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

Editorial
Jan Solich
ředitel odboru
právní služby

Vážení spolupracovníci,
v minulém vydání Horníka jste se
dočetli o úspěšném dokončení
restrukturalizace NWR. Celý tento
proces probíhal na úrovni NWR
a OKD jako dceřiná společnost
do něho nebyla přímo zatažena,
což nebylo ani úmyslem. Cílem
bylo tento proces provést na úrovni NWR a společnost OKD do něj
nezatahovat, aby se mohla soustředit na svou provozní činnost.
Jak vše vlastně probíhalo?
Restrukturalizace by nebyla
úspěšná, pokud by nebylo
použito ﬂexibility a osvědčených
postupů restrukturalizace ﬁrmy
dle anglického práva, tzv. scheme
of arrangement. Český právní
jazyk nemá k tomuto institutu
odpovídající překlad.
Nejdůležitější výhodou anglického modelu restrukturalizace
je schopnost zavázat k plnění
restrukturalizačního plánu
podporovaného určitou většinou
věřitelů i menšinové věřitele,
kteří s plánem nesouhlasí. Tuto
možnost české právní přepisy
nenabízejí. Anglické právo rovněž
umožňuje použití téměř jakýchkoli
obchodních podmínek, které si
věřitelé a společnost ujednají, při
současném uplatnění spravedlivého přístupu vůči všem věřitelům
v příslušné věřitelské skupině.
O tom, jak byl tento proces
náročný, svědčí i statistika čísel.
Celkem bylo vytvořeno 4100
stran textu, který nebyl jen
napsán, ale hlavně byl složitě
vyjednán. I v kontextu anglického
právního prostředí se jednalo
o velmi mimořádný proces, protože jím prošla po více než deseti
letech společnost, jejíž akcie jsou
volně obchodovatelné na burze.
Klíčový tým lidí, kteří měli
restrukturalizaci na starost, sfáral
minulý týden na Dole Karviná.
Christian Pilkington, odborník
z mezinárodní právní kanceláře,
ke své návštěvě pak napsal:
„Moje návštěva byla skutečně jedinečným zážitkem. Jak
vždycky říkám, my (právníci) nikdy
na vlastní oči nevidíme ﬁrmy, které restrukturalizujeme, takže bylo
úžasné sfárat do dolu. Ze všech
slov, která to popisují, se stále
vracím k jedinému – pokora.“
Restrukturalizace je u konce a nyní je na nás, abychom
z jejího úspěchu vytěžili maximum
a dokázali opět přeměnit OKD
v prosperující společnost. Nyní
tento proces už nebude probíhat
na úrovni NWR, ale na OKD a musíme se na něm podílet všichni,
protože nikdo jiný než zaměstnanci OKD to nedokáže.
Zdař Bůh!
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4

Bezpečnost

6

Bowling

Září:
34 tisíc m3/128 metrů

Další NE! drogám

Vítězové
a rekordmani

Turazovi chlapi na ČSA zvyšují
těžbu a usilují o další limiťák

Kontroly se budou provádět
i při školeních

Finále proběhlo, ceny rozdány,
tak zase za rok...

Fedrunkový kahan zůstal Paskovu
Závod Důl Paskov navíc
přidal historicky první
zisk nové putovní ceny
za výsledky bezpečnosti

STAŘÍČ – Prohlášení, že jakmile na Závodě Důl Paskov získají
Fedrunkový kahan, nedají ho jen
tak z rukou, nebylo po druhém
kvartále vypuštěno zbůhdarma.
Trofej zapůjčovaná v OKD za dosažení nejlepších výrobních a ekonomických výsledků, ale i za bezpečnost práce totiž nezměnila svého majitele ani po třetím čtvrtletí.
A ještě k ní paskovským přibylo
zcela nové Ocenění výkonného ředitele za bezpečnost!
„Fedrunkový kahan máme
za období od července do září. To
potvrzuje, že na naší šachtě snad
všichni pochopili situaci a pokračovali ve svém pracovním nasazení. Uhájení ceny pro Paskov je
zásluhou všech spolupracovníků,
za což jim jménem vedení děkuji,“ nechal se slyšet ředitel závodu
Zbigniew Janowski s tím, že si kahan vysloužili v letním dovolenkovém období. O to je cennější.

Výsledky těžby – 210 000 tun
Na staříčské a chlebovické lokalitě kopalo ve třetím kvartálu
uhlí pět kolektivů. Horníci Petra
Pospíchala z úseku Jiřího Drábka
si počínali v porubu 112 404/2
nejlépe a vytěžili 52 843 tun.
Pomyslné druhé místo obsadila parta Martina Majse z úseku

FOTO: Radek Lukša
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Vedení paskovského závodu s Fedrunkovým kahanem a Oceněním výkonného ředitele v popředí.
Michala Hykla pracující ve stěně 080 203 s celkem 45 850 tunami. Havíři Petra Zemana z úseku Pavla Balona těžili v porubech 063 607/1 a 112 406, kolektiv Tomase Szadziewicze
z úseku Pawła Maćkowiaka ve stěně 080 211 a kombajnové osádky
Janusze Siwka z úseku Dariusze
Hetmana ve stěně 063 608.

Postup příprav – 1731 metrů
Přípravářských kolektivů pracovalo v uvedeném období na Paskově deset, přičemž
jedničkou se stali raziči Petra
Plačka z úseku Romana Gajdzici.
Na díle 077 5343/2 nešli ani jednou pod sto metrů, dohromady
za sebou mají 328 metrů. Více
než dvousetmetrových postu-

pů pak dosáhli za červenec, srpen a září party Martina Cypry
(112 5449), Libora Tománka
(čelby 074 7250/1 a 074 5259)
a Vítězslava Mokroše (čelby 121 3761/1, 121 3761/6,
112 3408/3 a 063 3608/8).
K úspěchu ale přispěly i osádky hlavních předáků Ondreje
Škoríka, Martina Řepišťáka,

Startuje program Nová šichta
Firma chce pomoci odcházejícím zaměstnancům
s hledáním nového uplatnění
STONAVA – Společnost OKD oznámila, že ji ke konci roku opustí
zhruba 300 lidí. Firma tak reaguje
na náročnou situaci na černouhelném trhu, kde ceny zůstávají na velice nízké úrovni, ale také na klesající těžební proﬁl, kdy se objem
těžby bude v následujících letech
podle všech předpokladů snižovat. Tomu je třeba přizpůsobit také
počet zaměstnanců v OKD. Firma
se snažila na odchodu domluvit
především s lidmi v předdůchodovém věku, v úvahu brala také sociální situaci zaměstnanců a jejich
pracovní výsledky.

Pomoc bývalým
zaměstnancům
Protože ﬁrma vnímá nelehkou
situaci odcházejících pracovníků v regionu s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností, rozhodla
se kromě odstupného nad rámec
zákona, jak ho udává kolektivní
smlouva, pomoci lidem s hledáním nového profesního uplatnění.
Proto v těchto dnech zahájila program Nová šichta s podtitulem
Dokážeme víc než těžit uhlí.

rativního, ﬁnančního nebo právního charakteru, které by je mohly od podnikání zbytečně odradit.
Veškeré informace o programu naleznete na webu www.novasichta.cz. Stejně jako vám je poskytnou členové týmu Nové šichty.

„Program je určen pro odcházející zaměstnance, kteří se zajímají o svou budoucnost a chtějí i po odchodu z OKD zabezpečit
sebe i svou rodinu. Lidem opouštějícím OKD pomohou profesionálové z našeho týmu s hledáním
nové práce nebo s rozjetím vlastního podnikání,“ říká manažerka
Nové šichty Lucie Vávrová.

v budoucnu zájem o schopné, motivované a proškolené zaměstnance, aktivně se zapojila také agentura CzechInvest nebo Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.

S nadací za prací

Nebojte se podnikat

Nová šichta stojí na dvou základních pilířích. Ten s názvem S nadací za prací aktivně pomáhá lidem při hledání nového zaměstnání prostřednictvím série školení,
přípravných pracovních pohovorů, rekvaliﬁkačních kurzů, sociálně-psychologického poradenství
nebo burzy práce. Ve spolupráci
s regionální pobočkou úřadu práce a Svazem průmyslu a dopravy ČR bude navíc projektový tým
monitorovat trh práce v regionu
a potřeby dalších ﬁrem, v nichž by
mohli bývalí zaměstnanci OKD
najít uplatnění. Do programu je
aktuálně zapojeno několik desítek
společností, které by mohly mít

Druhý pilíř programu se zaměřuje na podporu bývalých zaměstnanců, kteří se rozhodnou postavit na vlastní nohy a založit živnost nebo zahájit podnikání. Pilíř
Podpora podnikání by měl začínajícím podnikatelům pomoci překonat překážky, ať už administ-

Jak to funguje?
Do programu se mohou přihlásit
všichni bývalí zaměstnanci OKD
do půl roku od ukončení pracovního poměru ve ﬁrmě. Přihlášky
jsou k dispozici u členů týmu
Nové šichty, veškeré další potřebné informace zaměstnanci dostanou také při výstupním pohovoru
s personalisty OKD.
Zajímavý příklad bývalého
zaměstnance, který se dokázal po odchodu z OKD postavit
na vlastní nohy, najdete na straně
čtyři dnešních novin. Marek Síbrt

Jiřího Hantschela, Michala
Machy, Ĺuboše Bukovského
a Tomáše Žižky.

Darkov na druhé příčce
Na druhé příčce v zápolení
o Fedrunkový kahan se umístil Závod Důl Darkov, na třetí
Karviná, na čtvrté ČSM.
Radek Lukša

Horník vyjde
až 6. listopadu
KARVINÁ – Příští číslo Horníka
pro Vás bude k dispozici 6.
listopadu. Děje se tak v rámci
úsporných opatření v OKD, jejichž obsahem je také rozhodnutí
vydávat naše noviny čtyřikrát
měsíčně (vždy ve čtvrtek).
Letošní říjen však má čtvrtků
pět. Ten poslední (30. 10.) proto
Horník nevyjde.
Redakce

Posuňte si hodinky
o hodinu zpět

Tým OKD, Závod Důl Darkov, Stonavská 2179, Karviná-Doly,
Lucie Vávrová: lucie.vavrova@okd.cz;
Vanda Vojtková: vanda.vojtkova@okd.cz;
Tým Nadace OKD „S nadací za prací“ Ostrava-Radvanice (HBZS),
Lihovarská 10/1199, Ostrava,
Michaela Kühtreiberová: kuhtreiberova@nadaceokd.cz;

www.novasichta.cz

STONAVA – Zimní čas, tj. skutečný
astronomický, začíná poslední
neděli v říjnu, kdy si hodinky v noci
posuneme ze 3.00 na 2.00.
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Nejlepší kolektivy v bezpečnosti

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

DARKOV – V září pracovalo v OKD celkem 94 kolektivů, z toho 20 rubáňových,
62 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 18 kolektivů, z toho:
 na Závodě Důl Darkov čtyři kolektivy příprav,
 na Závodě Důl Karviná čtyři kolektivy příprav,
 na Závodě Důl Paskov tři kolektivy příprav a dva kolektivy vybavování a likvidace,
 na Závodě Důl ČSM čtyři kolektivy příprav a jeden kolektiv vybavování a likvidace.
Petr Svrčina

ZÁŘÍ 2014

Prodejní ceny uhlí NWR
v uplynulém čtvrtletí
AMSTERODAM – New World Resources, mateřská společnost OKD,
oznámila 15. října, že vytěžila
za prvních devět měsíců 6,33
milionu tun a prodala 6,08 milionu
tun uhlí. Z prodejů připadalo 3,65
milionu tun na koksovatelné a 2,44
na energetické uhlí. Koksovatelné
uhlí ﬁrma prodávala průměrně za 86
eur, energetické za 56 eur za tunu.
Firma zároveň oznámila, že
především v důsledku náročných

geologických podmínek, s nimiž
se při těžbě potýkala především
ve třetím čtvrtletí, snižuje odhad
letošní těžby na 8,75–9 milionů
tun proti původnímu předpokladu
9–9,5 milionu. Podle předpokladu
by mělo 55–60 procent prodejního mixu v letošním roce činit
koksovatelné uhlí. To NWR prodávala ve třetím čtvrtletí za 82 eur,
energetické pak za 52 eur za tunu.
ms

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Valchař (139806)

Staniczek

Důl Karviná

2.

Koval (401304/1)

Miarka

Důl ČSM

Polsko omezuje dovoz,
Ukrajina dovážet musí
VARŠAVA – Polský černouhelný
průmysl, bojující s těžkou krizí,
získal minulý týden zastání, když
prezident Bronislaw Komórowski
podepsal zákonnou regulaci, která
zavádí kontrolu kvality na dovážené uhlí a může ve svém důsledku
znamenat pokles dovozů z Ruska.
Nová pravidla zavádějí ﬁnanční
sankce až do výše jednoho milionu
zlotých a trest odnětí svobody až
do výše pěti let pro obchodníky,
kteří dovážejí uhlí nesplňující požadované kvalitativní parametry.
Snížení ruských dovozů bylo
jedním z požadavků horníků,

kde došlo na východě země kvůli
nestabilitě a ozbrojeným konﬂiktům k výraznému omezení těžby.
Šéf východopolské Bogdanky
Grzegorz Gawronski oznámil,
že jeho společnost analyzuje
možnosti vývozu na Ukrajinu a tuto
možnost v budoucnu nevylučuje. Zástupci státního uhelného
exportéra, společnosti Weglokoks,
zase oznámili, že v následujících
dnech plánují poslat na Ukrajinu
první uhlí, nicméně prozatím
v malých objemech, protože
požadavky ukrajinských zákazníků
se většinou týkají uhlí, které není

denní
postup (m)

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

61 708

2165

306,0

43,477

1,53

KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5

58 006

2090

365,8

45,005

3,06

KSW 500 S C01; FAZOS 17/37 POz-MD

kombajn, výztuž

3.

ALPEX Gulak (140704)

Dziugieł

Důl Karviná

55 823

2068

321,4

41,326

1,67

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

4.

Strenczek (371200/3)

Pochopeň

Důl ČSM

49 106

2004

651,2

39,479

3,34

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020

5.

ALPEX Fal (14097)

Olszewski

Důl Karviná

48 118

1631

447,5

32,164

2,62

KSW 460 NE K01; FAZOS 15/33 POz-MD

6.

Turaz (11631)

Tomica

Důl Karviná

45 881

1582

802,7

31,684

4,41

SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75

7.

Badura (37911)

Hrubý

Důl Darkov

42 367

1448

294,7

36,490

1,87

SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75

8.

ALPEX Czaja (340504)

Witek

Důl Darkov

30 215

1918

228,1

42,552

1,99

KGS 445/RW D02; FAZOS 17/37 POz-MD

9.

POLCARBO Zubrzycki (240504)

Rosikoń

Důl Darkov

24 319

861

105,3

16,526

1,51

KGS 445/RW D01; MEOS 22/46-432

10.

Špalek (331102)

Huspeka

Důl ČSM

22 720

849

190,3

18,210

1,29

KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD

vedoucí úseku

důl

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

těžba

(t)

1.

Pospíchal (112404/2)

Drábek

Důl Paskov

17 962

835

514,2

14,333

2,56

PL 82.1 (2) P04; IHV

2.

CARBOKOV Sadzewicz (080211)

Maćkowiak

Důl Paskov

13 198

550

397,3

7,592

3,10

PL 730 P01; IHV

Přípravy – kombajny
Pořadí

Ze světa

rub. výkon
(t/hl/sm)

tuny / den

těžba (t)

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX Skubik (467541)

Kiełbasa

Důl Darkov

219,00

7,30

176,67

42,82

MR 340X-Ex SANDVIK D01

2.

ALPEX Tatarczyk (240540)

Zguda

Důl Darkov

182,00

6,07

144,39

37,99

AM-50/132 D01

3.

Rojíček (223901)

Neuwert

Důl Karviná

175,00

7,00

154,70

36,84

AM-50 K10

4.

Uhrina (11613/A)

Wdówka

Důl Karviná

169,00

6,04

147,27

31,77

MR 340X-Ex SANDVIK K01

5.

ALPEX Marcol (339442)

Kiełbasa

Důl Darkov

157,00

6,04

131,92

39,25

MR 220/240X-Ex SANDVIK D01

6.

ALPEX Figura (467522)

Zguda

Důl Darkov

154,00

5,70

153,06

31,97

dh R75 D02

7.

POL-ALPEX Zbela (332227)

Palej

Důl ČSM

135,00

4,66

128,48

30,07

MR 341X C01

8.

Savary (371040)

Jurygáček

Důl ČSM

124,00

4,59

80,83

34,93

AM-50/132 C01

9.

POL-ALPEX Slubowski (401220, 371242)

Kolacz

Důl ČSM

124,00

5,17

136,02

34,27

AM-75 C01

10.

POL-ALPEX Wierzbiński (401240)

Bajaczyk

Důl ČSM

119,00

4,76

107,58

35,84

MR 340X-Ex SANDVIK C04

Přípravy – klasické technologie
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

1.

Plaček (0775343/2)

Gajdzica

Důl Paskov

115,00

5,29

105,22

32,68

VVH-1R P09, D 1131 HAUSHERR,NOELL P21

2.

Tománek (0747250/1)

Pavelek

Důl Paskov

96,00

4,36

98,62

25,04

DH-DT1 (BTRL 1) P02, DH-L 1200 (K 312 LS) P05

3.

Illek (61105)

Pastucha

Důl Karviná

94,00

4,27

96,14

23,74

VVH-1B K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL K02

4.

Novák (467521/2)

Poloček

Důl Darkov

85,00

3,40

77,18

18,44

DH-DT1 (BTRL 1) P06, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

5.

POLCARBO Ochman (44630)

Kirchner

Důl ČSM

75,00

2,78

68,56

15,96

VVH-1R C02, DH-L 1200 (K 312 LS) C01

Pořadí

typ zařízení
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

Polské uhlí na Ukrajinu?
Polské společnosti se zároveň
s blížící zimou poohlížejí po možnosti exportovat uhlí na Ukrajinu,

v Polsku k dispozici. Analytici tvrdí,
že jakákoliv dodávka polského uhlí
na Ukrajinu pomůže polským společnostem snížit vysoké zásoby
na skládkách.

rub, výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX Gulak

Dziugieł

Důl Karviná

907 155

3820

556,0

76,970

2,90

ALPEX Czaja

Witek

Důl Darkov

473 103

2250

298,6

49,176

2,09

3.

POLCARBO Dąbek

Sedkowski

Důl ČSM

443 692

2123

370,1

47,174

1,89

4.

Badura

Hrubý

Důl Darkov

376 771

2012

536,7

50,871

2,54

5.

ALPEX Fal

Olszewski

Důl Karviná

372 373

1816

415,9

37,313

2,51

6.

Koval

Miarka

Důl ČSM

312 890

1462

350,7

28,576

2,31

7.

ALPEX Kražewski

Szewczyk

Důl ČSM

290 903

1612

556,2

39,580

3,04

8.

Strenczek

Pochopeň

Důl ČSM

286 633

1737

650,6

34,248

3,34

9.

Szwed

Kubánek

Důl Karviná

261 519

1607

636,2

32,644

3,73

10.

POLCARBO Zubrzycki

Rosikoń

Důl Darkov

250 342

1093

247,9

24,595

1,83

vedoucí úseku

důl

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

1.

Majs

Hykl

Důl Paskov

149 523

625

312,3

9,984

2,26

2.

Pospíchal

Drábek

Důl Paskov

137 815

688

439,5

10,450

2,42

kolektiv

vedoucí úseku

důl

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny

Ukrajina dováží i z Ruska
Kromě zastavení těžby v dolech
trápí východ Ukrajiny poškození
železničních tratí a jejich blokáda
v důsledku pokračujících konﬂiktů.
Země se tak s blížící zimou ocitla
na prahu energetické krize.
Zástupci ukrajinské armády obvinili proruské separatisty, že se snaží
zamezovat tokům uhlí z regionu.
Představitelé největšího výrobce
tepla a elektřiny, společnosti
DTEK, varovali v polovině října, že
mají na skládkách pouze 370 tisíc
tun proti zhruba 1,5 milionu před
rokem, což může ve svém důsledku vést k nutnosti zastavit některé
kotle kvůli nedostatku suroviny.
V celé zemi je na skládkách 1,9
milionu tun uhlí, proti 4,5 milionu
před rokem.
Ukrajina začala v minulých týdnech dovážet uhlí z Austrálie nebo
JAR. Paradoxně ale také z Ruska.
Nicméně velké množství nezaplacených účtů za dodávky z území
pod kontrolou separatistů výrazně
komplikuje ﬁnancování dovozů. ms

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

2.

Do problémů se propadla i společnost JSW. Na snímku její důl Jas-Mos.

kteří minulý měsíc na hranicích
zablokovali dodávku uhlí z této
země. Polské státní společnosti
KW a KHW čelí velkým problémům
s likviditou v důsledku nízkých cen
uhlí, klesající poptávky a rostoucích výrobních nákladů. Do problémů se dostal i největší těžař
koksovatelného uhlí JSW. Těžaři
čelí tlaku dovozců uhlí, protože
klesající produkce v Polsku vedla
k tomu, že ceny energetického uhlí
pro teplárny a domácnosti jako
jediné v sektoru rostou, a ﬁrmy
proto hledají levnější varianty
dovozů v Rusku. Z dováženého ruského uhlí se ho zhruba 30 procent
využívá na trhu s teplem, zbytek
za nízké ceny v malých teplárnách.
V loňském roce Polsko dovezlo
zhruba 11 milionů tun uhlí. Letos
od ledna do května šlo o 4,1
milionu tun, přičemž 70 procent
pocházelo z Ruska.
Zákon také umožňuje státní
společnosti SRK (Státní černouhelná restrukturalizační společnost) převzít krachující doly
a provozovat je do jejich uzavření.

tuny / den

Pořadí

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX Skubik

Kiełbasa

Důl Darkov

1309,00

7,48

168,32

2.

POL-ALPEX Slubowski

Kolacz

Důl ČSM

1278,00

5,93

137,47

36,01

3.

ALPEX Marcol

Kiełbasa

Důl Darkov

1249,00

5,53

115,16

34,37

4.

ALPEX Tatarczyk

Zguda

Důl Darkov

1212,00

6,25

151,22

38,86

5.

ALPEX Figura

Zguda

Důl Darkov

1051,00

5,87

143,10

35,37

6.

POL-ALPEX Wierzbiński

Bajaczyk

Důl ČSM

986,00

4,83

89,61

36,31

7.

ALPEX Pasik

Bajaczyk

Důl ČSM

986,00

5,30

116,61

30,58

8.

Gallik

Pastucha

Důl Karviná

955,00

5,79

133,15

32,18

9.

Uhrina

Wdówka

Důl Karviná

917,00

4,90

114,12

26,29

10.

ALPEX Jasiński

Bajaczyk

Důl ČSM

824,00

3,92

69,52

29,18

typ zařízení

42,85

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

1.

Novák

Poloček

Důl Darkov

780,00

3,84

94,77

20,30

2.

Cypra

Dobrovolný

Důl Paskov

692,00

4,06

90,04

24,86

3.

Tománek

Pavelek

Důl Paskov

684,00

4,07

90,81

22,04

4.

Plaček

Gajdzica

Důl Paskov

655,00

3,85

79,47

23,77

5.

Miženko

Firla

Důl ČSM

622,00

2,91

66,96

13,29

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.

typ zařízení
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Od května zvedli těžbu pětinásobně
Rubáňový kolektiv
hlavního předáka Petera
Turaze ze Závodu Důl
Karviná v září dosáhl
na limit a v říjnu usiluje
o další zápis na skuru

měsíc postup (m) těžba (m3)
květen
26
6984
červen
81
20 791
červenec 72,5
19 445
srpen
121
31 694
září
128
33 986

Technologie porubu

Peter Turaz (vlevo) s Jiřím Tomicou v září dosáhli se svým kolektivem limitního výkonu.
požadovalo víc. Na řadu tedy přišlo opatření vedení dolu spočívající v posílení osádky o třicet havířů
z kolektivu Tadeusze Szweda. „Ti
přišli v srpnu, zavedl se nepřetržitý provoz a měsíční výkon poskočil zhruba o třetinu – na 31 694 kubíků,” pochvaloval si vedoucí úseku Jiří Tomica s tím, že velkou zásluhu na tomto skoku má zdravé

Lidé z kolektivu
Hlavní předák: Peter Turaz
Směnoví předáci: Pavel Šaitar,
Ladislav Gärtner, Roman Slavík,
Lukáš Figura, Marek Ladenberger
Vedoucí úseku: Jiří Tomica,
zástupce Rostislav Riedl

 mechanizovaná výztuž DBT
1300/3100 (celkem 105 ks)
 dobývací kombajn Eickhoff
SL 300
 stěnový dopravník PF 6/1042
 sběrný dopravník PZF 08
 odtěžení v delimitaci úseku:
4 ks pásové dopravníky
DP 1200

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – Rubání ve 26. sloji jedenácté kry lokality ČSA Závodu
Důl Karviná, kde v porubu 11 631
kope kolektiv hlavního předáka Petra Turaze a vedoucího úseku Jiřího Tomici, má k ideálu daleko. Ba naopak. Je charakteristické vysokými tlaky, nesoudržným nadložím a menší mocností
uhlí. Těžit se v něm začalo v květnu 2014 a jeho ukončení se předpokládá v průběhu ledna příštího
roku.
Začátky nebyly vůbec jednoduché. Byly poznamenány nutnou přípravou kaplí, lepením pilíře v kaplích či úpravou dobývané
mocnosti na 2,4 metru. Po rozjezdu v prvním měsíci chlapi narubali
necelých sedm tisíc kubíků, v dalších dvou měsících pak okolo 20 tisíc. S těmito výkony moc spokojenosti nebylo. Přestože Turazovci
makali, co to dalo, od rubání se

Těžební výsledky

Mechanik úseku: David Stolarczyk
Revírníci: Petr Karkoška, Libor
Fojtík, Václav Cihlář, Petr Otruba,
Róbert Golis
Předáci údržby: Jaroslav Čapek,
Pavel Melicher

jádro pracovníků kolektivu v čele
s hlavním předákem. Ten podle něj dokázal početnější kolektiv zmobilizovat, nováčky správně
začlenit a celou 124člennou osádku naladit na tu správnou vlnu.
Následující měsíc pak byl ještě
úspěšnější. V září 2014 se podařilo kolektivu dosáhnout na limitní
výkon – těžba činila 33 986 kubíků
při postupu 128 metrů.
„Do posledního dne jsme si nebyli jisti, zda se nám podaří limiťák splnit,” přiznává Turaz.
„Normy byly tvrdé, ale naše odhodlání hraničilo až se zarputilostí. Každý jedinec dělal maximum
možného a nakonec jsme limitní
cíl splnili. Radost máme o to větší, že jsme při tom nezaznamenali
žádný pracovní úraz.”

Jeho slova o náročnosti předsevzetí rubáňového kolektivu potvrdil vedoucí úseku Jiří Tomica:
„Na dosažení mimořádného výkonu v náročných podmínkách mělo
značný zájem i vedení podniku.
Nejenže postup kolektivu v dole
pečlivě sledovalo a zabezpečovalo včasný přísun potřebného materiálu, ale také mu určovalo každodenní cílové úkoly, za jejichž
splnění pak osádku oceňovalo.
Motivace zabrala. Nešlo však pouze o ﬁnance. V kolektivu se vytvořila atmosféra soutěživosti. Chlapi
věděli, že o prázdninách se v těžbě
podniku nedařilo podle očekávání
a že potřebuje tuny. Také tato skutečnost je hnala kupředu. Snažili
jsme se podle svých možností naplnit hospodářský výsledek pod-

Porub 11 631
 lokalita ČSA, 11. kra, 26. sloj
 délka porubní fronty
180 metrů
 směrná délka porubu
839 metrů
 dobývaná mocnost 240 cm
(čistá mocnost 150 cm)
niku,” hodnotil zářijové ovzduší v kolektivu Tomica. Teď, když
se Szwedovi havíři po své úspěšné misi vrátili zpátky, Turazův kolektiv pokračuje v zářijovém tempu. V říjnu se pokouší o další limitní výkon. „Po zářijovém úspěchu
jsme nažhaveni na další,” odhodlaně říká hlavní předák. Josef Lys

Bezpečnostní motivace na Paskově zabrala!
Od července do září
narostl počet nápadů
v dané oblasti z pěti
na třiatřicet procent
STAŘÍČ – Dodatek k motivačnímu programu Continuous
Improvement (CI) navyšující o 100 procent částku pro autora smysluplného zlepšováku
týkajícího se bezpečnosti a počítající i s dalšími odměnami
v rozmezí tří- až pětadvaceti tisíc korun za přínosy vyplývající
z jeho inovací našel na Závodě
Důl Paskov odezvu. Proti jednomu „bezpečnostnímu“ dobrému nápadu z prvního pololetí se jich totiž objevilo během tří
měsíců deset.
„Zvyšování odměn platí od července, což je též období, od kdy
na naší šachtě zaznamenáváme
daleko více odevzdaných podnětů do programu trvalého zlepšování. Od sedmého do devátého
měsíce jsme přijali osmačtyřicet
inovací, tedy v průměru šestnáct
měsíčně. Pro představu – od počátku roku do konce června to bývalo na Paskově v průměru pět vyplněných karet s nápady za měsíc,“ upřesnil asistent vedoucího
CI Petr Bártek.

Pan Horníček dole v dole

Martin Mihalčík s pyronilovým vyvíječem PZ 150.
Zájem je podle něj znát napříč
všemi úseky. „Nápady na zlepšování bezpečnosti se týkají jak
povrchových, tak důlních pracovišť. Patří mezi ně například
protiprašný boj či úprava cest
pro chůzi,“ pokračoval Bártek
s tím, že v říjnu už dostal zatím dvanáct dalších podnětů.
Vzhledem k tomu, že dodatek
k motivačnímu programu platí do konce listopadu a v prosinci se chystá velké losování cen
pro zlepšovatele, mělo by inovací přibývat.

Vedoucí úseku Alois Pavelek (zleva), hlavní předák Libor Tománek a mechanik
P3 Radim Kimla.
Jedna již na Paskově zavedená
je, od vedoucího úseku P3 Aloise
Pavelka. „Pyronilový vyvíječ PZ
150 je na šachtách – a hlavně v rubáních – věc běžně používaná. Ale
tento nápad spočívá v umístění
PZ 150 na čelbě,“ vysvětloval asistent vedoucího CI s tím, že toto
zařízení nejprve na úseku instalovali na přesypech. Později přímo na pracoviště 074 7250 l k razičům Libora Tománka. Nyní
ho využívají osádky Martina
Řepišťáka. Uhelný prach na budoucím větrním spojení pro nový
porub v 074. sloji likvidují doslo-

nápady pro bezpečnost 5%

Nápady pro
bezpečnost
v období
I–VI 2014

nápady ostatní 95 %

va u zdroje. Pyronilový vyvíječ je
přímo na hřeblovém dopravníku
před drtičem DU 2. Vzniklá pěna
účinně brání rozšiřování prachu
a je přínosem v oblasti bezpečnosti práce.
A další paskovské inovace
v dané oblasti? „Protiprašného
boje se týká úprava čidla k postřiku APD. Pohybu na pracovišti demontáž nevyužívané koleje u přechodového můstku přes pásové dopravníky na překopu 2344.
A v centrální dopravě pomáhá
přípravek na bezpečné převážení DLZ k opravám,“ vypočítával
Bártek některé v poslední době
přijaté zlepšováky.
Radek Lukša

3

Slovo ředitele

Kamil Kempný
pověřen řízením závodu Důl Karviná

Vážení
spolupracovníci,
máme za sebou úvod závěrečného kvartálu, který deﬁnitivně
rozhodne, zda rok 2014 budeme
na Závodě Důl Karviná moci
nazvat úspěšným, nebo ne.
S výrobními úkoly jsme postupně seznámili hlavní předáky,
vedoucí úseků a všechny revírníky na pravidelných poradách
s vedením závodu. Zdůraznili
jsme, že pouze každodenním
poctivým přístupem a správným řešením úkolů na všech
úrovních řízení a pracovištích
dosáhneme stanovených úkolů.
Ty jsou pro nás v tuto chvíli stále
dosažitelné, ale musíme se
vyvarovat zbytečných prostojů a poruch, které bychom
ve zbytku roku už jen velmi
těžko nahrazovali. V současné
době máme poměrně příznivé
geologické podmínky, momentálně nás výrazně neomezuje
ani geomechanika, ale přesto
na některých pracovištích neplníme stanovené úkoly. Svědčí to
o rezervách v organizaci práce
a mnohdy i o nedůslednosti
v předcházení nepříznivým
stavům. Apeluji proto nejen
na všechny řídicí články výroby,
ale na všechny zaměstnance,
včetně zaměstnanců dodavatelských ﬁrem, abychom všichni
společně zmobilizovali síly, získané zkušenosti a hornický um.
To vše pro úspěšné zvládnutí
stanovených cílů v roce 2014.
Těchto cílů však musí být
dosaženo bezpečně. Neustále
se setkáváme s negativními jevy
přímo ovlivňujícími bezpečnost
nejen jednotlivých zaměstnanců, ale i všech okolo. Jak jinak si
vysvětlit skutečnost, že jen několik týdnů po poradě předáků,
na které jsme promítali možné
následky zásahu pracovníka tlakovou hadicí a k danému tématu
proběhla živá diskuse, se takovýto incident v jednom z našich
porubů vinou nedůslednosti
stane znovu? Tentokrát naštěstí
bez závažnějších následků,
i když postižený si to asi bude
pamatovat hodně dlouho.
Vážení kolegové, spolupracovníci, nyní je vše plně
v našich rukou. Spojme své síly
dohromady a dokažme, že nám
nedochází dech, ale ve ﬁniši
ještě přidáme!

nápady pro bezpečnost 31 %

Nápady pro
bezpečnost
v období
VII–IX 2014

nápady ostatní 69 %

Svatá Barbora
nejlepšímu závodu
v bezpečnosti
DARKOV – Krásná dřevěná plastika
hornické patronky sv. Barbory je
nově udělována šachtě vykazující
nejlepší bezpečnostní výsledky.
A historicky prvním držitelem ocenění výkonného ředitele – které je
stejně jako již zavedený Ferdunkový
kahan putovní – se stal za třetí
čtvrtletí Závod Důl Paskov.
Se sedmnácti evidovanými
a osmi registrovanými případy
a úrazovou četností v hodnotě
8,03 přeskočila paskovská šachta
darkovskou na druhém a karvinskou na třetím místě. ČSM je bez
hodnocení, měli zde tragický úraz.
„Ocenění nemůže získat závod, kde
se stal smrtelný, anebo závažný
pracovní úraz v klasiﬁkovaném
období,“ vysvětluje vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Hlavním kritériem je ukazatel úrazové četnosti LTIFR, pričemž se sledují údaje za všechny zaměstnance
včetně dodavatelů pracujících
na tom kterém závodě. „Pomocnými
kritérii jsou mimořádné události,
frekvence výskytu úrazů, závažnost
úrazů, ale i aktivita pracovníků
v CI v oblasti bezpečnosti,“ uzavírá
Zajíček.
uzi
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Nově zvolení senátoři

Otazníky Nad Barborou

Frýdek-Místek: Jiří Carbol
Karviná: Radek Sušil
FRÝDEK-MÍSTEK/KARVINÁ –
Rekordně nízkou účastí skončily
letošní senátní volby. Ve dnech 16.
a 17. října ve druhém kole v naší
republice rozhodovalo o třetině
nových senátorů pouhých 16,69
procent oprávněných voličů.
Ve volebním obvodu č. 69 FrýdekMístek přišlo k urnám přece jen
o něco více lidí (18,80 %). Z nich
dalo do obálky lístek se jménem Jiří
Carbol (KDU-ČSL) 56,01 procenta.
Druhému kandidátovi Jiřímu Hájkovi
(ČSSD) pak zbývajících 43,98
procenta.
Podstatně větší rozdíly mezi
postupujícími dvěma kandidáty byly
ve volebním obvodu č. 75 Karviná.

Kdy začne výstavba
průmyslové zóny
v Karviné-Doly, která
by mohla zaměstnat
až dva tisíce lidí?
Jiří Carbol.

Radek Sušil.

Tam se k volebním urnám dostavilo
jen 10,45 procenta voličů. Ti dali
62,62 procenta svých hlasů Radku
Sušilovi (ČSSD), 37,36 procenta
obdržel Martin Gebauer (ANO
2011).
syl

FOTO: SŠTaS Karviná

Hornický projekt Leonardo
pokračoval v HBZS a Ferritu

Polští a slovinští účastníci projektu Leonardo da Vinci v ostravské HBZS.

Slovinským a polským hostům
ukázala SŠTaS Karviná život
v revíru i jeho pamětihodnosti
KARVINÁ – Slovinští a polští
partneři, kteří se v rámci mezinárodního hornického projektu
Leonardo da Vinci účastnili programu připraveného Střední školou
techniky a služeb (SŠTaS) Karviná,
na úvod pobytu zažili akci HBZS
Ostrava. Při exkurzi v Radvanicích
se stali svědky výjezdu k mimořádné události.
„Neskrývali překvapení.
Obdivovali pak i lezeckou i potápěčskou výbavu báňských záchranářů
a dozvěděli se o jejich plnění náročných úkolů i při úzké spolupráci
s policisty, hasiči a jinými složkami Integrovaného záchranného
systému Moravskoslezského kraje,“
popisoval pedagog SŠTaS Karviná
Viktor Pavelka.

Deset žáků hornických oborů ze
Slovinska s doprovodem, pět učitelů
z Polska a šest zástupců ﬁrmy Faser,
produkující důlní lampy a záchranářské dýchací přístroje, vzali hostitelé
rovněž do Ferritu ve Starém Městě u
Frýdku-Místku. „Divili se, že tam, kde
před lety opravovali důlní lokomotivy
v jedné hale, stojí dnes vývojové pracoviště a výrobní kapacity společnosti vyvážející technologie do řady
zemí světa,“ podotkl Pavelka.
Pětidenní program zahrnoval také
poznávání pamětihodností našeho
regionu, přičemž došlo i na nedávno
zpřístupněný Svět techniky v Dolní
oblasti Vítkovic. „Jen tři hodiny na prohlídku se ukázaly málo,“ podotkl učitel
SŠTaS. Škola připravila i prezentace
s důlní tematikou v angličtině, na závěr
se s hosty loučila její ředitelka Iva
Sandriová dortem od cukrářských
učňů speciálně ukuchtěným pro
projekt Leonardo.
uzi

KARVINÁ – V prostoru kolem bývalého dolu v lokalitě Karviná-Doly
má vyrůst průmyslová zóna, která
by měla pomoci řešit nezaměstnanost v našem regionu. Je to dobrá
zpráva, nicméně vznáší se nad ní
několik otazníků. Ten největší zní:
Kdy to bude?
Na některé nejasnosti jsme se
snažili nalézt odpovědi v Horníku
č. 32 a 34. Nicméně termín rozhodnutí, kdy se na stohektarovém
pozemku začne s úpravami za vládou před rokem schválených 750
milionů korun, stále visí ve vzduchu. Podle vyjádření ministra
průmyslu a obchodu Jana Mládka
by mohla být dotace k dispozici
za dva roky, navíc není ještě známa její skutečná výše.
Jeho slova udivila hejtmana
Moravskoslezského
kraje Miroslava Nováka. „Je nutné,
aby stát respektoval své závazky.
Jestliže ČR bude i nadále vystupovat tak, že vládní usnesení bude jen
cár papíru, budeme velmi nedůvěryhodnou zemí,” upozorňuje s tím,
že o penězích na průmyslovou
zónu Nad Barborou bude jednat
s premiérem a ministrem ﬁnancí.
Na to, jak probíhají přípravy
k zahájení budování zóny, jsme
se zeptali náměstka hejtmana
MSK pro regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy Martina Sikory.

Co bylo smyslem průzkumu
a jaké jsou jeho výsledky?
Smyslem průzkumu bylo zhodnotit území budoucí průmyslové
zóny zejména z pohledu možného
zakládání budoucích staveb včetně zjištění možných ekologických
zátěží (znečištění a kontaminace
předmětného území). Průzkum

město Karviná. Řada pozemků již
byla majetkoprávně vypořádána,
s ostatními jmenovanými vlastníky se dolaďují smluvní podmínky
převodu.
V jaké fázi je příprava pro podání žádosti o územní rozhodnutí o umístění nezbytných staveb

V případě rozhodnutí o zařazení
území Nad Barborou mezi průmyslové zóny – existuje termín,
kdy nejpozději od tohoto data
začnou stavební práce? Nebo se
bude teprve pak hledat stavební
ﬁrma či připravovat výběrové řízení na realizátora stavby?
V případě kladné registrace pro-
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V areálu bývalého dolu Barbora se nachází několik architektonicky zajímavých staveb.
neshledal žádná rizika, která by
negativně ovlivnila budoucí realizaci projektu.
Co všechno je dále zapotřebí
ke schválení průmyslové zóny
Nad Barborou?
Nad rámec běžných dokumentů
dokládaných při registraci projektu do příslušného programu
Ministerstva průmyslu a obchodu byl vyhotoven báňský znalecký posudek, jehož smyslem
bylo posoudit lokalitu z hlediska vlivů těžby na zemský povrch,
a to jak již ukončené (bývalý důl
Barbora), tak i probíhající (aktivní
doly v okolí – důl ČSA, Lazy).

Kdo provádí hydrogeologický
a inženýrsko-geologický průzkum v areálu předpokládané
průmyslové zóny Nad Barborou?
Kdo je objednavatelem těchto
prací?
Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum prováděla společnost Green Gas DPB.
Supervizní činnost k tomuto průzkumu vykonávala Společnost
G-Consult. Objednatelem prací byla společnost Asental Land,
která je i objednatelem dokumentace pro územní řízení.

Nepředpokládají se komplikace při případných výkupech pozemků, které v tomto areálu patří několika majitelům? Kterým?
Jakou plochu vlastní největší
z nich, Asental Land?
Společnost Asental vlastní téměř
90 procent všech pozemků v území. Dalšími vlastníky jsou například státní podnik DIAMO,
Slezská diakonie či Statutární

Znamená to tedy, že onen průzkum byl již ukončen? Jaký byl
jeho ﬁnanční rozpočet?
Průzkum byl zahájen v létě tohoto roku a v současné době je již
opravdu ukončen. Rozpočet prací
je interní záležitostí objednatele.

v budoucí průmyslové zóně Nad
Barborou?
Příprava dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí probíhá podle plánu. V současné době je podoba dokumentace
projednávána s dotčenými orgány
státní správy, správci a vlastníky
inženýrských sítí apod.
Výsledky geologického průzkumu jsou pozitivní – kdy by tedy
mohlo padnout rozhodnutí o zařazení území Nad Barborou mezi
průmyslové zóny? Kdo o tom
bude rozhodovat?
Ano, území je bez ekologických zátěží, je zastavitelné a nijak se svým
podložím a základovými podmínkami pro stavby neliší od pozemků nacházejících se v širším okolí. Moravskoslezský kraj předal
průzkum zástupcům agentury
CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kteří průzkum vyhodnotí. Předpokládáme,
že dojdou ke stejnému závěru,
a nic tak již nebude stát v cestě registraci projektu a čerpání vládou
na něj slíbené dotace.

jektu a získání pravomocného
územního rozhodnutí je již možné
pro některé stavby zahájit výběrová řízení na zhotovitele – realizaci
stavby lze zahájit již po pravomocném územním rozhodnutí. K některým stavbám však bude muset být nejdříve vypracována dokumentace pro stavební povolení a získáno pravomocné stavební
povolení, a až následně bude možné přistoupit k výběrovému řízení.
Zdá se ttedy,
d žže vzniku
ik průmysů
lové zóny Nad Barborou už fakticky nic nebrání. Geologové i báňští odborníci svými posudky dali
výstavbě zelenou. Věřme, že teď
nezačne dlouze řehtat úřednický
šiml a že vláda brzy najde slíbené
ﬁnance na její realizaci. I tak optimisté hovoří o tom, že územní rozhodnutí by mělo padnout až v průběhu příštího roku, na což má navázat stavební rozhodnutí na objekty technické infrastruktury.
No, a tady už je zapotřebí mít peníze hezky na hromádce. Zvládne
je vláda uvolnit už příští rok?
Josef Lys

Bojujme proti drogám v OKD
SŠTaS Karviná zařídila hostům také exkurzi v provozu společnosti Ferrit.

Hornictví v TV Polar
OSTRAVA – Společnost OKD připravila ve spolupráci s TV Polar pětidílný
seriál s názvem Pod povrchem OKD.
Jeho první díl se vysílal v pátek 17. října od 20.56, v repríze je ještě možné
ho sledovat v pátek 24. října v 19.10.
V prvním díle shrnuje provozní ředitel
OKD Pavel Hadrava význam hornictví
pro region, pověřený ředitel Závodu
Důl Darkov Boleslav Kowalczyk hovoří o přípravách na plánované spojení
závodů Darkov a Karviná od začátku
roku 2015.

Další díly mají premiéru vždy
v pátek ve 20.56 a několik repríz
v průběhu dalších dnů (například
v sobotu v 16.10 a 20.56, v neděli
v 19.10).
Těžaři se zároveň stali partnery
projektu TV Polar Náš kraj není
na okraji, kde bude ve čtvrtek
30. října odvysílán od 17.14 příspěvek o významu, který přikládá
černouhelná společnost bezpečnosti práce a práci báňských
záchranářů.
ms

STONAVA – Dva znepokojivé případy pozitivních výsledků na požití návykových látek zaznamenali v minulých týdnech u pracovníků kontroloři, kteří sledují přítomnost drog v organismu
před směnou nebo v jejím průběhu. A to ačkoliv jsou zaměstnanci na nepřípustnost tohoto jednání a jeho nebezpečí opakovaně
upozorňováni (například Horník
č. 33). „Nebudeme takové jednání tolerovat. Letos jsme provedli
již zhruba 800 testů na požití drog
a znepokojivé je to, že jich bylo
15 pozitivních. Budeme s tímto
nebezpečím bojovat s ještě větší
intenzitou než doposud. Kontroly
jsme začali provádět také při
vstupních a periodických školeních,“ říká vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD Jan Jurásek.

Dva pozitivní případy
Ten upozorňuje na případy pozitivních výsledků na přítomnost
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Jan Jurásek: Kontroly
jsme začali provádět
také při vstupních
a periodických školeních

Orientační testy se nemýlí. Odborný posudek jejich závěry potvrdil.
drog na pracovištích OKD v minulých týdnech. První z nich se
stal na úpravně Závodu Důl ČSM,
kdy test pro detekci omamných látek ze slin přístrojem DrugWipe
5S ukázal u zaměstnankyně přítomnost amfetaminu, což je látka
přítomná například v pervitinu.
„Odborné vyšetření v Karvinské

hornické nemocnici tyto výsledky potvrdilo a zaměstnankyně
byla poslána domů. Ačkoliv argumentovala tím, že se léčí u odborného lékaře, a proto mohly být výsledky pozitivní, je třeba si uvědomit, že každý nese odpovědnost
za své chování a nesmí v průběhu pracovního procesu ohrožo-

vat sebe ani své kolegy na pracovišti. Každý může mít zdravotní
problém, ale jsou jiné cesty, jak
ho řešit, než chodit do práce pod
vlivem návykové látky. To skutečně není možné tolerovat,“ tvrdí
Jurásek.
Pozitivní výsledek prokázal
přítomnost opiátů v těle zaměstnanci dodavatelské organizace ve školicím středisku Závodu
Důl Paskov. Opiáty jsou návykové látky, z nichž nejznámější je heroin. Opakované odborné vyšetření výsledky orientačního testu potvrdilo. Stejně jako
v prvním případě pracovník argumentoval tím, že si před školením vzal léky, které mu předepsal lékař. „Že by odborné vyšetření nepotvrdilo výsledky
orientačního testu, to se prakticky nestává. Opakuji, drogy
nemají v OKD co dělat a budeme nekompromisní v maximální míře, kterou nám umožňují naše zákony. Všichni se přece chtějí ve zdraví vrátit ke svým
rodinám a přátelům a nikdo nechce být ohrožován kolegou, jehož vnímání je změněno konzumací alkoholu nebo drog,“ uzavírá Jurásek.
Marek Síbrt

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Kdo je ze šachty naučený
robit, neměl by se ztratit
FOTO: Radek Lukša

MINERALOGICKÁ BURZA?
SVĚTOVÁ SE VŠÍM VŠUDY!

Mark Wu s dekoračním hornickým kylofkem ze 70. let minulého století.

FOTO: archiv

Kdo zaváhal na podzim,
dostane další šanci zase
na jaře – 11. dubna 2015

Ivan Jekielek začínal na šachtě a nyní je živnostník,…

…vrátil se i k muzice, hraje na kytaru v kapele Ahard.

Ivan Jekielek dokázal
zužitkovat své návyky,
jež získal, když podával
rubáňové výkony,
později při podnikání

dování v oblasti úpraven vody
a čističek odpadních vod. Nyní se
pohybuje v rostoucí, hektické sféře telekomunikací.
„Když se vám podaří zorientovat v branži, poctivě a pilně pracovat, dokážete si taky vydělat,“
nechal se slyšet Jekielek, do jehož

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

ORLOVÁ – Hranice hornického
kraje překročila pověst dobročinného festivalu RockTherapy
i heavymetalové skupiny Ahard
pravidelně na něm vystupující.
Už méně lidí má však ponětí, že
pod obojím je „podepsaný“ i bývalý havíř z rubání na Fučíku, jenž
se charitou či hudbou svým způsobem odreagovává od podnikatelských aktivit.
„Osmihodinová šichta? Ty jsem
už dlouho nezažil. Není pro mě až
tak neobvyklé dělat i deset hodin
denně,“ rozhovořil se Ivan „Jeki“
Jekielek z Orlové, který po maturitě na karvinské strojní prů-

myslovce a po vojně nastoupil
na tehdejší Důl Fučík 5. Nejprve
na centrální odtěžení, a pak do rubáňového kolektivu hlavního předáka Jaroslava Blagy. Později působil jako mistr na kališti York
v Havířově-Suché pod OKD,
Doprava.

„Pracuji i deset hodin denně, dokážu si však najít
čas taky na muziku,“ nechal se slyšet
živnostník a kytarista „Jeki“.
„Už děda, fárající kdysi
na Gottwaldu, říkával, že začátky jsou všude těžké. Nejenom
na šachtě. Ale jestliže je člověk
zvyklý v havírně podávat v kvalitním kolektivu slušné výkony, neměl by se ztratit ani jinde v životě
a samozřejmě ani v nové profesi,“
podotkl Jekielek, jehož podnikání svého času spočívalo v obcho-

života se vrátila po několikaleté přestávce i muzika. A to ta tvrdá hardrocková a heavymetalová,
které propadl už v 80. letech minulého století v Havířově, kdy hrával na kytaru v kapelách Paragon
či Metan (s tou absolvoval vystoupení na slavnostech pořádaných v regionu pro budoucí kolegy – havíře).

Z živnostníka se měnil
Jekielek v kytaristu i v tomto tisíciletí v partě Knock Out s kapelníkem Jiřím Tekelim, ten kopal
uhlí na Fučíku 1. A chlapy ze šachet – Bohumíra Žídka, kombajnéra v rubání na Lazech, či Víťu
Sargánka z důlní dopravy z Lazů
a ČSA – má jako spoluhráče
od roku 2007 v Ahardu, jenž má
na kontě dvě CD. „Teď se budeme po práci zavírat na tři měsíce
do studia a natáčet třetí,“ podotkl někdejší horník.
A protože „Jekimu“ ani spoluhráčům není lhostejný osud jiných, dokázali si kromě své práce
a hudby udělat čas ještě na pořádání orlovského RockTherapy. „V srpnu jsme zde vystoupili se zpěvačkou Tanjou, kterou od letoška doprovázíme,“ poznamenal Jekielek
s tím, že za šest let na charitativní
akci vybrali přes čtvrt milionu korun pro potřebné.
Radek Lukša

OSTRAVA – Jak se říká, dva měsíce
i s cestou pobývá v Česku Mark Wu
z Tchaj-wanu; studuje na Vysoké
škole báňské – Technické univerzitě
Ostrava (VŠB-TUO) hornictví a geologii. A už si udělal čas, aby se stal
jedním z 1395 návštěvníků tradiční
mineralogické burzy pořádané třetí
říjnovou sobotu v Nové aule v kampusu v Porubě.
„Jsem v prvním semestru
na Hornicko-geologické fakultě. Ta
se také stala pořadatelem tohoto setkání. Oslovilo mě to a nelituji! Viděl
jsem tady nerosty, minerály i fosilie
z celého světa – od Asie přes Afriku
až po Ameriku,“ nechal se slyšet Wu,
který prozatím s našinci komunikoval
anglicky. Prostřednictvím některých
nabízených věcí se i seznamoval
s havířskými tradicemi.
U stánku pravidelného účastníka
burzy Jindřicha Pavlorka, nabízejícího
odznaky z různých revírů, staré důlní
svítilny, kylofky či hornickou literaturu,
se student Wu střídal s pamětníkem
Bohumilem Kotem. Ten po absolvování příbramské hornické průmyslovky
vystudoval na „báňské“ geotechniku
a výstavbu dolů. Pracovní kariéru
spojil se společností VOKD.

„Mineralogie je mou největší
zálibou. Zvlášť teď v penzi – chodím,
kopu, hledám, prodávám a měním.
Zajímá mě prakticky všechno,
fosiliemi počínaje, co je vzhledově
pěkné. Sám stánek nemám, ale
takové akce pravidelně obrážím,“
podotkl Kot, jenž dělal u VOKD více
než tři dekády. Začínal na výstavbě
dolů, poté byl větrač, bezpečák,
protiprašný technik nebo revírník.
Říjnové mineralogické setkání na VŠB-TUO podle Martiny
Poláškové z Hornicko-geologické
fakulty trhlo rekord v počtu
návštěvníků i stánků – těch bylo
čtyřiadevadesát. „Vystavovatelé
i veřejnost považují letošní podzimní
burzu za jednu z nejhezčích i nejlépe
organizovaných. Už se hlásí zájemci
na jarní termín 11. dubna 2015,“
doplnila za pořadatele Polášková.
Radek Lukša

Zajímavosti ve stáncích
 krásné fosilie lilijice
 trilobiti z Maroka i Česka
 drúzy křemene z Madanu
 kalcity z Vitošova
 ryzí měď
 zuby třetihorních žraloků
 tromlované minerály

Bohumil Kot s pravidelným prodejcem relikvií souvisejících s havířinou.

Vašikuv marny boj z mobilem
Seděl v utery Na Upadnici Vašik
zakaboněny tak, že sem se bal ku němu
přisednuť. „Co je s nim?“ ptal sem se
Antka, kery se na Vašika tež dival z povzdali. Naraz se zjevil Poldek, sednul
se ku Vaškovi a cosik živě diskutovali.
Rozkladali rukami a byli hodně rozčileni. Enemže se bavili potichučki, tak zme
my, co zme seděli kusek dali, nic něslyšeli. Enem sem zaregistroval, že Vašik
cosi třima v ruce, občas na tym cosik
vymačka, potym to předa Poldkovi, ten
to tež pomačka a cosik Vašikovi šepce.
Potym přišel Jiřik a na celu hospodu
zahalekal: „Co seditě každy indi?
Čemu něstě, jak je u nas normalnich
štamgastu tutejši hospody – krom

komunistuv, podotykam – zvykem?!“
„Abysem řeknul pravdu, tak ja se Vašika
s Poldkem bojim. Podivej na nich!
Čumja jak zbuje! Jak by se chtěli dať
ni enem do pysku, ale hned rozkřapať
celu lebeň,“ pravil sem pravdivo a čekal
na reakcu tych dvuch zakaboněncuv.
„Co cypuješ?!“ křiknul na mně Poldek,
když se Vašik vydal na hajzel. „Ty to ze
svojim mobilem umiš. Ale co tyn chudak
Vašik?! Branil se temu tajak čert křiža,
ale včil ho dostal na narozki od děcek
a už štrnasť dni se z nim potyka a ni
a ni přisť na to, jak ho obsluhovať. Bo
se před vami, posměvačci, stydi, tuš
to tu řešime potichučki spolem. Ale
ja už na to němam nervy,“ dodal ešče

vyčerpaně. „To je na to taki hlupy?“
zeptal sem se. „Tak ja ti to předvedu,“ šeptnul ešče předtym, než
se Vašik přivalil ku stolu. „Tak
se to, Vašiku zopakujeme, ja?“
řeknul už hlasito Poldek a pokračoval: „Mobil maš vypnuty, tak ho včil
zapni! Ni tyn knofel, ale tyn červeny!
A co včil? Včil musiš vyťukať pin. Tak
ťukej a něčum! Zapomněl si pin? To
je tyn kod, co ses ho už tydiň šprtal.
No, no! Ale ni dva knofle naraz! Musiš
mačkať enem jeden. Ale s tymi tvojimi
palcami jak kladivkami se špatně
trefuje. Vem se ku temu tužku...“ už
skoro řval na celu hospodu Poldek, až
se Vašik skoro psychicky zesypal. „Ty,

Poldek, dej mu pokoj a nauč ho radši
suložiť, to se budě lepši posluchať!“
smjal se na cele kolo Jiřik. Když to ale
začalo vypadať, že se Vašik rozbeči,
zachranil situacu svojim frkem Erďa: „Ta
vaša snaha naučiť Vašika mobilovať je
sice oceněnihodna, ale stejnako marna, tajak vysvětlovani
zvěrolekařa jednemu sveřepemu
chlapovi s koněm. Tuš u zvěrolekařa pravi chlop: ,Doktore, ten
kůň nežere, nežere a nežere!’
,Ten kůň vám žrát nebude,
nebude a nebude, protože je
dřevěný, dřevěný a dřevěný!’
Fajne, ni?“
Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek

Rubrika

Pohár HBC 2014 vybojoval tý

Seriál – 3. díl

Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům

Do čeho investovat?
Na rozhodování o tom, jak si zhodnotit část svých prostředků, není
pozdě nikdy. Nečekejte, až se stane
něco neočekávaného. Začněte
už dnes, a to tím, že se vůbec
rozhodnete investovat. Naplánujte
si, kolik peněz můžete pravidelně

pojišťovny a stavební spořitelny.
Míru rizika vyjadřují nejčastěji názvy
produktů jako např. garantovaný
fond, zajištěný fond, nezajištěný
fond, akciový fond, fond nemovitostí apod. Dalším ukazatelem je právě
úrok, většinou platí přímá úměra.
Čím vyšší úrok nám banka či kapitálová společnost nabízí, tím vyšší
riziko pro naše peníze a také tím
delší dobu budou ﬁxovány. To znamená, že se k nim po dobu investice
nedostaneme, a když už, tak pouze
za současné podmínky zaplacení
pro nás bolestných sankcí. Jde např.
o vysoké poplatky, pokuty za předčasné odstoupení od smlouvy či výběr prostředků. Volba investičního
produktu je pro dosažení ﬁnanční
nezávislosti klíčová. Máte peníze
na termínovaném vkladu? Pak je
pro vás navýšení částky na penzijní
připojištění jednoznačně krokem
vpřed. Spoříte pravidelně do fondů
peněžního trhu? Dluhopisové fondy
vám pomohou dosáhnout ﬁnanční
nezávislosti rychleji a snadněji. Ale
nejvyššího výnosu dosahují v dlouhodobém horizontu akciové fondy.
To však zpravidla neplatí v případě
krizových období hospodářství.
Pak se jeví akciové fondy a fondy
realitního trhu rizikovými.

OSTRAVA – Vynikající sportovní úroveň měl letošní Horník Bowling
Cup. Zatímco vloni ve ﬁnálovém
klání z devíti týmů nahrály přes jedenáct set bodů jen tři celky, letos
tento skvělý výsledek docílilo hned
pět družstev. Překonáno bylo i loňské maximum mužstva Ivo Ivana
(1173), a to o šest kolků. Toho dosáhla čtveřice kapitána Milana
Rozmarina s nejlepším hráčem turnaje Václavem Mazurem. Ten zaznamenal v jednom ze dvou kol
236 bodů a odnesl si cenu za nejvyšší individuální výkon. Jeho kolegyně z týmu Danuše Klusáčková pak
naházela v jedné hře 225 bodů.
Pohár a hlavní výhra – týdenní
pobyt ve dvoulůžkových pokojích
v bungalovech v chorvatské Bašce
Vodě (s polopenzí a dopravou) je
tedy jejich, samozřejmě se čtvrtým
spoluhráčem Jiřím Klusáčkem.

Vítězství však nebylo vybojováno bez napětí. V šestidráhové herně
Bowling SKY hrálo devět týmů dvě
kola. A po první části okupovalo první příčku družstvo Radima Januse
s 1150 body. Nakonec bylo poraženo o 29 bodů. Každý člen si odne-

Úroveň turnaje roste
– loni nahrála přes
jedenáct set bodů jen
tři družstva, letos
už jich bylo pět.
sl poukaz v hodnotě 10 tisíc korun
na nákup zájezdu u cestovní kanceláře Čedok. Bronzovou pozici se ztrátou 53 bodů na vítěze vybojoval tým
Davida Redzina.
Josef Lys

Vítězové HBC 2014 (zleva): Milan Rozmarin, Václav Mazur, Danuše Klusáčková a Jiří K

Výsledková listina ﬁnále, Ostrava: Herna Bowling SKY
turnaj OPEN
Pořadí

Jaká jsou rizika?

KARVINÁ – Česká národní banka vyhlásila v březnu 2013 veřejnou soutěž
na osmou zlatou minci, která připomíná architektonicky či historicky

FOTO: Josef Lys

Hráči

1.

36

Rozmarin Milan

Mazur Václav, Klusáčková Danu

2.

20

Janusz Radim

Wilczek Jiří, Mišík Jan, Hefner B

3.

23

Redzina David

Ručková Kateřina, Žák Stanisla

4.

8

Szotkowski Jaroslav

Szotkowski David, Struppel Ant

5.

4

Horák Ladislav

Rejda Milan, Balarin Jarda, Baři

6.

5

Salamon Wieslaw

Popov Petr, Hejda Tomáš, Orszu

7.

34

Novák Miroslav

Novák Martin, Mácha Ivan, Pazd

8.

16

Wizur Stanislav

Čerevka Stanislav, Vašíček Vlad

9.

35

Kryka Dušan

Müller Vladimír, Novák Miroslav

BRONZOVÝM PŘEBÍRAL
CENU VĚRNÝ FANDA

Mgr. Hana Gregorzová

vystihovaly podobu železobetonového mostu v Karviné-Darkově a jejichž
výtvarné provedení bylo na nejvyšší
úrovni. Vítězný návrh byl nakonec
od studenta VOŠ z Jablonce nad
Nisou Asamata Baltaeva.
„Nejtěžší je vždy správně zachytit
konstrukci mostu a následně to

i výkony zúčastněných. S havířinou jinak nemám nic společného ani já, ani
parta, kterou jsem tu podpořil,“ dodal
Pastrňák s tím, že propříště uvažuje
o sestavení vlastního – rodinného –
týmu.
uzi

FOTO: Josef Lys

OSTRAVA – Pracovní či rodinné povinnosti, a dokonce i jiný turnaj odvolaly
členy družstva číslo 23 z dějiště bowlingového ﬁnále ještě před oﬁciálním
vyhlášením výsledků a oceněním
těch nejlepších. Paradoxně si ale tým
složený z kapitána Davida Redziny
a Kateřiny Ručkové z Krmelína,
Stanislava Žáka z Bílovce a Jiřího
Hejdy z Ostravy vybojoval třetí místo!
„A tady nastoupil věrný fanda,“
konstatoval Petr Pastrňák, který
dorazil pro „bronzové“ ceny v zastoupení nepřítomných. To, co si se všemi
poctami i pozorností jinak odbývali
čtyři hráči, musel zvládnout – a taky
hrdinně zvládl – sám včetně transportu pozorností od pivovarnického
partnera turnaje. Členům třiadvacítky
poté podle svých slov všechno poctivě doručil.
„Oni jsou bowlingoví hráči první
ligy, já mám tak na druhou, proto je
doprovázím jenom jako fanoušek.
Na hornickém turnaji jsem byl poprvé
a překvapila mě bouřlivá atmosféra

Darkovský most na zlaté minci
Most Sokolovských hrdinů
v Karviné-Darkově je nově
součástí desetidílné edice Mosty

Jméno kapitána

Při přebírání cen za 2. místo se tým č. 20 Radima Janusze radoval společně se
svými fanynkami.

Atmosféra při ﬁnálových bojích i vyhlašování výsledků byla takříkajíc bouřlivě přátelská.

Ot

Paskovskou čest zachránil

FOTO: Radek Lukša

odkládat a do jakých produktů. A už
zítra začněte svůj plán realizovat.
Důležité je časové hledisko. Největší
výnosy nám přinesou dlouhodobější
investice. Je však třeba vybírat
spíše u takových společností, které
poskytují záruky, garance výnosu,
jaký je v dané době na konkrétním
trhu peněz obvyklý. Co to znamená?
Pokud nám některá ze společností
nabízí proti ostatním nezvykle
vysoký výnos, potom se mějme
na pozoru a hledejme správce
svých peněz jinde. Nejčastěji se
jedná o ničím nezaručené investice.
Solidní produkty nabízejí banky,

Zdá se vám to příliš? Proč tolik produktů, nestačil by jeden? V tomto
případě je třeba rozložit riziko.
Jenom vzpomeňte, kolikrát už na našem zdravém bankovním trhu došlo
k otřesům. Někteří doplatili na to, že
ve své době vsadili na jednu kartu
a dodnes se o své peníze soudí,
někteří dostali pouze část svých investic, anebo také vůbec nic. Pokud
z takových situací máme obavy
a patříme spíše mezi opatrné hráče,
pak volme z produktů termínovaných vkladů, stavebního spoření,
garantovaných a zajištěných fondů,
státních dluhopisů apod. Zvláštní
místo zaujímá nepřeberné množství
investičních produktů, které mají
v sobě zakomponovány složky pojištění na různá rizika, včetně pojištění
pro případ nemoci, úrazu, ztráty
zaměstnání, a druhou složku, která
spoří naše prostředky. Výhodou
těchto produktů je, že se dá během
jejich trvání měnit nastavení a možnost výběru naspořených prostředků
jednou ročně. A o tom někdy příště.

Dr. č.

V nepřítomnosti bronzového týmu
převzal ceny jeho věrný fanoušek.

OSTRAVA – Až se sedmým místem
se museli spokojit tradičně
nejhlasitější hráči celého Horník
Bowling Cupu posledních let,
pracovníci Závodu Důl Paskov
v čele s Miroslavem Novákem.
Hernu nicméně neopustili, aby
svou přítomností a také hlasivkami podporovali kolegy ze šachty
soutěžící ve VIP skupině.
Po nezdaru paskovské čtyřiatřicítky tak později nastoupili
na dráhu s číslem 4 bezpečnostní
náměstek Zdeněk Koval, vedoucí
provozu rubání Jiří Pokorný, vedoucí provozu centrálního odtěžení

Josef Žilt a vedoucí elektroprovozu
Martin Káňa. „Paskov se nedá –
bojujeme v dole i při hře,“ řekli
hráči v oranžových polokošilích.
A něco na jejich slovech
bylo, jelikož čtyřka s kapitánem
Kovalem nahrála celkem 454
bodů a získala druhé místo.
„Jsme jednotný tým jak v práci,
tak ve sportu. A taky se nám
samozřejmě dařilo, bez štěstí by
to nešlo,“ líčil Pokorný. Novákova
letos méně úspěšná parta
zůstala až do konce a bouřila i při
oceňování stříbrných Paskováků.
uzi

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – Minule jsme se věnovali situacím, kdy od nás ﬁnance
odcházejí. Dnes si rozebereme
možnosti, které můžeme využít
pro případ zhodnocení našich prostředků do budoucna. Jde vlastně
o odloženou spotřebu. Tak to myslí
ekonomové a mají tím na mysli
situace, kdy se rozhodneme, že
budeme část svých příjmů odkládat
pro strýčka Příhodu. V první řadě
určitě vyloučíme možnost odkládání peněz pod polštář. Z takových
prostředků bychom si za tři až
čtyři roky určitě nepořídili více než
dnes. Stav světového i domácího
hospodářství nám zaručuje dlouhodobé znehodnocování reálných
peněz, tedy těch, co máme právě
v peněžence, na běžném účtu či
někde doma v šuplíku. Jak se tedy
zabezpečit do budoucna? A není už
náhodou pozdě?

V herně Bowling SKY
v Ostravě-Porubě se v sobotu
18. října hrálo finále Horník
Bowling Cup 2014

FOTO: Josef Lys
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FOTO: Adam Januszek

turnaj VIP

zkombinovat
s kruhovou
zajímavé mostní stavbyy
zkom
kompozicí,“
podotkl
v České republice.
ko
Jednu z nich v noddvaadvacetiletý
Baltaev s tím, že ani
minální hodnotě
následné vymo5000 Kč předal
bo
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v úterý 14. října.
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celkem 22 výtvarníků. Do třetího
lávce z 19. století.
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aja

8200

FOTO: Josef Lys

Hmotnost 15,55 gramu a průměr 28 milimetrů. To je zlatá mince s jedním ze
symbolů Karviné.

Šestidráhová herna Bowling SKY má špičkovou úroveň.

Pod záštitou

Hlavní partneři

Pořadí

Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

1.

KATIM

Salamon Wieslav

Orszulik Radek, Popo

2.

Důl Paskov

Koval Zdeněk

Pisula Marcin , Pokor

3.

OKD

Rožnai Ladislav

Glas Petr, Reitz Boles

4.

Důl ČSM

Bortel Oldřich

Kolatek Roman, Kotr

5.

Eurest

Šlachta Hynek

Hlavatý Radim, Žurov

6.

Minova Bohemia

Čada Petr

Ochodek Libor, Mikoš

7.

Důl Darkov

Szmek Vladislav

Míra Antonín, Hradil

8.

Green Gas DPB

Kunz Antonín

Kabuďa Vladimír, He

9.

Horník

Lys Josef

Šáchová Kateřina, Se

10.

ZAM-SERVIS

Dostál Martin

Odrihocky Milan, Kub

Produktový partner

Partneři

Rubrika

ým Milana Rozmarina
Rekordmani svá maxima
v herně Sky nepřekonali
bowlingové lize. V revíru dělal Mazur
OSTRAVA – Cenu pro nejprodukpo vyučení horníkem v rubání
tivnějšího hráče letošního ﬁnále
i přípravách, nakonec sám učil
hornického bowlingu si přišel přejiné kopat uhlí – byl mistrem
vzít Václav Mazur – jak jinak,
učňů na dolech Zárubek
člen zlatého družstva 36.
Alexander.
V herně Sky naházel
a Al
„Těším se na hru!
v jedné ze dvou
Pak
her 236 bodů.
P to za něco stojí.
Taky
Nejvyšší součet
T se musí okolo
fandit, křičet,“
zaznamenal Jiří
á
n
ší
přiblížil svůj recept
Wilczek, jenž
š
y
jv
e
ln
Takový by ce v letošna úspěch Wilczek,
v prvním kole zvláiv
tl
hoz jedno le HBC.
hráč
dl 232 a ve druhém
h Party Hic – družním ﬁná
stva
pak 225 bodů.
st č. 20. Figurant
z od
odboru důlního měřiče
„Takový nához
a geolo
geologa na Závodě Důl
samozřejmě potěší, ale
Darkov rovněž v letošním ročníže by to bylo mé maximum?
ku nepřekonal osobní nához (celkem
Kdepak. Zde na dráze ve Sky jsem
275 bodů z karvinské herny U lesa).
měl nejvíce 255 bodů, můj osobní
Z hornických bowlingových turnajů
rekord dělá 277 bodů,“ nechal se
je Wilczek známý, v týmu tvořeném
slyšet hornický důchodce Mazur
kolegy z Darkova – teď dvěma soupatřící přibližně deset let k bowlinčasnými a jedním už bývalým – se
govému inventáři frýdecko-místecumisťuje mezi špičkou. „Začal jsem
ké herny Růžový pahorek. Stejně
s kuželkami, a když je bowling začal
jako spoluhráči se šestatřicítky
časem vytlačovat, přesedlal jsem,“
či řada dalších účastníků HBC
vysvětloval.
pravidelně bojuje v tamní městské
uzi

236

Klusáček.

7

Na nové radnici z papíru
pracovali i důlní měřiči
Obří model je k vidění
do středy 29. října
v Dvojhalí na Karolině
OSTRAVA – Hornicko-geologická
fakulta prostřednictvím Jiřího
Pospíšila a jeho kolegů z Institutu geodézie a důlního měřictví
položila svým měřením pomyslné základy velkolepé papírové
stavby Nové radnice v Ostravě.
Model v měřítku 1:6 vytvořený
ze tří tisíc krabic je až do středy 29. října k vidění v Dvojhalí

– dříve též elektrocentrále –
na Karolině.
„Část papírové radnice vznikala
už v rámci historicky prvního srazu
naší školy, dokončení však zabránila nepřízeň počasí. Nyní je samonosná maketa postavená podle nápadu Miloše Kvarčáka z Fakulty
bezpečnostního inženýrenýr
ství kompletní. Autoři
oři
se s ní pokusí o zápis do České knihy rekordů za největší papírovou
Takové
stavbu,“
uvedjsou

la Kateřina Polínková z VŠB-TUO.
Ruku k dílu přiložili posluchači
i akademičtí pracovníci i dalších
fakult „báňské“, stejně jako hasiči. Ti zajistili převoz a instalaci pomocí vysokozdvižné plošiny. „Z archivu autoři získali dobové podklady z let 1924 a 1929, takže papírová radnice je opravdu
věrnou
věrn kopií. Ve věži má
také
tak elektronicky řízzené hodiny,“ dodala Polínková s tím, že
vstup do Dvojhalí je
volný.
uzi

14 x 16
na
rozměr výšku
vystave y makety
v Dvojh né
alí.

a šířku

uše, Klusáček Jiří

1179

ohdan

1150

v, Hejda Jiří

1126

tonín, Mada Luboš

1114

na Václav

1105

ulik Radek

1097

děra Jaroslav

1084

dan, Polák René

981

v, Zmeškalová Jana

969

FOTO: Kateřina Polínková

Body

Model je možné vidět v pracovní dny od 8 do 22 hodin a o víkendech od 10 do 20 hodin.

Show v řetízkových šatnách
FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Nevšední zážitek v hornických prostorách. Tak komentovalo publikum koncert známých
melodií v podání skupiny The
Puzzles s vystoupením hostů, akustického kytarového tria AKT. Vše se
uskutečnilo v řetízkových šatnách
na historickém Dole Michal, kde
přítomní dostávali štamprli rumu
na uvítání a zahřátí.
„Jsme osmihlavá vokální skupina fungující od loňského roku. The
Puzzles proto, že jsme naši sestavu
poskládali z dlouholetých členů ostravských hudebních těles – podobně
jako skládáme puzzle,“ uváděli účinkující, jejichž produkce se zaměřuje na populární repertoár v netradičním vokálním podání. Odvážili
se například upravit velmi známou
Včelku Máju od Karla Gotta ve vícejazyčném provedení. Podobný přístup volí i trio AKT, doprovázené bicími a perkusemi. „Improvizujeme
a bavíme,“ líčili muzikanti.
uzi

Václav Mazur (vlevo) a Jiří Wilczek naházeli nejvíce.

VIP tým č. 4

st z 2. místa soutěže VIP měli nejen saí hráči družstva č. 2, ale i jejich kolegové
žstva 34 kapitána Miroslava Nováka,
v hlavním turnaji skončilo na 7. místě.

Havrani hráli oba turnaje
Bereme sebou manželky i děti. Naše
OSTRAVA – Byli jediným týmem, který
ženy mají pro náš koníček pochopení
v sobotu absolvoval obě soutěže – tu
a v dětech vidíme své nástupce,”
hlavní o pohár HBC 2014, a pak tu
směje se Orszulík společně s dalšími
druhou (VIP) připravenou pro partnery
členy týmu, kteří dodávají: „Letošní
turnaje, bez kterých by se takový
ročník byl mimořádně kvalitní. Toho
podnik nemohl uskutečnit.
příštího se určitě opět zúčastníme.”
Havrani, jak si říkají hráči z ﬁrmy
Katim, do ﬁnále postoupili z karvinské
Josef Lys
herny (5. místo), v Ostravě pak obsadili 6. místo za 1097 bodů. A protože
Katim je dlouholetým partnerem
HBC, Havrani reprezentovali svou
ﬁrmu i v turnaji VIP, a to tak, že velmi
úspěšně – zvítězili (538 bodů).
„Turnaj pořádaný vašimi novinami
se nám líbí natolik, že se ho účastníme každoročně, letos už po jedenácté,” sdělil nám Radek Orszulík.
„Bowling chodíme hrát společně už
celá léta. Trénujeme každý čtvrtek
Havranům z Katimu v karvinské herně
po práci. Je to pro nás perfektní relax. fandily i jejich děti.

Body

ov Petr, Hejda Tomáš

538

rný Jiří , Žilt Josef

454

slav, Wizur Stanislav

442

rla Karel, Ocisk Radomil

438

vcová Adéla, Krisko Jan

399
385
378

mza Petr, Kubíček Miroslav

329

enjuk Václav, Lukša Radek

328

bík Josef, Žvak Václav

316

Minova Bohemia s.r.o.

Vystoupení v Dole Michal bylo svéráznou iunterpretací známých písní.

Stonava má další ocenění
STONAVA
–
Obec
Stonava
na Karvinsku před nedávnem získala ocenění Za dlouholetý přínos
k rozvoji Moravskoslezského kraje. Není to první odměna za aktivity pro hornickou obec, původně odsouzenou k zániku.
V roce 2000 se stala obcí roku
Moravskoslezského kraje, získala
také čestné uznání v soutěži o nejz-

dařilejší obecní úřad. Také zdejší škola je ověnčena řadou ocenění a v obci
funguje bohatý spolkový život.
Vedení Stonavy převzal v roce 1990
starosta Ondřej Feber, který je v regionu jedním z nejdéle fungujících starostů – v úřadě pracuje již 24 let.
„Mou ambicí bylo zachránit obec,
která měla obdobně jako nedaleké
Louky ustoupit necitelnému rabo-

vání uhlí a výstavbě megakoksovny.
To, že dnes Stonava vzkvétá, není dílem jen jednoho člověka, ale mnoha
Stonavanů – mých spolupracovníků
na radnici, členů spolků, kněží, učitelů zdejších škol a koneckonců i koncernu OKD, se kterým máme nyní
výbornou spolupráci a jenž některé
naše aktivity ﬁnančně podporuje,“
uvedl starosta Ondřej Feber.
dh

Přihlaste se do konce října
STONAVA – Rok utekl jako
voda a je zde opět podzim,
což je předzvěst dalšího, již
osmého ročníku interpretační soutěže Stonavská
Barborka. Soutěžní klání propuknou ve středu
10. prosince a vše bude
ukončeno Slavnostním

FOTO: Josef Lys

šek Rostislav, Kocík Lad.,

Marian, Gorecki Josef

FOTO: Kateřina Polínková

tyto poháry se hrálo.

Vítězný tým turnaje VIP – zaměstnanci ﬁrmy Katim.

koncertem
v
neděli
14. prosince. Co všechno se bude v průběhu pěti
prosincových dnů odehrávat, to se dozvíte v harmonogramu soutěžních dnů
na www.stonavskabarborka.cz.
Vstupenkou
účasti je podaná přihláška.

Poslední možný termín podání je do půlnoci
31. 10. 2014.

I letos je o co soutěžit
Pro účastníky všech soutěží je připravena pestrá
paleta atraktivních věcných i ﬁnančních odměn.

K
nejsledovanějším
již tradičně patří Cena
Stonavská
Barborka,
která letos bude udělena
čtyřem nejúspěšnějším
ansámblům. Kdo a jakou
cenu může získat zjistíte
také na webových stránkách.
dh
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Po minulých zklamáních
a neblahých zkušenostech
opět připustíte možnost, že
ten pravý protějšek skutečně existuje. Udiví vás, jak se
dobrá nálada projeví nejen
při plnění pracovních povinností, ale vaše vystupování
na veřejnosti nabude
na sebevědomí
a lehkosti.
Vyvarujte se zasahování
do cizích záležitostí, nestarejte se o výsledky a kvalitu
práce kolegů. Nelze naivně
věřit, že váš zájem a chuť pomoci každého potěší. Pusťte
z hlavy velké plány a pro
tuto chvíli se raději věnujte
věcem, které zpříjemní
život vám i vašemu
protějšku.
Jste trochu paličatí a odmítnete se smířit se stávající
situací. Chcete zvrátit směr
dění ve svůj prospěch. Pozor,
aby vaše vítězství neodstartovalo ještě složitější problémy. Neotálejte s nabídkou
na koupi nemovitosti, taková
příležitost se jen tak
neopakuje. Partner
bude nadšený.

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

Nadřízení přijdou s návrhem,
který nelze odmítnout.
Hlavně se nepokoušejte ještě
na poslední chvíli získat další
výhody. Příliš horlivou aktivitou byste také mohli nadělat
zbytečné škody. Je nejvyšší
čas dát volný průchod
emocím. Příliš dlouho
je v sobě dusíte a trápíte sebe i okolí.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

Dozvuky minulosti vám
poněkud znesnadní život.
Panika by nebyla na místě,
vždyť trocha štěstí je stále při
vás a všechno se dá nakonec
klidným jednáním vyřešit.
Můžete také těžit z dobře vybudované image. V poslední
době byste rovněž
neměli zapomínat
na své potomky.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Dokončíte všechno, na co
vám v minulých dnech
nestačil čas. Spěchat
nemusíte ani s podpisem jistého dokumentu. Vaše cena
roste, a pokud budou vaše
nároky rozumné, vyjdou vám
nadřízení a obchodní partneři vstříc. Vyhněte
se adrenalinovým
sportům.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

LEV 23. 7. – 23. 8.

RAK 22. 6. – 22. 7.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Horoskop na týden od 23. října do 5. listopadu
Tento týden bude v režii střídání šťastných chvil s okamžiky obav a napětí. Jisté
věci se snažte odsunout
a zároveň se vyhnout lidem,
kteří po vás budou neustále
něco chtít. Určité neodkladné pracovní problémy řešte
s nadhledem, držte
se jednoduchých
argumentů.
Nadšení známých pro zajištění nového zdroje ﬁnancí
budete nejen sdílet, ale i se
podílet na jeho realizaci.
Může jít o vedlejší zaměstnání, které si nevyžádá tolik
času, nebo spíše o dobré nápady. Vy máte kam sáhnout,
můžete oprášit i ty
nevyužité z dřívějška.
Nebojte se novinek.
Lítost pocítíte v důsledku
nespravedlivého rozhodnutí.
Nepanikařte, vezměte rozum
do hrsti. Něco podobného zažívá denně spousta
lidí. Za pár dní uvidíte vše
z jiného úhlu pohledu. Přítel
vás požádá o radu
v choulostivé záležitosti. Poraďte, ale
nerozhodujte za něj!
Vaši schopnost komunikace a navazování kontaktů
s novými lidmi posílí postavení hvězd. Navážete cenná
přátelství a utuží se nové
kontakty. Jen s realizací
pracovních a obchodních
nápadů nespěchejte. Zisk
by neměl být v těchto
dnech pro vás to
nejdůležitější.
Problémů se ne a ne zbavit,
spíše se přidávají další.
Nezapomínejte, že máte
přátele a rodinu. Budete
překvapeni, jak ochotně vám
přispěchají na pomoc. Volný
čas v tomto týdnu věnujte
převážně dětem. Máte šanci
prohloubit vzájemnou
důvěru a dozvědět se
malé tajemství.
Jisté odmítnutí vás trochu
rozhodí, ale neberte je
jako deﬁnitivní. Stále máte
šanci dosáhnout toho, o co
usilujete. Chce to jen najít
pádnější argumenty. Pozor si
dejte na svou sdílnost a raději nevytahujte na světlo
intimní informace ze
soukromí. Někdo by je
mohl zneužít.

Chlubí se kamarád kamarádovi: „Představ si, mám báječnou milenku, která se hrozně ráda miluje, ale je vdaná.“ –
„Neříkej, to je její manžel takový trouba, že si ji nepohlídá?“
– „Trouba?… (viz 1. díl tajenky), tak… (viz 2. díl tajenky).“
Pomůcka:
katta, soap,
TMT, Tula.

Zakalovat

1. DÍL TAJENKY Čirá kapalina

Španělská
exkrálovna

Zkratka
toužiNárodního Milostně
ti (přenes.)
shromáždění

Část chodidla

Ručitel

Progrese

Španělský pilot
Formule 1

Údaj na obálce
Judský král

Slovenská
předložka

Římský
mravokárce
Surovina k výr.
cukru

Pouze

Slabě nanesená vrstva
Kožešinová
čepice

Druh žirafy
Zůstat
(oblastně)

Tyran
Vyhynulý pštros

Poloopice

Pokrm Židů
na poušti /
Bývalá značka
praček

Ves

Iniciály herce
Kohouta
Město v Rusku

Úloha
Omáčka
(nářečně)

Žlutý nekov

Mez. kód letiště Trombetas
(Brazílie)

Sorta zimních 2. DÍL TAJENKY Námořní lupič
jablek

Obloha
Citoslovce
podivu

Záchrana
(nářečně)
Monopolní
sdružení

SPZ Třebíče

Značka
kryptonu

Uzlíček
ve tkanině
Hudební
značka

Brva
Pokyn

Střešní
lepenka

Temnota
Čin (knižně)

Uctívání
Had z Knih
džunglí

Anglicky mýdlo
Karetní odpor

Novotvar

Kněz nižšího
svěcení

Velký pěvecký
sbor

Látka
k vyšívání

Tajenka křížovky č. 36: „...si je vystřihni.” Výherce křížovky č. 36 je Jana Kubišová z Ostravy.
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

VTIPY
Přijde muž ke zpovědi a říká
faráři:
„Pane faráři, zmlátil jsem tchýni.”
„Dobře dobře synu, nejdříve
hříchy, dobré skutky až potom.”
Žena se hádá s mužem. Na konci hádky odejde do ložnice a začne si balit věci do kufru.
„Kam chceš jít?” ptá se muž.
„K Pavlovi. Můžu u něho bydlet
a ještě mi dá pět set za každou
soulož!”
V tu chvíli začne muž balit také.
„A kam jdeš ty?” ptá se překvapená žena.
„Taky k Pavlovi. Chci vidět, jak
vyžiješ z té tisícovky měsíčně.”
Žena jede na rekonvalescenční
pobyt a žárlivý manžel jí před

Učme se anglicky s Horníkem!

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Doktorka Kateřina se stane svědkyní ošklivé dopravní
nehody, při níž se těžce zraní světoznámá operní pěvkyně
Mara Milani. Mladé lékařce se sice podaří pacientku zachránit, ohrožen je však její hlas. Kateřina ví jen o jednom
chirurgovi, který je schopen zpěvačku uzdravit. Je to Chris,
její bývalý přítel, ale ten je do Kateřiny ještě zamilovaný
a snaží se překazit její nový vztah s Brunem...

Křížovka o knihu

odchodem kontroluje kufr.
Vybere z něho společenské šaty
a místo nich tam vloží tepláky.
Po třech týdnech se žena vrátí
a manžel se ptá:
„Tak jak bylo?”
Žena odpoví:
„Dobře bylo, perfektně. Ty, co
měly společenské šaty, tancovaly v sále a ty, co měly tepláky,
souložily na pokojích.”
Pepíček: „Tatínku, dnes jsem
ušetřil deset korun!”
„Jó, a jak?”
„Běžel jsem celou cestu
do školy za autobusem.”
Tatínek nato:„Tak zítra běž
za taxíkem, ušetříš dvě
stovky!”
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Darmowa
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Hasło bhp miesiąca: Osunięcie się lub oberwanie skał jest w OKD przyczyną co czwartego wypadku przy pracy!

Kempný: THK-Čechpol
uważam za najlepszą,
którą ma Kopalnia
Karwina w tej dziedzinie
do dyspozycji
KARWINA – Tradycyjny program
był przypisany do 35. już z kolei
kwartalnej narady poszerzonego składu władz spółki handlowej THK-Čechpol. Jako gościa
zaproszono tym razem Kamila
Kempnego, pełniącego obowiązki dyrektora Zakładu Kopalni
Karwina.
Wyniki w zakresie bhp oraz
wyniki produkcyjne za osiem
miesięcy bieżącego roku podsumował na samym początku dyrektor Karel Rašík, który nawiasem mówiąc 1. października
obchodził 55 lat pracy w OKR.
„Dziękuję wam wszystkim za to,
że stale trzymamy trend wykorzeniania urazów i wypadków z
naszych miejsc pracy,“ takimi
słowami dyrektor rozpoczął podsumowanie wyników i kontynuował: „Jednak nieustannie po-

winniśmy przypominać sobie konieczność bezpiecznej pracy, być
świadomi wszystkich pułapek,
jakie stwarza działalność wydobywcza. Jestem przekonany, że
do bezwypadkowości przyczyniają się także regularne testy
sprawdzające znajomość przepisów i zwiększona kontrola przestrzegania zasad bezpiecznej
pracy oraz utrzymania porządku
w miejscach pracy,“ powiedział
dyrektor Rašík pod koniec oceny
bezpieczeństwa i higieny pracy.
A jak poszło pracownikom
THK-Čechpol na odcinku produkcji? Dyrektor podsumował
zwięźle i tą dziedzinę. „Górnicy z
brygady ścianowej za osiem miesięcy wykonali razem 632 metrów, łącznie z odgałęzieniami,
skrzyżowaniami, przecinkami
i przebiciem korytarza wentylacyjnego w piętnastej krze. Do
tego należy jeszcze doliczyć prace instalacyjne i demontażowe
oraz wyczyszczenie podłoża w
przebiciu 223756 po wystąpieniu
zjawiska tąpaniowego. Razem
czterokrotnie pokonali wynik
limitowy.“

FOTO: Josef Lys

Zgrana ﬁrma!

Uczestnicy narady skoncentrowali się rozwiązując testy z zakresu bhp.
Oceniono także dalszą działalność, jaką jest budowanie obudowy. „Od stycznia do sierpnia na
Kopalni Karwina zainstalowano
ogółem 6.296 sztuk kotw różnych
typów i odmiennych długości, co
daje razem wiercenie na odcinku prawie że pięćdziesięciu kilometrów. Wszystkie wymagania
eksploatacji zostały spełnione
na sto procent. Sukcesem została
zwieńczona także działalność na
odcinku rabowania obudowy. Za

oceniany okres wyrabowaliśmy
razem 1.108 kompletów obudowy TH o różnych rozmiarach, co
daje razem 785 metrów korytarza,“ dyrektor tak zakończył podsumowanie działalności na odcinku produkcyjnym.
Technik ds. bezpieczeństwa
firmy František Makovec przygotował dla zebranych bardzo wymagające testy z zakresu
przepisów bhp. Największą wiedzą wykazał się kierownik od-
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cinka Durkot, który popełnią
cztery błędy, na drugim miejscu uplasował się Kolek z pięcioma błędami. Dyrektor Rašík
przekazał nagrodę finansową
dla Miroslava Staša, który pięćdziesiąt razy oddał krew i jako
honorowy krwiodawca otrzymał Medal Janskiego. Obecnych
uradowały końcowe słowa pełniącego obowiązki dyrektora Zakładu Kopalni Karwina
Kamila Kempnego, który ocenił działalność całej firmy w
kilku słowach: „Waszą spółkę
THK-Čechpol uważam za najlepszą, którą ma kopalnia Karwina
w waszej dziedzinie. Osiągane
przez was wyniki są zobowiązujące także dla mnie w stosunku
do waszej firmy. Doceniam przyjęcie, jakie mi zgotowaliście, i jestem mile zaskoczony atmosferą narady i duchem wspólnego
działania,“ podsumował Kamil
Kempný. Na koniec złożył całej
firmie i jej pracownikom życzenia zdrowia i przede wszystkim
górniczego szczęścia.
jk

Zbliża się termin podawania
zgłoszeń oraz konkursu
STONAWA – Rok minął jak woda i
znów mamy jesień, co kojarzy nam się
z kolejną, już ósmą edycją Konkursu
Wykonawców Stonawska Barbórka.
Konkurs rozpocznie się w środę 10.
12. 2014 i wszystko zakończy się
Uroczystym Koncertem w niedzielę 14.
12. 2014. Co wszystko będzie się działo
podczas pięciu grudniowych dni, można
się dowiedzieć w harmonogramie dni
konkursowych na naszych stronach
internetowych. Biletem wstępu do konkursu jest podane zgłoszenie. Ostatni
możliwy termin podawania zgłoszenia
jest do północy 31. 10. 2014.

Także w tym roku warto
uczestniczyć w konkursie
Dla uczestników wszystkich konkursów
przygotowane są atrakcyjne nagrody
rzeczowe i ﬁnansowe. Do najbardziej
atrakcyjnych należy już tradycyjnie
Nagroda Stonawska Barbórka, która w
tym roku przyznana będzie czterem zespołom. Kto i jaką nagrodę ma szansę
otrzymać, można zobaczyć w Katalogu
nagród.
dh
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AUTO-MOTO
Prodám Škoda Octavia Combi
1,9 TDI, 81kW, r. v. 1999, 270
tis. km, stříbrná. Po STK-interiér
kompletně vyčištěn. Předěláno
na čirou optiku, nový olej, ﬁltr,
kab. ﬁltr ve 270 tis. km, nové rozvody, generálka brzd, lanka ruční
brzdy, komplet tlumiče, pružiny
vzadu ve 265 tis. km. Výbava:
man. klima,vyhřívání předních
sedaček, zrcátek, tempomat,
střešní okno, denní svícení,
okna v el., centrální zamykání,
loketní opěrka, dvojitá podlaha
v kufru, autorádio Pioneer (MP3USB+AUX, bluetooth), letní elektrony(R16)+zimní plecháče(R15)
–sady Michelin. Auto nepotřebuje
žádné okamžité investice a je
ve velmi zachovalém stavu.
Cena: 70 000 Kč. Kontakt: +420
602 608 692, ivo.sal@seznam.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 25.
října uplyne
35 let
od úmrtí
pana Jana
Lampera ze
Staré Bělé,
řidiče Dolu
Hlubina.
Odešel od všeho, co měl rád,
ve věku 42 let. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Vilma, dcery
Vlasta a Eva a syn Vlastimil.
BYTY
Opouštím byt RPG v OstravěMoravské Ostravě, 2+1 s balkonem, po celkové rekonstrukci
a revitalizaci domu, včetně zařízení – nutno vidět. Kompenzace
veškerého nábytku – dle dohody.
Inf. na tel.: 734 106 980.

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 37
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník
speciál.

4713, 4333

Investice stavební (ISTAV)

4357, 4720, 4538

Společná výběrová řízení

189, 514

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

142

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

Tipy Horníka

KARVINÁ
Halloween
Obecní dům Družba ožije
v pátek 31. října tanečním
večerem pro dospělé v hororovém stylu – Halloweenskou
party z projektu
„Hudba+Tanec=Karviná“
podpořeného Nadací OKD.
Provází Petr Pěnkava a Petr
Sutorý, začíná se v 19 hodin
a stylové oblečení je vítáno.

Promítání
Čtyři hodiny s osmi ﬁlmy,
jejichž společným jmenovatelem je zima, sníh, led
a adrenalinové outdoorové
aktivity. Takový bude v sobotu
1. listopadu ve velkém sále
městského kulturního domu
Snow Film Fest. A program?
High Tension (USA), Polárník
(Slovensko), Supervention
(Norsko), Z A do K a zase
zpátky (Rakousko), Vaya a la
Cumbre (Chile), Huevo (ČR),
Icefal (Švýcarsko), Arslanbob
(Kyrgyzstán). Promítá se
s jednou pauzou od 16 hodin.

OSTRAVA
Koncert
Kombinace elektroniky, ragga-jungle rytmů i punkových kytar
a tradičních asijských nástrojů
spolu se sociálně i politicky angažovanými texty zazní v pátek
31. října od 20 hodin v Bonver
Aréně. Vystoupí zde multikulturní britská parta říkající si
Asian Dub Foundation.
Prázdniny
Co s dětmi o podzimních
prázdninách? Pošlete je

Po oﬁciálním jednání sympozia došlo v Příbrami i na slavnostní ceremonii Skoku přes kůži.
popisoval jako bohaté se širokým
záběrem napříč celou republikou.
„Náplní sekce bylo seznamovat
se současnými projekty i techno-

do zoo! Ta ostravská připravila pro školáky ve věku
od osmi do dvanácti let dvoudenní příměstský „minitábor“
s pestrým programem od her
a soutěží přes tvorbu až
po starání se o zvířata. Tábor
proběhne od pondělí 27. do
středy 29. října vždy od 9 do
15 hodin. Přihlášky na e-mail
vyuka@zoo-ostrava.cz.
Výstava
Unikátní výstava historických
ﬁlmových kostýmů, z nichž
některé jsou na veřejnosti
k vidění vůbec poprvé, probíhá

logiemi využívanými v oboru, vědecko-výzkumnou činností, riziky
vznikajícími při výstupu důlních
plynů, ale též s výsledky projektů

v Avion Shopping Parku.
Studio Barrandov jich zapůjčilo pětačtyřicet, nejvíce ve stylu
baroka a rokoka. Mimo jiné
z pohádek S čerty nejsou žerty
či Jak se budí princezny.

HAVÍŘOV
Strašidla
Z grantu Nadace Landek je
podpořena výstava strašidel
v ústřední budově Městské
knihovny Havířov v ulici
Svornosti. Ve spolupráci
s Muzeem strašidel v Plzni zde

či novými trendy vývoje a s jejich
významem pro potřeby hornictví,“
nechal se slyšet docent Žůrek.
uzi

ukazují stovku loutek různých
bubáků v životní i nadživotní velikosti. A to až do 13. listopadu.
Divadlo
KD Petra Bezruče přivítá ve čtvrtek 30. října
Mahulenu Bočanovou,
Adélu Gondíkovou, Janu
Zehnálkovou, Dalibora
Gondíka, Martina Zounara,
Aleše Hámu, Pavla Vítka
a další. Známé herecké osobnosti i mladé nadějné tváře se
představí ve známé hudební
komedii Světáci z roku
1969 o třech fasádnících

z Velharticka pracujících
v Praze. Začátek je v 19
hodin.

FRÝDEK-MÍSTEK
Slavnosti
Octobeerfest, tak nazvali
tradiční slavnosti piva, jídla,
srandy a jódlování pořádané
v sobotu 25. října v Hospůdce
U Arnošta. Otevřeno bude
od 16, vše pak vypukne v 18
hodin. Stylové vlastní tupláky,
převleky včetně bavorských
doplňků s sebou!
uzi

www.kia.com

Kia Sportage akční model
FIFA s programem 777
se zvýhodněním
až 165 000 Kč
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Financování podle vás
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Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz
13/37-X/14

Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení

PŘÍBRAM – Evropské hornictví
a hutnictví – tradice a památky,
Věda, výzkum a inovace v hornictví, Zahlazování následků hornické činnosti v ČR. V těchto třech
sekcích ve třetím říjnovém týdnu probíhal 53. ročník sympozia
Hornická Příbram ve vědě a technice. Kromě odborné části došlo
na méně oﬁciální setkání přátel
nerostů, kamenů, šperků a fosilií
či večer v duchu slavného Skoku
přes kůži.
Na úvod promluvil o aktuální surovinové a energetické politice ČR předseda představenstva Zaměstnaneckého svazu
důlního a naftového průmyslu
Zdeněk Osner, 110. výročí povýšení Báňské akademie v Příbrami
na Vysokou školu báňskou zmínil
děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) Vojtech Dirner, 160. výročí vydání Obecného horního zákona pak představitel státní báňské správy Ivo Pěgřímek.
„Ostravsko-karvinský revír byl
zmíněn v příspěvku Připojovací
a usměrňovací měření jámou ČSA
2 a jámou Mír 2. Autorství patří kolegům a kolegyním z Institutu geodézie,“ sdělil Petr Žůrek, vedoucí Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti na HGF Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ten se stal jedním
z garantů sekce V (Věda, výzkum
a inovace v hornictví) a přednášky

FOTO: DIAMO

Příbram hostila jednání 53. Hornického sympozia

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

54/37-X/14
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Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777
navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nadace

OKD

23. října 2014 číslo 37 ročník 44

www.nadaceokd.cz

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

FOTO: Radek Lukša

Hornická 10 má místa
už jen pro děti a mládež
Zahrada u hasičárny, kde pořádá SDH Paskov akce pro veřejnost.

FOTO: Radek Lukša

PRO BUDOUCNOST, TO JSOU
I ZÁCHODY PRO HASIČÁRNU

Dětské závody jsou oblíbeným doprovodným programem Hornické desítky ve Frýdku-Místku.

Úroveň jednoho z „nej“
silničních běžeckých
závodů letos pomohla
udržet těžařská nadace

metrů. Desítku na tři okruhy poběží osm stovek lidí, jeden mílařský okruh dvě stovky,“ uvedl někdejší odborář z paskovské šachty Josef Nejezchleba, ředitel akce
a zástupce pořádajícího – atletiky
TJ Slezan.

FRÝDEK-MÍSTEK – Hornická desítka potvrzuje ve svém letošním již
29. ročníku pověst jednoho z nejoblíbenějších českých silničních
běžeckých podniků, na který se
nedoporučuje otálet s přihláškami. Úroveň závodu letos pomohla udržet premiérově také těžařská nadace a nyní jsou na sobotu
1. listopadu volná místa už jen pro
dětské a mládežnické kategorie či
na zdravotní kilometr.
„Už první den v říjnu – měsíc
před startem – se ukázalo, že kapacita závodu na 10 tisíc metrů
je naplněna stejně jako maximální počty účastníků běhu na 3333

Nadace OKD. Tradiční běh je tak
na první listopadovou sobotu připraven opět v plném lesku,“ poznamenal Nejezchleba.
Ředitel NOKD Martin Olša
uvedl, že grant pro Hornickou 10
souvisí s podporou havířských

„V posledních třech letech byl náš běh vyhlášen
mezi desítkou nejlepších v ČR a získali jsme třikrát
v řadě zlatou plaketu od Českého atletického
svazu,“ upozornil zástupce pořádajícího oddílu.
Mezi přihlášenými objevil loňského nejrychlejšího zástupce zaměstnanců těžební společnosti
Antonína Jahna z darkovské šachty i jiné bývalé kolegy. „Těžaři patřili k zakladatelům závodu, nicméně vzhledem k současné situaci v hornictví se stala jedním
z našich hlavních partnerů také

tradic dotýkajících se i společenského života v regionu, což patří k nadačním prioritám. „Běh
ve Frýdku-Místku si naši pozornost zaslouží také proto, že je oblíbenou akcí, která propojuje výkonnostní sportovce na straně
jedné a rodiny s dětmi na druhé,“
nechal se slyšet Olša.

A právě děti a mládež mají
na akci stále ještě šanci!
„Počítáme s tím, že drtivá většina dorazí až přímo v sobotu 1. listopadu na start, nicméně už nyní
evidujeme hromadné přihlášky – například ze škol v OstravěHrabové a polského města Ruda
Śląska. Rádi bychom překonali magickou tisícovou hranici dětských a mládežnických účastníků,“ podotkl Nejezchleba.
Pro chlapce i dívky od ročníků
1998 do 2010 je připraveno celkem dvaadvacet kategorií a trati v délce 836, 300 či 150 metrů.
Mohou běžet i rodiče s dětmi narozenými od roku 2011, a to na
80 metrů. A připraven je též Běh
pro zdraví s Revírní bratrskou pokladnou na 1000 metrů, kdy prvních sedm set na místě přihlášených dostane triko závodu a upomínkové předměty.
Radek Lukša

O společenských akcích na příští rok
Zástupci jednotlivých
kroužků krojovaných
havířů (tentokrát
v civilu) schůzovali

FOTO: Adam Januszek

KARVINÁ – Zdař Bůh! Tímto tradičním hornickým pozdravem zahájil předseda koordinačního výboru Kroužků krojovaných horníků (KKH) na Karvinsku František
Hejda první říjnový čtvrtek setkání v budově Knihkupectví U sv.
Kříže ve Fryštátě. Program schůze byl jasný – naplánovat si akce
pro následující rok 2015 tak, aby
se navzájem nepřekrývaly.
Zájem na tom mají jak samotné KKH, tak těžařská nadace. „Klíčovou informací pro
nás je vědět, kdy, kde a jaký program krojovaných horníků proběhne. Na udržování a prohlubování hornických tradic v regionu se zaměřujeme nejenom
prostřednictvím podpory konkrétních organizací v našich
grantových programech, ale
rovněž z vlastní iniciativy,“ řekla Karolína Drozdová, zástupkyně ředitele Nadace OKD. Ta při-

se totiž bude konat v Havířově.
„Setkání proběhne během slavnosti Havířov v květech v termínu
19. až 21. června,“ podotkl Hejda,
bývalý střelmistr na Darkově
s tím, že symbolem příštího ročníku bude hornický kahan, který
v Českém Krumlově přebral osobně havířovský primátor Zdeněk
Osmanczyk.
aja, uzi

Harmonogram na rok 2015

Druhý říjnový čtvrtek se plánovalo. V čele předseda koordinačního výboru KKH
František Hejda.
spěla na činnost spolku z bývalé šachty František či jubilujícího stoletého kroužku ze Stonavy.
„Rozšiřování podpory těchto aktivit se týká i bývalých zaměstnanců společnosti OKD, kteří působí v různých seniorských klubech,“ poznamenala Drozdová.
„Každý ze zástupců spolků zveřejnil na karvinské schůzce svůj
plán. Bez větších problémů jsme
se na všech termínech shodli,“
usmál se Hejda. V zasedací míst-

nosti panovala dobrá nálada, vše
potřebné se probralo a vysvětlilo.
Řeč se také stočila na Setkání hornických měst a obcí (SHMO), které se letos o posledním zářijovém
víkendu konalo v jižních Čechách,
konkrétně v Českém Krumlově.
Byl to již 18. ročník této tradiční akce, na které pochopitelně zástupci ostravsko-karvinského revíru nechyběli.
Vzápětí se plynule přešlo na příští, už 19. ročník SHMO. Ten

 Barbora
21. 5. – vaječina
6. 6. – vítání léta
11. 7. – zahradní slavnost
12. 9. – vinobraní
 ČSA
31. 1. ples
 Gabriela
13. 6. – zahradní slavnost
 František
4. 7. – zahradní slavnost
 Stonava
20. 2. – hornický ples
27. 6. – zahradní slavnost
19. 7. – pouť Stonava
21. 11. – Barborka
4. 12. – skok přes kůži

PASKOV – Udržovat kulturní
a společenský život v obci včetně
pořádání veřejných akcí pro sousedy
i přespolní a potýkat se přitom
s nedostačující kapacitou toalet?
Tuto choulostivou situaci se rozhodli
za pomoci grantového programu
těžařské nadace Pro budoucnost vyřešit ve Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) v Paskově.
„Hasičárna na malém městě či
vesnici znamená jeden ze středobodů zdejšího života. Náš sbor
přitom funguje už od roku 1877,
takže co všechno zde paskovští
dobrovolní hasiči udělali by se
vešlo na hodně dlouhý seznam,“
sdělila pokladnice a hospodářka
SDH Kateřina Nogolová, odpovědná i za projekt nového sociálního
zařízení.
Město nechalo hasičárnu vloni
zrekonstruovat a SDH Paskov, kde
působí například staříčský lokomotivář Dalibor Vágo či důlní záchranář
Karel Bajza, tak získal prostory,
které se rozhodl využít k vybudování
nových toalet. „Na jejich výstavbu jsme však neměli dostatečné
ﬁnanční prostředky. Jejich cena
několikanásobně překračovala náš
celoroční rozpočet,“ poznamenala
Nogolová.

Inspiraci nicméně našli
u Pionýrské skupiny Paskov, která
dříve využila podpory z Nadace OKD
na pořádání kulturního programu. „Jsme z hornického města,
po němž se jmenuje stále fungující
šachta, tak jsme se rozhodli to taky
zkusit a naštěstí se nám podařilo
v grantových programech uspět,“
líčila Nogolová s tím, že už postavili
nové WC přímo na zahradě, kde se
většina akcí odehrává.
Tři kabinky pro dámy, stejný počet
pisoárů pro pány a jedna pánská
kabinka měly ještě v létě svou
premiéru pro návštěvníky paskovské
pouťové slavnosti. „Jako obvykle
jsme zpřístupnili zahradu u hasičárny, kde byl klid k setkávání i možnost
občerstvení,“ dodala hospodářka
SDH čítajícího výjezdovou jednotku
i týmy požárního sportu.
uzi

Nové toalety pořízené díky nadačnímu grantu.

GOROLSKÉ DEPTÁNÍ KAPUSTY
DOLNÍ LOMNÁ – Gorolové ze sdružení
Koliba už mají za sebou další část
těžařskou nadací podpořeného
projektu udržování lidových obyčejů
a řemesel; při takzvanému Roszodu
vraceli v Košařiskách a poté i polském Koniakówě ovce ze salaší zpět
k chovatelům. A na sobotu 25. října
chystají Deptání kapusty v Dolní
Lomné.

„Deptání kapusty je pro našeho
nářečí neznalé šlapáním zelí.
Proběhne v Lomňanském muzeu
a součástí je i seminář o zpracovávání a uchovávání potravin včetně
zelí a pečení regionálních specialit
– placků a kapuśniku,“ informovali
organizátoři ze sdružení Koliba
a Ogniska Goroli Śląskich. Slavnost
šlapání zelí začíná ve 14 hodin. uzi

OTEVŘOU VENDRYŇSKÝ PARČÍK
VENDRYNĚ – Kjej, že to beje panoczku otwarte, kiedy to otwjyrocze? Beje tam co wypić? Bo bych
sie prziszeu na te slawe podziwać…
Těmito slovy se jistý starší obyvatel
Vendryně tázal, kdy proběhne ta
velká sláva v podobě otevření areálu
vybudovaném v projektu „Dětem
pro radost, dospělým k odpočinku“.
Dočká se nejen on, a to v úterý
28. října!

„Je nám ctí pozvat všechny
na otevření parčíku pro hru i relaxaci, vybudovaného v naší obci za podpory Nadace OKD na Čornovském.
Všechno vypukne od 14. hodiny
a za případné drobné nedodělky se
na nás, prosím, nezlobte. Pracovali
jsme na tom ve svém volném čase,“
vzkázal Milan Zakřevský z Klubu
zábavy a sportu Záolší. A i nějaké to
občerstvení zajistí.
uzi

SVĚTLUŠKOVÁNÍ V DOUBRAVĚ
DOUBRAVA – Všechny tajemné bytosti nejen z Doubravy, nýbrž i širokého
okolí, zve obec a zdejší knihovna
na druhý ročník Světluškování, které
se uskuteční v pátek 7. listopadu
od 16 hodin v Národním domě.
Chystá se strašidelný rej, průvod
strašidel či soutěž o „nej“ strašidlo.
„Světýlka a strašidelné převleky
rozhodně s sebou. Už jen proto, že

všechny masky se dočkají nějaké
odměny,“ řekla Šárka Hugáňová
z doubravské radnice s tím, že vstup
na akci, která je součástí projektu
podpořeného Nadací OKD, se
neplatí. To hlavní pak podle ní začne
v 17.30, kdy od Národního domu
vyjde průvod nadpřirozených bytostí
včetně ohnivého muže či strašidelného trubadúra.
uzi

12

Sport

číslo 37 | ročník 44

Havířskou desítku ovládli bratři Poláškové
Nechyběla ani atletická
hvězda a rodák
z Havířova, sprinter
Pavel Maslák. Ten si
„střihl“ 10 km a doběhl
jedenáctý

hat jinde v Havířově než jen tady
dokola. Každopádně si myslíme,
že něco takového v našem městě
chybí,“ prohlásil spolupořadatel
a předseda HSC Havířov Martin
Kučera.
Nejvíce pozornosti ve slunečném
dopoledni budili dva lidé. Prvním

Jeho účast byla ohrožena, protože byl na soustředění, ale dva
dny předem mi napsal, že dorazí. Je to charakter. Nevím, kolik lidí by do něj řeklo, že je mistrem světa, Evropy a držitelem
českých rekordů. Je to příjemný
kluk, kterého sláva nezměnila.

VYHRÁLI DERBY A TĚŠÍ SE NA DALŠÍ
Fotbalisté MFK OKD dokázali
na půdě Frýdku-Místku vstřelit
čtyři góly už v prvním poločase

okomentoval danou věc trenér
Weber, který před zápasem udělal
dvě změny v sestavě. Do brány místo
Branislava Pindrocha poslal Martina
Lipčáka a na pravou stranu zálohy
KARVINÁ – Cenné a důležité vítězství
Jána Hatoka. „Chtěli jsme něco
přivezli z hřiště Valcířů svěřenci
změnit. Braňo dlouho neudržel
trenéra Jozefa Webera. Už potřetí
čisté konto, a i když
za sebou vstřelili na soupeřově
se to nepovedlo ani
půdě první gól, ale vůbec
Derby
Martinovi, tak chytal
poprvé se po závěrečném
s
O
pavou
výborně. Za góly
hvizdu mohli radovat.
nemohl. A Hatok?
„Přesně na tohle jsme
– v sobotu 25. říj
Především v první
hráče upozorňovali. Aby
na od 10.15
půli hýřil aktivitou.
se soustředili a zbyve Sportovním ce
Zahrál velmi slušně,“
tečně po prvním gólu
ntru
hodnotil čtyřiadvanezačali myslet na zadní
Kovona
cetiletého slovenského
vrátka. Uvědomili si to a hráli
fotbalistu, který do Karviné
dopředu, vytvářeli si šance, které
zamířil v létě z Prešova.
také proměnili,“ liboval si po zápaNyní čeká na karvinské fotbalisty
se spokojený trenér Jozef Weber.
další derby. V sobotu dopoledne
Aby také ne, když jeho tým vyhrál
přijede Opava. Oba týmy se potkaly
na půdě regionálního rivala 4:2.
na začátku září v národním poháru
Dvakrát se treﬁl Lukáš Budínský
a úspěšnější byli opavští fotbalisté,
a po jednom zásahu přidali Lubomír
kteří vyhráli na domácím hřišti těsně
Urgela a kapitán Pavel Eismann.
1:0. Jenže nadcházející souboj
Kaňkou na zápase bylo vyloučení
bude rozhodně důležitější! Derby
Václava Cverny po druhé žluté kartě.
nám v této sezoně jdou, tak snad ho
Karvinští tak posledních 20 minut
zvládneme i do třetice,“ uzavřel Jozef
dohrávali v oslabení, ale domácí stihWeber v narážce na srpnovou výhru
li pouze kosmeticky upravit gólem
v Třinci a samozřejmě tu aktuální
střídajícího Hykela. „Zbytečná, ale
ve Frýdku-Místku.
také přísná karta, protože jejich hráč
byl zády k bráně, navíc v rohu hřiště,“
Adam Januszek

zaběhl desítku za 35 minut a 59
vteřin. „Pro nás domácí to bylo
v rámci tréninku, ale pochopitelně
jsme měli motivaci Pavla porazit,
i když víme, že toto opravdu není
jeho trať. Všichni doufáme, že tradice toho závodu bude zachována.
Bylo by to super,“ řekl Polášek.

byl světový atlet, sprinter a havíJe strašně skromný, tady si zaběřovský rodák Pavel Maslák, tím
hl desítku, pobavil se s lidmi, vydruhým pak takřka osmdesátifotil se s nimi. Výhodou je, že
letý Jaroslav Gaman, ktetady má kořeny, protorý se účastní i ve svých
letech mnoha vytrvalostních závodů ne– ročník narození
jen v České republice.
nejstaršího účastník
Nejprve se postavil
a. Byl
i se svým pejskem (pejím Jaroslav Gam
an
ruánským naháčem
z Havířova.
zvaným Annie) k závodu

1935

„Po organizační stránce panuje spokojenost. S účastí to mohlo
být lepší, ale uvědomujeme si, že
jsme s akcí přišli na poslední chvíli. Vlastně jsme ji vymysleli někdy
koncem srpna. Pouze šestitýdenní propagace je málo, ale pomohla nám některá média a sociální
sítě. Do budoucna, pokud bychom
chtěli tradici této akce v Havířově
zachovat, a to bychom rozhodně chtěli, tak se musíme zamyslet, jak přilákat více lidí. Variant
je spousta. Oslovit školy nebo bě-

na 2 kilometry. Čas? 12 minut a 30 vteřin. Za další půlhodinu už stál na startu i desetikilometrové trati, kterou uběhl za 1 hodinu a 51 vteřin.

Adam Januszek

Běžecký veterán
„S běháním jsem začal před více
než třiceti lety tady v Havířově
na akci Pochod a běh plynárenská
dvacítka. Ta vydržela pouhých pět
let, já už takřka pětatřicet,“ usmíval se po absolvování dvou kilometrů Gaman, o osm let starší bratr viceprezidenta a sekretáře havířovského ragbyového klubu Karla
Gamana, a zároveň ukazoval prstem na své triko z bruselského maratonu, kterého se zúčastnil v magickém dni 10. 10. 2010.
„Před tímto pánem smekám.
Nevím, co víc k tomu říct,“ neměl slov Martin Kučera, který byl šťastný také za účast
Pavla Masláka, se kterým kdysi v Havířově začínal s atletikou.
„Pavel určitě přilákal spoustu lidí.

Stupně vítězů po závodě na 10 kilometrů. Zleva stříbrný Jan Polášek, vítěz Vít
Polášek a bronzový Jakub Zecha.

Sám Maslák měl před závodem
obavu, jestli to zvládne. „Chtěl
bych to uběhnout celé, jsem v očekávání,“ řekl. Za tři čtvrtě hodiny
bylo jasno, že to zvládl. „Běželo
se v dobrém tempu, takže nakonec dobré. Začal jsem volněji, ale
postupně jsem se do toho dostal.
Rád jsem přijel a podpořil dobrou
věc. Snad bude tradice Havířské
desítky zachována,“ podotkl halový mistr světa z tohoto roku v závodě na 400 metrů, který desetikilometrovou trať zaběhl v čase
42 minut a dvacet vteřin.

Výsledky Havířské desítky

Jaroslav Gaman běžel dvoukilometrovou trať se svou fenkou Annie.
že se v Havířově narodil,“ doplnil
Kučera.

Bratři na špici
Hlavní závod na deset kilometrů, který odstartoval až na pátý
pokus kvůli zaseknuté startovací pistoli, vyhrál Vít Polášek
před svým bratrem Janem a třetím Jakubem Zechou. Vít Polášek

FOTO: Milan Haluška

Velkého úspěchu dosáhla
děvčata SK Karviná. Dvě
výhry a jedna porážka jim
otevřely cestu do semifinále

Rozhodující byla sobotní výhra 5:2 nad polskou Osvětimí (v modrém).
dotkla za organizátory Denisa
Navrátilová. Do Karviné se sjely polská Osvětim, anglický
Bracknell a rakouská Vídeň. K vidění byla solidní podívaná a hokejoví příznivci si zcela jistě při-

Výsledky turnaje
Pátek 17. října: Osvětim – Vídeň 3:15, Karviná – Bracknell 6:1
Sobota 18. října: Vídeň – Bracknell 8:1, Karviná – Osvětim 5:2
Neděle 19. října: Bracknell – Osvětim 2:7, Karviná – Vídeň 1:7
Konečné pořadí: 1. Vídeň 9 (30:5), 2. Karviná 6 (12:10), 3. Osvětim 3
(12:22), 4. Bracknell 0 (4:21).

Lukáš Budínský (č. 23) je s Lubomírem Urgelou nejlepším karvinským střelcem.
Oba se treﬁli už pětkrát.

2 km muži:
1. Michal Broda (7.29)
2. Stanislav Siuda (7.36)
3. Filip Lukša (7.39)

šli na své. „Právě hráčky z rakouského hlavního města byly
papírovým favoritem, což nakonec i v praxi jasně potvrdily,“ podotkl kouč Štoudek s tím, že EHV
Sabres Wien, jak zní přesný název klubu, má ve svém středu dvě
Kanaďanky i jednu Američanku.
„Téměř žádné informace jsme
však neměli o anglickém celku
Bracknell. Poprvé jsem je viděl až
tady na rozbruslení,“ pokrčil rameny karvinský trenér. Ale moc
vrásek mu to nenadělalo, jelikož
jeho svěřenkyně anglické soupeř-

FRANTIŠEK BRŮNA – 70 LET

2 km ženy:
1. Ivana Zbořilová (8.06)
2. Zuzana Baronová (8.46)
3. Kateřina Šainarová (9.26)
10 km muži:
1. Vít Polášek (35.59)
2. Jan Polášek (36.13)
3. Jakub Zecha (36.50)
10 km ženy:
1. Ivana Zbořilová (42.53)
2. Kateřina Fejková (50.05)
3. Alexandra Salamonová (52.47)

Hokejistky Karviné pořádaly Ligu mistrů a postoupily!

KARVINÁ – Liga mistrů v Karviné!
Že to zní bláznivě? Ale vůbec ne.
Od pátku 17. do neděle 19. října proběhla na zimním stadionu
STARS jedna ze čtyř skupin ženské hokejové Ligy mistrů IIHF!
Právo účasti v této soutěži si tým
trenéra Josefa Štoudka vybojoval
ziskem mistrovského titulu.
„Bylo to vůbec poprvé, co se
v Karviné hrála Liga mistrů.
Organizačně to bylo hodně náročné, ale stálo to za to,“ po-

FOTO: MFK Frýdek-Místek

Hlavní ozdobou byl sprinter Pavel Maslák (uprostřed ve žluté bundě s číslem 1).

ky „sfoukly“ 6:1.
Co se nepovedlo v minulé sezoně na Slovensku, vyšlo dokonale v domácím prostředí – postup mezi úzkou elitu. „Těžili jsme
z toho, že se od této sezony změnil
postupový klíč. Kromě vítězů čtyř
skupin postoupily dál i tři nejlepší týmy na druhých místech. My
jsme už před zápasem s Vídní věděli výsledek z další skupiny, kde
nám pomohl dánský Herlev hladkou výhrou nad Oslem. Ale rozpoložení holek to před závěrečným
utkáním neovlivnilo. Vídeň jasně
potvrdila roli největšího favorita,“
uznal Štoudek.
Postup je každopádně úspěchem
nejen
karvinského,
ale celého ženského hokeje.
Semifinálové turnaje se budou
hrát v termínu od 5. do 7. prosince v ruském Nižním Novgorodu,
švýcarském Luganu a švédském
Linköpingu. „Bude to extrémně
těžké, v semifinále není slabých
týmů. Ale chceme uspět,“ hlásila odhodlaně kapitánka Renáta
Kytková.
Adam Januszek

FOTO: archiv Oldřich Horák

„Není úplně špatné si
říct, že na první čtvrtce
jsem předběhl Pavla
Masláka,“ usmíval
se v cíli vítěz nultého
ročníku Havířské
desítky Vít Polášek.

FOTO: Adam Januszek

HAVÍŘOV – Nultý ročník Havířské
desítky, v jejímž rámci se závodilo
i na dva kilometry, přilákal na atletický ovál Slavie Havířov třetí říjnovou sobotu zhruba šedesátku běžců z různých oddílů, ale
i širokou veřejnost. Organizátory
této akce s dobročinným pozadím (běžci svou účastí zároveň
podpořili havířovské boccisty)
byl Handicap sport club Havířov
společně s triatlonovým SK Fuga
Team. Co je to vůbec boccia? Jde
o upravenou verzi rekreační hry
pétanque určenou pro vozíčkáře.

František Brůna střílí na branku Prešova. Psala se 70. léta minulého století.

KARVINÁ − Házenkářská ikona
uplynulého století, jež momentálně
žije ve Vlašimi, oslavila v pondělí
13. října významné životní jubileum.
Tento znamenitý házenkář dosáhl
v dresu Karviné i národního týmu
značných úspěchů. V roce 1962 se
dostal s Karvinou do I. ligy a v letech
1968 a 1972 s ní oslavil mistrovské
tituly. Navíc ve švédském Västeras
v roce 1967 získal s národním týmem zlaté medaile po ﬁnálové výhře
nad Dánskem. Stříbro pak má ve své
sbírce z OH v Mnichově. Nejen celá
karvinská házenkářská obec přeje
tomuto skvělému házenkáři hodně
zdraví a posílá velké gratulace!
Radost musí mít František Brůna
i ze svých následovníků. Ti totiž
dokázali naposledy vyhrát 33:26
v Přerově a už se těší na nedělní
dopolední duel proti KP Brno
(26. 10. v 10.30 hodin).
aja

Kam za sportem
Karviná – fotbal
Po domácí porážce od pražské
Sparty čeká na ligový dorost MFK
OKD zápas proti druhému slavnému pražskému „S“ – Slavii. Utkání
se uskuteční ve středu 29. října
od 14 hodin na Bažantnici.
Karviná – házená
Doslova nabitá poslední říjnová
neděle je před celým házenkářským oddílem HCB OKD. Všechno
začne dopoledním utkáním
(v 10.30) A-týmu v extraligovém
zápase proti KP Brno. Následovat
bude utkání juniorky proti Dvoru
Králové (13.00) a za další dvě
hodiny duel mladších dorostenců
proti stejnému soupeři. Celá
házenkářská neděle pak vyvrcholí
v 17 hodin utkáním staršího dorostu proti KP Brno.
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Orlová – fotbal
Orlovští fotbalisté před čtrnácti
dny zlomili proti HFK Olomouc
neúspěšnou sérii, kdy šest zápasů
nedokázali zvítězit. Minulý týden
však bohužel dostali čtyři góly
na trávníku béčka olomoucké
Sigmy. Reparát mohou složit proti
dalšímu béčku. V sobotu 25 října
přivítají na svém hřišti od 14.30
hodin rezervu Slovácka.
Havířov – hokej
Havířovský AZet má před sebou
další dva domácí zápasy. Nejprve
v sobotu 25. října od 17 hodin
změří síly s kladenskými Rytíři
a ihned v pondělí hraje v Kadani.
Náročný los a cestování, kdy během pěti dnů odehraje tři utkání,
zakončí ve středu od 18 hodin
aja
proti Mostu.
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