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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
Prázdninové bezpečnostní heslo:

Nápady i od dodavatelů

Nadace (se) zviditelňuje

V létě nezapomeň na
VODU, zajistí ti pohodu!

Karvinský „muž měsíce CI“
je tentokrát z VOKD

Sebe, OKD, ale i smysluplné aktivity
propaguje NOKD
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Letošní prázdninoprázdnino
vé tropy doslova
vybízejí k vodním
radovánkám. Kromě radostí však
přinesly také několik zbytečných tragédií. Většina z nás má ještě v paměti
marný pokus sedmnáctiletého mladíka, který chtěl na konci června přeplavat Žermanickou přehradu. V polovině
dostal křeč, hasiči našli jeho bezvládné tělo až po třech hodinách.
Podobně zrádné jako Žermanická
přehrada a vlastně každá vodní plocha
se ukázalo také Darkovské moře. Ač je
celý prostor stále rekultivační stavbou
a vstup do areálu není povolen, najdou
se lidé, kteří hazardují se svým zdravím a životem. Snad je láká slovo moře
nebo si chtějí užít zakázaného ovoce.
V pondělí se v Darkovském moři
topil patnáctiletý chlapec. Ač byl
pod vodou několik desítek minut, záchranářům se ho podařilo téměř zázračně oživit. Přes veškerou péči lékařů však mladík ještě před půlnocí
zemřel. Zásah záchranářů na Darkovském moři se opakoval hned následující den. Tentokrát se topil devětatřicetiletý muž, který se šel podle
svědků do vody ochladit téměř okamžitě po vystoupení z auta. Zřejmě
z prudkého ochlazení se mu udělalo
nevolno a zdravotníci ho vezli do nemocnice ve velmi vážném stavu.
Rád bych proto na tomto místě,
které většinou patří těm nejdůležitějším sdělením pro zaměstnance, opět
upozornil všechny kolegyně, kolegy
i další čtenáře Horníka z Karvinska:
Darkovské moře stále funguje v režimu stavby a nejen že tam není povoleno koupání, ale ani vstup. V budoucnu se z něj jistě stane podobně
krásný a užitečný areál jako je Golf
Resort Lipiny a bude sloužit ke sportu
a rekreaci. Než se tak stane, nechme
moře mořem a pojďme na koupaliště.
A přesvědčme o tom také všechny své
příbuzné, sousedy a známé…
Vladislav Sobol
mluvčí OKD a Nadace OKD

Ivánková: Personální revoluce
skončila, využijme její přínosy
Představujeme novou personální ředitelku společnosti OKD Jarmilu Ivánkovou a její aktuální plány
Centrální vzdělávací středisko, poukázky
a mnoho dalšího. Co vás na těchto změnách nejvíce zaujalo?
HR a ﬁnance již v minulosti patřily pod
jedno vedení, takže jsem se s lidmi z tohoto útvaru často setkávala na pravidelných poradách a celý proces přeměny jsem sledovala hodně zblízka. Jednoznačně nejvíce mě zaujala obnova
učňovského školství a také program,
který nám obecně do OKD přivádí nové tváře, protože lidé přirozeně stárnou
a je třeba přivést novou krev – s novými
nápady nebo novým pohledem.

OSTRAVA – Společnost OKD má za sebou čtyři doslova revoluční roky, které
přinesly nové těžební technologie, maximální důraz na bezpečnost, obnovu
hornického učňovského školství a také nový systém práce se zaměstnanci.
Tu od července řídí personální ředitelka
Jarmila Ivánková.

Jaký je váš vztah k hornictví? Pracoval
někdo z rodiny v OKD nebo dokonce přímo jako horník?
Historie mé rodiny s hornictvím nijak nesouvisí, takže se nemůžu pochlubit tím, že
už mí rodiče pracovali v hornictví. Na druhou stranu jsem s těžebním průmyslem spojila téměř celý svůj profesní život.
Po škole jsem sice nastoupila do Vítkovických železáren, ale hned po mateřské
dovolené směřovaly mé kroky do Báňské
stavební společnosti a potom už jsem se
od OKD nehnula ani na krok.

Co mají zaměstnanci od nové personální
ředitelky očekávat?
Žádné velké převraty v tuto chvíli nechystáme. Chci pokračovat v projektech, které změnily ﬁremní kulturu v OKD, protože je to cesta správným směrem. Zároveň
bych se ráda zaměřila na aktivity, které
jsou teprve v počátcích a zaslouží si větší pozornost. Jestli mám jmenovat jednu
věc, bude to například plán nástupnictví.
Musíme myslet na to, že nikdo z nás není
nenahraditelný a každý člověk ve vedoucí
pozici, ať se jedná o manažera nebo předáka, by si měl vychovávat své nástupce.

Celou svou profesní kariéru jste působila
ve ﬁnanční oblasti, až nyní máte na starost personální záležitosti. Co Vás na této oblasti láká?
Myslím si, že člověk má mít před sebou
pořád něco nového. I v předchozích ﬁrmách a funkcích jsem pracovala s lidmi,
takže mě nečeká něco zcela jiného, než
co jsem dělala dříve. Je tady hodně zajímavé práce a moc se na ni těším. Na nové
lidi, nové aktivity. Určitě v oblasti personalistiky nějakým způsobem zúročím své
dlouholeté zkušenosti z ﬁnanční oblasti.
Po roce 2008 proběhla v OKD velká revoluce v úseku HR (human resources – lidské
zdroje) neboli na poli práce s lidmi. Učni,
Akademie OKD, Continuous Improvement,

Někteří zaměstnanci si stěžují, že lidský
kontakt z šachet pomalu mizí. Personální útvar se centralizoval a mnoho lidí teď
sedí v budově Správy OKD, potvrzení už si
zaměstnanci nevyřizují u svých personalistů nebo mzdových účetních, ale v počítačovém kiosku…
Ano, společnost OKD prošla velkými
změnami a někomu může chvíli trvat,
než si na ně zvykne.

FOTO: Richard Sklář

Zrádné moře

Jarmila Ivánková, nová personální ředitelka OKD.

Pokračování na straně 2

Strojníkův syn běžel na olympiádě
Pavlu Maslákovi fandila jeho hornická rodina doma u televize, byl problém sehnat lístky

OSTRAVA – Hornické slavnosti OKD
v Karviné se blíží mílovými kroky. Redakce Horníka připraví při této příležitosti na čtvrtek 30. září mimořádné vydání
s přílohou, v níž najdete podrobný program, zajímavosti o hlavních hvězdách
a účinkujících, karnevalovém pochodu,
ukázkách důlní techniky, mapu areálu
a další informace. To abyste věděli, na co
se můžete těšit. Je ale jedna věc, na kterou je třeba se připravit. Občanské sdružení svatá Barbora, které se stará o děti z hornických rodin bez táty, připravuje
opět soutěž o nejlepší buchtu. Výtěžek
půjde na hornické sirotky. Takže nezapomeňte. Kdo umí péct či má šikovnou
manželku, jde na Den horníků s buchtou.
Je to věc, která za to stojí.
red

ČSM-SEVER – Snad nikdo v revíru OKD
neprožíval letní olympijské hry v Londýně natolik osobně jako Jiří Maslák,
strojník skipových těžních zařízení
na severním závodě Dolu ČSM. Českou republiku tam reprezentoval jeho jedenadvacetiletý syn Pavel, sprinter a aktuální evropský šampion v běhu
na 400 metrů!
„Na olympiádu jsme nejeli, byl problém sehnat lístky. Pavel měl sice možnost, ale ne jistotu, že by byly přímo
na den, kdy závodil. Mohl bych vidět
Bolta, ale možná bych propásl kluka,“
uvedl Maslák starší, jenž svého času
hrával závodně basketbal a nyní se věnuje rekreačně fotbalu či cyklistice. Jeho syna přivedla ke sportu v deseti letech spolužačka ze školy. Nikdo netušil,
jakým bude talentem.
„Běž! Běž! Běž, řvali jsme se ženou
u televize,“ vypráví Maslák.

FOTO: Radek Lukša a ČTK/Michal Kamaryt

Na Hornické slavnosti OKD
s buchtou pro Barborku

Strojník ze skipu na Dole ČSM...

...má syna českým olympionikem.

Pokračování na straně 2

Ze světa

Elektrárna s čínskou
účastí bude později
KATOVICE – Největší evropská černouhelná společnost Kompania Węglowa
minulý týden oznámila svůj plán uvést
do provozu elektrárnu s výkonem 900
až 1000 MW v roce 2020. Tedy o dva roky později, než bylo původně plánováno.
Elektrárna by měla fungovat jako podnik
se společnou účastí jednoho nebo dvou
subjektů z Číny nebo Jižní Koreje, které
byly zařazeny do užšího výběru v lednu.
Náklady na projekt jsou odhadovány
na 5 miliard zlotých (přes 30 miliard korun). Elektrárna bude mít roční kapacitu
2,5–3,5 milionu tun černého uhlí ročně
a bude vyrábět 5–7 TWh elektrické energie.
Společnost Kompania Węglowa, která provozuje 15 dolů v Horním Slezsku
a ročně produkuje zhruba 39 milionů
tun především energetického uhlí, plánuje mít v podniku minimálně 36% majetkovou účast. Svůj maximální podíl ﬁrma uvádí na úrovni 49 %.
Zdroj: Platts
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Nejlepší kolektivy v oblasti bezpečnosti práce
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD
červenec 2012

OSTRAVA – V červenci 2012 pracovalo v OKD 23 rubáňových, 84 přípravářských
a 12 kolektivů vybavování a likvidace, tj. celkem 119 kolektivů.

Rubání – kombajny

Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 25 kolektivů, z toho:
•na Dole Darkov 5 kolektivů příprav,
•na Dole Karviná 8 kolektivů příprav a 2 kolektivy vybavování a likvidace,
•na Dole Paskov 6 kolektivů příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace,
•na Dole ČSM 1 kolektiv rubání a 2 kolektivy příprav.
Petr Svrčina

Ivánková: Personální revoluce
skončila, využijme její přínosy

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALPEX Czaja (340206)
ALPEX Gulak (223752)
POLCARBO Dąbek (401307)
ALPEX Fal (14037)
Szczotka (371200/2)
Szwed (11491)
POLCARBO Gruszka (11434)
Dzierža (140702)
ALPEX Siwek (37901)
Rzidký (339700)

Witek
Olszewski
Sędkowski
Dziugieł
Pochopeň
Kubánek
Nowak
Weiss
Tomczyk
Procházka, Ing.

Důl Darkov
Důl Karviná
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Karviná
Důl Karviná
Důl Darkov
Důl Darkov

108 705
108 373
88 336
65 966
48 889
48 488
46 561
46 057
45 929
34 671

5504
3870
3970
2466
2301
2155
1900
1960
2702
2070

690,6
494,0
633,5
614,1
806,6
621,0
457,7
272,3
804,6
407,3

95,272
118,692
90,152
53,526
41,893
48,189
38,034
46,752
44,722
35,815

3,50
2,71
3,24
3,21
4,36
3,57
2,36
1,46
4,19
2,38

SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75
SL 500; DBT 2600/5500/1,75
SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV; FAZOS 12/25 2x4020
SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75
KSW 460 NE; FAZOS 15/31 POz-MD
KSW 500/5,3; FAZOS 22/48/0,5
SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75
KGS 645; FAZOS 17/37 POz-MD

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.
2.

Zeman (074798)
Bednář (112403)

Balon
Gajdzica

Důl Paskov
Důl Paskov

22 808
9454

845
402

490,9
300,0

14,973
7,416

2,61
1,58

čistý
výlom/den
(m3/den)
155,51
102,09
145,29
129,70
120,58

čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
41,88
38,44
36,88
33,35
33,87

pluh, výztuž
GH 9-38 ve; GLINIK 06/15

RHH 800; KG 291-5/15

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Přípravy – kombajny

Personální politika OKD cílí i na mladé. Ti mohou získat odborné hornické vzdělání
v oboru důlní zámečník nebo důlní elektrikář na středních školách v Karviné a Havířově.
Dokončení ze strany 1

Na druhou stranu musím říct, že
mnozí kolegové ty změny přijali dokonce s nadšením. Brzy totiž zjistili,
že kromě snížení nákladů, což byl jeden z hlavních cílů změn, přináší nový systém i mnohé další výhody. Třeba v případě kiosků: Když někdo potřebuje například potvrzení o příjmu,
nemusí čekat, až na něj budou mít
v účtárně čas. Na druhou stranu dobře
vím, že když jde o lidský kontakt, lidé
na šachtách k sobě mají stále blízko.
Své personalisty nebo mzdové účetní
zaměstnanci najdou stejně jako v minulosti přímo na dole, i když jsou organizačně začleněni v Centru sdílených služeb na Správě OKD. Pokud
chtějí vyřešit nějaký problém nebo si
jen tak popovídat, mohou si za svými
personalisty nebo mzdovými účetními kdykoliv zajít, tak jako byli zvyklí
dříve.

Ke změnám byla někde nechuť, naopak
i ti největší pesimisté si pochvalují nákup nových ochranných a technických
pomůcek.
Myslím, že toto je zcela jednoznačné. Pracovní prostředí pod zemí bude vždy jiné než v kancelářích, ale
pracovní komfort horníků se za posledních deset let změnil opravdu
mimořádně. Více než 500 milionů
korun, které šly v posledních letech
do bezpečnosti práce, je jasným důkazem, že motto „Bezpečnost na prvním
místě“ není jen prázdnou frází. V důrazu na bezpečnost budeme samozřejmě dále pokračovat.

Personální ředitelka se stará mimo jiné
o přijímání nových zaměstnanců. Jak to
aktuálně vypadá – přijímáme do OKD
nové horníky?
V tuto chvíli žádný masivní nábor
neběží, průměrně přijímáme měsíčně dvacet zaměstnanců do hornických profesí a každý měsíc registrujeme v Zaměstnaneckém centru více
než stovku uchazečů o zaměstnání,
po kterých mohou šachty v případě
potřeby sáhnout. V tomto období přijmeme do pracovního poměru učně,
kteří jako historicky první po téměř
20 letech absolvovali obnovené hornické obory, průběžně také připravujeme výběrová řízení na specializované pozice.
Tento týden začalo jednání o nové kolektivní smlouvě, kterého se poprvé
účastníte jako personální ředitelka. Jaké jsou první pocity?
V pondělí jsme od zástupců odborových organizací dostali první návrh
kolektivní smlouvy na roky 2013 až
2015. Bude to opět „velká“ kolektivní smlouva, takže teď nebudeme dělat dodatky jako v posledních letech,
ale musíme připravit celé znění nové
smlouvy.
A kdybyste si měla vsadit na termín
uzavření kolektivní smlouvy?
Sázkové kanceláře žádné kurzy nevypsaly, ale já jsem optimistka. Věřím, že kolektivní smlouva bude
hotova do konce roku. Bylo by to
dobré pro zaměstnance i pro celou
společnost.

„Povzbuzoval i druhý syn s přítelkyní. Byla to paráda, jsme na Pavla všichni moc hrdí. I když to tentokrát bylo bez medaile,“ popsal Maslák
průběh přímého přenosu čtyřstovkové olympijské bitvy. V rozběhu skončil
jeho syn dokonce druhý, zaznamenal
český národní rekord s časem 44,91
vteřiny a probojoval se do semiﬁnále.
Pak ale „přepálil“ a ﬁnále mu uniklo...
„Ve dvoustovce, která též patří k jeho nejoblíbenějším tratím, bohužel
z rozběhu nepostoupil. I tak to byly pro
nás všechny krásné pocity. Těžko vyjádřitelné. Pokud Pavlovi vydrží forma,
věřím, že to bude za čtyři roky v brazilském Rio de Janeiru lepší,“ konsta-

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.
2.
3.
4.
5.

Vráblik (340850/4)
ALPEX Górski (37942/4)
Špernoga (340830/2)
POL-ALPEX Skowroński (332223)
Savary (300 291/1)
POL-ALPEX Czerwiński (320160/7,
320160/6, 320231/1)
Kufa (402342/4)
Gardoň (11474)
Funiok (60 101)
Kubíček (391 068/1)

Poloček
Maćkowiak
Poloček
Nogawka
Bielek

Důl Darkov
Důl Darkov
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl ČSM

měsíční
ražba
(m)
147
123
118
113
106

Nogawka

Důl ČSM

104

5,20

117,00

33,99

SM 160

Firla
Wdówka
Pastucha
Bielek

Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Darkov
Důl ČSM

101
97
96
95

5,94
5,39
5,33
5,59

118,23
122,33
131,20
74,51

31,17
29,94
28,32
25,10

AM 50/132
AM-50
MR 340X-Ex SANDVIK
AM 50/132

6.
7.
8.
9.
10.

toval olympionikův otec. Doma viděli
sprintera, neustále „pracujícího“ v náročném tréninkovém programu, naposledy v květnu. Dorazí až v září.
„Dukla Praha, za kterou běhá, nabídla Pavlovi, aby se stal vojákem z povolání. Právě v těchto dnech absolvuje testy, pokud uspěje, půjde do přijímače ve Vyškově,“ zakončil Maslák
starší, který je na šachtě – na povrchu
– od sedmaosmdesátého roku. Český olympionik z Havířova Pavel Maslák měl jednoho dědu i s babičkou –
ta pracovala na úpravně – v havírně
na Dukle, druhého dědu na Jeremenku. Bratranec Tomáš a strýc Petr Krupičkovi fárají na Lazech jako čelboví.
Radek Lukša

m/d
7,74
6,15
6,94
4,91
6,63

typ zařízení
AM-50
AM-50
AM-50
MR 340X-Ex SANDVIK
AM 50/132

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Plaček (0804251)

Pavelek

Důl Paskov

měsíční
ražba
(m)
80

2.
3.
4.
5.

Jaroch (1215342)
Cypra (059 5357/1)
Hantschel (0805656)
Szkot (2983 )

Czyž
Smolan
Pavelek
Kuczera

Důl Paskov
Důl Paskov
Důl Paskov
Důl Darkov

77
68
67
62

4,44

čistý
výlom/den
(m3/den)
109,78

čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
27,49

VVH-1R; DH-L 1200 (K 312 LS)

3,80
3,32
3,72
2,7

93,92
72,98
91,94
80,33

22,85
20,92
22,48
16,89

DH-DT1 (BTRL 1); DH-L 1200 (K 312 LS)
VVH-1R; DH-L 1200 (K 312 LS)
DH-DT2 (BTRL 2); DH-L 1200 (K 312 LS)
DH-DT1 (BTRL 1); DH-L 1200 (K 312 LS)

m/d

typ zařízení

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD
leden–červenec 2012
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba
(t)

tuny / den

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALPEX Czaja
ALPEX Gulak
Dzierža
POLCARBO Dąbek
Ladenberger
ALPEX Siwek
ALPEX Fal
ALPEX Krażewski
POLCARBO Gruszka
Prekop

Witek
Olszewski
Weiss
Sędkowski
Domes
Tomczyk
Dziugieł
Szewczyk
Nowak
Hradil, Bc.

Důl Darkov
Důl Karviná
Důl Karviná
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Darkov
Důl Karviná
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Darkov

762 153
660 406
429 572
421 715
383 157
303 014
287 529
286 688
259 181
214 353

3913
3639
2603
3581
2421
2245
2216
1629
1941
1526

odrubaná plocha za den
rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m)
(m2/ den)
543,3
475,1
347,3
726,2
428,8
678,7
525,9
544,6
528,6
242,8

66,013
108,146
61,023
76,323
48,683
38,880
47,247
34,802
38,916
40,218

2,76
2,62
2,50
3,69
2,79
3,54
3,58
2,87
3,20
2,28

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

1.
2.

Zeman
Prokop

Balon
Hykl

Důl Paskov
Důl Paskov

183 373
136 512

1052
852

529,6
319,3

18,817
12,546

2,82
1,88

čistý
výlom/den
(m3/den)
116,43
151,81
149,76
139,7
152,42
100,89
164,25
142,99
121,12
170,28

čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
43,08
35,66
36,29
28,82
37,69
28,6
33,63
27,33
37,67
33,66

čistý
výlom/den
(m3/den)
85,63
77,84
61,65
91,57
93,42

čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
22,25
21,89
16,14
22,41
23,72

Přípravy – kombajny

Vladislav Sobol

Strojníkův syn běžel na olympiádě
Dokončení ze strany 1

Pořadí

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

celková ražba
(m)

m/d

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

POL-ALPEX Czerwiński
Špernoga
Vráblik
Gardoň
Valenčík
Kufa
ALPEX Figura
POLCARBO Łebski
ALPEX Górski
ALPEX Wąsowicz

Nogawka
Poloček
Poloček
Wdówka
Kalafut, Ing.
Firla
Zguda
Masiarek
Maćkowiak
Kiełbasa

Důl ČSM
Důl Darkov
Důl Darkov
Důl Karviná
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl Darkov
Důl Darkov

997
985
960
911
882
881
823
777
729
719

6,56
6,7
6,76
5,77
7,11
5,67
5,88
5,51
6,08
5,99

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

celková ražba
(m)

m/d

1.
2.
3.
4.
5.

Grossinger
Novák
POLCARBO Ochman
Hantschel
WPBK-BIS Wadelski

Smolan
Czyž
Masiarek
Pavelek
Ciekot

Důl Paskov
Důl Paskov
Důl ČSM
Důl Paskov
Důl Karviná

619
522
519
513
511

3,82
3,65
2,92
3,84
3,81

Poznámka: zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.
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Dobré nápady nejsou výsadou
jen kmenových zaměstnanců
Ocenění Muž měsíce v oblasti CI získal za červenec pracovník dodavatelské ﬁrmy VOKD Jindřich Řezáč
padla SPV 22, kterou se výrazně zvýšila
jeho kapacita. Bylo to někdy na přelomu 70. a 80. let minulého století. Byla
to tehdy žhavá novinka a byl jsem proto
vyslán na školení u jeho výrobce v Dubnici nad Váhom. Když jsem se seznamoval s konstrukcí čerpadla, už tehdy mne
napadlo, jak by se dalo zlepšit,“ vzpomíná Řezáč.
Je jen logické, že program CI vítá
a hodnotí jako přínosný. „Lidé mohou
napsat svoje nápady, za které jsou odměněni a které posuzuje nejen jejich
přímý nadřízený, ale také další lidé. Hovoří se o nich, pracuje se s nimi, a pokud
je nápad dobrý, má velkou šanci uplatnit se v praxi,“ říká Řezáč. Za hlavní
podmínku úspěchu trvalého zlepšování
považuje práci s lidmi. „Protože všechno je o lidech a v lidech. Každý je jiný.
Je třeba s lidmi pracovat, aby se využil
jejich potenciál,“ přibližuje svůj názor.

KARVINÁ – Program trvalého zlepšování Continuous Improvement nemíří jen
na vlastní pracovníky dolů; stejně tak
je otevřený i pro dodavatele. I proto se
na Dole Karviná mohl stát za červenec
mužem měsíce v oblasti CI zaměstnanec dodavatelské ﬁrmy VOKD Jindřich
Řezáč. Zkušený šestapadesátiletý důlní zámečník specialista pracuje na klasických ražbách. Při údržbě a opravách
důlních strojů umí zapojit nejenom své
ruce, ale také hlavu. Výsledkem jsou
zlepšení, která šetří čas a usnadňují
práci.
V červenci přihlásil hned tři nápady,
z nichž byl zatím akceptován a realizován jeden. Jde o návrh na změnu vedení lanka přítlaku vrtáku na vrtacím voze
VVH1B.

„Toto lanko je vedeno tunelem uvnitř
lafety. Při vrtání dovrchu se tunel postupně zaplavuje horninou, až dojde
k jeho ucpání. V případě nutnosti výměny lanka se kvůli tomu banální oprava na dvacet minut může protáhnout
i na několik hodin. Problém jsem vyřešil tak, že jsem navrhl vést lanko ne
přes tunel, ale bokem lafety na napínací šroub, jimž se seřizuje. Lanko je tak
snadno dostupné a výměnu lze uskutečnit rychle a bez potíží,“ popisuje Řezáč.
Podle druhu práce a s tím souvisejícího
opotřebení se lanko vyměňuje jednou,
ale také několikrát týdně.
„Ekonomický přínos?“ reaguje Řezáč na otázku. „Tím jsem se nezabý-

Bohuslav Krzyžanek

Milovník jachtaření
FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Nový způsob vedení
lanka u vrtacího vozu
usnadňuje práci
údržbářům
a zkracuje prostoje.

Zámečník specialista z VOKD a úspěšný zlepšovatel Jindřich Řezáč.
ho důchodového zákona ukončil práci v OKD a odešel do důchodu, aby se
po dvouměsíčním „orazu“ opět vrátil na šachtu jako pracovník VOKD.
Zlepšovatelskou činnost bere jako
součást hornické rutiny.
„Vždyť racionalizace se na šachtách
prováděla vždycky,“ vypráví. „Na Fučíku jsem byl dokonce členem Vědecko-technické společnosti. Nejlepší věcí, která se mi povedla, byla úprava čer-

val. Řešení především usnadňuje práci
údržbářů a zkracuje prostoje při výměně lanka,“ vysvětluje.
Jindřich Řezáč pochází z Orlové
a své hornické řemeslo „zdědil“ po otci, který pracoval na Dole Václav. Vyučil se důlním zámečníkem na hornickém učilišti bývalého orlovského Dolu
Julius Fučík, kde pracoval až do jeho
uzavření. Vloni v červenci, ještě v době platnosti dřívějšího, výhodnější-

Šikoovný havíř se ve světě neztratí
Šikovný
neztratí. Pří
Příkladem může být i Jindřich Řezáč. Jeho
koníčkem je jachting, v němž se předloni dostal dokonce na mistrovství Evropy ve třídě Fireball. „Věnuji se tomu
od doby, co jsem nastoupil na šachtu,“ vypráví s tím, že Důl Fučík měl tehdy i svoje jachtařské oddělení. Dnes je
Řezáč členem Yachtclubu Baník Ostrava. „Je to skvělé odreagování, odpočinek, změna prostředí a lidí, kteří vás
obklopují. A když se ještě podaří zajet
dobrý výsledek, pak je to úplně úžasné,“ popisuje. „Je to prostě takové dobití baterek.“

Gardoň opět úspěšný!

Z hlediska úrazovosti byl červenec lepší než loni

KARVINÁ – Co měsíc, to „limiťák“!
Nevídaná šňůra skvělých výsledků
v podání chlapů z přípravářského kolektivu hlavního předáka Zdeno Gardoně ze závodu ČSA Dolu Karviná pokračuje. Vyražením 97 metrů splnili
také za červenec parametry limitního
výkonu a připsali si tak letos už svůj
sedmý limit. Dařilo se také přípravářskému týmu ze závodu Lazy, který vede hlavní předák Bartoloměj Kovács.
Ke splnění parametrů limitního výkonu kolektiv vyrazil 51 metrů důlního
díla. Při útoku na limit uspěl v tomto
roce počtvrté.
bk

KARVINÁ – Úrazy způsobené pádem
horniny se staly hlavním tématem Podnikového bezpečnostního aktivu Dolu Karviná, který se uskutečnil ve čtvrtek 16. srpna ve společenském zařízení
u závodu ČSA Barborka.
Aktivy se konají každý měsíc a účastní se jich technicko-hospodářští zaměstnanci karvinsko-orlovské šachty
a spolupracujících dodavatelských ﬁrem. Obsahově jsou zaměřeny na vyhodnocení aktuální situace v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, rozbor
jednotlivých úrazových dějů a stanovení úkolů a priorit na další období.

Jak informoval vedoucí OBHP Zdeněk Hanák, v červenci bylo na Dole
Karviná zaznamenáno 19 evidovaných
a 10 registrovaných pracovních úrazů. Ve srovnání se stejným měsícem
loňského roku to představuje pokles
o 3 evidované a 9 registrovaných úrazů. O zlepšení oproti loňsku se zasloužili hlavně kmenoví zaměstnanci dolu;
u dodavatelů bylo zaznamenáno o jeden evidovaný pracovní úraz víc, počet
registrovaných úrazů byl stejný.
Celkem za období od začátku roku
do konce července bylo na Karviné zaznamenáno 119 evidovaných a 49 regis-

trovaných pracovních úrazů. Ve srovnání se stejným obdobím loňska to představuje nárůst počtu evidovaných úrazů
o 24 a naopak pokles registrovaných úrazů o 9. Tento vývoj je připisován větší důslednosti při zaznamenávání i malých,
na první pohled nepodstatných zranění.
Hodnota přísně sledovaného ukazatele úrazové četnosti, který zrcadlí stav úrazovosti ve vztahu k počtu odpracovaných
hodin, poklesla v červenci proti stejnému
období loňského roku o 13,62, v hodnocení za sedm měsíců je nižší o 1,71. V červenci dosáhla úrazová četnost hodnoty 14,41
a za období od ledna do července 9,06. bk

Slovo náměstka

Jsme jeden tým
ý
Vážení kolegové
a spolupracovníci,
v těchto dnech se prázdniny a dovolené chýlí
ke konci a po dnech odpočinku a regenerace fyzických a psychických sil se navracíme zpět
do pracovního procesu. Naše výrobní výsledky však nejsou tak hřejivé jako současné letní počasí.
V přípravách a rubáních se nedaří naplňovat stanovené technické režimy. Obzvláště nepříznivá je situace na ražbách, kde
výpadek metráže na technický režim převýšil za srpen 200 m. Svůj podíl na tom mají
i vysoké prostoje, technologická nekázeň
a elektro a strojní poruchovost.
Co je příčinou mnohých prostojů a poruch? Často to bývá nevšímavost osádek
a profesních pracovníků. Zdrojem prostojů
jsou z 50 procent „…vytažené kabely, přejetý kabel, poškozený kabel při překládce,
poškozený kabel průjezdem LZH, vytopené
krabice či stykače a fenomén – stará díra
v kabelu…“.
Mnoho poškození kabelů vzniká vlivem nevyvěšení vlečných délek a následného poškození při dopravě nebo skládání materiálu. Přitom každé pracoviště
má svého předáka a fárajícího směnového technika. Ti jsou schopni předejít mnohým výpadkům včasným příkazem a reakcí na vzniklou situaci. Taktéž elektromistři
a elektrikáři chodí po dole s „klapkami
na očích“ a nevadí jim zaprášené a materiálem obestavěné stykače, které nelze
otevřít, volně ložené a nezavěšené kabely.
Mnohdy stačí pár minut na odstranění závady a předejití poruchovému stavu.
Dalším typem jsou poruchy z říše sci-ﬁ nebo typu „samoseto“.
V některých dnech dochází k samovolnému vypínání elektrozařízení, hlavně stykačů a traf. Po příchodu elektrikáře se zařízení
pouze zapne a vše běží a je v pořádku. Mezitím ale nejede větrání pro čelbu, osádka se
odvolá do průchodního PVP a musí se provést předfárání pracoviště směnovým THZ.
Centrální pásové odtěžení mnohdy
stojí z důvodu zablokování prvků automatiky. Stojí celá šachta a čeká se na požárníka, než „vyběhne“ svážnou, odblokuje vypínač a pás se „slavnostně“ rozjede.
Všechny tyto prostoje a poruchy nás stojí nemalé peníze a náklady, které pak chybí
na materiál, náhradní díly a nářadí. Čas ztracený dnes nám bude chybět na konci roku.
Využívejme proto všechny systémy ke zlepšení současného stavu. Jedním z nich je LCM, který funguje a je tady
pro nás, aby nám ulehčil práci a pomohl
s údržbou a bezporuchovým provozováním strojů.
Zaměřme se společně na prevenci a předcházení prostojům a poruchám. Řešme problémy v dole a nemluvme o nich, že „to“ neudělali „oni“ a že „to nejde“. Jsme jeden tým.
Naším heslem je Týmová práce vítězí.
Roman Stacha
technický náměstek Dolu Karviná

Hospodárné využívání stlačeného vzduchu jako zdroj energetických úspor
provozech OKD jsou čerpadla 2“XDA
100 – NORA. Ta jsou nejčastěji používána k čerpání silně znečištěných vod
při ražbách důlních děl v úklonu nebo ze
zatopených úseků důlních chodeb.
Mezi výhody čerpadel NORA patří
okamžitá dostupnost jak celých čerpadel, tak náhradních dílů, jejich použitelnost v místech s nebezpečím výbuchu (i pro zásahy HBZS), možnost čerpání z níže položených míst (– minus
250 cm). Patří sem také fakt, že sací hadicí lze čerpat i ze vzdálenějších míst,
dále delší životnost, snadná obsluha,
čištění a údržba čerpadel díky umístění
mimo nasávanou kapalinu.
Naopak nevýhodou čerpadel NORA, která pracují s podtlakem, je to, že
po vyčerpání kapaliny stále spotřebovávají stlačený vzduch. Pracují „naprázdno“ s vysokou hlučností, dokud nedojde
k ručnímu zastavení přívodu vzduchu.
Jednou z možností snížení spotřeby
energie pro čerpání v důlních provo-

zech, v místech menších stálých přítoků méně znečištěných vod, je náhrada
čerpadel NORA elektrickými ponornými kalovými čerpadly řady KDDF-080-01-E se schváleným automatickým

FOTO: Důl Karviná

KARVINÁ – Hospodárné využívání stlačeného vzduchu v provozech podzemí
dolu je významným zdrojem energetických úspor. Cestou od výroby přes přenos od zdroje do místa využití stlačeného vzduchu se nabaluje řada ztrát.
Elektrická účinnost elektromotorů, mechanická účinnost kompresorů, ztráty
třením a netěsnostmi způsobují, že práce vykonaná stlačeným vzduchem je asi
šestkrát dražší než stejná práce vykonaná zařízením s elektrickým pohonem.
V podmínkách plynujících dolů je
přesto v mnoha případech používání
energie stlačeného vzduchu nenahraditelné. Jde zejména o místa nebo oblasti, kde není možno použít elektrická zařízení vzhledem k neexistenci přívodu
elektrické energie nebo kde ji předpisy
použít nedovolují.
Velmi rozšířené použití stlačeného
vzduchu v podmínkách dolu je čerpání
vod vzduchovými čerpadly. Nejpoužívanějšími vzduchovými čerpadly v důlních

Čerpadlo NORA.

snímáním hladiny. Na Dole Karviná bylo počínaje rokem 2011 až dosud takto
nahrazeno 16 čerpadel NORA.
Na důlních VOJ proběhla letos
v květnu pasportizace čerpací techniky

s cílem upřesnit počty nasazených čerpadel podle typu a stanovit rozsah možných úspor cestou uplatnění automatického ovládání stávajících čerpadel,
nasazením nových samonátokových
čerpadel nebo záměnou vzduchových
čerpadel elektrickými čerpadly. V rámci
tohoto úkolu proběhlo měření výkonových parametrů a skutečných spotřeb
stlačeného vzduchu vybraných druhů
čerpadel se vzduchovým pohonem.
Na Dole Karviná je v současné době
v důlních provozech nasazeno celkem
118 vzduchových čerpadel NORA bez
automatiky. Profesní zaměstnanci momentálně prověřují možnosti jejich doplnění automatikou, případně možnost
jejich náhrady jinými, úspornějšími
druhy čerpadel. Cílem je optimalizace
spotřeby stlačeného vzduchu se zaměřením na omezení spotřeby vzduchových čerpadel NORA bez automatiky.
Zbyslav Herman, vedoucí odboru energetiky
a životního prostředí na Dole Karviná
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Den horníků 2012 se blíží!
Výrobní náměstek Roman Čmiel.

Požadujeme výkony?
Vytvořme podmínky
a řešme problémy!
STAŘÍČ – Vybavit postupně poruby dobývajícími kombajny místo pluhů! To je jedna z hlavních vizí Romana Čmiela, s nimiž nastupoval
od srpna do funkce výrobního náměstka Dolu
Paskov. A poté, když se osobně seznámil s poměry na šachtě, přibyl nový důležitý cíl: Dát lidem vše, co potřebují ke své práci!
„Po necelém měsíci se opravdu těžko něco
hodnotí, ale měl jsem možnost setkat se s chlapy v dole přímo na pracovištích a bylo vidět, že
umí a že to zvládají. A proto se další mou prioritou stalo prosazení maximální podpory ze strany vyššího managementu. Pracoviště potřebují
více materiálového a technického zabezpečení
a zaměstnanci vytvoření takových pracovních
podmínek, aby mohli dělat to, co se od nich požaduje. Řešit vše okamžitě, ne s prodlevou,“ vysvětlil Čmiel, jenž má zkušenosti nejen z našeho revíru.
Důl Paskov ale pro něj vždy byl velkou neznámou. Po absolvování oboru „hlubinné dobývání se zaměřením na větrání a techniku bezpečnosti dolů“ koncem 80. let minulého století
nastoupil na tehdejší Důl ČSA. Profesní pouť
začal v přípravách na závodě Jindřich, poté prošel řadou THZ funkcí až po závodního na šachtě Jan-Karel. Stejný post zastával i na lokalitě
Doubrava, byl výrobním náměstkem na Armádě a pak čtyři roky výrobně-technickým náměstkem na ČSM. „Celou dobu v karvinské
části revíru. Na Dole Paskov jsem tehdy fáral
snad třikrát v rámci porad závodních dolů či výrobních náměstků,“ přiblížil Čmiel s tím, že letos
se do OKD vrátil po šesti letech působení v hornictví v zahraničí. Měl možnost se blíže seznámit
s podmínkami v Polsku, Španělsku, Rusku, Vietnamu, na Ukrajině, v Kazachstánu...
„Po návratu jsem zaznamenal zásadní kvalitativní posun v technologiích i bezpečnosti práce v OKD. Když to konkrétně srovnám s Dolem
ČSM před mým odchodem, je to obrovský posun kupředu,“ podotkl nový výrobní náměstek a zdůraznil odlišné podmínky Dolu Paskov ve srovnání se zbytkem revíru. Hlavně velmi
složitou a nepředvídatelnou důlně geologickou
situaci a též nízké mocnosti dobývaných slojí. „V rámci zvyšování výkonových parametrů
budu usilovat o zavedení dobývacích kombajnů
v porubech, samozřejmě tam, kde to důlně-geologické podmínky umožní a kde by nasazení
pluhových komplexů nebylo systémové a nedávalo garance provozní spolehlivosti a dosahování požadovaných výkonových parametrů.
Bude to pro Důl Paskov průlomové,“ dodal. uzi

a do svého vystoupení zapracovávající
zážitky pochycené jak vlastní brigádou
na šachtě, tak od jeho táty i jeho kolegů
ze šachty František z Horní Suché.
Po taneční skupině No Comment
dojde řada i na další mladé talenty –
slovenskou zpěvačku s uměleckým
jménem Kristína a třineckého rodáka
a někdejšího zlatého evropského pětibojaře Tomáše Kluse. Pro toho bude show ve Staříči druhým víkendem
před havíři a jejich rodinami po sobě.
Stejně jako další z hostů, kapela Charlie Straight, totiž bude i na oslavách
v Karviné.
„V mezičase mezi vystoupeními vylosujeme také soutěž o věcné ceny, které
budou jako vždy hodnotné a zajímavé,“
upozornila Malinská.
Poslední vystoupení večera má patřit
ostravské partě Team revival, jejíž kvality osobně ocenil i frontman originálního Teamu Pavol Habera.
Radek Lukša

STAŘÍČ – Zůstat na oslavy profesního svátku věrni svému podniku a zároveň si užívat programu „celorevírních“
Hornických slavností v Karviné si letos
mohou zaměstnanci Dolu Paskov. Den
horníků 2012, pořádaný nejzápadněji položenou šachtou revíru OKD, se
s datem jejich konání – sobotou 1. září
– nepřekrývá! Uskuteční se až o týden
později, v sobotu 8. září.
„Jinak samozřejmě místo zůstává,“
oznámila referentka paskovské šachty Milena Malinská s tím, že na fotbalové hřiště ve Staříči – napůl cesty mezi lokalitami Staříč a Chlebovice – zve
i kolegy z karvinské části revíru. Začíná se jako obvykle dvě hodiny po poledni a program je připraven na následujících osm hodin. Deﬁnitivní konec je
o půlnoci, kdy přistaví autobusy.

Ruda z Ostravy,
Tomáš Klus, Kristína,
Charlie Straight
či Team revival.
„Mažoretky Impuls z Bohumína nikdy neodešly bez patřičného aplausu,
tak proč je nepozvat i letos,“ řekla Monika Otáhalová, moderátorka rádia patřící k „tradičním“ tvářím paskovského
Dne horníků. Provázet programem bude i tentokrát a jako první z hudebních
skupin uvede vzpomínku na osobnost
českého country – frýdecko-místecký
Michal Tučný Revival Band.
Poté na scénu nastoupí „hornický
synek“ Michal Kavalčík z Českého Těšína, jenž se publiku určitě nepředstaví svým civilním jménem. Spíše jako
Ruda z Ostravy! Ano, hudebník a bavič používající ostravského nářečí

Staříčský program
14 00 – mažoretky Impuls z Bohumína
14.00
14.10 – moderátorka Magda Otáhalová
14.15 – Michal Tučný Revival Band
15.00 – mažoretky–tanec
15.10 – Ruda z Ostravy
15.45 – No Comment (taneční skupina)
16.00 – Kristína
17.00 – No Comment (taneční skupina)
17.05 – tombola
17.30 – Charlie Straight
19.00 – Tomáš Klus
20.30 – Team revival
22.00 – ukončení programu
24.00 – závěr akce
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Akce v režii Dolu Paskov se uskuteční následující sobotu po Hornických slavnostech v Karviné

Ruda z Ostravy bude zpívat, bavit, improvizovat.

Michal Tučný Revival Band z Frýdku-Místku.

Slovenská hvězda Kristína.

Mezinárodní kolektiv si vede o prázdninách nejlépe
Postup porubní fronty u horníků Tomasze Szadziewicze chce vedení vidět až na hranici šesti metrů za den
Složení osádek?
Nejvíce je Poláků,
ale pracují v nich
také Češi a Slováci,
Ukrajinci i Rusové.
Szadziewiczův kolektiv začal v první
červencové dekádě kopat ve 121. sloji
s pluhem PL 82 a stojkami IHV. Je v současné době jediným na Dole Paskov, který nepoužívá mechanizované výztuže.
„Mocnost v rubání je od 0,75 do 0,80
metru. Rozhodnutím závodního není
zařazeno mezi pracoviště s nebezpečím
průtrží, což je jen dobře,“ líčil vedoucí
úseku Maćkowiak s tím, že v půli srpna měli z celkové směrné délky „odjeto“
116 metrů. Denně těžili asi 670 tun.
„Postup porubní fronty jsme v nepřetržitém provozu navýšili na

FOTO: Radek Lukša

CHLEBOVICE – Poláci, Češi, Slováci,
Ukrajinci i Rusové tvoří osádky dodavatelské ﬁrmy Carbokov, které dosahují momentálně nejlepších těžebních výsledků na Dole Paskov. Šéfuje jim hlavní předák Tomasz Szadziewicz z úseku
vedoucího Pawła Maćkowiaka. Denní
postup mají v porubu 121 760 na lokalitě Chlebovice už dávno nad plánovanou hranici tří a půl metru.
„Dobří horníci na stromech nerostou.
Bereme tam, kde jsou...“ uvedl hlavní
předák ke složení party čítající s techniky 161 havířů. Většina z nich jsou Szadziewiczovi krajané, takže hlavním „pracovním jazykem“ je polština. Že to v mezinárodním kolektivu klape, se ostatně
nedávno přesvědčili také časoměřiči
z karvinské části revíru a správy OKD.
„Neměli představu, jaké to u nás bude,
ale nakonec odcházeli příjemně překvapeni,“ nechal se slyšet hlavní předák.

Vedoucí úseku Maćkowiak (v čistém) přijímá raport od hlavního předáka Szadziewicze.

4,30 metru za den. Stojí před námi velký úkol a výzva, vedení šachty
chce šestimetrové postupy,“ pokračoval Tomek, jak u dodavatelů hlavnímu předákovi říkají. Jeho chlapi
však nemají na starosti těžbu samotnou; za porubem plení výdušnou třídu 121 4440 a těžní třídu 121 5340
udržují pro dvojí použití.
„A to klade obrovské nároky na organizaci práce v kolektivu i perfektní spolupráci s dalšími úseky. Všecko,
co vypleníme, je třeba dopravit na třetí patro do renovačky. S překlizy máme největší starosti, na výdušné třídě
kolektiv Jiřího Zátopka likviduje pásy.
Na odtěžení naopak sypou na naše dopravníky čelby, kde razí Zdeněk Jaroch
a Jarek Broskevič,“ popisoval situaci
Maćkowiak. Mezinárodní kolektiv má
v porubu 121 670 kopat ještě nejméně
půl roku.
Radek Lukša

Zábavná příloha nejen pro havíře

Tvrdé svaly, měkké srdce

Hra o tři stokoruny
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Verše horníka Karla Sikory se objevily už potřetí ve sborníku vydavatelství Alisa. Psát básně můžete i vy, nabádá autor

Karel Sikora (uprostřed) přijímá gratulace od Leszka Ryskaloka a Krystiana Skupnika, který
také rád veršuje.
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KARVINÁ – Tvrdé svaly, měkká srdce. covat, řešit ty nejsložitější problémy. Být
Tak vidí havíře šedesátiletý směnmis- neustále v pohybu a nezahálet,“ říká.
tr dodavatelské firmy Polcarbo Karel
Boří mýty o havířích
Sikora. Narodil se a žije v Karviné a na šachtách odpraco-Současně ale rozhodně poleSo
rnické
val úctyhodnou řádku let.
mizuje s některými vžitými
m
Ho
Nastoupil jako figurant
názory. „Všeobecně se naÍK
BÁSN
u měřičů hned po gympříklad soudí, že horník, to
náziu, když se nedostal
jsou jenom svaly bez mozna vysněnou vysokou škoku. Pravdou je, že práce
lu. Mělo to být prozatímní
na šachtě je nejenom těžřešení „do vojny“, nakonec
kká fyzicky, ale také náročná
se z toho stal celoživotní úděl.
ěl.
po psychické stránce. Není to
Po návratu z vojenské služby přenuda u pásu, ale každodenní vysišel do větrání a nakonec zakotvil v ru- lující boj s přírodou. Bez notné dávky věbání. Dostudoval také ostravskou hor- domostí, znalostí a zkušeností by člověk
nickou průmyslovku a krok po kroku se v tomto boji neobstál,“ vysvětluje.
vyšplhal až na funkci vedoucího úseku.
Mýty o havířích boří ostatně i svým
vlastním příkladem. Ve středu 18. čerŠachta je velká škola života
vence se setkal s jednateli Polcarba Le„Nejsem z hornické rodiny a nikdo mne szkem Ryskalokem a Karlem Sněgoňem
k tomu nenutil. Prostě mi šachta přirost- a bývalým zaměstnancem ﬁrmy Krysla k srdci. A pracovat v rubání bylo mým tianem Skupnikem, aby jim předal almapřáním. Když jsem ještě jako větrač viděl nach Současná poezie 2012 s osobním
chlapy celé černé od uhlí, když jsem po- věnováním. Sborník vydalo petřvaldské
slouchal ty jejich silácké řeči, vždy jsem vydavatelství Alisa a právě Karel Sikora
si říkal, že to je ta pravá havírna, že je to je jedním autorů, které prezentuje.
ta pravá práce pro chlapa,“ vzpomíná
horník, který nedá na své povolání a vů- Měkké srdce horníka
bec zdejší region dopustit. „Ano, jsem „I to patří k práci a životu havířů,“ brárád za tu hornickou zkušenost. Šachta nil se pochvalám Sikora. „Vždyť zájem
je velká škola života. Naučí člověka pra- o umění, kulturu či nejrůznější koníčky

SRDCE
Mohu ho sevřít v dlani
malinké má brouček
děsí to vorvaní
Jako kluk jsem míval
různé o něm zprávy
že je často chladné
u tyrana vládce
jako uhlík žhavý
má ho princ v pohádce
A jako poupátko
rozkvétá v princezně
praská pod oprátkou
nebohého vězně
Až pak později
už v jinošském věku
poznal jsem u lidí
že je plné vzteku
závistí a zloby
Měl jsem to i z knih
pouze do té doby
než jsem poznal lásku
šťastný jako mnich
co utekl z nebes
vodí mě na provázku
jen co spatřím tebe
PUBERŤÁK
Poprvé jsem tě viděl
a kdybych se tak nestyděl
snažil jsem se dostat blíž
bylas o dvě třídy níž
a já stál a koukal se a bál
že odejdeš
což se taky stalo
z té krásy zůstalo tak málo
vzpomínka
na něžně vztyčená ramínka
na půvabnou chůzi laně
už tehdy v tom věku nečekaně
a pak u kina mělas růžový svetřík
bílou halenku a vlající sukni
neboť vál silnější větřík
řekl jsem si půjdu k ní
že jako našel jsem v metru
rukavice náušnice šála
což byla v létě blbost
ty jsi tam pořád stála
v dívčím hloučku
vycouval jsem pomaloučku
pak zrychlil ke škole
a měl sucho v hrdle
ještě pořád jsi tam stála
a něčemu ses smála
vlastně jako by se nic nestalo
přesto byla to má prohra životní
nezmohl jsem se ani na gesto k ní
ani náznakem jsem nedal najevo
jak jsi půvabná
krásnější než hvězdička jasná
zůstal jen žal bol a stesk
a kolena mi podlomily svaly
jako by je zasáhl blesk
když naše oči se setkaly

je mezi horníky velmi rozšířený.
Teď
nemluvím jen
n
o poezii. Kolik
je tu třeba hudebních skud
pin,
folklorp
ních souborů,
ní
pěveckých sbopě
rů! A všechno
rů
to jsou vesměs
havíři. Člověk,
ha
který
vykonákte
vá těžkou prápod zemí, poci p
třebuje
odreatřeb
gování, nějakou
gová
protiváhu. Tu mu
prot
poskytuje právě
posk
kulturní a zájmokultu
vá činnost,“ vysvětluje Sikora, co měl
na mysli, když hovořil o měkkém havířském srdci.
„Řeknu to ještě jinak. Jednou při fárání nás překvapily tóny operních árií, které se linuly odněkud z důlního pracoviště.
Ukázalo se, že zpíval jeden havíř, milovník
opery. Že je v dole, mu nevadilo. I taková je
šachta,“ vypráví Sikora.

Miluje Andersenovy pohádky
Básnická tvorba Karla Sikory je inspirována láskou k ženě, k regionu, ve kterém
žije. Obdivuje Andersenovy pohádky
a svými verši se je snaží přiblížit i dnešnímu malému čtenáři. Píše a publikuje
česky, ale jako absolvent základní školy
a gymnázia s polským vyučovacím jazykem rovněž v polštině. Jeho básně se objevily už ve sbornících Stoupající hvězdy
2011 a Smyslná česká poezie. Knihy lze
získat ve vydavatelství Alisa, informace
na www.alisabooks.cz.

Nepište do šuplíku,
ten neumí číst
„A pokud má někdo rád poezii a literaturu
a sám píše, může také přijít mezi nás. I já
jsem dlouho psal jenom pro sebe, než jsem
narazil na Alisu. Heslem vydavatelství je
Nepište do šuplíku – šuplík neumí číst. Publikuje nejen v češtině, ale třeba i v polštině nebo slovenštině. Třeba vám Alisa pomůže také začít,“ říká horník a básník Karel Sikora.
Bohuslav Krzyžanek
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u
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Jak to vidí stryk Lojzek
Přyklady
ř
tahnu
Seděli zme Na Upadnici, venku salalo slunko tajak by chtělo ze sebe vydať všecku energiu, bo co neviděť deﬁnitivně
zhasně, lemtali každy to svoji a tichučko zaviděli Jarynovi. Nikdo sice nic něřikal, ale všeci zme s nim byli v duchu
u mořa v Chorvatsku. Až Poldek prolomil bobřika mlčeni
a sarkasticky poznamenal: „Beztak je mu tam zima na nohy
a chodi se po plaži v tych svojich oblibenych těplych ponožkach, jak to ma ve zvyku.“ „A ma určitě tajak dycki pravdu,
bo jak sem čital v novinach, je na Jadraně chladnějši než tu
u nas, kaj nam zrovna vaně těply věter ze Sahary…“ usmjal se do teho hicu Antek, ale odezvy se nědočkal. Po dalši
chvile mlčeňa se do šuměni pivni pipy ozval Jiřik. „A to vitě
o tym gnypovi, co se v Ostravě vyzbrojoval pistolami, samopalami a aji něvybuchlu bombu z valki, co pry chtěl pozabijať ludi při velkim atentatě?“ „Kdo by nevěděl, když su teho plne noviny aji radio a televiza?! Dneska rano donkonce
pravěli, že ho převezli z vazebni věznice do vězeňskeho špitala kajsik v Brně. Pry dochtoři tu v Kateřinkach zistili, že je
mentalně postiženy. Ma také divne meno… Mlynek, tušim,“
doplnil ho Poldek. „Tušiš spravně, ale podle policajtu i do-

chtoru se pry tak zhlidnul v tym norskim masovym vrahovi Breivikovi, že podle jeho vzora chtěl aji on masově vraždiť. Dyť v televizi, jak ho vedli v klepetach, vypadal a aji se
usmival jak tyn Nor,“ přidal sem se do dišputa. „Když sem
to viděl, chtěl sem šahnuť do televizora, vytahnuť ho za kravate a zliskať ho tak, až by ho tyn přiblbly usměv přešel.
Nic ineho totiž taki cyp nězasluži! Zvalchovať mu hřbet a řiť
tak, až z něho budu cucki litať. Bo co to može byť za člověka, kery planuje zavraždiť kupu ludi?! To ani člověk byť
němože!“ rozohnil se Břetik. „No pravě! Takimi grimasami a takimi idiotskimi planami enem dokazuje,
že to něma v lebeni v pořadku. Temu asi skoňči na psychiatrii a ni
v lochu,“ pravil Jiřik. „Mi se to ale zda
všecko jakesik divne. Už před dvumi rokami vyfasoval tyn Mlynek šest měsicu
s podminku za to, že vyhodili spolu s kamošami do luftu dřevěnu budku na břehu
Odry u Nove Vsi. To vtedy vyšetřovatele ani sud
něpoznali, že je dement? Na to přišli až včil, když

hrozil vyvražděnim desitek ludi? A potym bych nejrači nakopal do řiti všeckim majitelum televizi, radii a novin na celym
světě. Dyť se vemtě, že u každeho takeho připada psychiatři
tvrďa, že tym dementum idě předevšim o slavu! Aby se mohli předvesť luďam! A všecki televize aji ostatni media, či jak
se im to řika, něrobja nic ineho, než ich a ty ich činy od rana
do večera a někdy aji v noci propaguju. Ni nadarmo se pravi,
že přyklady tahnu. Stači zpropagovať Breivika a už
se ich po světě vyroja desitki… Dyť se vezmitě televizni noviny kere chcetě. To je tajak černa kronika. Enem same mordy, dopravni havarky, utopeni
ludě, zřicene či hořici baraky! Nic pozitivniho! Dyť
už je z teho normalnim luďam na bluti,“ pravil sem
ale nědořek, bo už tu zas byl Erďa: „Chlopa
na kole zastavja v noci policajti: ,Kam
jedete?‘ ,Na přednášku o špatném vlivu alkoholu, tabáku a nočního života
na lidský organismus.‘ ,A kdo organizuje takovou přednášku ve dvě v noci?‘ ,Moje stará‘ Fajne ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek

Na dovolenkových toulkách po krásách naší vlasti jsme zachytili klučinu
na nádvoří zámku ve Velkých Losinách
u jedné z tamějších soch trpaslíků –
viz soutěžní snímek č. 29. A co se
honilo v hlavách našich čtenářů při
pohledu na onen snímek? Tři nejvtipnější texty jsme vybrali a jejich autory
odměňujeme stokorunou.

Výherci soutěžní fotograﬁe č. 29
jsou: Jana Ryšavá z Karviné, Maroš Šebek z Havířova a Vilma Nováčková z Ostravy.

„Z dlouhého, nudného
focení kamarád mi vždy
zkamení.“ (jr)
„Když jsem mu řekl, že můj
táta je horník z Dolu ČSM,
od závisti zkameněl. Tak jsem
se aspoň s ním vyfotil.“ (mš)
„Už mě z toho focení celé
tělo kamení a za malý
okamžik bude ze mě
trpaslík.“ (vn)
30

Pes – nejlepší přítel člověka. Pejsci
jsou opravdu velmi učenliví a svému
pánečkovi bývají ochotni splnit jakékoliv přání, včetně hromadných vystoupení – jak dokládá soutěžní snímek č. 30. Co vás napadá při pohledu
na něj? Napište nám k fotograﬁi krátké vtipné texty. Na tři autory těch nejvydařenějších čeká v redakci stokorunová bankovka.
Uzávěrka
U
á ě k je
j v úterý
út ý 28.
28 srpna 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. 30 zveřejníme v dalším čísle novin,
které vyjde 30. srpna.
syl

6 | www.okd.cz

PANORAMA

číslo 30 | ročník 42

ČeskoSlovenské hlasy
zazní i na slavnostech

Kolektiv razičů vedený Sergejem Nikolajevičem Taranem pracuje sedm let bez úrazu.

K bezpečné práci přispívá tlak
vedení a vysoká kvaliﬁkace lidí
Razičský kolektiv Sergeje
Tarana z ﬁrmy THK Čechpol
pracuje sedm let bez jediného
registrovaného úrazu
KARVINÁ – V dodavatelské obchodní společnosti THK Čechpol působí razičský kolektiv, ve kterém již od roku 2005 neměl
žádný z jeho členů ani jeden registrovaný pracovní úraz. Kolektiv pracuje na Dole Karviná a vede ho hlavní předák Sergej
Taran. Vzhledem k tomu, že podobný výsledek si určitě zaslouží pozornost, požádali jsme ho o krátký rozhovor.

Můžete se stručně představit?
Plným jménem se jmenuji Sergej Nikolajevič Taran, je mi 51 let a narodil jsem
se v Primorsku, ve městě, které leží v dříve Leningradské, nyní Petrohradské oblasti Ruska. Svoji hornickou kariéru jsem
začal na bývalém Dole Antonín Zápotocký v Orlové v roce 1985. Předtím jsem byl
vojákem z povolání a o hornictví jsem toho
moc nevěděl. Na Zápotockém čili dnešním závodě Lazy Dolu Karviná jsem pracoval do roku 1997 a absolvoval postupně různé kvaliﬁkační kurzy, včetně kurzu
na předáka-kombajnéra.
Po odchodu z Lazů jste se stal zaměstnancem ﬁrmy THK Čechpol?
S několikaletým odstupem. Nejdřív jsem
zkoušel podnikat, ale moc se mi nedařilo. Proto jsem v roce 2005 nastoupil do
Čechpolu a byl jsem zařazen do razičského kolektivu jako směnový předák. V té
době jsme razili na Dole Paskov, ale ještě v témže roce jsme přešli na tehdejší Důl
ČSA, nyní Karviná, kde působíme dodnes.
Ještě v roce 2005 jsem byl také jmenován
hlavním předákem.
Razili jste zřejmě v mimořádně dobrých
podmínkách, proto bez úrazů...
Pravdou je spíše pravý opak. Začínali
jsme v severním poli bývalého Dolu Doubrava, kde jsou důlně-geologické a klimatické podmínky velmi složité. Práci nám
neulehčovaly ani dopravní podmínky.
Zhruba šest kilometrů dlouhá byla trasa
pro dopravu materiálu, tři kilometry dosahovala délka odtěžení. Navíc na něm bylo dvaadvacet přesypů, které obsluhovali
pracovníci z mého kolektivu. Nyní razíme
překopové přístupové cesty v ohradníku
bývalého závodu Doubrava, které budou
sloužit k obfárání 37. sloje. Razíme klasickou technologií s nakladačem Hausherr,
v srpnu bychom měli přejít na kombajnovou ražbu.

Čím to potom je, že se vám daří pracovat tak dlouho bez úrazů?
Existuje pro to několik důvodů. Hlavní vidím v tlaku ze strany vedení ﬁrmy
a zejména ředitele Karla Rašíka. Jde
o pravidelná poučení, porady k bezpečnosti práce, čtvrtletní přezkoušení znalostí formou testů, denní kontroly, motivaci k bezúrazovému provozu. Dalším
důvodem je vysoká kvaliﬁkace členů
kolektivu, kteří si navíc svoji kvaliﬁkační úroveň pravidelně zvyšují. Dnes mám
v týmu například pět havířů, kteří úspěšně absolvovali kurz na předáka-kombajnéra a čekají na příležitost, aby mohli tuto kvaliﬁkaci uplatnit. Celý kolektiv
je v podstatě vysoce kvaliﬁkovaný celek. Pět členů z mého kolektivu úspěšně ukončilo studium střední průmyslové
školy a nyní pracují ve funkcích vedoucího úseku nebo revírníka.
V THK Čechpol pracujete sedm let. Jste
s podmínkami ve ﬁrmě spokojen?
Zcela zodpovědně mohu říci, že s prací ve ﬁrmě jsem spokojen nejen já, ale
i ostatní členové mého týmu. Osobně si
velmi vážím přístupu ředitele Karla Rašíka pro jeho lidský vztah k zaměstnancům,
motivování ke stále lepším výsledkům,
stejně jako pro to, jak vede zaměstnance ﬁrmy k úctě a respektování hornických
tradic a zvyků. Za zmínku stojí i jeho vztah
k sociálním opatřením. Z poslední doby
mohu uvést například zavedení týdenních
rekondičních pobytů pro více než 30 procent zaměstnanců z exponovaných pracovišť.
Jan Kurial
Ředitel THK Čechpolu Karel Rašik
o Sergeji Taranovi
Sergejj jje osobnost
S
b
na svém
é místě,
í ě
zkrátka předák, jak má být. Znalý,
snaživý, obětavý, s mimořádnými organizačními schopnostmi pro vedení
osádky. Tvrdě vyžaduje bezpečné pracovní postupy. Patří k lidem, kterým
se říká „zabejčení“. Jinak je Sergej
skromný člověk, a proto na něj musím prozradit, že i díky výsledkům jeho kolektivu jsme jako ﬁrma obdrželi
za rok 2009 Zlatého Permona za bezpečnost práce a Sergej navíc náramkové hodinky jako osobní dar předsedy ČBÚ Ivo Pěgřímka. Předností
Sergeje je vysoká angažovanost v řešení pracovních a lidských problémů nejen u členů svého kolektivu, ale
v celé ﬁrmě.

Sto let sportu ve stínu Františka
HORNÍ SUCHÁ – Sto let organizovaného sportu a tělovýchovy a 80 let kopané
si připomíná obec Horní Suchá. Oficiální
oslavy se konaly v sobotu 4. srpna v areálu místní TJ Depos. Ta navazuje na tradice hornického klubu TJ Baník Gottwald,
později TJ Dolu František. Akce se zúčastnil starosta obce Jan Lipner a další
hosté, hodnotící zprávu přednesl předseda tělovýchovné jednoty Ivan Mari-

ni. Součástí slavnosti bylo předání nové
klubové budovy na hřišti TJ Depos a také utkání „starých gard“ z Horní Suché
a polské Lubomii a mezinárodní fotbalový turnaj, jehož se vedle domácích zúčastnily týmy FK Baník Albrechtice a LKS
Silesia Lubomie. Malou sportovní kaňkou na oslavách byl fakt, že se domácím
nepodařilo dát gól a skončili v turnaji poslední.
nav

KARVINÁ – Ani tváře známé z televizní
show „Hlas ČeskoSlovenska“ nebudou
chybět na pódiích Hornických slavností
v Karviné. Na hlavní scéně se představí od 17. hodiny partneři nejen ve světě showbyznysu, ale i osobním životě –
raper říkající si Rytmus a zpěvačka Dara Rolins ze Slovenska. Publiku u scény
Nadace OKD pak po 18. hodině zazpívá jeden z objevů této soutěže – Martin
Hrabal.
Martin je sice z trojice protagonistů
„Hlasů“ nejmladší, táhne mu na dvacet, ale představení si zaslouží jako
první. Je totiž domácí, z Karvinska!
Zpívat začal v osmi letech, když mu
někdo poprvé pustil (těžko říci, jestli
náhodně či úmyslně) George Michaela. Tento britský interpret se stal jeho
vzorem, jím nejvíce obdivovanou personou v hudebním průmyslu. Martin,
jehož největším koníčkem je kromě
muziky pes, už splnil jeden ze svých cílů – využil příležitosti v televizi „něco
si dokázat“.
To šestatřicetiletý Rytmus a zejména jeho o tři roky starší partnerka Dara toho dokázali až až. Raper narozený v Kroměříži jako Patrik Vrbovský
se na hip hopové, hlavně slovenské,
scéně pohybuje dvacet let. Známým

FOTO: archiv

FOTO: Jan Kurial

Na hlavní scéně to bude Rytmus s Darou, na nadačním pódiu pak místní objev Martin Hrabal

Dara a Rytmus byli v televizní soutěži porotci...

… a Martin Hrabal (vlevo) patřil k jejím objevům.

se stal před necelými deseti roky díky
maxisinglu s písní „Dává mi“, nyní má
vlastní hudební vydavatelství, objevuje se na obrazovkách. Tam má ostatně

své místo od 80. let minulého století také Dara Rolins, kdy coby Darinka nazpívala duet „Zvonky šťastia“ s Karlem
Gottem.
uzi

HORNICKÉ
SLAVNOSTI
2012
1. 9. 2012 od 13.00

Karviná

Park Boženy Němcové

Guns 2 Roses
Richard Müller
Věra Špinarová Škwor Dara Rolins & Rytmus
Tublatanka Buty Tomáš Klus Miro Žbirka
Doga & Martina Pártlová Charlie Straight
více na www.hornicke-slavnosti.cz
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Rock, průmyslové prostředí
a havíři – to šlo dohromady!
Těžební společnost OKD měla u bývalé šachty Hlubina nejen svou propagaci, ale také spoustu zaměstnanců
OSTRAVA – Snad třetinovou návštěvnost
proti velkolepému Colours of Ostrava
měla první neděli v srpnu další hudební
akce, pořádaná za podpory OKD u bývalé šachty Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Pouze jednodenní festival Rocková Ostrava!!! přesto přilákal deset tisíc
lidí a vzhledem ke stylovému zaměření
byl v průměru každý desátý z „havírny“.

ní vystoupilo pár mladších kapel, dva
revivalové (napodobující Whitesnake
a Judas Priest), Škwor, Alkehol. Největší hvězdou – jejíž produkce byla slyšet
až do Poruby – se stali Kabáti s Pepou
Vojtkem.
OKD coby hlavní partner měla nejen
loga u vstupu, na tribuně či velkoplošných obrazovkách. Vedle pódia byla též

„Po tisícovce lístků, které jsme posílali na jednotlivé šachty, se jen zaprášilo,“ nechal se slyšet projektový manažer těžební společnosti Marek Síbrt
s tím, že spojení tvrdého rocku či metalu s někdejším dolem a ocelářskými
provozy bylo ideální. Však také zazněla
i skladba „Ocelové město“ od ostravské
heavymetalové legendy Citron. Kromě

OKD Harenda, bar ve tvaru stanu s motivy uhlí, kde mimo jiné podávali nápoj
„Hornická vlajka“. Hrdost na hornický
stav prokazoval razič z Dolu ČSM Petr
Radhuz, jenž přišel se zkříženými kladívky na bundě. „Super akce, bavili jsme
se...“ zhodnotil další ze zaměstnanců
stonavské šachty, záchranář Jan Chrapek, který dorazil i s partnerkou.
uzi

Sochovy slavnosti
za podpory OKD
LHOTKA POD ONDŘEJNÍKEM – Podpory poskytované společností OKD z Fondu na rozvoj Frenštátska a Rožnovska využili ve Lhotce pod Ondřejníkem
na pořádání Sochových národopisných
slavností, které se v této beskydské obci
uskuteční v sobotu 25. srpna už po osmnácté. Vystoupí dospělé i dětské soubory nejen z moravskoslezského regionu.
Program začíná půldruhé hodiny
po poledni shromážděním u pamětní
desky Vincence Sochy – nadšence pro
lidovou kulturu, kantora, ale také horníka z ostravské šachty Hlubina – odkud
vyrazí průvod do dějiště slavností. Přednost dostanou nejprve děti z Valášku,
Ondrášku, Malé Ostravice, Malé Ondřejnice, Malého Grunika, Hlubinky, Krasničanku. Poté vystoupí dospělí z Pilky, Valašského Vojvody, Ondřejnice, Grunika,
Gorolů, Radhoště, Handrláku, Fogáše...
„Pro návštěvníky máme připravené
i gurmánské speciality. Program ukončíme ohňostrojem, ale cimbálovky budou
vyhrávat až do rána,“ upřesnili pořadatelé s tím, že v neděli 26. srpna ráno
bude slavnostní mše v „lidovém“ duchu
s místním krojovaným souborem. uzi

Tipy Horníka
Rockk zazníí opět
R
ě vO
Ostravěě

Alkehol na scéně, ve stejné sestavě hraje už dvacet roků.

Petr Radhuz (uprostřed) s hornickými kladívky na bundě.

OSTRAVA – Slezskoostravský hrad bude patřit v sobotu 25. srpna už od
11 hodin dopoledne rockerům. Na dvou
scénách – Nádvoří a Aréna – vystoupí
mj. Aleš Brichta Band, Vilém Čok & Bypass, Doga, Tanja, Silent Stream of Godless Elegy či německý host Asgaia.

Westernový den v Darkově
KARVINÁ – V parku u společenského
domu lázeňského sanatoria v Darkově
to má v neděli 26. srpna od 14 hodin
vypadat jako na Divokém západě. Show
s kolty a biči, jízdy na koních, country
tance, grilování, dvě hudební sklupiny
– takový je scénář Westernového dne.

Svatá čtveřice má premiéru
FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět! Českou premiéru má v kině Centrum od čtvrtka
23. do středy 29. srpna (údajně jemně nemravná) komedie o vztahu dvou
manželských párů s názvem Svatá čtveřice. Promítají ji vždy od 20 hodin.

Rockové publikum to nemělo do OKD Harendy daleko.

Jan Chrapek z Dolu ČSM dorazil na festival s partnerkou.

V bludovické „pézetce“ bylo opět prima, libovali si Dukeláci
HAVÍŘOV – O Klubu důchodců z bývalého
Dolu Dukla bylo hodně slyšet v červenci minulého roku, kdy inicioval vzpomínkový akt
k 50. výročí největší důlní tragédie na této
šachtě a vydání vzpomínkové publikace. Letos se jeho činnost vrátila do obvyklých kolejí. Někdo se možná pobavil na jeho únorovém plese, členky obdržely k MDŽ tradiční
bonboniéru. Výbor klubu se každý měsíc
schází na výborových schůzkách v novém
havířovském středisku volnočasových aktivit na Horymírově ulici a spolu s dalšími čle-

a předseda bývalých Dukeláků. Jako obvykle akci obohatil kulturní program. Po loňském vystoupení Havířovských babek se
letos bývalým horníkům představil folklorní
soubor Mali Błędowianie, který působí při
místní polské škole, a jejich starší kolegové z regionálního souboru Błędowianie, působícího při Místní skupině PZKO v Bludovicích. Tanečníky vede trio Dagmar Owczarzy,
Henryka Labudek a Jolanta Kožusznik a jejich vystoupení bylo oceněno spontánním
potleskem, který nebral konce.

ny klubu se podílí na zvelebovacích brigádách v jeho okolí.
Poslední velkou akcí dukelského klubu pak byla červnová Zahradní slavnost,
byť kvůli nepřízni počasí na zahradě „osiřel“ jenom Miroslav Kempný se svojí ženou Maruškou coby specialisté na grilování a ostatní se přestěhovali do sálu Domu
PZKO v Bludovicích. Než dvojice hudebníků, která si říká Douton, rozbalila své inštrumenty, přivítal přítomné Antonín Čejka,
člen Koordinačního výboru důchodců OKD

Dobrou duší všestranného kulturního
vyžití je v dukeláckém klubu důchodců Hilda Klimšová. „Počátkem července se naši
členové zajeli podívat také do Nošovic, kde
si prohlédli nejen tamní pivovar, ale i továrnu na osobní auta Hyunday a vyšlápli
si i na známou poutní horu Prašivou,“ prozradila Klimšová. „Práce pro členy nás
čeká do konce roku ještě dost. Je však radost, že se všem akce zamlouvají, o čemž
svědčí třeba jejich účast. Pro výbor je to
dobrá vizitka,“ dodala.
Jaroslav Břoza

Prázdninová akce RPG: S novou aktovkou nový pokojík
až 24 měsíců za cenu bytu 2+1. Na nájemném tak můžete ušetřit až 1000 Kč
měsíčně! Za pokoj navíc platíte pouze služby. Díky této nabídce si můžete
významně zvýšit kvalitu svého bydlení s minimálním navýšením nákladů.
U většiny vybraných bytů 3+1 v této
akci jsou náklady na bydlení proti bytům 2+1 ve stejné lokalitě vyšší v průměru jen o pouhých 600 Kč měsíčně!
Dopřejte svým dětem vlastní pokoj
zdarma!
S námi získáte jistotu a garanci stabilního pronajímatele a zkušený tým
profesionálů, kteří Vám rádi pomohou
vybrat ten správný byt. A samozřejmě
i kvalitní služby – nepřetržitě fungující havarijní linku, zákaznickou linku
a možnost registrace trvalého pobytu.

Bydlete do týdne, bydlete u nás!

FOTO: archiv

OSTRAVA – Čeká vás velká událost?
Chystá se váš potomek poprvé usednout do školní lavice? Nezbytnosti, jako jsou učebnice, pouzdro, barvy a sešity, vám poskytnout nemůžeme. Ale máme pro vás něco mimořádného – dětský
pokoj zdarma!
Naší prázdninovou akcí vycházíme
vstříc rodinám, které řeší problém bydlení, zvažují pronájem bytu, chtějí bydlet ve větším a poskytnout sobě i dětem pohodlí vlastního pokoje. Vybrané
byty z této nabídky splňují požadavky
na kvalitní rodinné bydlení – vyznačují se dobrou dopravní dostupností, občanskou vybaveností, umístěním v klidné lokalitě, blízkostí parků pro děti atd.
Akce „S novou aktovkou nový pokojík“ představuje byt 3+1 na období

RPG má akci pro rodiče školáků.

Základní podmínky zvýhodněného pronájmu:
• alespoň jedna z bydlících osob musí být
dítě ve věku od 6 do 14 let,
• nájemní smlouva min. na 3 roky, z toho
na 2 roky pokoj zdarma,
• složení vratné kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájmu, včetně služeb,
• uhrazení administrativního poplatku
ve výši pouze 1000,- Kč,
• zájemce nebyl v posledních 6 měsících
nájemcem bytu u naší společnosti,
• zájemce není v insolvenci, exekučním řízení.
Volejte naši obchodní linku 840 114 115
nebo pište na pronajmybytu@rpgbyty.cz
Platnost akce: 30. 9. 2012

Rozloučení s prázdninami
ORLOVÁ – Kouzelnice Radana s klaunem Laky zvou malé, ale i velké v sobotu 25. srpna na parkoviště před zimním
stadionem, kde přichystali Rozloučení s prázdninami. Začíná ve 14 hodin a na programu je kouzlení, soutěže
a hry, grilování a další občerstvení.

Hledá se orlovský „talent“
ORLOVÁ – Umíte zpívat, tančit, hrát,
anebo cokoliv jiného, a jste z Orlové? Chcete ukázat všem své dovednosti? Pak bude nejlépe přihlásit se
do soutěže Talent, chystané s polskými partnery z Czechowic-Dziedzic! Více na telefonu 596 511 661 nebo přímo v kulturním domě, kde se v září
soutěž uskuteční.

Předvedou život na farmě
ČESKÝ TĚŠÍN – Steaky a guláš
z masa angus býků, sele na rožni, nadívané krůty, ale také tance
severoamerických indiánů a osm interaktivních stanovišť pro děti. Taková
jsou lákadla farmy Koňákov na sobotu
25. srpna. Akce pro celou rodinu začíná od 10. hodiny.

Stivín na záchranu varhan
HAVÍŘOV – Nadací OKD podpořený
Koncert na záchranu varhan v evangelickém kostele v Bludovicích proběhne
v sobotu 25. srpna v rámci „Bartolomějských slavností“. Ty budou od rána po celý den, samotný koncert Jiřího Stivína a Lucie Niemelä začíná
v 17 hodin.
uzi
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„Je mi bezmála 18 let, nemyslíte, že bych už měla učinit své první
sexuální krůčky?“ – „Kdepak krůčky, milá slečno, …(VIZ TAJENKA).“

Horoskop od 23. 8. do 30. 8. 2012

Ryby 21. 2. – 20. 3.
Vaší předností je, že
si dokážete promyslet několik kroků dopředu. Připravenost
vám dává pocit jistoty, ale improvizace pokulhává. Přitom ji
budete potřebovat, protože okolnosti se
náhle začnou měnit. Do středy se vyhněte zásadním rozhodnutím, hlavně co se
týká chodu rodiny. Zbude-li vám v pátek
trochu času, věnujte se svým koníčkům.

Recept

Pivní polévka
POTŘEBNÉ PŘÍSADY:
6–8 silnějších plátků staršího tmavého chleba, 500 ml piva, 1 menší cibule,
2 stroužky česneku, 1 lžíce sádla nebo másla, 1 l hovězího vývaru, sůl, pepř, kmín,
3 vejce, čerstvá petržel – nať.
POSTUP PŘÍPRAVY:
Z poloviny chlebových plátků okrájíme kůrku. Nakrájíme na kousky, opečeme nasucho
na pánvi a zalijeme pivem. Necháme odstát a rozmícháme. Druhou polovinu chleba nakrájíme na kostičky a na pánvičce nebo na plechu v troubě nasucho opečeme. Cibuli a česnek
oloupeme, cibuli pokrájíme na kostičky, česnek prolisujeme. Na sádle orestujeme v hrnci cibuli, přelijeme vývarem a přivedeme k varu. Do vroucího vývaru přilijeme směs piva a chleba, dochutíme solí, pepřem, kmínem a prolisovaným česnekem. Do hotové polévky přimícháme rozšlehaná vejce a povaříme další asi 3 minuty. Polévku rozdělíme na jednotlivé
porce a ozdobíme nasekanou petrželkou a opečeným chlebem.
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Panna 23. 8. – 22. 9.
Naskytne se vám příležitost pohovořit o výsledcích své práce s někým,
kdo je dokáže náležitě
ocenit. Můžete očekávat
i nabídku pro posílení jeho týmu. Pár dní
na rozmýšlenou vám určitě prospěje. Vaše dobrá nálada se projeví jak v práci, tak
i doma. Hravě zvládnete hubujícího partnera a rozjívené děti. Blýsknout se můžete i menším dárkem.
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Čajová růže

Tajenka křížovky č. 29: „...však mě beztoho zebou nohy.”
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výhercem křížovky z č. 29 je paní Marie Ondrášková z Havířova-Bludovic. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

AUTOR: Monika Růžová

Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Kolega otočí každou
vaši poznámku tak, že
budete vypadat jako
věčný nespokojenec.
Důvodem je snaha vybudovat si dobré jméno na váš úkor. Pokud vše neutnete v zárodku, koledujete si
o potíže. Během víkendu přidáte větší váhu
svým pocitům. Okolí získá dojem, že jednáte nelogicky. Nic jim nevyvracejte, jen vy
znáte přesný důvod svých rozhodnutí.

Souhvězdí
zvěrokruhu

Zkratka Slovník historický

Sudoku

Vtipy

1 2 4
8
2 9
3
9
6
4 8
3

3
1

8
1

4 7
2
7
5
9
9 4

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

Manželka nebo milenka?
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Lev 23. 7. – 23. 8.
Aniž se budete nějak
snažit či na tom pracovat, budete okouzlující.
Pracovní zátěž však může
pokazit vaši náladu. Sen,
který se vám neustále opakuje, si nechte
příslušnou osobou vyložit. Jeho výklad vás
může posunout dopředu. Koncem týdne
nepropadněte panice nad stavem svých ﬁnancí. Stačí se trochu krotit v utrácení a zamyslet se, jak své konto vylepšit.

Průvodce
Mohameda

Zkr. Tatranského národního parku
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Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Pracovní
záležitosti budou probíhat pod
šťastnou hvězdou. Vůči příliš výhodným nabídkám však zůstaňte imunní. Zkuste věnovat více pozornosti
zdánlivě povrchním známostem. Z některých se mohou stát vaši dobří přátele, s nimiž se budete rádi vídat. Pátek bude přát
všem podnikavým kozorohům. Můžete
zrealizovat výhodné obchody nebo koupě.
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Rak 22. 6. – 22. 7.
Příliš se zabýváte tím, co
si o vás ostatní myslí. To
vás může rozhodit a cestu, která by vás zanedlouho dovedla k vytčenému cíli, narychlo změníte. S trochou
skrývané závistí bude pohlížet na kolegy, kterým, na rozdíl od vás, se ve všem
zadaří. Protějšek vás čím dál víc přivádí
do rozpaků a dokonce začnete pociťovat
i nejistotu.

Iniciály
Kovový prvek skladatele
Dvořáka

Edém
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Střelec 23. 11. – 21. 12.
Cíl, jehož hodláte dosáhnout, vyžaduje maximální soustředění. Uvědomujete si to, přesto
se necháte rozptylovat
úkoly, které mají údajně přednost. Ve středu vás bude přitahovat velkorysý a zábavný člověk. Vydáte se i do míst, o která byste
jindy ani nezavadili. V lásce budete trochu
riskovat. Napětí přinese situace, která vás
bude konfrontovat s Váhami.
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Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Vzniklá nepříjemná situace vás navede k tomu, že zapátráte v nedávné minulosti a vybavíte si, že jste hodně
podobnou skutečnost už zažili. Tehdejší
chybnou reakci a její důsledky byste neměli zopakovat. Zbytečně se snažíte zatajit, kdo je právě nyní váš favorit. Vzájemné
sympatie ještě k ničemu nezavazují. Získáte inspiraci i pro práci.

Italský vítr
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Štír 24. 10. – 22. 11.
Změny kolem vás proběhnou zvolna a nenápadně, proto je
zpočátku ani nezaregistrujete. Až se projeví naplno, budete mít co dělat, abyste se
v nich zorientovali. Mimo jiné nabídnou
kompromis do vleklých nesnází. Odoláte
svodům kolegy z práce a nenecháte se citově vydírat. Od pátku do neděle realizujte vše, na co vás mysl upozorní.

Pronikavý křik
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Býk 21. 4. – 20. 5.
Na vlastní povinnosti váš kolega jaksi pozapomíná, ale ty vaše vám
s gustem průběžně připomene. Pozor, pro vás
je to jako hra s červeným šátkem, stačí málo a dojde vám trpělivost. Důležité
pro vás je v těchto dnech nic neuspěchat.
V práci ani ve vztahu netlačte na pilu. Dobrá nálada se vám vrátí až o víkendu. Najdete zalíbení v nakupování přes internet.

Pomůcka:
Alin, avo,
oder, UAT,
UCK.
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Váhy 23. 9. – 23. 10.
Na poslední chvíli naskočíte do rozjetého
vlaku – zapojíte se
do projektu, který jste
prozatím sledovali jen
zpovzdálí. Chvíli se budete zdráhat – proč
vás nepožádali už dávno!? – ale nakonec
se bez řečí pustíte do práce. U spolupracovníků nečekejte bezmeznou míru tolerance. Čtvrtek a pátek budou mimořádně
úspěšnými dny.
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Beran 21. 3. – 20. 4.
Je čas, abyste se zamysleli nad svými schopnostmi a začali je rozvíjet. Šance na získání
ohromné vnitřní síly se
nemusí opakovat. Partnerův příbuzný vás
postaví před hotovou věc a ke všemu při
rozhovoru s ním získáte dojem, že jste
u výslechu. Ideální je, když se budete tvářit neutrálně a dáte mu najevo, že pro vyslovení se musíte vše v klidu zvážit.
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Dohadovali se Marx, Engels a Lenin, zda je lepší manželka, nebo milenka.
Marx říká:
„Manželství je buržoazní přežitek. Milenka je inspirace, lehkost...
A jedině nejistota s milenkou udrží revolučního ducha v pohotovosti. ”
Engels tvrdí:
„Zásadně manželka. Aby mohl člověk dělat revoluci, potřebuje mít jisté
zázemí. A co ty o tom soudíš, Vladimíre Iljiči?“
Lenin na to:
„No, nejlepší je mít manželku i milenku. Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si myslí, že jsi u manželky, a ty můžeš být v knihovně a...
– učit se, učit se, učit se!“

Vysvětlení (konečně to někdo vysvětlil!)
Když si chlap zašuká s vícero ženami, tak je borec.
Když to udělá žena, tak je ku...!
Proč to tak je?
Protože když jeden klíč odemkne vícero zámků, je to univerzální super klíč.
Ale když jednomu zámku vyhovuje více klíčů, je to zámek na pí..!
Čeština je nepřekonatelná!
David RATH.
Sociální demokRATH. Kudy chodil, tudy kRATH, trouﬂi si ho vyšťouRATH.
Zbývá už jen – zapíRATH, nevědomost předstíRATH, kňouRATH, mříže budou zavíRATH. Hlavně to však tentokRATH zase celý neposRATH!!!
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Z poezją za pan brat
FOT. Radek Lukša

KARWINA – Twarde mięśnie, miękkie serca.
Tak widzi górników sześćdziesięcioletni Karel Sikora, planista z ﬁrmy zewnętrznej Polcarbo. Urodził się i mieszka w Karwinie i
przez całe swe życie pracował w kopalniach.
Kiedy po liceum nie dostał się na wymarzoną uczelnię, podjął pracę w dziale mierniczo-geologicznym. Miało być tylko do służby
wojskowej, ale w końcu został na stałe. Pracował w wentylacji, potem na wydobyciu. Dorobił technikum górnicze w Ostrawie i krok
po kroku doszedł do funkcji szefa oddziału
wydobywczego.
„Nie pochodzę z rodziny górniczej i nikt
mnie do tego nie zmuszał. Po prostu kopalnia
chwyciła mnie za serce” – zwierza się Sikora.
„I jestem wdzięczny za to górnicze doświadczenie. Kopalnia to duża szkoła życia. Nauczy
człowieka pracować i rozwiązywać te najtrudniejsze problemy. Być ciągle w ruchu i nie
próżnować” – dodaje. Jednocześnie wdaje się
w polemikę z niektórymi ogólnie przyjętymi
poglądami. „Sądzi się na przykład, że górnik
to tylko góra mięśni. Tymczasem prawda jest
taka, że praca na dole jest nie tylko ciężka ﬁzycznie, ale także wymagająca pod względem
psychicznym. To nie nuda przy taśmie, ale codzienne wyczerpujące zmagania z siłami natury. Bez dużego bagażu wiedzy i doświadczenia człowiek nie byłby w stanie sprawdzić się
w tej batalii” – przekonuje.
Mity o górnikach Karel Sikora burzy zresztą
własnym przykładem. W środę 18 lipca spotkał się z pełnomocnikami swej ﬁrmy Leszkiem Ryskalokiem i Karlem Sniegoniem oraz
byłym pracownikiem Polcarba Krystianem
Skupnikiem, żeby przekazać im almanach
„Současná poezie 2012” („Poezja współczesna 2012”) z osobistą dedykacją. Tom wydało
pietwałdzkie wydawnictwo Alisa i właśnie Karel Sikora jest jednym z autorów prezentowanych na jego łamach.
„Również to jest częścią życia górnika” –
mówi Sikora. „Zainteresowania sztuką i kulturą to wśród górników częste hobby. Teraz
nie mówię tylko o poezji. Ile tu jest chociażby
orkiestr, zespołów folklorystycznych, chórów!
I to wszystko są na ogół górnicy. Człowiek,
który wykonuje ciężką pracę pod ziemią, szuka czegoś, co pozwoli mu się odreagować, jakiejś przeciwwagi. Tą staje się często działalność kulturalna i społeczna” – tłumaczy, co
miał na myśli, mówiąc o miękkim górniczym
sercu.

Brygadzie ścianowej Carbokovu szefują Paweł Maćkowiak (siedzący) i Tomasz Szadziewicz.

Brygada Carbokovu aktualnym
liderem Kopalni „Pasków”
CHLEBOWICE – Najlepsze wyniki w Kopalni „Pasków” notuje aktualnie brygada ścianowa ﬁrmy zewnętrznej Carbokov
głównego przodowego Tomasza Szadziewicza z oddziału Pawła Maćkowiaka. Dobowe postępy na ścianie 121 760 w polu
górniczym ruchu „Chlebowice“ dawno już
przekroczyły planowaną pierwotnie granicę 3,5 metra i doszły do 4,3 m na dobę.
Przed brygadą stoi teraz kolejne wyzwanie. „Kierownictwu kopalni marzą się dobowe postępy sześciometrowe” – poinformował Szadziewicz. Zadanie tym trudniejsze,
że górnicy troszczą się nie tylko o wydobycie. Za ścianą rabują chodnik wydechowy
121 4440 i utrzymują do ponownego wykorzystania chodnik odstawowy 121 5340.

Brygadę Szadziewicza tworzą Polacy,
Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie. Razem
z nadzorem technicznym 161 osób. Ponieważ większość to Polacy, językiem „roboczym” jest polszczyzna. „Dobrzy górnicy na
drzewach nie rosną, bierzemy tam, gdzie
są“ – tłumaczy główny przodowy.
Na ścianie ekipa z Carbokovu pracuje
ze strugiem PL 82 i stojakami IHV. Wysokość wyrobiska wynosi 0,75 do 0,80 metra, nie występuje w nim zagrożenie wyrzutami. W połowie sierpnia brygada miała
„odjechane” 116 metrów wybiegu. Dobowe wydobycie osiągało około 670 ton.
Według założeń, ścianę 121 670 powinna
eksploatować jeszcze przez co najmniej
pół roku.
uzi

Życzenia
W sierpniu obchodzą zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy ﬁrm zewnętrznych:
Z ﬁrmy ALPEX: Biłka Andrzej, Bluszcz Arkadiusz, Fojcik Bogusław, Karczewski Bogusław,
Kmieć Andrzej, Lip Piotr, Lis Jacek, Vojtek Josef
Z ﬁrmy POLCARBO: Czerwiński Ryszard, Trzebowski Paweł
Z ﬁrmy CARBOKOV: Piechota Zbigniew
Kadra kierownicza ﬁrm życzy wszystkim solenizantom dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
jk

LAST MINUTE
CHORVATSKO AUTOBUSEM
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
RABAC - apartmány Lanterna
PODGORA - hotel Mediteran
GRADAC - depandance Laguna A
PROMAJNA - pavilon Dukić B
BRIST - vila Marko
CHORVATSKO LETECKY z Ostravy
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PROMAJNA - pavilon Dukić B
GRADAC - depandance Laguna A
PODGORA - hotel Mediteran
BRIST - vila Marko

BS
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

31. 8. - 9. 9.
3 390 Kč/os.
6 190 Kč/os.
7 590 Kč/os.
7 690 Kč/os.
7 690 Kč/os.
7 690 Kč/os.
7 690 Kč/os.
29. 8. - 5. 9.
10 890 Kč/os.
12 390 Kč/os.
12 390 Kč/os.
12 390 Kč/os.
12 390 Kč/os.

FOT. Bogusław Krzyżanek

Karwiński górnik i poeta Karel Sikora zaprasza do lektury swych wierszy i współpracy

Karwiński górnik i poeta Karel Sikora.
Kraina Olzy
Kocham ten kraj Olzy
i rzeki bieg cały
udziela mym oczom
widok tak wspaniały
z rana lekka mgiełka
wieczór wiatru zrywy
latem kwitnie złotem
przed zimą ożywi
jesień zadumana
w brązowych kolorach
by po tęgich mrozach
w wznikłych wichru torach
ściągał zwolna masy
i gromady śniegu
z wiosną pchnął go w rzekę
i w szalonym biegu
runął do doliny
z kopców Jabłonkowa
tam gdzie w dali
Czantoria Ostry Kozubowa
i dalej przez Trzyniec
Cieszyn do Karwiny
niszczy burzy łamie
a kto dziś bez winy
potem już bez siły
ledwie płynie środkiem
brzeg mu w podróż kiwa
wesoło stokrotkiem

„Powiem jeszcze inaczej. Raz podczas zjazdu na dół zaskoczyły nas dźwięki arii operowych, rozlegające się gdzieś z podziemi. Okazało się, że śpiewał górnik, pasjonat opery.
To, że jest na dole, wcale mu nie przeszkadzało. Również taka jest kopalnia” – opowiada
Sikora.
Twórczość poetycka Karla Sikory jest zainspirowana miłością do kobiety, do regionu, w
którym przyszło mu żyć. Podziwia bajki Andersena i stara się przybliżyć je w swych wierszach
dzisiejszemu małemu czytelnikowi. Jego poezja
była już publikowana w dwu poprzednich almanachach wydanych przez wydawnictwo Alisa
(www.alisabooks.cz). Pisze i publikuje po czesku, ale jako absolwent szkoły podstawowej i liceum z polskim językiem nauczania, także po
polsku.
„I to też jedna ze spraw, które w wydawnictwie bardzo szanuję. To, że publikuje po czesku, po polsku i po słowacku. W almanachu
»Poezja współczesna 2012« jest nawet gość z
Polski – pani Urszula Stefania Korzonek z Pogórza niedaleko Skoczowa. Jeśli zatem ktoś lubi literaturę i poezję i sam pisze, to może do nas
dołączyć. Hasło wydawnictwa to »Nie pisz do
szuﬂady – szuﬂada nie umie czytać«. Również
tobie może pomóc w literackim starcie” - mówi
górnik i poeta Karel Sikora.
Bogusław Krzyżanek

Fundacja OKD promieniuje aktywnością
KARWINA – „W Czechach gra się inaczej
niż w Polsce. Bo zawsze to za granicą, i
ludzie są tu inni, bardziej na luzie”. Tak
ocenił nastrój karwińskiego festiwalu

„Dokořán“ (Na oścież) Rafał Karwot,
członek wodzisławskiej grupy Tabu,
uchodzącej za jedną z czołowych polskich formacji grających klimaty reg-

FOT. Bogusław Krzyżanek

www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40

6/30-IX/12

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze)
a uvedenou dopravu včetně všech poplatků.

Członkowie wodzisławskiej formacji Tabu przed koncertem na festiwalu w Karwinie.

gae. Zespół wydał swoją kolejną płytę
CD „Endorﬁna” i wyjechał zaprezentować ją do sąsiadów. Życzliwe przyjęcie
i miły nastrój imprezy sprawiły polskim
muzykom dużą przyjemność. „Dawniej
graliśmy w Czechach i na Słowacji dużo, ale potem kontakty się urwały i to
pierwszy koncert po tej stronie granicy
od roku” – wytłumaczył Karwot.
Sezon letni obﬁtuje w regionie morawsko-śląskim w mnóstwo imprez
i festiwali. Ich „siłą napędową” jest
często spółka węglowa OKD i Fundacja OKD, która dosłownie promieniuje aktywnością. Czy to już „Rockowa Ostrawa!!!”, „Dukat Janosika” w
Rożnowie, festiwal „Štěrkovna Music
Open“ w Hluczynie – żeby dać przykłady z ostatnich tygodni – tam wszędzie jest obecna i pomaga stwarzać atmosferę. Wśród gości i wykonawców
nie brakuje z reguły sąsiadów zza granicy. Ludzie poznają się, zbliżają. To
też się liczy.
bk
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Horník Bowling Cup
letos trochu jinak

číslo 30 | ročník 42

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

OZNÁMENÍ
Á
Í
Oznamujeme smutnou
zprávu, že dne 25. června 2012 náhle zemřel
ve věku 63 let pan František Randýsek, dlouholetý
pracovník Dolu Doubrava.
„Franto, budeš nám schá-

Jde o ceny za statisíce. Přihlášky čtyřčlenných družstev přijímáme do pondělí 24. září
zet” – kamarádi.

B362/30/12

VZPOMÍNÁME

ILUSTRAČNÍ FOTO: Josef Lys

„Kdo byl milován,
není zapoměnut.”
Dne 9. 8. 2012 jsme si
připomenuli 5. smutné výročí úmrtí pana Petra Vanča z Karviné, který tragicky zahynul na Dole ČSA.
S láskou vzpomínají manželka Yvona a synové Petr a Marek. Děkujeme všem, kdo
s námi na něj vzpomněli.
B363/30/12
Dne 16. 8. 2012 jsme
vzpomenuli 2. výročí, kdy
nás navždy opustil pan
Zdeněk Kubját, bývalý pracovník Dolu 1. máj-Barbora. Nikdy nezapomenou manželka Greta,
syn Zdeněk, dcery Renáta a Dáša s rodinami. Za tichou vzpomínku přátel děkujeme.
B364/30/12

Přihlášky do turnaje Horník Bowling Cup 2010 přijímáme jen do 24. září.
OSTRAVA – Už nyní se můžete přihlásit do letošního turnaje Horník Bowling Cup 2012
čtyřčlenných týmů, pořádaného ﬁrmou
R Media, vydavatelstvím týdeníku Horník.
Opět je určen všem amatérským zájemcům
nad 18 let – neregistrovaným ani neevidovaným v České bowlingové asociaci. A díky
podpoře společnosti OKD a dalším spolupořadatelům v jeho v pořadí už 11. ročníku
půjde zase o ceny za sta tisíce korun – jak
ﬁnanční, tak věcné, včetně atraktivních zájezdů. Jak je všeobecně známo, jde o nejvýznamnější a nejlépe dotovanou soutěž svého druhu v České republice s jedinečnou
atmosférou protkanou přátelstvím a dobrou zábavou.
Na základě připomínek a doporučení mnoha přímých účastníků předešlých
ročníku pořadatelé zrušili jednu ze tří soutěžních kategorií, tzv. Stříbrnou skupinu,
ve které o zajímavé ceny bojovaly týmy, jež
v rozřazovacích bojích skončily až ve druhé
polovině
startovací listiny.
p
y
Aktuální výsledky turnaje budou zveřejněny v týdeníku Horník a na webových stránkách www.ihornik.cz.
Žádáme všechny účastníky turnaje, aby si registraci či evidenci ověřili
na oﬁciálních stránkách ČBA
(www.czechbowling.cz). Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.

Družstva s lepšími výsledky pak odcházela s prázdnou, nehledě na to, že vznikalo podezření z neférové kalkulace některých celků.
Proto má Horník Bowling Cup 2012 tentokrát jen dvě kategorie – Open, určenou
všem přihlášeným, a kategorii OKD, určenou pro družstva složená výhradně z aktivních zaměstnanců OKD (včetně VOJ
Centrum servisních služeb, HBZS, OKK)
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.
Tentokrát se hrají pouze dvě tzv. vyřazovací kola, přičemž do ﬁnále postoupí
z každé kategorie 8 týmů podle lepšího
výsledku z obou kol. V případě shodného
výsledku na posledním postupovém místě rozhodne o postupujícím tzv. rozstřel –
součet shozených kuželek jedné hry (případně dvou her) všech členů týmu.
Podrobná „Turnajová ustanovení – herní pravidla – herní systém“ přineseme
v dalším vydání Horníka.
Uzávěrka příjmu přihlášek je 24. září.
O dvanáct dnů později, v sobotu 6. října
tříkolová soutěž (včetně ﬁnále) vypukne.
Každý účastník obdrží při zahájení prvního kola soutěže originální bavlněné tričko a také plechovku piva značky Radegast.

Přihlášku najdete nejen v dnešním vydání Horníka, ale také na webových stránkách: www.ihornik.cz.
Opakujeme, že soutěž je určena amatérským hráčům starším 18 let, kteří nejsou v době pořádání turnaje registrováni ani evidováni v České bowlingové
asociaci.
Přihlaste se co nejdříve!
Josef Lys
Kdy a kde se hraje
I kkolo:
I.
olo: ssobota
obota 6
6. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
II. kolo: sobota 20. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
Finále: sobota 3. listopadu 2012
(herna Bowling Sky v Ostravě-Porubě)

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

Přihláška na bowlingový turnaj
Jméno a přijmení

Trvalé bydliště

Telefon

Název VOJ
vyplní jen zaměstnanci OKD

„Odešel jsi náhle, nikdo to
nečekal. Krutý osud nám
Tě vzal, smutný domov
a cestu na hřbitov zanechal.”
Dne 24. 8. 2012 vzpomeneme 1. smutného výročí, kdy nás náhle opustil ve věku 66 let pan
Jan Sobotka, dlouholetý zaměstnanec Dolu 1. máj. Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie, syn Jan s Ivetou, dcera
Šárka s Ivošem, vnoučata Nikol, Lucie, Hanka, Honzík, pravučka Sárinka, sestry Vlasta
a Věra s rodinami, švagrová Zdenka s rodinou a švagr Jan s rodinou.
B365/30/12
„Kdo byl milován, nebude
zapomenut.”
Dne 21. 8. 2012 jsme si
se zármutkem v srdci připomenuli 18. výročí, kdy
nás opustil milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan Ervin Heinz, bývalý řidič OKR
Dopravy v Muglinově. S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka a syn s rodinou.
B366/30/12

PRODEJ
Zlatý retrívr – prodám štěňátka bez PP
po pěkných mohutných rodičích, odčervená, očkovaná, zdravá. K odběru koncem
srpna. Inf. na tel.: 732 950 703.
B367/30/12
Prodám obývací stěnu a sedací soupravu.
Ob. stěna délka 360 cm, výška 206 cm, 8
dílů. Cena 1000 Kč. Sedačka (nerozkládací
+ 2 x křesla), v dobrém stavu. Cena 800 Kč.
Možné každé zvlášť. Spěchá. Inf. na tel.:
724 300 047 (po 20.00 hod).
B368/30/12

Prodám dětský kočárek – trojkombinace
BOLDER SD – ECO LINE, velmi zachovalý,
po 1 dítěti, barva šedo-sv. zelená. Původní cena 13 000 Kč, prodejní cena 6500 Kč.
Inf. na tel.: 776 335 786.
B369/30/12
Prodám ruční šlehač zn. FIAST AUSTRIA
s nádobou i stojanem, ruční šlehač se
dá sundat. Původní cena 1000 Kč, nyní
300 Kč. Inf. na tel.: 604 520 304.
B370/30/12
Prodám DVD video player zn PHILIPS a videopřehrávač zn. FUNA (zcela funkční). Cena dohodou. Inf. na tel.: 733 545 717.
B371/30/12
Prodám barevný televizor ORAVA, typ TVP
375, stříbrný, obrazovka průměr 36 cm. Cena dohodou. Inf. na tel.: 733 545 717.
B372/30/12
Prodám dětskou dřevěnou postýlku (bez
matrace) + jídelní sedačku pro malé dítě (bílý plast). Cena dohodou. Inf. na tel.:
733 545 717.
B373/30/12
Prodám nehrající klavír zn. Schüler von Bösendorfer Wiena – moc pěkná starožitnost.
Nabídněte cenu! Inf. na tel.: 737 963 637
nebo 737 052 393.
B374/30/12

BYTY
Prodám rodinný dům se zahradou, lesy
a pozemky v Tyře. Krásné a dobře dostupné
místo. Inf. na tel.: 777 925 007.
B375/30/12
Prodám byt 2 + 1 v Havířově-Šumbarku,
Na mládí 2. Nová kuchyň, dlažba, parkety,
koupelna. Ihned volný. Cena 440 000 Kč.
Rychlé jednání – sleva. Inf. na tel.:
603 978 100.
B376/30/12
Prodám chatu na Morávce vhodnou k celoročnímu užívání. Větší koupelna, sprchový kout, splachovací WC. Za chatou
potok, menší oplocená zahrada, velmi
klidné prostředí. Prodám s veškerým vybavením. V zimě dojezd až k chatě, nedaleko lyžařský vlek Sviňorky. Inf. na tel.:
602 762 460.
B377/30/12
Prodám družstevní byt 1 + 3 s balkonem, 4.p., Havířov-Šumbark, na ul.
Nákupní, s pěkným výhledem. Cena
399 000 Kč. Inf. na tel.: 606 700 086
B378/30/12

KOUPĚ
Koupím zahradní chatku v Karviné a okolí,
v perfektním stavu, přípojka elektřiny, voda.
Cena dohodou. Inf. na tel.: 728 013 877
(po 15.00 hod.)
B379/30/12
Koupím hodiny pendlovky s 1–3 závažími,
mohou být i poškozené, uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf.
na tel.: 603 775 296.
B380/30/12

Kapitán

Přehled aktuálních výběrových řízení

2. hráč

vyhlášených v Horníku č. 30
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

3. hráč
Investice stavební (ISTAV)

4069, 4070

4. hráč
Samostatná výběrová řízení

4131

Investice strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení

Neúplná přihláška bude vyřazena z registrace

Opravy stavební (OSTAV)

Čestně prohlašuji, že členové družstva jsou starší 18 let
a nejsou registrovanými hráči. Souhlasíme s podmínkami turnaje.

1, 15, 29, 30, 71, 146
Samostatná výběrová řízení

Opravy strojní (OSTR)
Společná výběrová řízení

Podpis kapitána:
Družstvo OKD: ANO

319, 381, 400, 589, 615

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
NE

Herna: dle kapacity si vyhrazujeme právo změny _____________________________________________

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

FOTO: Josef Lys

V Rožnově pod Radhoštěm se představilo 24 folklorních souborů a také chráněné dílny podporované Nadací OKD

V průběhu Jánošíkova dukátu se na pódiích vystřídalo 24 folklorních souborů.
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Víkend plný
slunce, hudby, tance, zpěvu a dobré zábavy prožili návštěvníci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pod patronací generálního partnera – společnosti OKD – se tam ve dnech
3. až 5. srpna konal Jánošíkov dukát –
14. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR. Také díky této
skutečnosti bylo k vidění nejen vystoupení 24 souborů, ale i stánky se zbožím
hendikepovaných lidí z chráněných dílen podporovaných Nadací OKD.
V jednom z nich jsme zastihli Evu Harazimovou z Charity Opava, které s prodejem pomáhal její syn Jiří: „Jsme nesmírně rádi, že díky podpoře OKD můžeme tady a také na obdobných akcích
prezentovat opavskou Charitu a nabízet
keramické výrobky našich lidí. Na ces-

tovné, ubytování a další náklady bychom
jen stěží našli prostředky. A co tady utržíme, nám pomáhá např. při zajišťování
provozu naší chráněné dílny sv. Josefa.“
V prodejním stánku Občanského
sdružení Šťastný domov nabízela kromě keramických hrnečků z chráněné
dílny a dalších výrobků produkty medodílny (medovinu, medové pivo, med,
pečené čaje) koordinátorka sdružení Michaela Kaplanová: „Dlouhodobá
podpora Nadace OKD nám umožňuje
trénovat a zlepšovat podmínky pro naše
hendikepované klienty a pomáhat dalším lidem, kteří to potřebují.“
Spolupráci s těžební společností OKD
hodnotil také ředitel festivalu Vlastimil
Fabišik: „Podpora festivalu ze strany
OKD je pro jednu i druhou stranu velmi
prospěšná. Díky ﬁnancím těžařů může-

me pozvat řadu skvělých folklorních souborů, včetně zahraničních. Na druhou
stranu festival, kterého se účastní tisíce
lidí, společnosti OKD umožňuje představit svou Nadaci a jí podporované chráněné dílny. Díky OKD jsme také mohli zorganizovat tzv. Talentárium pro děti.“ To
ostatně skvěle moderoval Martin Kopor
ze Slovenska. „Byla to velmi milá a vydařená akce,“ hodnotil moderátor Kopor.
„Zvláště jedna asi sedmiletá dívenka Michaela byla úchvatná. Její zpěv bral divákům dech, skandovali vestoje. Takový talent se jen tak nevidí. Jsem nesmírně rád,
že můžu být přítomen a účinkovat na tak
vynikající akci, jakou je Jánošíkov dukát
tady v Rožnově.“
Atmosféra v areálu Valašského muzea
v přírodě byla úžasná nejen díky skvělým
výkonům folklorních souborů. Přispělo
k ní rovněž počasí a mimořádně vstřícné
a přátelské prostředí. Jistě to mohou potvrdit i samotní zaměstnanci OKD, pro
které pořadatelé vyčlenili 300 volných
vstupenek.
Josef Lys

Michaela Kaplanová prezentovala výrobky z chráněné dílny a medodílny OS Šťastný domov.

U hlučínské štěrkovny hráli například Mandrage, Jasná Páka, Wohnout, Yo Yo Band, Iné Kafe či Citron
bariér zařídila Nadace OKD v Hlučíně
bezbariérový bezBAR s vozíčkářskou
obsluhou. Těžební společnost postavila
svou OKD Harendu.

Domovem karvinských seniorů se na týden
stal hotel Koliba v Ludvíkově v Jeseníkách.

Cvičením ke zdraví!
Karvinští senioři si užili
rekondiční pobyt v Jeseníkách
KARVINÁ – Celkem čtyřiačtyřicet seniorů z karvinských klubů dříve narozených, mezi jejichž členy nechybí horničtí důchodci, se zúčastnilo ve dnech
14. až 20. července rekondičního pobytu v Ludvíkově u Vrbna pod Pradědem.
Jak informovala Marie Pollaková ze
sociálního odboru karvinského magistrátu, součástí akce byly výlety na Praděd, na Rejvíz a po okolí a cvičení pod
dohledem fyzioterapeuta. Když nepřálo
počasí, senioři se příjemně pobavili při
turnaji v pétanque a při opékání párků.
Nechyběla ani zábava, na které si mohli zatancovat při živé hudbě. „Věříme, že
pobyt pomohl našim seniorům alespoň
trochu zregenerovat celý organismus,“
konstatovala Pollaková.
Projekt s názvem Rekondiční pobyt
a Memoriál Jana Schmida zrealizovalo
statutární město Karviná a částkou 78 tisíc korun ho podpořila Nadace OKD. mp

Jazz v Beskydech
v klubu Stolárna

Horníci a jejich nadace byli všudypřítomní
„Pomoc OKD je stěžejní, bez tohoto
velkého partnera bychom nebyli schopni festival pořádat v takovém měřítku.
Nadace OKD? Velmi akci zatraktivni-

la v očích návštěvníků, spolupráce s ní
a aktivity pro postižené daly Štěrkovně Open Music další rozměr,“ podotkl
za organizátory David Moravec.
uzi

FRÝDEK-MÍSTEK – Back Side Big Band
– swingový a jazzový orchestr z Prahy vedený absolventkou dirigentského oboru
Ježkovy konzervatoře Lenkou Vašátkovou – se v sobotu 25. srpna stane prvním účinkujícím v projektu „Jazz v Beskydech“ pořádaném nadšenci pro daný
styl muziky v klubu Stolárna ve Frýdku.
Hlavním partnerem série koncertů, která bude trvat do poslední lednové dekády roku 2013, je Nadace OKD.
„Díky její podpoře se budou moci příznivci jazzové muziky seznámit s uznávanými interprety, ale i začínajícími hudebníky především z našeho kraje,“ řekli
zástupci občanského sdružení Jazz v Beskydech s tím, že v programu budou také
netradiční a zajímavá uskupení z ciziny,
která znají v tuzemsku prý jen opravdoví
fajnšmekři. První koncert začíná ve Stolárně (nacházející se kousek od vlakového nádraží) ve 20.30 hodin.
uzi
Přehled koncertů

FOTO: Radek Lukša

HLUČÍN – Stát se jedním z hlavních
partnerů kulturní či společenské akce a vyvěsit jen svá loga po areálu, to
není nic pro společnost OKD ani firemní Nadaci OKD. Přesvědčili se
o tom návštěvníci osmého ročníku
festivalu Štěrkovna Open Music, který se uskutečnil první víkend v srpnu
v Hlučíně.
Sotva pár metrů za branou byl
Chráněný stan Nadace OKD, kde zástupci několika chráněných dílen prodávali výrobky hendikepovaných – co
kus, to originál. Kdo vzal s sebou děti,
mohl s nimi hned vedle ke klaunům,
kteří nechávali nejmladší účastníky skládat puzzle nebo je učili chodit
na chůdách.
A pokud přišla cestou k pódiu žízeň či
chuť, bylo na výběr. Stejně jako na Colours of Ostrava a dalších dvou českých
festivalech v rámci projektu Zážitky bez

FOTO: Město Karviná

Na festivalu Jánošíkov dukát
cinkaly „dukáty“ těžařů

Pod logem OKD vystoupili mj. Japan Four.

Nadace OKD zajistila opět zábavu pro děti.

• Bac
Back
ck Side Big Band – 25
25. 8
8.
• Old Jazz Band starých pánů – 8. 9.
• Peter Lipa Band – 28. 9.
• Jakub Folvarčný: Karlova a Jaromírova pohádka, divadelní představení pro děti – 30. 9.
• Re: Call – 6. 10.
• Laco Deczi Celula NY (USA) – 14. 10.
• Michal Balla trio – 20. 10.
• Ondřej Havelka & His Melody
Makers – 22. 11.
• Muzikantská slezina – 8. 12.
• Rafal Sarnecki (Polsko) – 26. 1. 2013
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FOTO: Ivo Dudek

Lukáš Duda: Mým snem je Manchester

Fotbalisté MFK OKD (v bílém Ondřej Cverna) doma smolně prohráli se Zlínem.

V neděli se pokusí o reparát
Druholigoví fotbalisté MFK OKD věří, že střelecky naprázdno jako proti Zlínu už nevyjdou
KARVINÁ – Čtyři body z úvodních tří zápasů získali na startu nové sezony fotbalisté MFK OKD. Naposledy však
před vlastními fanoušky nezabodovali,
neboť je o lepší výsledek připravilo střelecké selhání.
Domácí borci si v zápase vytvořili sedm šancí, některé opravdu tutové,
což připustil po zápase i zlínský trenér
Aleš Křeček. „Soupeř měl hodně šancí, ale podržel nás brankář Kořínek. My
jsme se po předchozím výprasku v Olomouci potřebovali něčeho chytit a obětovali tomu i dnešní taktiku. Tři body
jsme ubojovali a odbránili. Je to perně
upracované vítězství,“ oddechl si.
MFK OKD – Zlín 0:1
Brranka: 7.
Branka:
7 Kroča
Rozhodčí: Příhoda – Vlasjuk, Pochylý
Žluté karty: Knötig, Hoffmann, Besta
– Hájek, Jugas
Červená karta: 85. Knötig (K.)
Diváci: 1421

stoper Karviné David Mikula, letní posila z Dukly Praha. „Znojmo už musíme porazit,“ přidal se jeho spoluhráč
Antonín Presl.
V protrhnutí střelecké smůly věří
i trenér Malura. „Jen si představuji, že
budeme hned od úvodních minut aktivnější a že na soupeře vletíme. To se
proti Zlínu nestalo. Mužstvo kvalitu
má, dokázalo to proti Pardubicím nebo na Bohemce. Jde jen o to, abychom
individuální vlastnosti hráčů, které
jsou pro druhou ligu na vysoké úrovni, dokázali vhodně přenést do herního projevu celého mužstva,“ zakončil
karvinský kouč.
Martin Ruščin

Jeho svěřencům stačila na tři body
v Karviné jedna akce. Pak už karvinští
diváci sledovali jen tlak a plejádu promarněných gólovek z domácí strany.
„Musíme se poučit z toho, že nás soupeř
může porazit i jedinou střelou na branku za celý zápas,“ pokrčil rameny trenér
MFK OKD Pavel Malura. „Určitě jsme
nic nepodcenili, ale do sedmé minuty by
se mělo čisté konto rozhodně udržet,“
narážel na brzký gól zlínského Kroči,
který v podstatě rozhodl.
„Za tu pracovitost a obětavost jsme
si snad body zasloužili,“ domníval se
po zápase jeho zlínský protějšek Křeček. „V týdnu jsme na tom pracovali, začali od poctivosti, protože o ní druhá liga je. Kdo v ní nebojuje, nevyhrává souboje, není agresivní, tak ten většinou
neuspěje. Někdy prostě fotbalovost nestačí,“ loučil se s Karvinou.
Domácí se tedy pokusí zabodovat naplno už tuto neděli, kdy hostí Znojmo. „Věřím, že takovou smůlu jako proti Zlínu už mít nebudeme
a něco nám tam spadne,“ poznamenal

KARVINÁ – Jako každý mladý fotbalista sní i Lukáš Duda
(na snímku Ivo Dudka) jednou
o tom, že se podívá do nějaké
vyspělé zahraniční ligové soutěže. „Mým snem je Manchester.
Ale na druhou stranu, třeba ani
Sparta u nás by nebyla špatná,“
dodává už skromněji.
Lukáš patří k tahounům současného
týmu U17 ve fotbalovém MFK OKD. Sezonu rozjel ve velkém stylu. Hned na úvod dal
gól Sigmě Olomouc a se spoluhráči slavil
cennou výhru 3:1. „Branka mě potěšila,
protože Sigmě se góly moc často nedávají. My stihli hned tři,“ usmívá se šibalsky.
Aby toho nebylo málo, ve druhém utkání se Lukáš treﬁl znovu, čímž přispěl k výhře 2:1 nad Frýdkem-Místkem. „Snad mi to
vydrží,“ přeje si fotbalový talent, který má
v popisu práce branky dávat. „A taky rozdávat balony do stran, abych vytvářel dobré
situace pro spoluhráče,“ dbá rad trenérů.
Lukáš je odchovancem vítkovického fotbalu, kde se naučil základům hry. „K fotbalu
mě přivedl děda. Jednou mě takhle v pěti letech vytáhl ze školky a vzal na trénink s o rok
staršíma klukama. Děda taky hrával a později trénoval. Získal se svými týmy spoustu
trofejí, které máme s tátou pořád doma. Ani
je už nemáme kde dávat,“ prozradil pokračovatel fotbalového rodu Dudových.
Lukáš v úvodních zápasech potvrdil
oprávněnost předchozích nominací do výběrů Moravskoslezského kraje na Kouba Cup nebo fakt, že se účastnil i turnaje
sportovních center mládeže - Memoriálu
Vlastislava Marečka. „Hrál jsem tam třeba s Erikem Puchelem, nasbírali jsme nějaké zkušenosti v zápasech proti Spartě,
Plzni a podobně. Odvezl jsem si z turnaje
jen pozitivní dojmy,“ líbil se Lukášovi start
na prestižním turnaji. Zkušenosti může
nyní zúročit v mistrovské soutěži. „To se
vždycky hodí,“ přitakává.

Tyto starty mladých hráčů na podobných podnicích se
nemíjejí účinkem. O tom svědčí i úvodní výhra karvinského
družstva nad Olomoucí, která
každoročně patří k velkým favoritům soutěže a porážek během
sezony moc nenasbírá. Po startu v Karviné má hned první.
„Lepší vstup do soutěže jsme si nemohli
přát. Je pravda, že ten zápas nám vyšel.
S body se moc nepočítalo, ale my jsme
se hecli a podali skvělý kolektivní výkon.
Když hrajete týmově, můžete překvapit
i velkého favorita,“ upozorňuje fotbalová
naděje karvinského klubu.
Koneckonců, hned druhý zápas sezony
proti Frýdku-Místku to jen potvrdil. „Proti
Frýdku jsme se trápili. Aspoň nám zápas
napověděl, že ke každému utkání je třeba nastupovat s maximální koncentrací.
Nemůžeme si myslet, že když jsme porazili Sigmu, že porazíme i všechny ostatní.
I outsider může překvapit, když je lépe připraven,“ poukázal na vlastní příklad z předešlého utkání.
Lukáš doufá, že se týmu bude na podzim dařit. Se soutěží se totiž seznámil už
letos na jaře, kdy v kategorii U17 nastupoval, ačkoliv mu bylo teprve patnáct let.
Se spoluhráči si prý rozumí. „Po příchodu z Vítkovic jsem našel v Karviné dobrou
partu, věřím, že nám to bude klapat,“ vyslovil se.
A co jej pohání vpřed? „Myslím si, že je
to sen, za kterým by měl jít každý fotbalista. Když nemáte sen a tím pádem ani
konkrétní cíl, tak se nikam nedostanete,“ vysvětluje. A on sám ho má? „Mám,“
přitaká. A může jej prozradit? „No, sice
jsem to ještě neřekl ani taťkovi, ale mým
snem je zahrát si někdy za Manchester.
Ale když to nepůjde, tak ani Sparta by
nebyla špatná,“ směje se fotbalový talent Lukáš Duda.
mar

Mládežnická sezona se rozjela
KARVINÁ – Po soutěžích mužů se o posledním víkendu zapojily do hry i téměř tři
stovky dětí v mládežnických klubech fotbalového MFK OKD.
Nejstarší dorost povede v nové sezoně
známý ostravský trenér Jan Pánik. Pokusí
se navázat na celkem úspěšnou misi svého ostravského předchůdce Radomíra Korytáře, jemuž v minulé sezoně jen o fous
utekl postup do baráže o nejvyšší soutěž,
která je nyní hlavním cílem celého klubu.
Změny na postech hlavních trenérů evidují i dorostenecké celky U17 a U16 v Moravskoslezské lize, která je pro tuto kategorii
nejvyšší, takže chlapci z Karviné a okolí mají

MFK OKD – Znojmo
4. kolo II. fotbalové ligy
Kdy: neděle 26. srpna
Kde: Městský stadion v Ráji
V kolik: 17 hodin

Házenkáři absolvovali boxerské zpestření

možnost se pravidelně poměřovat s nejlepšími celky moravské části republiky, jako
jsou Sigma Olomouc, Baník Ostrava, Zbrojovka Brno a další. „V naší skupině je osmnáct týmů, takže kluci dostanou dostatečný
prostor k tomu, aby si zahráli. Zápas je určitě
lepší než trénink,“ poznamenal nový trenér
„sedmnáctky“ Miroslav Štěpánek.
Mladší kolegy tohoto družstva povede
Roman West, další nová akvizice z Ostravy. Na prahu nové sezony jsou i žáci, kteří odstartovali sezonu vysokými výhrami
nad Přerovem.
Soutěže krajské úrovně zahájí o tomto
víkendu.
luk

Házenkáři Karviné během boxerského tréninku v Ostravě vypotili litry vody. Boxerská vložka
jim dala zabrat.
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spělo,“ poznamenal Martin Kostelník,
manažer karvinského klubu.
Karvinským házenkářům se věnovali trenéři klubu Boxing Ostrava Dalibor
Fröhlich, Richard Sklář a Marcel Hon.
Ukazovali jim, jak obohatit přípravné
období o nové tréninkové prvky.
Házenkáři se při tom pořádně zapotili, poté si v ringu zaboxovali mezi sebou. „Taková akce rozhodně splní svůj účel. Kluci si box pochvalovali,
protože měli možnost kvalitně potrénovat v jiném stylu, než na jaký jsou
zvyklí. Možná jim to prospěje ve zbývajících přípravných zápasech,“ dodal
Kostelník.
Házenkáři HCB OKD trénují v tomto týdnu doma. Po přípravném turnaji
v Dzierzoniowě, na němž obsadili solidní osmé místo, je čeká výjezd do Lucemburska na další kvalitně obsazený turnaj. „Turnaj v Polsku jsme absolvovali
bez zraněných Hanische a Vanča. Možnost tak dostali všichni ostatní a zápasy
nás určitě po všech stránkách prověřily. Bylo to velmi náročné, ale prospěšné. Víme, na co se ještě před ligou musíme zaměřit,“ pochvaloval si po příjezdu
z Polska trenér Daniel Michajlík.
luk
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„Bylo to velké zpestření! Vzpomněl
jsem si, že když jsem byl kdysi u týmu
jako hráč, tak jsme občas boxerskou
průpravu absolvovali. Boxeři mají pro
tréninky rukou a nohou vlastní metody,
jinak se pohybují, jiná je i zátěž na určité partie těla. To vše nám rozhodně pro-

FOTO: Richard Sklář

KARVINÁ – Extraligoví házenkáři HCB
OKD pokračují v přípravě na další ročník nejvyšší soutěže, ve které by rádi obhajovali třetí místo ze sezony minulé.
Příprava mužstva je v plném proudu,
v jejím rámci si házenkáři dokonce zajeli do Ostravy k boxerskému tréninku.
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Příprava mužstva HCB OKD na novou sezonu se přehoupla do druhé poloviny
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