych radobyvtipnych pokﬁikuv od
vitûznych ruÏiãek,“ pravil sem smûrem ku oranÏovemu Antkovi, kery
se naopak dmul jak holub na bani.
„Musi‰ ale uznaÈ, Ïe jak lidi aji v
senatnich volbach rozhodli, dostala
odéeska na prdel tak, Ïe se to budû
dluho pamatovaÈ! Ni?“ pravil mi na
to sebevûdomû a dali rozdaval
usmûvy a pokivoval teatralnû pravicu na v‰ecki okolo. Dmul se aji stary
Kolder kery, jak pravil, dufa, Ïe se
oranÏova spoji s rudu ve v‰eckich
krajach a Ïe se komunisti zas po
dluhe dobû dostanu k lizu. „Ja
bysem se, Drahu‰, moc nûradoval
pravil pﬁekvapivo od dveﬁi Jiﬁik,
kery se pﬁeci enem objevil a zpoÏdûni mûl, jak kratko vysvûtlil, enem
temu, Ïe se musel na uterni svatek
nakupiÈ jakesik idlo, bo nûma, pravda, babu tajak my ostatni, aby se o
Àho postarala. „Co tym mysli‰?“
zeptal se ho stary Kolder. „Nic in‰iho niÏ enem to, Ïe Parubek je vychcanek, kery dycki jedna, jak zrovna potﬁebuje. A kdyÏ se mu nûbudû-

tû hodiÈ, tak s vami pra‰ti pﬁes palubu do tej nejhlub‰i stoki,“ tvrdil
Jiﬁik. „Divejtû se na mudralu! Sami
se poradiÈ nûdokaÏu, ale druhym by
radili! A kdyÏ ani poradiÈ nûdokaÏu, tuÏ aspoÀ rozhoìa smradlave
kosti. Pﬁesnû podle hesla rozdûl a
panuj!“ rozãilil se poprve od vitûznych voleb Antek. Hrozilo to nejhor‰i: Ïe se kamo‰i v tych emocach
pﬁestanu ovladaÈ a daju se do pysku.
Musel sem zasahnuÈ: „Pokuì se
dobﬁe pamatuju, zakazali zme se tu
Na Upadnici dﬁisty o polityce. TuÏ
drÏtû pysky a poìme se radovaÈ nad
vitûznym vikendem fotbalistu
Baniãka a hlavnû hokejistu Vitkovic,
kere hraly tûÏke zapasy v Praze na
Slavii a v Plzni. A dovezly dom ‰esÈ

boduv! Fajne, ni?!? A Baniãek
vypraskal ve Zlinû mistni manãaft,
keremu napral, tajak pﬁed tydnem
na Bazalach Bohemce, pût goluv. To
poìme oslaviÈ!“ „Ale musi‰ pﬁiznaÈ,
Lojzek, Ïe Banik mûl namale!
Kdyby Îurek promûnil ty tﬁi ‰ance v
goly, mohlo to byÈ opaãnû,“ kazil mi
radosÈ Poldek. „Temu tvrdim, Ïe
Îurek byl v nedûlu veãer nejlep‰im
hraãem Banika! A kdyby dokazal ty
‰ance promûÀovaÈ, tuÏ by pﬁeci hral
za Banik, ni?!? A ZbyÀìo dej v‰eckim po zelene! Pﬁi‰el mi duchod, tak
aÏ oslavime ty praÏske promoce
mojiho synka,“ dal sem pokin kelnerovi. „To je ﬁeã od chlopa,“
komentoval to Erìa a hned pﬁidal
tradiãni frk: „Ja dufam, Ïe tyn
volebni debakel pﬁinuti Topolanka
aspoÀ vypraÈ z vlady teho Julinka a
s nim aji Cikrta. Bo esli ni, potym se
klidnû kaÏdemu z nas moÏe pﬁihodiÈ
to, co staremu Vrtalovi. Tyn leÏel ve
‰pitale. Naraz se rozleÈa dveﬁi, v nich
stoji primaﬁ ze samopalem a pravi:
,Tak to je, pane Vrtale, poslední
dávka, kterou vám poji‰Èovna je‰tû
zaplatí!’ Fajne, ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje

Hornická desítka, na start!
Zamûstnanci OKD bûÏí zadarmo a mají v rámci hlavního závodu i vlastní kategorii
FR¯DEK-MÍSTEK (uzi) První
listopadová sobota? Hornická
desítka! UÏ potﬁiadvacáté se bude
konat bûÏeck˘ závod povaÏovan˘
jednûmi za vrchol sezony, jin˘mi za
show a v‰emi za regionální tradici.
Tentokrát to vy‰lo na 1. listopadu a
start hlavního bûhu bude na obvyklém místû u Národního domu ve
Fr˘dku-Místku. Podpora samozﬁejmû pﬁichází od Dolu Paskov.
„Jsme nesmírnû rádi, Ïe ‰achta,
potaÏmo tûÏební spoleãnost, jsou
dlouhodob˘mi partnery Hornické
desítky. Bez té pomoci by to na
souãasné úrovni a kvalitû rozhodnû
ne‰lo,“ podotkl Josef Nejezchleba,
tajemník atletického oddílu Slezan
Fr˘dek-Místek. Pravidelná úãast
asi tﬁinácti tisícovek lidí je podle
nûj i nemalou podporou a zviditelnûním OKD a havíﬁiny vÛbec.
Hornická
desítka
vznikla
v dobû, kdy je‰tû fungovala ‰achta
v Paskovû. Bûhalo se tehdy mezi
touto obcí a Staﬁíãem. „Po uzavﬁení
paskovského dolu a sedmileté
odmlce se t˘m nad‰encÛ z na‰eho
atletického oddílu rozhodl obnovit
tuto tradici. Nápad se neb˘vale
ujal. ÚãastníkÛ stále pﬁib˘vá a
organizace i zaji‰tûní akce je rok od
roku lep‰í,“ upﬁesnil Nejezchleba.
A o ãem to bude?

ny i jin˘ch zemí, vãetnû reprezentantÛ. Nejpoãetnûj‰í skupinu
budou jako obvykle tvoﬁit bûÏci
rekreaãní, kteﬁí si chtûjí vyzkou‰et
své síly. Prvních 400 v cíli dostane
triãko s emblémem závodu, ti nejlep‰í pak i finanãní odmûny. Mezi
v‰echny úãastníky bude losována
tombola s cenami v celkem padesátitisícové hodnotû. Na „hlavní
závod“ je lépe pﬁihlásit se s pﬁedstihem; pﬁedejdete tak náporu u prezentace.

Kategorie OKD:
Tradiãnû vyhla‰ována v rámci
„hlavního závodu“. JestliÏe se
zamûstnanec spoleãnosti OKD
prokáÏe u prezentace kartou
Hornická desítka patﬁí k tradiãním a na ãeské podmínky i k nejmasovûj‰ím závodÛm.
ASEP, bude do ní automaticky
zaﬁazen. Odpadá u nûj také placení
startovného!

Kondiãní bûh:
NesoutûÏní kondiãní bûh pro ty,
kteﬁí si netroufnou na deset kilometrÛ, ale „bûh pro zdraví“ je pro
nû málo. Pﬁipraven pro nû bude
jeden okruh „hlavního závodu“ –
3333 metrÛ. Prvních sto bûÏcÛ si
odnese triãka, kter˘koliv pak mÛÏe
mít ‰tûstí v tombole.

Hlavní závod:
Start je v 15.15 hodin u Národního domu! Závodníky ãekají tﬁi
okruhy vÏdy po 3333 metrech, tedy
dohromady 10 000 metrÛ. Trasa je
na plánku. Poﬁadatelé oãekávají
úãast nûkolika stovek bûÏcÛ
z âeska, Slovenska, Polska, Ukraji-

Bûh pro zdraví:

Vítûz loÀského bûhu Jakub
Burghardt z Polska (ãas 29:38).

·ance pro kaÏdého – mûﬁí 1000
metrÛ a pﬁedchází „hlavnímu závodu“. Start je v 14.45 hodin, oãekávají se na nûm stovky lidí v‰ech
vûkov˘ch kategorií. Zá‰titu nad
ním pﬁevzala zdravotní poji‰Èovna

Revírní bratrská pokladna (RBP).
Ta má pro prvních 400 v cíli dárek,
stejn˘ poãet získá i triãko. Samozﬁejmostí je opût tombola.

Dûti a mládeÏ:
Úvod kaÏdého roãníku! Vzhledem k obrovskému zájmu byly
opût roz‰íﬁeny kategorie – letos jich
tak bude celkem 11. Vítûz kaÏdé
kategorie si odnese dort, první tﬁi
medaile a prvních ‰est triãka a dal‰í
ceny. Jako první vybûhnou dûti roãníkÛ 2001 aÏ 2002 na 330 metrÛ,
pak dívky a chlapci v Ïákovsk˘ch
kategoriích na 836 metrÛ, pro
dorost to bude na 1672 metrÛ. Ti
nejmen‰í si mohou zasoutûÏit také;
v 14.10 hodin odstartuje bûh pro
roãníky 2003 a v˘‰e na 150 metrÛ. I
pro dûti a mládeÏ bude tombola.

FOTO: Josef Lys

·kolní soutûÏ:
O nejlep‰í, ale také nejpoãetnûj‰í
v˘pravu. Bude se konat v rámci „dûtí
a mládeÏe“. Zapoãítává se deset nejlep‰ích v˘sledkÛ ÏákÛ té které ‰koly
ve v‰ech kategoriích. Vítûzné ‰koly
získají poháry a jejich bûÏci sladké
odmûny. Tﬁi nejpoãetnûj‰í v˘pravy si
rozdûlí sportovní vybavení za dohromady patnáct tisíc korun.

Doprovodn˘ program:
Zábavné odpoledne nejen pro
dûti a mládeÏ zpestﬁí oãekávání na
celkové v˘sledky, vyhla‰ování vítûzÛ ãi losování tomboly. Poﬁadatelé
zajistili soutûÏe se sladk˘mi odmûnami a promítání pohádek. Naopak
dospûl˘m budou prodejci sportovního vybavení nabízet své produkty.

V˘raz odpovûdnosti za své studenty
Spoleãnost OKD pﬁispûla na vybavení karvinské prÛmyslovky ãástkou 200 tisíc korun
KARVINÁ Na stropû hornické
uãebny ve Stﬁední prÛmyslové ‰kole
v Karviné uÏ visí zbrusu nov˘ dataprojektor a nad tabulí je srolováno
promítací plátno. Vedoucí dálkového studia Jan Kubica se sv˘mi kolegy nyní pracují nad rozvody a napojením zobrazovacího zaﬁízení na
elektrickou síÈ. „Chybí je‰tû uzamykateln˘ stÛl pro poãítaã a zatemnûní,“ upﬁesÀuje Jan Kubica. „Práce
je hodnû a za normálního provozu
‰koly na to není ãas. I kdyÏ to proto
dûláme po pracovní dobû, snaÏíme
se v‰echno urychlit, aby nové zaﬁízení mohlo slouÏit studentÛm co
nejdﬁív,“ popisuje situaci.

Dvousettisícov˘ sponzorsk˘ pﬁíspûvek od spoleãnosti OKD pﬁi‰el na
‰kolu v srpnu a pro Jana Kubicu a
v‰echny, kteﬁí se toãí kolem projektu
dvouletého pomaturitního studia
oboru Hornictví a hornická geologie
pro zájemce z ﬁad zamûstnancÛ OKD
a dal‰í havíﬁe, nastalo perné období.
V souladu s pﬁíslu‰n˘m projektem
bylo za tyto peníze poﬁízeno vybavení pro v˘uku dÛlního mûﬁiãství, poãítaã s tiskárnou pro „hornick˘ koutek“
ve sborovnû, a pﬁedev‰ím poãítaãem
ﬁízené promítací zaﬁízení pro jednu ze
dvou hornick˘ch uãeben. V‰echno se
postupnû rozbaluje, montuje, instaluje – prostû pﬁipravuje k pouÏití.

Studenti I. roãníku na praxi zapojují elektrické obvody.

„Dálkoví studenti nav‰tûvují
‰kolu vÏdy jedno odpoledne za
t˘den. âasu na jejich pﬁípravu je
velmi málo a proto je tﬁeba v˘uku
zintenzivnit. NapomÛÏe tomu
moderní vybavení, které umoÏní
vyuÏívat pﬁedem pﬁipravené obrazy, náãrtky, v˘kresy a dal‰í názorové pomÛcky,“ vysvûtluje Jan Kubica. Dosud se studenti hornictví
museli pﬁi odborn˘ch pﬁedmûtech,
které vyÏadují grafické znázornûní, stûhovat do technologické nebo
fyzikální uãebny, kde podobné
vybavení uÏ existuje.
A vybavení pro v˘uku dÛlního
mûﬁiãství? To zatím ‰kola nemûla.

Vedoucí dálkového studia Jan Kubica ve sborovnû.

Uãitelé teì budou moci ukázat studentÛm hornick˘ch specializací v‰e
na opravdov˘ch mûﬁicích pﬁístrojích
a nechat je vyzkou‰et si teoretické
vûdomosti v praxi. O tom, jak˘ je
rozdíl mezi prohlíÏením obrázkÛ a
praktick˘m cviãením, není snad
tﬁeba nikoho pﬁesvûdãovat.
„Mimo hodiny hornictví budou
nové promítací zaﬁízení vyuÏívat i
ostatní studenti, v˘uka tak bude
mnohem úãinnûj‰í,“ popisuje
plány ‰koly Jan Kubica. „I proto
chceme do budoucna vybavit dataprojektory v‰echny uãebny. Rádi
bychom také na‰li dal‰í uplatnûní
pro mûﬁiãské pﬁístroje. AÏ se
v‰echno pﬁipraví, nabídnu tuto
moÏnost i ostatním kolegÛm.
Jedná se sice o pomûrnû úzce specializované vybavení, ale projekty
se urãitû najdou.“
S potû‰ením vítá pomoc spoleãnosti OKD ﬁeditelka karvinské
„prÛmyslovky“ âeslava Luka‰tíková. Z jejího pohledu jde pﬁedev‰ím o v˘raz odpovûdnosti OKD
za „své“ studenty.
„Na provoz na‰eho zaﬁízení pﬁispívá kraj, kter˘ uÏ ze zákona
nemÛÏe financovat takto koncipované dálkové studium,“ vysvûtluje
záleÏitosti kolem pomaturitního
studia hornick˘ch specializací ﬁeditelka Luka‰tíková. „ProtoÏe touto

formou vzdûláváme pﬁedev‰ím
pracovníky pro OKD, je otázkou
odpovûdnosti tûÏební spoleãnosti,
aby nám pomohla hradit náklady.
Jsem ráda, Ïe nové vedení OKD
tuto vûc chápe a Ïe jsme koneãnû
dostali finanãní injekci, která nám
pomÛÏe zajistit vysokou odbornost
a úãinnost v˘uky.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek

Co bylo poﬁízeno
za sponzorsk˘ dar
Vybavení pro v˘uku dÛlního
mûﬁiãství
• totální stanice (repasovaná)
• hranolová sestava CST
• minihranol Zeiss + drÏák
• trasírka (v˘tyãka) pod hranol
• minitrasírka s libelou
• úhlomûrn˘ pﬁístroj (2 ks)
• teodolit (repasovan˘)
• nivelaãní pﬁístroj
• stativy, plochá hlava, klipsy
• Nivelaãní latû, ocelová pásma
Vybavení v˘poãetní technikou:
• PC Comfor Office (2 ks)
• tiskárna HP LaserJet
• dataprojektor Epson
• kabeláÏ, pﬁíslu‰enství
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Panoráma

Stolet˘ je‰tû jezdí autem!

TIPY HORNÍKA

B˘val˘ havíﬁ Maxmilián Cich˘ zaãínal fárat na Larischov˘ch ‰achtách

KOREJCI V OSTRAVù V No‰ovicích stavûjí automobilku, v Ostravû chtûjí prezentovat svoji kulturu. âesko-korejské dny startují v
pondûlí 3. listopadu v DK mûsta Ostravy koncertem skupiny Tata bojs a
korejského AHN tria. Program DnÛ
pokraãuje 7. a 8. listopadu.

KARVINÁ 100. narozeniny mûl
v sobotu 11. ﬁíjna Maxmilián Cich˘
z Karviné-Ráje. Kdo by ale ãekal
v b˘valém havíﬁi vetchého a nemohoucího staﬁeãka, ‰karedû by se
zm˘lil. „Maxik“, jak mu ﬁíkají
kamarádi, totiÏ Ïije naplno. Postará
se o sebe i obydlí, zvládne v˘lety ãi
oslavy s partou pﬁátel, rozumí si
s mobilním telefonem… a jezdí
autem! Polsk˘ fiatek „maluch“ mu
stojí pod okny, jen vyrazit. Vitalitu
ãlovûka, jenÏ na ‰achtû oddûlal 38
rokÛ, nezb˘vá neÏ obdivovat.
„Táta byl horník, ale nepoznal
jsem ho. Zemﬁel, kdyÏ mi byl rok.
Bratry jsem mûl tﬁi – Ferdu, Jindru,
Petra – a byl z nich nejmlad‰í,
nejmen‰í a nejslab‰í. Taky fárali, a
kdyÏ jsem chtûl po ‰kole na ‰achtu,
nechtûli mû. Tak jsem rok pásl
krávy, neÏ mû milostivû vzali, pr˘,
kdyÏ tady pracoval táta a bratﬁi…“
líãil jubilant. Zaãal na Jindﬁi‰ce, jeÏ
tehdy (1926) patﬁila LarischÛm,
vydûlal si tam coby „taãnik“ stovku
mûsíãnû. Deset korun si nechal,
zbytek dal mámû na domácnost.
„Mûli jsme bídu, mohl jsem kvÛli
tomu i dﬁíve z vojny, ale zÛstal
jsem,“ pokraãoval s tím, Ïe po armádû pﬁi‰la opût Jindﬁi‰ka a poté Hlubina. To uÏ byl „vozaã“ a propracoval se aÏ na právoplatného „havíﬁe“.
Po válce byl v závodním v˘boru a
‰achtu stﬁídal s prací na okresních ãi

krajsk˘ch odborech. „Tam v Ostravû byla refundace platÛ, dostal
jsem ménû, a ani
to uhlí mi jako
horníkovi nedali,“ vzpomínal.
Do dÛchodu ‰el
v roce 1963, po
osmatﬁiceti letech
v havírnû.
„Mundúr ani
Ïádné
relikvie
nemám, nejsem
na to. ZÛstal mi
akorát pln˘ ‰uplík vyznamenání,
byl jsem hodnû
ãinorod˘. Mohl
jsem nahoru, ale
radûji jsem zÛstal
vÏdycky
dole.
Nemûl jsem pány Ze star˘ch ãasÛ má vyslouÏil˘ horník pln˘ ‰uprád,“ tvrdil Ci- lík rÛzn˘ch vyznamenání.
FOTO: Radek Luk‰a
ch˘. I v penzi se
pak angaÏoval pro vyslouÏilé haví- kole, tak proã bych nemohl teì
ﬁe. Co se soukromí t˘ãe, byl autem. V‰ichni mi to rozmlouvají,
„Maxik“ jednou Ïenat˘, vychoval závidí mi,“ vysvûtloval. Na zdraví si
jednu dceru, má vnuãku a pravnu- moc Cich˘ nestûÏoval – tedy aÏ na
ka. Sám o tom pﬁíli‰ hovoﬁit problémy s nohama. Chodívá v‰ak
nechce, ale prosl˘chá se, Ïe si na‰el stále po sv˘ch a cítil se dotãen, kdyÏ
pﬁítelkyni – Ïenu o rovn˘ch padesát mu právû na aktuální narozeniny
dala pﬁíbuzná z Havíﬁova berli.
let mlad‰í neÏ on.
A jeho motoristick˘ koníãek? „Nekouﬁím, málo piju a stﬁídmû
Radek Luk‰a
„Cel˘ Ïivot jsem jezdil do práce na Ïiju,“ doplnil.

Dlouhovûcí v Karviné a jejím okolí

Toto je vÛz stoletého pána.

Maxmilián Cich˘ není samotn˘m, kdo se mÛÏe v Karviné ãi blízkém
okolí pochlubit dlouhovûkostí. 101. narozeniny uÏ slavila v leto‰ním
roce jedna paní z tohoto mûsta a dal‰í obyvatelka Petrovic bude mít
stovku pﬁí‰tí mûsíc. Seniorku ve vûku 102 let mají i ve Stonavû. A regionální rekordman – 104let˘ rovnûÏ vyslouÏil˘ havíﬁ Gabriel Miksa (viz
HORNÍK ã. 40) – se do domova dÛchodcÛ v âeském Tû‰ínû pﬁestûhoval rovnûÏ z Karviné. „Na stá jubilea bude bohat˘ pﬁí‰tí rok. Víme celkem o sedmi Ïenách z na‰eho mûsta,“ ﬁekla mluvãí karvinského magistrátu ·árka Swiderová.

Ostrava

SILN¯ AKCENT ZA ZÁVùR
Spirituály a gospely v podání osobitého muÏského kvarteta Q Vox
uzavﬁou ostravskou minipﬁehlídku
Vokalíza, pﬁedstavující to nejlep‰í,
co v souãasné dobû v Ïánru populárních vokálních kvartet nabízí
ãeská scéna. Koncert v Domû kultury mûsta Ostravy se uskuteãní ve
ãtvrtek 30. ﬁíjna od 19.00 hodin.
âECHOMOR A HARLEM
GOSPEL CHOIR V rámci turné
Kooperativa tour 2009 vystoupí v
úter˘ 4. listopadu od 19.00 hodin v
Kulturním domû mûsta Ostravy
populární kapela âechomor. Ve
stejn˘ den bude v ostravském „kulturáku“ koncertovat rovnûÏ proslul˘ Harlem Gospel Choir. Také
tento koncert zaãíná v 19.00 hodin.
BRAT¤I EBENOVÉ Pohodová
atmosféra, sametové písniãky
a
inteligentní humor.
Tak nûjak vypadají koncerty známé sourozenecké skupiny Bratﬁi
Ebenové. Její koncert se uskuteãní
v Domû kultury mûsta Ostravy ve
stﬁedu 5. listopadu od 20.00 hodin.

Fr˘dek-Místek
CHVÍLE PRO JAZZ F. U. T.
aneb Franti‰ek Uhlíﬁ Trio patﬁí v
souãasnosti k tomu nejlep‰ímu, co
mÛÏete v Evropû sly‰et. Pﬁesvûdãit
se o tom mÛÏete v pátek 31. ﬁíjna
od 19.00 hodin v Nové scénû Vlast.
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Havíﬁov
âESKÉ NEBE NA SLEZSKÉ
HROUDù Svat˘ Václav, Jan Hus,
praotec âech, Jan Amos Komensk˘ ãi Babiãka BoÏeny Nûmcové –
to jsou jen nûkteré ze slavn˘ch
postav ãeské historie, které se ukáÏí
na jevi‰ti v rámci hry âeské nebe
Divadla Járy Cimrmana. Hraje se v
úter˘ 4. listopadu od 19.00 hodin v
KD P. Bezruãe v Havíﬁovû.
JAZZ S PUNCEM KVALITY
Jazzová legenda, letos sedmdesátilet˘ slovensk˘ trumpetista Laco
Deczi vystoupí v pátek 31. ﬁíjna v
Jazz clubu v Havíﬁovû. Zaãíná se
ve 20.00 hodin.

Karviná
VIVAT CAROLUS QUARTUS!
Otci vlasti, ãeskému králi a ﬁímskému císaﬁi Karlu IV. je vûnován koncertní poﬁad Vivat Caroluc Quartus, kter˘ se bude konat v pondûlí
3. listopadu od 17.00 hodin v kinosále Regionální knihovny Karviná
v Karviné-Mizerovû. Vystoupí
kytarov˘ virtuos a skladatel ·tûpán
Rak a ‰piãkov˘ interpret poezie a
prózy Alfred Strejãek.
PERMONÍK ZPÍVÁ V LÁZNÍCH
Karvinsk˘ Koncertní sbor Permoník zazpívá ve ãtvrtek 30. ﬁíjna ve
Spoleãenském domû Lázní Darkov. Podzimní koncert k Ïivotnímu
jubileu Franti‰ka Buryho zaãíná v
19.30 hodin.

Orlová
GOSPELY PRO V·ECHNY Nauãit se zpívat styl zvan˘ gospel
mohou v‰ichni úãastníci gospelového workshopu, kter˘ poﬁádá orlovská organizace YMCA. Workshop
se koná v pátek 31. ﬁíjna od 19.00
do 21.00 hodin v Husovû domû
v Orlové 1 a v sobotu od 10.00 do
17.00 hodin v Domû dûtí a mládeÏe.

Bez plánÛ na rekultivace to nepÛjde
Pﬁíklad profesionálního pﬁístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (13)
Na v˘‰e uveden˘ch pﬁíkladech obdobn˘ch ãi je‰tû lep‰ích pﬁíklajsme se snaÏili ukázat pozitivní dÛ pﬁib˘valo, by mûly pﬁispût i
v˘sledky sanaãních a rekultivaã- postupy vypl˘vající ze souãasn˘ch
ních prací z posledního období, právních pﬁedpisÛ, na dohledu nad
bez ohledu na to, z jak˘ch zdrojÛ jejichÏ plnûním se spolupodílí i
byly práce financovány. Pﬁehled ministerstvo Ïivotního prostﬁedí.
není dokonal˘ ani vyãerpávající, Pﬁedev‰ím jak uÏ bylo naznaãeno
lze pochopitelnû nalézt dal‰í pozi- v pﬁípadû Dolu Darkov, ve‰keré
tivní pﬁíklady z rÛzn˘ch období, i dob˘vání vãetnû následné sanace a
na uveden˘ch pﬁíkladech naopak rekultivace dnes prochází proceexistují pﬁi hodnocení z rÛzn˘ch sem posuzování vlivÛ na Ïivotní
aspektÛ nûkteré nedostatky. Pﬁi prostﬁedí. TûÏební organizace
pozitivním hodnocení také jiÏ musí mít zpracován plán sanace a
nezkoumáme, musela-li b˘t daná rekultivace. A v neposlední ﬁadû
lokalita postiÏena dob˘váním tak, ãerpat prostﬁedky ze zákonné
jak postiÏena byla. A samozﬁejmû finanãní rezervy je moÏné jen se
lze nalézt pﬁíklady negativní, jen souhlasem správních úﬁadÛ.
pro ilustraci – terén
urãitû není Ïádoucí
modelovat vysok˘mi
naváÏkami
odpadÛ se strm˘mi
neupraven˘mi svahy znehodnocujícími sousední lesní
porost. Cílem pﬁíspûvku je, aby uvedené pozitivní pﬁíklady „táhly“ pﬁi
sanaci a rekultivaci
dal‰ích
lokalit,
které jiÏ byly dob˘váním po‰kozeny. ·patn˘ pﬁíklad na konec, nevhodnû modeloK
tomu,
aby van˘ terén znehodnocující okolí. FOTO: archiv

O autorech a jejich pÛsobení v oboru:
Prof. Ing. Vítûzslav Zamarsk˘:
V roce 1961
dokonãil studium na Vysoké
‰kole báÀské
v Ostravû. Vûdeckou aspiranturu ukonãil v oboru
geochemie, docent pro obor geochemie, profesor pro obor mineralogie. Tuzemská praxe V·BTU Ostrava, kde vedl v˘uku ﬁádného a doktorského studia.
V oblasti vûdecko-v˘zkumné
ãinnosti se vûnoval ‰irokému
spektru problémÛ, mezi nûÏ patﬁil
hlavnû geologick˘ prÛzkum surovinov˘ch zdrojÛ pro v˘stavbu dálniãní sítû v âR, vyhledávací prÛzkum na loÏiska niklu a mûdi,
mineralogick˘ v˘zkum ultrabazick˘ch hornin, v˘zkum vnitﬁní
stavby nov˘ch stavebních a izolaãních materiálÛ, v˘zkum moÏnosti odsiﬁení hnûdého uhlí, geochemick˘ v˘zkum pÛdy v regionech s prÛmyslovou a mûstskou
kontaminací. V posledních letech
se vûnoval intenzivnû problemati-

ce inovaãního podnikání. Je jedním ze spoluautorÛ Vûdeckotechnologického parku v Ostravû. ·est let pÛsobil ve funkci vládního zmocnûnce pro revitalizaci
Moravskoslezského kraje. V akademické sféﬁe na V·B-TUO
zastával funkce prodûkana, dûkana a prorektora. Mezi profesionální aktivity v zahraniãí formou
dlouhodob˘ch ãi krátkodob˘ch
pobytÛ patﬁí pÛsobení na Kubû prÛzkum a tûÏba loÏisek niklu a
kobaltu, v Chile - hostující profesor na univerzitû, v Peru - technická pomoc, v Jemenu - geologické mapování, v Bolívii - rozvoj
surovinov˘ch zdrojÛ, v Kolumbii
- prÛzkum a pﬁíprava tûÏby ãerného uhlí.
Na mezinárodních vûdeck˘ch
konferencích vystoupení na univerzitách v USA, SSSR, Brazílii,
Mexiku, Kostarice, Portugalsku,
·panûlsku, Bulharsku, Anglii,
·védsku, Francii, na Novém
Zélandu. V souãasné dobû pÛsobí
jako vedoucí katedry podnikání a
managementu na Vysoké ‰kole
podnikání, a.s. Ostrava.

Ing. Tomislav Stﬁelec, CSc.:
Po gymnáziu s pﬁírodovûdn˘m zamûﬁením studoval
geologii jako
pﬁírodní vûdu
na V·B-TU
nejprve v ﬁádném denním studiu a poté formou
interní aspirantury. V letech 1989
aÏ 1995 pÛsobil ve spoleãnostech
VVUÚ a IMGE, kde se vûnoval
ﬁe‰ení ‰irokého spektra úkolÛ
z oblasti geologie a dopadÛ hornictví na Ïivotní prostﬁedí, postupnû s rostoucím akcentem na nutnost zmûny pﬁístupu k sanacím a
rekultivacím, získal autorizaci pro
proces posuzování vlivÛ na Ïivotní
prostﬁedí. Od roku 1995 je na
ministerstvu Ïivotního prostﬁedí,
v souãasnosti jako ﬁeditel odboru.
Prosazuje mimo jiné poÏadavky
na ochranu nerostného bohatství,
jeho co nej‰etrnûj‰í vyuÏívání a
zahlazování následkÛ dob˘vání
pﬁírodû blízk˘mi zpÛsoby. Geologické a environmentální pﬁedmûty
externû vyuãuje na V·B-TU.
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Tajenka: Pﬁi‰la chﬁipková epidémija. Pﬁídu dóm, moja stará zelená jak sedma, leÏela v lÛÏku, ani nemluvila.
Tak sem ani neveãeﬁal a ‰el si lehnút. „Cosi na mÀa leze,“ hlesla. A já na to: „...“ (dokonãení v tajence)
Alkaloid
v oleji

Název obrazu slovenského malíﬁe Benka

Souhlas

Anglick˘
‰lechtick˘
titul

SPZ
Rimavské
Soboty

Zkratka
Oddûlení
technické
kontroly

Medvûd
z Knih
dÏunglí

Mikroorganismus nepotﬁebující k
Ïivotu kyslík

Men‰í
pomoc

Inicály
herce
Krajãíka

Africk˘
o‰tûp

Pytel

Nepﬁíjemná

Otoman

PﬁíleÏitostná
koupû

Karetní
hra

Kazit
(pﬁenesenû)
Citoslovce
Èukání

Opﬁení

Otázka
na smûr

·panûlská
ﬁeka

Lidové
pﬁitakání

Sekat

SPZ
Litomûﬁic

Diskont

Délková
míra v Iráku

Potrat

Los

Naháã na
pláÏi

Autonomní
oblast
(zkratka)

Domácky
Karolína

Trhavina
Základ
organick˘ch
barviv

Ozdoba

Já musím do fachy pû‰ky. Pﬁed svatbou manÏelka ﬁíkala, Ïe je
v˘borná kuchaﬁka, ale jedin˘, co mi uvaﬁila, byl motor mého auta.
Kresba: L. ZdraÏil

TAJENKA

Africk˘
stát

·panûlsk˘
národní
hrdina

Kaprovitá
ryba
Odvûtví

Neteãn˘
plyn

¤eka ve
·panûlsku

PﬁedloÏka
StupeÀ
citlivosti
filmu

Jednotka
tlaku

âasopis
pro Ïeny
Ledovec

Lov
Leskl˘
nátûr

Otisk
sazby

Tûlocviãn˘
prvek

âínské Ïenské jméno

PﬁedloÏka

Japonská
desková
hra

Produkty
neutralizace

Otáãivá
ãást
motoru

Anglicky
„nebo“

Cyklohexanon

Turecké
mûsto

Tajenka z minulého ãísla: Pánové Topolánek a Paroubek zajdou spoleãnû veãer do baru a Topolánek se ptá:
„Co si tak dáváte, pane kolego, na noc?“ Já si dávám rolety dolÛ.
PomÛcky: Adra, akonin, Balú gi.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Eva Hlaváãková z Letohrad. Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 30. ﬁíjna do 5. listopadu 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Chcete-li ve svém Ïivotû cokoli zmûnit, nemáte dÛvod ãekat. Zmobilizujte síly a seberte
odvahu.V nadcházejících dnech se vám otvírá nadûjn˘ prostor pro rÛzné aktivity. Prosadíte se
v silné konkurenci a v˘znamnû roz‰íﬁíte své spoleãenské styky. Neztrácejte
ãas pﬁemítáním o nûãem, na co nemáte vliv. Zbyteãnû byste pl˘tvali energií.

Nápad ozvat se starému pﬁíteli není ‰patn˘. Má vám hodnû co
ﬁíci. Navíc si mÛÏete
b˘t jisti, Ïe vás nebude obtûÏovat s nûãím nepﬁíjemn˘m.
Opaãn˘ prÛbûh by mûlo mít setkání
s b˘valou láskou, té se radûji vyhnûte. Nehádejte se se ‰éfem. Nahromadûné vnitﬁní napûtí by mohlo
vyústit ve vodopád ostr˘ch slov.

Známí vás zasvûtí do
sv˘ch
podnikatelsk˘ch plánÛ. Není
v‰ak vÛbec jisté, jestli
budete ochotni podstoupit nûjaké riziko. Bude totiÏ
zapotﬁebí investovat hotové peníze.
Neobávejte se zmûn a zmatkÛ. Pﬁesvûdãíte se, Ïe vás hned tak nûco
nepoloÏí a dostanete neb˘valou
chuÈ porvat se s nepﬁízní osudu.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

Pokud se vám podaﬁí
pﬁekonat pohodlnost,
mohli byste bez vût‰ích problémÛ realizovat ﬁadu smûl˘ch
pﬁedstav. Netrvejte na tzv. jedinû
správn˘ch a slu‰n˘ch názorech.
V práci i ve spoleãnosti navazujte
nové kontakty. MÛÏete mít problém
se zachováním vûrnosti partnerovi,
lehce ztratíte hlavu.

Vûci, které se vám
v práci nelíbí, klidnû
pﬁehlíÏejte, aÈ se jimi
zab˘vají ambiciózní
kolegové. Pﬁeci nebudete dûlat zle. Je‰tû by vás mohla
firma donutit zÛstat v práci i ve voln˘ch dnech. Odpoãinek si pﬁece
zaslouÏíte. Za signál pﬁíjemnû proÏit˘ch dnÛ lze povaÏovat nadbíhání
osoby opaãného pohlaví.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Nebojte se razantnû
postavit sporné otázky na ostﬁí noÏe. Není
Ïádn˘ dÛvod k velké
spokojenosti s Ïalostn˘mi kompromisy. Va‰i rivalové se
vám v duchu smûjí a budou vás
podceÀovat. V˘voj situace, která
vás znepokojuje, nabírá pozitivní
obrat. CitÛ, které chováte k jisté
osobû, máte víc, neÏ si chcete pﬁiznat.

NepodceÀujte názory
lidí, na které se uÏ
léta díváte pﬁehnanû
kritick˘m
zrakem.
Snadno se mÛÏe stát,
Ïe na to doplatíte. T˘ká se to práce
i osobního Ïivota. Problémy nûkoho z rodiny vás donutí rychle pﬁijmout neodkladné rozhodnutí.
Nelze vylouãit rázné pﬁeru‰ení vztahÛ s nûk˘m, kdo vás opakovanû
zklame.

Pokud nechcete pﬁijít
o nadûji na slu‰n˘ pﬁíjem, nemÛÏete si
dovolit ztratit sympatie jisté osoby. Více
pﬁem˘‰lejte o tom, o ãem s ní budete mluvit, zejména o sv˘ch odpovûdích. Neberte si tolik k srdci krátké
odlouãení s blízk˘m ãlovûkem. Vá‰
vztah se upevní a prohloubí. Nabídku na zmûnu místa berte velmi serioznû.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Pﬁítel za vámi pﬁijde
s hodnû osobním problémem. Vûﬁí vám, Ïe
jste dostateãnû diskrétní a moudﬁí na to,
abyste mu dokázali rozumnû poradit. Sympatie a dÛvûru vám projeví i
nûkteﬁí kolegové a známí. Vstﬁícní a
laskaví budete rovnûÏ k lidem, které
nemáte dvakrát v lásce. Roste ‰ance
na nalezení finanãního zdroje.

21. 1. – 19. 2.

Inspirováni pﬁíkladem
pﬁátel zkusíte ‰tûstí
v nûãem novém. První
úspû‰né pokusy vás
povzbudí k odváÏn˘m
krokÛm. Va‰i pﬁedstavu, jak vylep‰it finanãní situaci, obohatí aura
Merkuru. Stahují se mraky nad
va‰ím milostn˘m vztahem. Staãí
malá záminka a zasypete partnera
Ïárliv˘mi v˘ãitkami.

Na leti‰ti je ru‰no, nebe bez
mráãkÛ, bezvûtﬁí. Instruktor sleduje v˘kony ÏadatelÛ o pilotní prÛkaz, kteﬁí nacviãují starty a pﬁistání.
Náhle se z vysílaãky ozve volání:
„Tady OK 110. Nemám benzín.
Co mám dûlat?“
Instruktor zbledne, protoÏe
v OK 110 sedí adept pﬁi prvním
samostatném startu a on ho teì
musí navést na nouzové pﬁistání.
„Zachovejte klid a rozvahu!“
„Rozumím,“odpovídá
pilot.
„Zachovám klid a rozvahu. Ale
stále nemám ani kapku benzínu!“
„OK 110, ohlaste v˘‰ku a polohu!“
„Nejsem ve vzduchu! âekám
v letadle pﬁed hangárem!“
✿
„Sestro, odebrala jste tomu
pacientovi krev?“
„Odebrala, pane primáﬁi, mûl jí
pût litrÛ…“

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

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

Do cesty vám pﬁijde
pár zajímav˘ch osobností. Buìte loajální
k lidem, se kter˘mi
vás v minulosti nûco
spojovalo. NepodceÀujte vzpomínky na stará pﬁátelství. Berte váÏnû
povinnosti, zejména pokud zaãínáte
s nûãím nov˘m. Jakékoli zanedbání
se vám vymstí. Opatrnû pﬁi navazování nov˘ch známostí.

24. 9. – 23. 10.

Potká se blond˘nka s brunetou.
Bruneta povídá: „Kam jde‰?“ ¨
„Na jahody.“
„Blázní‰?! VÏdyÈ je zima!“
„To nevadí, já mám svetr.“
✿
Víte jak˘ je rozdíl mezi onanií a
souloÏí? Fyziologicky vzato v tom
Ïádn˘ rozdíl není. Akorát, Ïe pﬁi té
souloÏi ãlovûk tak nûjak pﬁijde
mezi lidi…
✿
Milenci za letního veãera na
jedné z hustû obsazen˘ch laviãek
v parku:
„Sly‰í‰ ty cvrãky?“
„Nesmysl, to jsou zipy…“
✿
„Mladá paní, sná‰íte hukot
motorové pily?“
„Ne.“
„To nevadí; pﬁeﬁíznu vás klasick˘m zpÛsobem.“

20. 2. – 20. 3.

Budete mít pﬁíleÏitost
vyuÏít zku‰eností a
rozmnoÏit svÛj majetek. ZáleÏí na tom,
jestli najdete odvahu
riskovat a dobûhnout chytráka,
kter˘ se vás pokusí o‰idit. Kritické
poznámky kolegÛ pﬁijmete jako vítanou v˘zvu k vyrovnání star˘ch úãtÛ.
Dráha Venu‰e dává nadûji na to, Ïe
sympatie okolí jsou na va‰í stranû.

NÁ·

RECEPT

Tûstoviny s houbami a s˘rem
Potﬁebujeme: 500 g ãerstv˘ch
hub, sÛl drcen˘ kmín, kousek slaniny, 300 g tûstovin, 200 g tvrdého
s˘ra, keãup, nûkolik lístkÛ ãerstvé
máty.
V osolené vodû uvaﬁíme tûstoviny. Houby oãistíme a nakrájíme na
plátky. V hlub‰í pánvi roz‰kvaﬁíme
slaninu nakrájenou na kostiãky,

vloÏíme na ni houby, osolíme, okoﬁeníme kmínem a dusíme. Podle
potﬁeby houby bûhem du‰ení podlijeme trochou vody. Udu‰ené
houby promícháme s vaﬁen˘mi
tûstovinami a podle potﬁeby dosolíme. Na talíﬁích hustû posypeme
nastrouhan˘m s˘rem a ozdobíme
keãupem a lístky máty.

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

V LISTOPADU 2008
• Opravy stavební (OSTAV)

146

• Zahlazování následkÛ
hornické ãinnosti (ZNHâ)

–

Liczy
si´
pomys∏owoÊç
i
inwencja
Górnik
Wyró˝nienie „Najlepszy pracownik miesiàca” cieszy i motywuje
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Uczestnicy Dnia Otwartych Drzwi w karwiƒskiej szkole zawodowej
oglàdajà wyroby swoich starszych kolegów. Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek

Atrakcyjne górnictwo
M∏odzi sà zainteresowani pracà na dole
KARWINA (bk) JedenaÊcie trzyletnich kierunków kszta∏cenia
zawodowego, osiem czteroletnich z
maturà oraz dwa kierunki dla
absolwentów zawodówek – taka
jest oferta edukacyjna Âredniej
Szko∏y Techniki i Us∏ug (S·TaS) w
Karwinie. W chwili obecnej szko∏a
kszta∏ci prawie 1100 m∏odych ludzi
w takich zawodach, jak mechanik,
elektronik,
elektryk,
Êlusarz,
hydraulik, automechanik, stolarz,
ale tak˝e kucharz, kelner, cukiernik, sprzedawca czy optyk.
Do najatrakcyjniejszych z punktu widzenia absolwentów szkó∏
podstawowych nale˝à specjalizacje
Mechanik Sprz´tu Po˝arniczego
oraz Automechanik, w dziedzinie
us∏ug – Kucharz i Kelner. W ostatnim czasie doszlusowujà do nich
dwa zupe∏nie nowe kierunki: Elektryk – Oddzia∏y Górnicze oraz

Mechanik Maszyn / Âlusarz –
Wydzia∏y Górnicze.
„Do programu edukacyjnego
zostanà wprawdzie wciàgni´te
dopiero od przysz∏ego roku szkolnego, ju˝ teraz jednak istniejà przes∏anki, ˝e b´dà nale˝a∏y do najbardziej po˝àdanych“ – powiedzia∏ w
czwartek 23 paêdziernika podczas
Dnia Otwartych Drzwi w S·TaS
dyrektor placówki Vratislav Kolek.
O atrakcyjnoÊci zawodu górnika
przekonujà doÊwiadczenia zdobyte
podczas popularnych gie∏d zawodów. M∏odzi doceniajà szczególnie
mo˝liwoÊç zdobycia miesi´cznego
stypendium 1000 koron oraz
natychmiastowego zatrudnienia po
ukoƒczeniu szko∏y z 20-tysi´cznà
premià z tytu∏u podj´cia pracy.
Kolejny przywilej to oferta pracy
tymczasowej w czasie wakacji po
drugim roku.

DARKÓW (bk) Jan Mrozek, Petr
Zachar, Josef Hnát – to nazwiska
pracowników Kopalni „Darków“,
których w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu
og∏oszono najlepszymi pracownikami zespo∏u dyrektora ds. produkcji. Wyró˝nienie przyznawane jest
od czerwca bie˝àcego roku zawsze
co miesiàc jednemu z wyró˝niajàcych si´ pracowników zak∏adu
przeróbczego w´gla, transportu
do∏owego, górniczych s∏u˝b technicznych (DTS) oraz wydzia∏u
zarzàdzania i kontroli jakoÊci.
Pomimo nied∏ugiej historii,
ocena cieszy si´ sporym zainteresowaniem i szacunkiem. „Pracownicy
widzà, ˝e kierownictwo dostrzega
ich prac´ i potrafi jà doceniç. ˚e nie
sà wrzucani wszyscy do jednego
worka bez wzgl´du na to, czy i jak
kto pracuje. Rodzi si´ w ten sposób
pozytywna motywacja, a nagrodzeni stajà si´ przyk∏adem dla innych“
– powiedzia∏ mechanik oddzia∏u
DTS Petr Foltyn.
W praktyce wyglàda to tak, ˝e
szefowie poszczególnych oddzia∏ów proponujà pod koniec miesiàca
jednego ze swych pracowników, a
dyrektor produkcyjny zdecyduje,
kto otrzyma nagrod´. Liczà si´ nie
tylko bie˝àce wyniki pracy, ale
tak˝e inwencja, pomys∏owoÊç i
myÊl techniczna w∏o˝ona w realizacj´ projektów zmierzajàcych do sta-

Nagrodzona trójka pracowników zespo∏u dyrektora produkcyjnego na Kopalni „Darków”. Od lewej: Petr Zachar, Josef Hnát i Jan
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
Mrozek.

∏ej poprawy warunków produkcji i
podnoszenia bezpieczeƒstwa. W∏aÊnie te przes∏anki najlepiej spe∏nia
wymieniona trójka pracowników.
G∏ówny przodowy dzia∏u odkamieniania urobku w zak∏adzie przeróbczym „Darkowa” Jan Mrozek
jest na przyk∏ad wspó∏autorem projektu separacji du˝ych kamieni
przy pomocy sit HRI oraz autorem
systemu odwadniania podest pod
przenoÊnikami
taÊmowmi 1030 i
2030. Zaprojektowa∏ te˝ system
regulacji przenoÊnika taÊmowego
1020 przy pomocy przetwornicy
cz´stotliwoÊci.
Specjalist´ ds.
hydrauliki
z
oddzia∏u
DTS
Petra
Zachara
nagrodzono za
realizacj´ systemu doprowadzenia wody i cieczy
Monta˝ obudowy zmechanizowanej Bucyrus
hydraulicznej do
26/55 w Êcianie zbrojonej w najnowoczeÊniejszà
Êciany nr 40 203 w
technik´ górniczà w ramach programu optymazak∏adzie
3
lizacji produkcji POP 2010. Fot. Kopalnia „Darków“ Kopalni „Dar-

ków“. Âciana zostanie uzbrojona w
najnowoczeÊniejszà technik´ górniczà w ramach realizacji programu
optymalizacji produkcji POP 2010.
Âlusarz do∏owy i mechanik Josef
Hnát to wyró˝niajàcy si´ fachowiec
w dziedzinie maszyn górniczych,
który specjalizuje si´ w kompletacji, uruchamianiu i naprawach
kombajnów górniczych. Niedawno
wróci∏ z Niemiec, gdzie uczestniczy∏
w szkoleniu cz∏onków obs∏ugi
nowych kombajnów Êcianowych,
które trafià do kopalni OKD w
ramach programu POP 2010.
„Chcemy, ˝eby wiedziano o tych
ludziach i ˝eby ich praca by∏a doceniana” – podkreÊli∏ kierownik
ruchu zak∏adu przeróbczego Jaromír Witoszek. Dodatnio oceniajà
projekt comiesi´cznego nagradzania najlepszych pracowników tak˝e
sami cz∏onkowie zainteresowanych
za∏óg.
„Na pewno mi∏o jest uzyskaç
takie wyró˝nienie “ – powiedzia∏ w
imieniu szeregowych górników
Petr Zachar. „Jest to wprawdzie
nasza praca, ale ludzi o wiele bardziej to wciàga, kiedy odczuwajà
zainteresowanie ze strony kierownictwa i wiedzà, ˝e ich wysi∏ki sà
zauwa˝ane “.

Âlàsk jest po prostu pi´kny...!
Nagrody „Techné” dla mi∏oÊników górnictwa
OSTRAWA (bk) G∏ówne nagrody mi´dzynarodowego festiwalu filmów i
programów TV o zabytkach industrialnych „Techné” Ostrawa przypad∏y
dwom mi∏oÊnikom i propagatorom tradycji górniczych z regionu ostrawsko-karwiƒskiego. Nagrod´ im. Stanislava Vopaska za osobisty wk∏ad w
ratowanie i ochron´ zabytków przemys∏owych odebra∏ prezes Klubu Przyjació∏ Muzeum Górniczego OKD (KPHM) Zdenûk Dombrovsk˘ (na zdj´ciu od lewej). Nagrodà Ostrawskiej Wenus za twórczoÊç filmowà uhonorowano cz∏onka KPHM, amatorskiego filmowca i dokumentaryst´ Ladislava
Bardonia. Tak˝e 7. edycji festiwalu towarzyszy∏o kolokwium naukowe oraz
wycieczka do Polski.
Fot. Ladislav BardoÀ

CARBOKOV
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OSTRAWA (bk) Âlàsk jest po
prostu pi´kny...! Równie˝ tu jednak jak grzyby po deszczu rosnà
McDonald’sy i sieci hipermarketów. Zadaniem fotografika jest
uwieczniç szybko niknàce pi´kno
i poezj´ dzisiejszego Âlàska, by
zachowaç go dla nast´pnych
pokoleƒ.
Tak mniej wi´cej mo˝naby
pokrótce opisaç motto trzydziestoszeÊcioletniego
fotoreportera
katowickiego „Dziennika Zachodniego“ Arkadiusza Goli. Ostrawska wystawa jego fotografii, zorganizowana z okazji tegorocznego
festiwalu „Techné“ Ostrawa w
Muzeum Ostrawskim, nosi∏a
nazw´ „Ludzie z w´gla”. JeÊli
Arek Gola mówi o Âlàsku, mówi
przede wszystkim o w´glu, który
jest wspólnym mianownikiem
˝ycia i zdarzeƒ w jego ukochanym
regionie. Jego fotografie nigdy nie
sà zaaran˝owane i nie unikajà ˝adnego tematu. Z takim samym
zaci´ciem pokazujà kopalnie i
Êwi´tujàcych górników, jak ha∏dy,
biedaszyby czy z∏odziei w´gla.

Arkadiusz Gola: Biedaszyby.

„Fotografik nie musi szukaç
tematów w dalekich krajach” –
utrzymuje Arkadiusz Gola. „Tutaj
jest Êwiat, który znam najlepiej i
który jest jest dla mnie nieskoƒczonym êród∏em inspiracji”.
Laureat wielu regionalnych i
ogólnopolskich nagród i wyró˝nieƒ pochodzi z Rudy Âlàskiej i
mieszka w Zabrzu. Podziwia czeskà fotografi´ artystycznà i aktualnie studiuje w Instytucie Fotografii Twórczej na Uniwersytecie Âlàskim w Opawie.

Arkadiuz Gola z ˝onà Halinà.
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
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V·E PRO VÁ· ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVOD≈OVACÍ TECHNIKU

Inzerce

Fr˘decká 332,719 00 Ostrava-Kunãice
100 m vpravo za mostem
Rudná–Fr˘decká smûr Vratimov
Venkovní kanalizace:
• PVC roury a tvarovky hladké pro vnûj‰í kanalizace
• PP a PE ãisticí kanalizaãní ‰achty a vpustû
• Betonové v˘robky pro venkovní kanalizace

R124/44
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VELKOOBCHOD
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
MALOOBCHOD

S MATERIÁLY PRO V¯STAVBU
• Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z ‰edé a tvárné litiny, litinové A OPRAVY INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ
poklopy, podzemní a nadzemní hydranty, mﬁíÏe a vzpûry a vpustû
• HD-PE trubky a tvarovky pro domovní pﬁípojky
MoÏnost nákupu a slev
• Ocelové pﬁíruby, fólie, tûsnûní, ‰rouby pozinkované a ãerné
Plynovody:
i pro maloodbûratele
• I-PE roury, armatury, chrániãky
Vodovody:

Domovní odpady:
• HT potrubí a tvarovky hladké pro vnitﬁní odpady s odolností do 100 °C
• NG potrubí a tvarovky tﬁívrstvé Polo – KAL NG („náhrada odpadní litiny “)
• Vpustû, sifony a odpady fy HUTTERER+LECHNER

Prodejní doba:
Po – Pá 6.30 –16.00

Ostatní:

SOBOTNÍ PRODEJ

• PVC roury drenáÏní, chrániãky pro vedení kabelÛ
• OdvodÀovací Ïlábky
• Stﬁe‰ní Ïlaby a okapy z PVC
• Vnitﬁní rozvody pitné vody, topení, mirelon
• Ostatní stavební doplÀky z plastÛ (vodomûrné ‰achty,
vpustû, mﬁíÏe, gajgry, Ïumpy, splachovaãe aj.)
• Betonové v˘robky pro terénní úpravy, dlaÏby, obrubníky

7 0 0 – 1 10 0
(kvûten – ﬁíjen)

VelkoodbûratelÛm poskytujeme
mnoÏstevní slevy!!!
Telefon: 596 237 498-9, Fax: 596 238 970, E-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz, www.pcvalfa.cz

OKD, a. s.
vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná v obchodním rejstﬁíku

DÛl Darkov
se sídlem Karviná-Doly, ã. p. 2179, PSâ 735 06

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na

R 207/44

OSTR ãíslo ﬁádku 846

SKVùLÉ VÁNOâNÍ
PÒJâKY

PÛjãíme 10 000 Kã, 30 000 Kã,
50 000 Kã atd.
Vrátíte 11 628 Kã, 34 884 Kã
58 140 Kã atd.

VOLEJTE 774 828 496

R 205/44

NABÍDKA PÛJâKY

Registr neﬁe‰íme
I na MD a ÚP
Tel.: 605 897 406

OKD, a.s.,

Kontaktní osoba zadavatele:
ing. Kazimír Koch, vedoucí mechanik
a energetik provozu úpravny
tel.: 596 464 021

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

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

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

Bankovní a nebankovní pÛjãka!
MoÏnost Ïádat i bez partnera!

VOJ Centrum servisních sluÏeb

Staãí jen zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ
Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

R2/44

se sídlem Orlová-Lazy, ã. p. 605, PSâ 735 12

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na:
✧ VZPOMÍNÁME

Dodávka a instalace
7 ks sloupov˘ch
otoãn˘ch jeﬁábÛ
na lokalitû Lazy
R 217/44

Kontaktní osoba pro zaslání zadání:
Ing. Roman Wojnar, tel. 596 503 121

Dne 31. 10.
2008 by se
doÏil 60 let pan
Karel Kohut
z Havíﬁova –
ﬁidiã
OKD,
Doprava. Dne
4. 1. 2009 tomu
budou 2 roky,
kdy nám navÏdy ode‰el. VzpomeÀte s námi, kdo jste ho mûli
rádi. Za celou rodinu manÏelka a
219/44
dcery.

OSTR ãíslo ﬁádku 847

Oprava plynového
zaﬁízení na
provozu úpravny
Kontaktní osoba zadavatele:
ing. Jiﬁí BroÏ, vedoucí v˘roby
provozu úpravny
tel.: 596 464 220

ZAMùSTNANCÒM OKD

R 218/44

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

R 216/44

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

Oprava ventilátorÛ
V1, V2, V3
termické su‰árny

ZDARMA

✧ BLAHOP¤EJEME

✧ BYTY

• Dne 31. 10. 2008 oslaví b˘valá
zamûstnankynû dolu âSA, Doris
Szubrytová, své v˘znamné Ïivotní jubileum. Do dal‰ích let jí pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí, pohody a dlouhého uÏívání zaslouÏeného dÛchodu. Za rodinu a za
B401/44
kolegy A. S.

• Prodám byt l. kat., 2+1, 2.
poschodí, v Ostravû-Porubû,
v osobním vlastnictví, po úpravách, plastová okna, zateplení,
lodÏie 7,5 m, neprÛchozí pokoje,
poblíÏ MHD, parkovi‰tû. Informace na telefonu: 603 258 893.
B402/44
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Nadace OKD

O mûstû i havíﬁinû pro v‰echny Ïáky
Bohumínské K3 chce zvy‰ovat povûdomí o regionu a vypûstovat lokální patriotismus
BOHUMÍN Na v‰ech 1833 ÏákÛ ve
vûku od 6 do 15 ze v‰ech ‰kol
v Bohumínû má políãeno projekt
místní kulturnû vzdûlávací organizace K3. Chce je zapojit do soutûÏení o jejich mûstû, kraji a regionálních zvlá‰tnostech se zvlá‰tním pﬁihlédnutím na havíﬁinu. Tato aktivita nemohla ujít pozornosti Nadace
OKD, jeÏ na její uskuteãnûní pﬁispûla ãástkou témûﬁ 73 tisíce korun.¨
„Cílem je nenásilnû a formou
hry posílit vûdomí sounáleÏitosti
s Bohumínem i Moravskoslezsk˘m
krajem a upozornit na místní atraktivní specifika se zamûﬁením na
oblast hornictví. Dále prohloubit
aktivní znalosti dûtí o mûstû, historii hornictví v kraji a pûstovat
v nich také lokální patriotismus,“
vysvûtlil Karel Balcar, realizátor
projektu a ﬁeditel pﬁíspûvkové
organizace K3.
Samotné soutûÏi pojmenované
„O Bohumínu a historii hornictví v
Moravskoslezském kraji víme
v‰echno“ a pﬁibliÏnû ze 70 procent

Logo za soutûÏícími Ïáky napovídá, kdoÏe to velkou mûrou stojí za
FOTO: archiv
uskuteãnûním projektu.
dotované Nadací OKD pﬁedcházelo jakési pﬁedkolo „SoutûÏ jako
veﬁejná show“. Probíhalo od loÀského podzimu do leto‰ního jara,
bylo sice jen pro zdej‰í páÈáky, ale

Mezi jednu z kategorií patﬁí napﬁíklad skládání puzzle s námûtem
Moravskoslezského kraje.

zato se setkalo s nemal˘m zájmem
‰kolákÛ, uãitelÛ i ‰iroké veﬁejnosti.
„PrÛmûrná náv‰tûvnost? Okolo
270 divákÛ na kaÏdé soutûÏní
kolo,“ nechal se sly‰et Balcar.
Vzhledem k úspûchu „pﬁedkola“ nade‰el ãas na hlavní ãást projektu. „Úãelem je rovnûÏ zapojit
Ïáky do volnoãasov˘ch aktivit
právû v období podzimu ãi zimy,
kdy b˘vají potenciálnû nejvíc ohroÏeni negativními patologick˘mi
jevy,“ pokraãoval ﬁeditel bohumínského K3. Zde budou dûti soutûÏit
v celkem ãtyﬁech kategoriích rozdûlen˘ch podle vûku a nároãnosti
úkolÛ.
Pro prvÀáky a druháky to bude
v˘tvarné zadání na téma „Mé
nejmilej‰í místo v Bohumínû“, pro
tﬁeÈáky a ãtvrÈáky skládání puzzle s
motivem Moravskoslezského kraje
a vytvoﬁení pozvánek na oblíbená
místa v Bohumínû, pro páÈáky a
‰esÈáky vûdomostní kvíz o jejich
mûstû ãi hornictví a pro sedmáky,

SoutûÏ otevﬁená v‰em bohumínsk˘m ‰kolákÛm se koná v kulturnû
vzdûlávacím stﬁedisku K3.
osmáky a deváÈáky literární soutûÏ
„Bohumín pln˘ spisovatelÛ“.
A pﬁedev‰ím to poslední bude
atraktivní – prozaick˘ ãi lyrick˘
obsah básní nebo povídek se musí
t˘kat Bohumína, pﬁípadnû hornictví v Moravskoslezském kraji.

Správnou formu pohlídají uãitelé
ãeského jazyka. Ta nejlep‰í díla
vyhodnotí porota sloÏená mimo
jiné ze zástupcÛ Nadace OKD a
v‰echna vyjdou ve zvlá‰tním sborníku. Cel˘ projekt skonãí v prosinci 2008.
Radek Luk‰a

Velká dotace Malé Amazonii
Nadaãní program pomÛÏe vybudovat v zoo exotick˘ kousek jihoamerického pralesa
OSTRAVA Pﬁes jihoamerick˘ prales se
bude zanedlouho vstupovat do v˘ukového
pavilonu
ostravské
zoologické zahrady.
Ostatnû, uÏ samotn˘
název Malá Amazonie
vysvûtluje prakticky
v‰e. Jedna z nejnav‰tûvovanûj‰ích atrakcí severní Moravy a Slezska tak získá dal‰í novou
zajímavost. Domov tady najdou i
vzácné drápkaté opiãky – tamarini
pinãí pÛvodem z Kolumbie.
A jelikoÏ jde o záleÏitost „pro
budoucnost“, hlásila se Zoo Ostrava do stejnojmenného grantového
programu Nadace OKD. „Byli
jsme vybráni a tû‰í nás to. Jde
v tomto tisíciletí o první spolupráci
s tûÏební spoleãností, potaÏmo její
nadací. Po del‰í dobû nás zaãínají
podporovat velké firmy – a v regionu jsou tûmi nejvût‰ími právû
prÛmyslové,“ ﬁekl její mluvãí Stanislav Derlich.
Malá Amazonie má vzniknout
dvoumilionov˘m nákladem. Nadace OKD se v tomto pﬁípadû ukáÏe
jako velkorysá – dá tﬁi ãtvrtiny této
sumy. „Vûﬁíme, Ïe nám to pomÛÏe
dosáhnout i dal‰ího cíle, jímÏ je

návrat
zoologické
zahrady mezi nejlep‰í
v âesku. Tedy tam,
kde se Ostrava je‰tû
pﬁed ãtvrt stoletím
nacházela, a coÏ odpovídá místnímu potenciálu,“ podotkl ﬁeditel
Petr âolas.
O co tedy v projektu pÛjde? Ve vstupu do v˘ukového
pavilonu vznikne nûco podobného,
jako jsou „dÏungle“ u opic nebo
slonÛ. Prostû kousek exotické pﬁírody z oblasti Amazonie s tamní
faunou i flórou. Hlavním chovan˘m zvíﬁetem bude tamarin pinãí.
Tyto opiãky na pokraji vyhynutí
jsou zaﬁazeny v kategorii EN
(Endangered) v âervené knize
ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ.
Stavební úpravy, které v souãasné dobû uÏ probíhají, také podle
mluvãího zoo Derlicha zlep‰í podmínky i pro papou‰ky. Nûkolik
vzácn˘ch a vyhubením ohroÏen˘ch
druhÛ, jejichÏ chov je ﬁízen EEP
(Evropsk˘mi záchrann˘mi programy) Ïije v pﬁilehl˘ch prostorách.
Malá Amazonie i v˘ukov˘ pavilon
budou bezbariérové a poãítá se
s dal‰ím roz‰iﬁováním nauãn˘ch
programÛ v zoo.
Radek Luk‰a

Ostravská
zoologická
zahrada

Vlajkov˘m druhem chovan˘m v Malé Amazonii bude kolumbijská
FOTO: archiv
drápkatá opiãka tamarin pinãí.

Její vznik je podle dobov˘ch
pramenÛ spojen po válce s havíﬁi ze ‰achet Zárubek ãi Alexandr
a jejich Hornick˘m sadem.
PÛvodnû totiÏ sídlila v Kunãiãkách. V Michálkovicích v takzvané Stromovce je od druhé
pÛlky 50. let minulého století.
DÛvodem stûhování bylo její
zvût‰ení a zkvalitnûní chovu zvíﬁat i nabídky pro náv‰tûvníky.
Aktuálnû zde Ïijí desítky vzácn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ a její pracovníci se podílejí na záchranû
tûch nejohroÏenûj‰ích v rámci
mezinárodních aktivit. Zoo
Ostrava je jedinou v kraji a patﬁí
také do ãeskoslovenské, evropské a dokonce nejprestiÏnûj‰í
svûtové unie zoologick˘ch
zahrad (WAZA – Svûtová asociace zoologick˘ch zahrad a
akvárií).
PrÛmûrná
roãní
náv‰tûvnost v posledních dvou
letech pﬁekraãovala 300 tisíc lidí.
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Sport

Karviná ve formû, odnesl to Fr˘dek
Házenkáﬁe Baníku ãeká dal‰í utkání aÏ po reprezentaãní pauze
Fr˘dek-Místek–Baník OKD
Karviná 26:39 (13:16)
Nejvíce branek: Kolmajer 9, Hes
6 – ·ulc 7, Faith 5, Pavlíãek,
Vanão a Sliwka 4, rozhodãí:
Horáãek, Novotn˘, sedmiãky: 4/3
– 3/1, vylouãení 3:2, 483 divákÛ.
Karviná: Mrkva, Lefan – Pavlíãek 4, BroÏ, Vanão 4, Sliwka 4,
Heinz 3, Faith 5, ·ulc 7, Mrozek
2, KruÏík 3, Petrovsk˘ 1, Hastík
2. Trenér Martin Kostelník.

Július KorÀan a jeho spoluhráãi se po ‰patném vstupu do sezony
FOTO: Ivo Dudek
dostávají do formy.
FR¯DEK-MÍSTEK, KARVINÁ
(tam) Parní válec s názvem Baník
OKD Karviná se zase rozjel naplno.
Poslední obûtí se stali házenkáﬁi
Fr˘dku-Místku, kteﬁí doma utrÏili
od Karviné debakl o tﬁináct branek.
Fr˘dek-Místek se snaÏil vyuÏít
toho, Ïe se oba celky dokonale
znají. A zhruba do dvacáté minuty

se mu to i daﬁilo. Obûtavá obrana
spolu se stﬁeleckou potencí domácího Kolmajera zajistily zpoãátku
zápasu vyrovnan˘ prÛbûh. „Pak uÏ
jsme na‰li recept na v˘borného
domácího gólmana ·oltése a skóre
pomalu narÛstalo,“ popisoval Ondﬁej ·ulc, autor sedmi karvinsk˘ch
zásahÛ.

Od stavu 9:9 tak náskok Baníku
neustále narÛstal. Svûﬁenci trenéra
Martina Kostelníka ‰li vytrvale za
vítûzstvím. „Pﬁedchozí dva zápasy
jsme hladce vyhráli a jeli jsme na
hﬁi‰tû pﬁedposledního celku tabulky, takÏe jsem mûl trochu obavu
z podcenûní. Kluci mû ale pﬁíjemnû
pﬁekvapili,“ liboval si karvinsk˘
kouã. Jeho protûj‰ek Lubomír
Kavka litoval: „Proti Karviné jsme
nemûli co ztratit. Udûlali jsme ale
ﬁadu technick˘ch chyb, které soupeﬁ nemilosrdnû trestal. Karviná
odskoãila a my uÏ jsme nemûli sílu
na to zareagovat.“
Vítûznou sérii mohou Karvin‰tí
prodlouÏit aÏ po reprezentaãní
pauze, 16. listopadu od 10.30 v domácím zápase proti Bystﬁici p. H.
„Máme ãtrnáct dní na to, abychom si
udrÏeli vítûznou náladu a zároveÀ
dobili baterky,“ ﬁekl Július KorÀan.

Slovácko bralo remízu
Fotbalisté Karviné budou bojovat o ‰esté vítûzství na Dukle
KARVINÁ (tam) První remízu
v této sezonû vybojovali fotbalisté
MFK OKD Karviná. Velkou
radost z ní ale nemûli: proti Slovácku byli po cel˘ zápas lep‰ím
t˘mem, takÏe v˘sledek 1:1 byl pro
nû zklamáním.
Karviná od zaãátku útoãila a
odmûnou jí byl MilosavljevÛv gól
hned v 7. minutû. „Sourada mi
poslal perfektní balon mezi dva
soupeﬁovy obránce. Já jsem udûlal
dlouhou kliãku brankáﬁi a pak uÏ
jen trefil bránu,“ popisoval srbsk˘
záloÏník. „Je to takov˘ mal˘
zázrak: skoro mûsíc jsem laboroval se zranûním a hned po návratu
na hﬁi‰tû to tam zaãalo padat.
·koda, Ïe ten gól na vítûzství
nestaãil.“
Trenér Leo‰ Kalvoda pﬁesnû
pojmenoval pﬁíãiny bodové ztráty: „Mûli jsme vyuÏít nûkterou
z dal‰ích velk˘ch ‰ancí v prvním

poloãase. Propadli jsme ve hﬁe
dopﬁedu. ·anci dostali ãtyﬁi útoãníci, neprosadil se ale ani jeden
z nich.“ Kouãe mrzí také inkasovan˘ gól. „Je to k vzteku, kdyÏ se
soupeﬁ dostane za cel˘ zápas
k jedné poﬁádné stﬁele na bránu a
je z toho vyrovnávací gól. Kluky
jsem na tyto rychlé brejky soupeﬁe pﬁed zápasem upozorÀoval, ale
bohuÏel jsme si to nepohlídali.“
Také trenér Slovácka Ladislav
Jurkemik ocenil kvalitu soupeﬁe.

„Za bod musíme b˘t rádi, protoÏe
Karviná má velmi dobr˘ t˘m a
hraje velmi bojovnû. My jsme tahali za krat‰í konec, proto je pro nás
remíza v tomto zápase úspûchem.“
Na kvalitní hru z posledních
zápasÛ mÛÏe Karviná navázat uÏ
tento pátek od 19 hodin na hﬁi‰ti
‰esté Dukly Praha. „KdyÏ ke
svému dobrému v˘konu pﬁidáme i
klid v koncovce, mûli bychom
v Praze uspût,“ míní záloÏník Filip
R˘del.

MFK OKD Karviná v.
Slovácko 1:1 (1:1)
Branky: 7. Milosavljev – 40.
Randa, rozhodãí: Makoviãka,
ÎK: Hoffmann, Souhrada,
Juroszek – Nûmãick˘, Chmelíãek, PeruÈka, âtvrtníãek, Ineman, Formánek, 2445 divákÛ.
Karviná: Blaha – Hoffmann,
Juska, Buryán, Jeliç – Ficek
(61. Jursa), R˘del, Macek,
Milosavljev – Opic (84. Richter), Sourada (72. Juroszek).
Trenér Leo‰ Kalvoda.

Deset gólÛ zve na Spartu
OSTRAVA (tam) Deset vstﬁelen˘ch gólÛ v posledních dvou zápasech, to je pozvánka fotbalistÛ
Baníku Ostrava na pondûlní prestiÏní duel se Spartou. Baník se po
dvou v˘hrách vy‰vihl na ãtvrté
místo a v pﬁípadû, Ïe Spartu porazí,
pÛjde v tabulce pﬁed ni.
„Motivace je to jako hrom,“ pﬁiznal brankáﬁ Petr Va‰ek. „Deset gólÛ
jsme za posledních 180 minuty hry
sice dali, ale nezapomeÀte, Ïe jsme
jich také ‰est dostali.“ A právû Va‰ek
pﬁedvedl v zápase proti Bohemians
dvû hrubky z kategorie ‰koláck˘ch a
pﬁíli‰ jist˘ nebyl ani 1. poloãas ve
Zlínû. „Snad jsem si ‰patné dny uÏ

Náv‰tûvy na Bazalech v posledních kolech klesají. Zlom by mûl pﬁiFOTO: Pavel Majer
nést pondûlní zápas roku proti Spartû.

Vyvede ãistka Havíﬁov z krize?
HAVÍ¤OV (tam) Po
prohﬁe 1:4 v Jihlavû mûli
prvoligoví
hokejisté
Havíﬁova na svém kontû
ãernou sérii sedmi poráÏek v ﬁadû. Horník se
zeptal trenéra Miroslava
Fryãera (na snímku), jak
hodlá t˘m z této hluboké krize dostat.
„Hlavním dÛvodem na‰ich poráÏek jsou individuální chyby, kter˘ch
se dopou‰tûjí témûﬁ v‰ichni hráãi.
V kaÏdém zápase udûlá chybu
nûkdo jin˘, vãetnû tûch nejzku‰enûj‰ích hráãÛ, kteﬁí by mûli t˘m táhnout.
Ze zaãátku sezony se nám daﬁilo, ale zlom pﬁi‰el v zápase s Kadaní, ve kterém jsme vysoko vedli, ale
nakonec prohráli. Od té doby jsme

Z

do toho spadli a musím
pﬁiznat, Ïe je na hráãích
velká psychická deka.
Museli jsme z této
situace vyvodit nûjaké
dÛsledky, proto jsme se
rozlouãili se tﬁemi hráãi
·tûpánkem, Hlouchem a
Vozdeck˘m. Pokud se
v˘sledky nezlep‰í, ãistka
mÛÏe pokraãovat. Hráãi si musí
uvûdomit, za co jsou placeni.
Sám jsem si nûjaké ultimatum
zatím nedal. Tak dlouhou krizi jsem
je‰tû nezaÏil ani jako trenér ani jako
hráã. SnaÏím se myslet pozitivnû,
ãerná série nemÛÏe trvat donekoneãna. Musíme si udobﬁit fanou‰ky,
kteﬁí se na nás právem zlobí. Snad
se to brzy podaﬁí.“ Miroslav Fryãer

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Zlín–Baník 2:5 (40. Bolf, 79.
Otepka z pen., 83. Svûrko‰, 90. a
90(+2). Stﬁihavka), po 11. kole: 1.
Slavia 26, 2. Boleslav 24, 3. Sparta
21, 4. Baník 20. II. liga:
Karviná–Slovácko 1:1, po 13. kole:
1. Bohemians 1905 26, 2. âáslav 26,
3. Jihlava 25, …11. Karviná 16.
MSFL: FM–Zábﬁeh 2:1, Baník
B–Slovácko B 4:1, po 13. kole: 1.
Hluãín 29, 2. Znojmo 26, …6.
Baník B 20, 7. FM 20. Divize E:
Poruba–Fren‰tát 4:0, Slaviãín v.
Havíﬁov 3:0, V. Losiny–Orlová 2:3,
po 13. kole: 1. Slaviãín 32, 2. V.
Losiny 27, 3. Poruba 24, …5. Orlová 22, 7. Havíﬁov 20. Okresní pﬁebor: Doubrava–MFK Karviná B

CO

Jen srbsk˘ záloÏník Milosavljev (vlevo) promûnil jednu z mnoha
karvinsk˘ch ‰ancí.
FOTO: Ivo Dudek

vybral a proti Spartû se pﬁedvedu
nejen já, ale celá na‰e defenziva.“
V pondûlí v 17.15 to vypukne:
Baník nastoupí proti praÏské Spartû. „Na tento okamÏik se tû‰íme
cel˘ t˘m, doufám, Ïe nezaãneme
tak laxnû jako proti Bohemce nebo
ve Zlínû,“ zvedl varovn˘ prst
obránce René Bolf, po jehoÏ gólu
ve Zlínû zaãal Baník koneãnû hrát
ligov˘ fotbal. „Musíme hrát odpovûdnû od samotného zaãátku.
S Bohemkou a se Zlínem se nám
sice podaﬁilo v˘voj utkání otoãit,
ale stálo nás to spoustu sil a proti
Spartû by to bylo mnohem tûÏ‰í,“
uzavﬁel stoper Bolf.

2:1, Bohumín B–Sn Orlová 2:3,
Louky–TJ Petﬁvald 2:2, Sj
Rychvald–âSAD Havíﬁov 2:2,
Havíﬁov B–B. F. Orlová 1:2, V.
Bohumín–H. Bludovice 4:1, L. Petrovice B–B. Rychvald 2:3, H.
Îukov–Domaslavice 2:1, VûﬁÀovice–Tûrlicko 1:2, po 15. kole: 1. Karviná B 35, 2. Tûrlicko 31, 3. Doubrava 28.
HÁZENÁ
Extraliga: FM–Karviná 26:39,
poﬁadí: 1. Zubﬁí 16, 2. Pre‰ov 14, 3.
Dukla 14, 4. Baník 12, …12. FM 3.
HOKEJ
I. liga: Jihlava–Havíﬁov 4:1, po 17.
kole: 1. Ústí n. L. 41, 2. Kometa 39,
3. Vrchlabí 39, …12. Havíﬁov 19,
13. Poruba 17.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – okresní pﬁebor: Tûrlicko v.
Doubrava, Domaslavice–VûﬁÀovice,
B. Rychvald–H. Îukov, B. F. Orlová
v. V. Bohumín, TJ Petﬁvald–Sj Rychvald a Sn Orlová–Louky (v‰e 14).
NEDùLE
Fotbal – okresní pﬁebor: H. Bludo-

vice–L. Petrovice B, âSAD Havíﬁov–MFK Havíﬁov B a MFK Karviná B–Bohumín B (v‰e 14).
PONDùLÍ
Fotbal – I. liga: Baník–Sparta (17.15).
ST¤EDA
Hokej – I. liga: Havíﬁov–Benátky
(17).
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