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DNES V HORNÍKU
Zaji‰Èují i bezpeãnost
KARVINÁ Podniková laboratoﬁ
odboru ﬁízení a kontroly jakosti
Dolu Darkov se nezab˘vá pouze
kontrolou jakosti paliv. Kromû stanovení hodnot jednotliv˘ch parametrÛ odbytov˘ch druhÛ uhlí sleduje také parametry pracovních
podmínek v dole.
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Hornické slavnosti a The Sweet!
Na Landeku bude zábava pro celou rodinu: Rottrová, Ostravak i atrakce

Nové pracovní pomÛcky
OSTRAVA Spoleãnost OKD od leto‰ního roku poãítá s nasazením
mnoh˘ch nov˘ch ochrann˘ch prostﬁedkÛ. Dûje se tak v rámci programu zv˘‰ení bezpeãnosti práce v dolech. O co konkrétnû jde?
str. 3

Jak pracují sochaﬁi?
OSTRAVA 4. bienále mezinárodního sochaﬁského sympozia Landek 08 zaãne v pátek 15. srpna.
Sochaﬁi budou tvoﬁit v Hornickém
muzeu OKD pod Landekem a
odborná i laická veﬁejnost je mÛÏe
po celou dobu sledovat.
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Hlídejte si tlusté stﬁevo
KARVINÁ Pokud jde o nemoci
Ïaludku, slinivky bﬁi‰ní, tlustého
nebo tenkého stﬁeva, nejsou na
tom havíﬁi o nic hÛﬁ neÏ ostatní
populace. DÛvod k jásání to ale
urãitû není.
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Dûti z Barborky v Anglii
OSTRAVA/BRIGHTON
(vs)
Obãanské sdruÏení svatá Barbora
letos zaplatilo tﬁem sleãnám a jednomu mladíkovi ãtyﬁt˘denní jazykov˘ kurz v Anglii. Vrátili se plni
skvûl˘ch dojmÛ.
str. 7

Fotbal poprvé doma
KARVINÁ Na novû zrekonstruovaném stadionu se v sobotu 9.
srpna od 17.00 hodin utká druholigov˘ t˘m MFK OKD Karviná s
HFK Olomouc. Hlavním sponzorem karvinského klubu je OKD.
Pﬁijìte na první domácí soutûÏní
zápas hornického t˘mu.
str. 12

OSTRAVA Na zaãátku srpna hráli
v Norsku, zítra (8. 8.) vystupují
v Moskvû, následují tﬁi koncerty ve
Velké Británii. A pak – v sobotu 30.
srpna – zahrají na Hornick˘ch slavnostech OKD v Ostravû na Landeku! Legendární The Sweet budou
hlavní hvûzdou leto‰ního svátku
horníkÛ i v‰ech jejich pﬁátel.
Desítky svûtov˘ch hitÛ, pﬁední
pﬁíãky hitparád, statisíce fanou‰kÛ
po celém svûtû – to v‰e mají na svûdomí „swíti“, legendární glam-rocková formace, která patﬁila hlavnû
v 70. letech k nejvût‰ím hvûzdám
svûtové hudební scény. Teì se vracejí do âeska, kde kromû vystoupení v Ostravû zahrají v ﬁíjnu v Liberci a Kunovicích. Tam ale bude stát
vstupenka 550 korun, zato na Hornick˘ch slavnostech OKD (dﬁíve
Den horníkÛ) budou k vidûní a sly-

‰ení za 90 Kã (pro zamûstnance
OKD za padesát). A k tomu je‰tû
spousta dal‰ích kapel, divadel a
vÛbec zábavy pro celou rodinu.
Na hlavní scénû uvedou moderátoﬁi Ale‰ Háma a Jakub Wehrenberg napﬁíklad populární revivalo-

pro dûti i pro dospûlé ãi akrobatick˘ pﬁejezd loutky Saltimbanga
z tûÏní vûÏe k divákÛm. Tﬁe‰niãkou
na dortu bude divadelní pﬁedstavení Ostravak Ostravski v ¤etízkové
koupelnû v podání hercÛ Divadla
loutek.

Hornické slavnosti OKD pﬁinesou v leto‰ním roce
na nûkolika scénách zábavu pro v‰echny generace.
vou skupinu The Backwards, ‰umperské „Radeãky“ nebo Marii
Rottrovou. Druhá scéna bude patﬁit hlavnû dûtem – uvidí na ní
pohádky, sokolníky i kejklíﬁe PÛpu,
kter˘ je nauãí Ïonglovat, jezdit na
jednokolce nebo chodit na chÛdách. Areál muzea se promûní ve
velkou zónu plnou zábavy – nebude v ní chybût Beer Arena, atrakce

Tradiãní „Den horníkÛ“ letos
zmûní název na „Hornické slavnosti OKD“ – rádi historick˘ areál
Hornického muzea i ná‰ program
ukáÏeme v‰em lidem z Ostravska a
Karvinska (i odjinud), i kdyÏ zrovna nepracují pod zemí.
Kromû zábavného programu
pﬁedstaví OKD na slavnostech také
své spoleãensky prospû‰né aktivity –

Nadaci OKD a Obãanské sdruÏení
svatá Barbora. Nadace chystá kromû
soutûÏí pro dûti hlavnû slavnostní
symbolické pﬁedání ‰ekÛ zástupcÛm
organizací, které uspûly v prvním
grantovém kole. V˘bor Barborky
pﬁipravuje tradiãní pekaﬁskou soutûÏ
„Oslaìte Ïivot dûtem“ a rotopedov˘
„Memoriál svaté Barbory na rotopedech po dolech OKD“. V˘tûÏek
z obou akcí umoÏní Barborce podpoﬁit dal‰í aktivity dûtí, kter˘m pﬁi
práci v dole zemﬁel táta.
Dal‰í zmûna se t˘ká termínu –
program na Landeku je pﬁipraven
na poslední prázdninovou sobotu,
zatímco Dny horníkÛ jednotliv˘ch
‰achet budou aÏ o t˘den pozdûji. A
to je mimoﬁádná v˘zva, jak si uÏít
obojí. Podrobnûj‰í informace
najdete v dal‰ích srpnov˘ch ãíslech
Horníka.
Vladislav Sobol

Bezpeãí havíﬁÛ je tím nejdÛleÏitûj‰ím
Vedení OKD se soustﬁeìuje na modernizace dÛlní technologie i ochrann˘ch pracovních prostﬁedkÛ

Nová bavlnûná trika a pohodlné fáraãky s odrazov˘mi ná‰ivkami zviditelní horníky v ‰eru podzemí a
FOTO: Radek Luk‰a
zv˘‰í i jejich bezpeãnost.

OSTRAVA Nejen osm miliard
korun investovan˘ch v prÛbûhu
dvou let v rámci programu POP
2010 do nejmodernûj‰ích dob˘vacích a razicích technologií, ale
dal‰í pÛlmiliarda na nákup nov˘ch
ochrann˘ch pracovních prostﬁedkÛ pro horníky. To je rozhodnutí
dÛlní spoleãnosti OKD, které
potvrzuje její postavení mezi pﬁedními, dobﬁe veden˘mi, prosperujícími a perspektivními firmami ve
stﬁední Evropû.
Modernizace ochrann˘ch pracovních prostﬁedkÛ je souãástí
programu zv˘‰ení bezpeãnosti
v dolech, kter˘ firma spustila
zaãátkem roku. Ne Ïe by souãasné
vybavení horníkÛ bylo nefunkãní,
ale nové prostﬁedky vãetnû obleãení vyuÏívají nejmodernûj‰í tech-

nologie, jsou pohodlnûj‰í, lépe se
ovládají. Tak napﬁ. nová „módní
kolekce“ obleãení horníkÛ se
bude skládat z bavlnûn˘ch zelen˘ch trik s velk˘m reflexním pruhem a logem OKD a nov˘ch
pohodln˘ch fáraãek s odrazov˘mi
ná‰ivkami. K tomu pﬁibudou
pohodlné a odolné goretexové
boty, v˘konnûj‰í a pﬁitom men‰í,
lehãí lampy a také moderní sebezáchranné pﬁístroje.
Navíc tûÏaﬁi vynakládají dal‰í
peníze na budování klimatizací,
vysoce úãinn˘ch systémÛ odprá‰ení a také na pro‰kolování sv˘ch
zamûstnancÛ. Hlavním smyslem
v‰ech tûchto opatﬁení je zv˘‰ení
bezpeãnosti a zlep‰ení pracovních
podmínek horníkÛ.
Josef Lys
Více na stranû 3
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
moc ráda bych
chtûla podûkovat
Obãanskému
sdruÏení
svatá
Barbora i v‰em,
kdo tomuto sdruÏení pomáhají, za
umoÏnûní jazykového kurzu v Anglii. Jazykov˘ kurz
a vÛbec cel˘ pobyt v Anglii byl pro
mû neuvûﬁitelnû skvûlou zku‰eností a hlavnû moÏností, jak zlep‰it
svou angliãtinu. Tento mûsíãní kurz
mi dal tolik, co roãní studium anglického jazyka na ãesk˘ch ‰kolách.
âtyﬁt˘denní kurz angliãtiny jsem
absolvovala se tﬁemi dal‰ími dûtmi
z Barborky a na závûr jsme v‰ichni
podle stupnû sv˘ch znalostí obdrÏeli certifikát o studiu.
Anglie je velmi zajímavá zemû.
Díky tomu, Ïe jsem bydlela pﬁímo
v anglické rodinû, jsem mûla moÏnost poznat jejich stravovací návyky, kulturní Ïivot, památky a v‰e
ostatní, co se Anglie t˘ãe, a to díky
Va‰í podpoﬁe, za kterou Vám moc a
moc dûkuji.
Díky studiu na této ‰kole, kde
studují dûti z celého svûta, jsem
mûla moÏnost poznat i jiné národnosti, jejich zvyky, kulturu i jazyk. O
víkendu jsme poznávali anglickou
architekturu a nav‰tívili jsme spoleãnû s dûtmi z Barbory hlavní
mûsto Anglie – Lond˘n. Vidûli jsme
proslul˘ Big Ben, Parlament, Buckinghamsk˘ palác, London Eye,
Traffalgar Square, znám˘ most
Tower Bridge, hrad Tower, Westminster Abey, St. Paul Cathedrale a
jiné v˘znamné stavby Lond˘na.
V Brightonu, coÏ je pﬁímoﬁské
mûsto, kde jsme bydleli a nav‰tûvovali ‰kolu s názvem GEOS English
Academy, byla také spousta moÏností a v˘letÛ, jak trávit svÛj voln˘
ãas. Nav‰tívili jsme Palác Royal
Pavillion, pﬁístav Marina, známé
molo na moﬁi, kde je spousta atrakcí pro dûti, kolotoãÛ Brighton Piere
a spoustu dal‰ích krásn˘ch míst a to
jen díky Va‰í podpoﬁe. Je‰tû jednou
bych chtûla podûkovat v‰em, kteﬁí
nás podporují, a to nejen pracovníkÛm Obãanského sdruÏení svatá
Barbora, ale také v‰em, kteﬁí jakkoli podporují sv˘mi moÏnostmi
toto sdruÏení.
S podûkováním
Hana Jarochová
(Více o pobytu v Anglii na str. 7)
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Pﬁivádûjí si své parÈáky
Chlapi uÏ mají dost nejistoty a nízk˘ch v˘dûlkÛ, hlásí se proto na ‰achty
KARVINÁ Funguje to. Do hornictví se opût hrne nová krev. Na ‰achty se hlásí stovky zájemcÛ. Ti v‰ichni chtûjí kopat uhlí, razit dÛlní
chodby, budovat a plenit poruby.
Co takov˘ zájem o práci v podzemí
OKD zpÛsobilo?
„Zafungovala na‰e nová náborová kampaÀ,“ pochvaluje si manaÏer pro lidské zdroje Dolu Karviná

„UÏ jsem mûl dost té nejistoty,
zda mi zamûstnavatel vyplatí mzdu
ve stanoveném termínu, nebo jen
její ãást a zbytek snad nûkdy
pozdûji,“ zdÛvodÀoval svÛj zájem o
práci na ‰achtû jeden ze zájemcÛ.
„Dûlat nûkde za dvanáct, patnáct
tisíc hrubého a navíc Ïít s vûdomím,
Ïe po sezonû mÛÏu dostat padáka,
je pro chlapa, kter˘ se chce starat o

Vsadili na jistotu a serióznost, dobré pracovní
podmínky, nadstandardní mzdu i dal‰í v˘hody.
Stanislav Chobot. „Díky ní se lidé
na úﬁadech práce, ale také jinde
prostﬁednictvím letákÛ a t˘deníku
Horník dovûdûli o podmínkách a
v˘hodách práce v OKD. A jak je
vidût, zaujalo je to natolik, Ïe
k nám dennû pﬁicházejí, zajímají se
o podrobnosti, podepisují pracovní
smlouvy.“

rodinu, stra‰nû deprimující,“ pﬁidal
se dal‰í adept hornictví.
Ti a také ostatní vsadili na jistotu, serióznost, dobré pracovní podmínky, nadstandardní mzdu, dal‰í
sociální v˘hody. VÏdyÈ jen málokter˘ prÛmyslov˘ podnik se mÛÏe
pochlubit prÛmûrn˘m mûsíãním
v˘dûlkem pﬁes 29 tisíc korun,

Budoucí horníci procházejí vstupním tﬁídenním ‰kolením, po kterém budou zaﬁazeni do adaptaãního procesu. Bûhem nûho absolvují pﬁíslu‰nou rekvalifikaci.
dvûma t˘dny dovolené navíc, pﬁíspûvkem na penzijní pﬁipoji‰tûní aÏ
6600 Kã roãnû, moÏností pﬁidûlení
bytu, svaãinami, polévkami, zaji‰tûním pitného reÏimu zdarma a dal‰ími zamûstnaneck˘mi v˘hodami.

ho nového zamûstnance zdarma
komplexnû za‰kolíme. Podmínkou
pﬁijetí je jeho dobr˘ zdravotní stav,
kter˘ musí b˘t potvrzen lékaﬁi Karvinské hornické nemocnice.
DÛl Karviná pﬁijal od zaãátku

OKD nabízí aktuálnû pﬁedev‰ím profese horník,
horník-dûlník, dÛlní zámeãník a dÛlní elektrikáﬁ.

Specialista pro trénink a adaptaci Vladimír TomaÀa ze Vzdûlávacího stﬁediska Dolu Karviná, závod Lazy, má v tûchto mûsících práce
více neÏ kdykoliv pﬁedtím.

A kdyÏ si k tomu ãlovûk pﬁipoãte
náborov˘ pﬁíspûvek, kter˘ se mÛÏe
po roce práce nováãka vy‰plhat aÏ
na 20 000 korun, pak mnozí o dres
OKD opravdu hodnû stojí.
Do náborové kampanû se zapojují i souãasní havíﬁi. Ti pod sloganem „Pﬁiveì si svého parÈáka“
nabízejí práci na ‰achtû sv˘m
kamarádÛm a znám˘m. Za „pﬁivedení“ kvalifikovaného horníka má
zamûstnanec OKD nárok na odmûnu 5000 Kã, za nekvalifikovaného
pak 3000 Kã.
„Nabízíme pﬁedev‰ím profese
horník,
horník-dûlník,
dÛlní
zámeãník a dÛlní elektrikáﬁ,“ pﬁipomíná Stanislav Chobot. „KaÏdé-

roku 140 nov˘ch zamûstnancÛ, pﬁiãemÏ jen v ãervenci to byly ãtyﬁi
desítky. Chlapi pﬁivykli na ãtyﬁsmûnn˘ provoz, nerovnomûrnou
pracovní dobu, nároãnou práci, ale
také na slu‰n˘ stabilní v˘dûlek a
velice solidní sociální zázemí, vãetnû v˘hod vypl˘vajících z kolektivní
smlouvy. Vûdí, Ïe dobﬁe pracovat
se jim v OKD vyplatí, mají dobrou
perspektivu. Firma investuje do
nov˘ch dÛlních technologií, bezpeãnostních opatﬁení i ochrann˘ch
pomÛcek. Teì jen záleÏí na pracovní morálce a individuální dovednosti, kam to havíﬁ profesnû na
‰achtû dotáhne.
TEXT A FOTO: Josef Lys

Zaji‰Èují i bezpeãnost v dole
Podniková laboratoﬁ nezkoumá pouze kvalitu uhlí, sleduje také stav ovzdu‰í a vody
KARVINÁ Podniková laboratoﬁ
odboru ﬁízení a kontroly jakosti
(O¤KJ) Dolu Darkov se nezab˘vá
pouze kontrolou jakosti paliv, jak
by se mohlo zdát z jejího názvu.
Kromû stanovení hodnot jednotliv˘ch parametrÛ odbytov˘ch druhÛ

uhlí, tj. obsah popela, analytické
vody, prchavé hoﬁlaviny, indexu
puchnutí, dilatace, spalného tepla
(pro v˘poãet v˘hﬁevnosti), síry a
fosforu ve vzorku paliva, sleduje
parametry pracovních podmínek
v dole.

Plynov˘ chromatograf v laboratoﬁi Dolu Darkov.

FOTO: Radek Luk‰a

V akreditované laboratoﬁi pra‰nosti její zamûstnanci mûﬁí koncentraci polétavého prachu v pracovním ovzdu‰í. Ta je rozhodujícím faktorem pro stanovení kategorie a tﬁídy rizika pra‰nosti pro
vyhodnocení nejvy‰‰í pﬁípustné
expozice (NPE) jako preventivního opatﬁení proti vzniku chorob
z povolání zaprá‰ením plic.
Dal‰ím pracovi‰tûm, které je
z hygienického hlediska nepostradatelné pro zdraví, je laboratoﬁ
v úpravnû vody, kde se sleduje
kvalita koupelové vody. Pﬁi sebemen‰ím pﬁekroãení stanoven˘ch
limitÛ se kontroluje jejich chemická úprava.
Tyto rozbory v‰ak nejsou jedinou analytickou ãinností v laboratoﬁe O¤KJ. Jak jiÏ bylo uvedeno,
její ãinnost je zamûﬁena i na bezpeãnost v dole z hlediska dÛlního
ovzdu‰í. Jeho stav je sledován
v plynové laboratoﬁi, kde se kromû
základních parametrÛ (kyslík, oxid
uhliãit˘, oxid uhelnat˘ a metan),

které ovlivÀují zdraví
ãlovûka, urãují na
speciálním pﬁístroji –
plynovém chromatografu – i nenasycené
uhlovodíky v ﬁádu
desetitisícin procenta
(ppm). Jejich v˘skyt
v dole pﬁi dané koncentraci je indikátorem nebezpeãí samovznícení uhlí, coÏ je
dÛleÏité pro bezpeãnost práce a ochranu Vzorkovnice plynového chromatografu.
zdraví na‰ich horníkÛ.
Její ãinnost je úzce spjata se
Souãasné plynové chromatografy jsou ﬁízeny poãítaãi a celá závodní báÀskou záchrannou staanal˘za i její vyhodnocení je pro- nicí (ZBZS) na jednotliv˘ch závovádûna pomocí mikroprocesorÛ. dech, kam se hlásí v˘sledky stanoAnalyzátory ovzdu‰í mají prvoﬁa- vení rozborÛ, na jejichÏ základû
dé postavení v analytické kontrole. v pﬁípadû pﬁekroãení povolen˘ch
Pro laboratoﬁ na Darkovû byl v koncentrací plynÛ se vyhla‰uje
loÀském roce zakoupen dal‰í „ply- pohotovost. V takov˘ch pﬁípadech
Àák“ , ãímÏ se kompletnû doplnilo pak laboratoﬁ pracuje nepﬁetrÏitû.
pﬁístrojové vybavení jednoho
Marta Milchová,
z nejdÛleÏitûj‰ích pracovi‰È podnivedoucí laboratoﬁe O¤KJ
kové laboratoﬁe.
DÛl Darkov
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Nové ochranné pracovní prostﬁedky v OKD
V tûÏební spoleãnosti OKD se od leto‰ního roku poãítá
s nasazením následujících nov˘ch ochrann˘ch prostﬁedkÛ:

4. Indikaãní a detekãní
pﬁístroj na CH4 – Signál 5

1. Osobní svítidlo T 1005.1

Tento pﬁístroj byl po 50 ks dodán
na Doly Paskov a Karviná-Lazy.
Dal‰ích 150 kusÛ bude obmûnûno v záﬁí 2008.
Obmûna metanomûrÛ Signál 5
za staré Signal 2 bude provedena do
12/2008, celkov˘ poãet bude 400 ks.

Lazy. Ovûﬁovací provoz bude
ukonãen 30. 9. 2008.
Do konce roku se pﬁedpokládá
nasazení 1000 ks tûchto osobních svítidel. Celková v˘mûna je v plánu do
konce roku 2010 (celkem 17 000 ks).
Rozmûry – 12x2x10 cm, váha 0,8
kg (zhruba o 70 procent men‰í neÏ
pÛvodní typ, o kilogram lehãí).

6. Nová pracovní obuv
Ve spoleãnosti OKD se nyní testuje pût typÛ nové pracovní obuvi.
Vyhodnocení nov˘ch typÛ pracovní obuvi bude provedeno v srpnu
2008 a zároveÀ bude rozhodnuto o
nakoupení nejvhodnûj‰ího typu.
Celkem se poãítá s nákupem 20
tisíc párÛ obuvi do roku 2010.

2. Svítidlo K 07

(Nové svítidlo s led diodou,
ãlánkem NiMh, pasivní anténou a
reflexním kabelem.)
V 07/2008 bylo poﬁízeno 100 ks
tûchto svítidel. 50 ks dáno na ovûﬁovací tﬁímûsíãní provoz na DÛl
Paskov a 50 ks na DÛl Karviná –

Toto nové svítidlo K 07 (s bezúdrÏbov˘m akumulátorem a led diodou), které se bude pouÏívat pro
dÛlní vlaky, dopravu v˘bu‰in a zmáhání, nahradí staré svítidlo K 96.
Momentálnû je nasazeno 180 ks
tûchto nov˘ch svítidel na Dolech –
Lazy, Paskov a Darkov 3.
V˘mûna nov˘ch svítidel za stará
v poãtu 500 ks bude provedena do
30. 9. 2008.

3. Indikaãní a detekãní
pﬁístroj – Dráger X-am 5000
Dosud nakoupeno 160 ks pﬁístrojÛ X-am 5000.

7. Fáraãky s odrazov˘mi
ná‰ivkami
Tyto indikaãní a detekãní pﬁístroje pro ãelby (CO, CO2, CH4,
NOx) a pro poruby (CO, CO2,
CH4) byly po kapacitních zkou‰kách baterií, kalibrací ãidel, nastavení alarmních mezí, pﬁípravû
návodÛ a za‰kolení obsluhy pﬁedány do provozu v prÛbûhu ãervence
2008.
Po provozním odzkou‰ení X-am
5000 bude do 12/08 rozhodnuto o
nákupu dal‰ích 1000 ks pﬁístrojÛ.

5. Sebezáchranné pﬁístroje
V souãasném období probíhají
zkou‰ky na Státní zku‰ebnû dle
âSN EN 13794.
Po projednání a konzultaci na
âBÚ v Praze bude rozhodnuto o
definitivním poãtu tﬁiceti nebo
‰edesátiminutov˘ch pﬁístrojÛ.
V˘mûna pﬁístrojÛ bude zahájena
od ledna 2009.

Do listopadu 2008 bude probíhat provozní odzkou‰ení.
Do roku 2010 se plánuje nákup
22 000 nov˘ch fáraãek. Se zahájením dodávek se poãítá uÏ letos.

8. Triãka
Zku‰ební vzorek triãek s reflexní znaãkou jiÏ byl pﬁedán na jednotlivé ‰achty k odzkou‰ení.
Po provozních testech bude
v záﬁí 2008 rozhodnuto nákupu,
celkem se bûhem dvou let plánuje
nákup 135 000 triãek.

Na nebezpeãn˘ plyn upozorní 90 decibelÛ
OSTRAVA Pro pracovníky THZ
na v‰ech ‰achtách na‰eho revíru je
pﬁipraveno nafasování 160 nov˘ch
„osobních analyzátorÛ“ neboli
mûﬁiãÛ Dräger X-am 5000. Pﬁístroje se zelen˘m ‰títkem slouÏí ke hlídání koncentrací ãtyﬁ plynÛ – meta-

nu (CH4), kysliãníku uhelnatého
(CO), kysliãníku uhliãitého (CO2)
a kysliãníkÛ dusíku (NOx) – a
pÛjdou do provozÛ pﬁíprav. Ostatní
bez zvlá‰tního oznaãení jsou ke sledování jen tﬁí látek (mimo NOx) a
patﬁí do rubání.

„Jsou to malé pﬁístroje urãené
ke stálému sledování koncentrace
plynÛ v dÛlním ovzdu‰í. Nosí se
pﬁipevnûné klipsem k odûvu. Pﬁi
pﬁekroãení povolené meze dávají
svûteln˘ a zvukov˘ signál spojen˘
s vibracemi. Mûﬁení jednotliv˘ch
plynÛ provádûjí nezávisle na
sobû,“ informovali na Hlavní báÀské záchranné sluÏbû (HBZS)
v Ostravû-Radvanicích. Tam
novinku oÏivili pomocí speciálního
programu v poãítaãi, nabili a
dÛkladnû ji pﬁed pouÏitím na ‰achtû otestovali.

Pﬁístroje Dräger X-am 5000
jsou nároãné podmínky v rozsahu
teplot od – 20 °C do 50 °C (pﬁi pouÏití NIMH ãlánkÛ do 40 °C). VáÏí
pﬁibliÏnû ãtvrt kilogramu, jejich
rozmûry jsou 130 x 48 x 44 milimetrÛ – tedy nûco jako ovládaãe televize ãi star‰í typy mobilÛ. Dobu provozu mají za normálních podmínek
maximálnû dvanáctihodinovou.
V pﬁípadû nebezpeãí varují alarmem aÏ o hlasitosti 90 decibelÛ ve
vzdálenosti 30 cm od mûﬁiãe. Tyto
signály mají dva odli‰né rytmy.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

Dräger X-am 5000
Záchranáﬁ oÏivuje pﬁístroje Dräger X-am 5000 pomocí poãítaãe.

• CH4: rozsah mûﬁení 0 – 100 %, alarm A1 pﬁi 1 %, alarm A2 pﬁi 1,5 %
• CO: rozsah mûﬁení 0 – 200 ppm, alarm A1 pﬁi 30 ppm, alarm A2 pﬁi
130 ppm
• CO2: rozsah mûﬁení 0 – 5 %, alarm A1 pﬁi 1 %, alarm A2 pﬁi 1,5 %
• NOx: rozsah mûﬁení 0 – 50 ppm, alarm A1 pﬁi 5 ppm, alarm A2 pﬁi 7,6 ppm

Nové mûﬁiãe na centále HBZS.

Nová ,móda’ na ‰achtu? Lehká a spolehlivá!
DARKOV Mohli by havíﬁi zahanbit Ïeny v otázce
odívání? Po náv‰tûvû u
jámy Dolu Darkov lze
smûle konstatovat, Ïe ano!
¤eã se totiÏ toãila kolem
vûcí, ve kter˘ch a se kter˘mi sfárají a budou pracovat. VÏdyÈ jde o bezpeãnost a pohodlí. Zajímali
jsme se, co oãekávají od
nov˘ch pracovních pomÛcek, na jejichÏ poﬁízení
chce dát v brzké dobû spoleãnost OKD velké peníze.

Jan BdÏoch (54), prachomûﬁiã, Havíﬁov:
Tû‰ím se
na to. Hlavnû na lehãí a
bezpeãnûj‰í
boty, ideální
budou
ty
s vyztuÏenou ‰piãkou
na ochranu nártu a prstÛ u
nohy. Triãka jsem vidûl, ale
nemÛÏu soudit. Potﬁebovali
bychom takové, co sají pot,
nûco jako jsou ta na cyklistiku. Bez poﬁádného vyzkou‰ení to ale bude na h…

Bﬁetislav ·arovsk˘ (44),
zámeãník LZH, Karviná:
J e ‰ t û
jsem
nic
z toho konkrétnû nevidûl,
takÏe
nevím, co na
to ﬁíci. Jak to
bude lep‰í,
tak hned sem s tím! Chtûli
bychom lehãí masky, s tûmi
star˘mi se ãlovûk musí sm˘kat. PﬁekáÏejí nám pﬁi práci,
staly se pﬁípady, kdy je nûkdo
odloÏil a zapomnûl. Ko‰ile?
V tûch se zbyteãnû potí‰.

Miroslav Warmus (44),
revírník pﬁíprav, VûﬁÀovice:
My revírníci se dole
h o d n û
nachodíme,
tím pádem je
naprosto
jasné,
co
bych si pﬁál.
Vûci co nejlehãí! Potﬁebuji mít
usnadnûn˘ pohyb v nároãn˘ch podmínkách. Zaslechl
jsem nûco o dûlání zkou‰ek na
nové interferometry, men‰í a
ménû váÏící pﬁístroje. Triãka
budou taky fajná.

Jaromír ·ãerba (51), elektrikáﬁ pﬁíprav, âesk˘ Tû‰ín:
L e h ã í
obuv, lehãí
masky, lehãí
lampy, lehãí
svaãiny…
To poslední
doufám, Ïe
ne! Ostatní
bychom ale potﬁebovali,
pﬁece tu nebudeme robit
vybavení jak pﬁed tﬁiceti lety.
Bude to prospû‰ná vûc, ale
v‰ecko tﬁeba dÛkladnû
vyzkou‰et, abychom z toho
nemûli ‰kodu, ale uÏitek.

Petr Kri‰ica (48), dÛlní
doprava, âesk˘ Tû‰ín:
AÈ se do
toho poﬁádnû investuje.
Více triãek,
v ko‰ilích se
nedá chodit.
Lep‰í boty –
ty staré, to si
nafasuje‰ devítku a za chvíli
se ti prodlouÏí na jedenáctky. Teì se mi protáhl i
ﬁemen, o dobr˘ch deset
ãísel. TakÏe to chce na dolu
urãitû modernûj‰í pomÛcky.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a
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Za branami OKD

Chcete vidût, jak pracují sochaﬁi?
Úãastníci sochaﬁského sympozia budou fárat na âSM. Martin Kuchaﬁ se uÏ tû‰í.
OSTRAVA UÏ v pátek 15. srpna,
zaãne 4. bienále mezinárodního
sochaﬁského sympozia Landek 08.
Nejen pro milovníky umûní to bude
v˘jimeãná pﬁíleÏitost vidût po dobu
jednoho mûsíce umûlce svûtového
formátu pﬁímo pﬁi práci. Jak ﬁíká
hlavní organizátor akce, ostravsk˘
sochaﬁ Martin Kuchaﬁ, to je totiÏ
hlavní smysl akce. „Sochaﬁi tvoﬁí
pod ‰ir˘m nebem a odborná i laická
veﬁejnost je mÛÏe po celou dobu
sledovat,“ vysvûtlil pro Horníka.
„Je to cesta, jak popularizovat
umûní a pﬁiblíÏit ho lidem.“

rÛzn˘ch sochaﬁsk˘ch sympoziích
v zahraniãí, ale takové podmínky
jen tak nenajdete.
V prÛbûhu minul˘ch bienále jste
fárali do dolÛ OKD. Chystáte se
pod zem i letos?

Kde se vÛbec zrodila my‰lenka
uspoﬁádat sochaﬁské sympozium
v Ostravû?
Sochaﬁská sympozia zaãali po II.
svûtové válce poﬁádat Nûmci a
Raku‰ané. Stranou nezÛstalo ani
tehdej‰í âeskoslovensko a Ostrava.
Do 70. let minulého století tu poﬁádaly „Ïelezná“ sympozia Ïelezárny
Vítkovice. V roce 2002 jsme se rozhodli navázat na tyto tradice a
uspoﬁádat sympozium na Landeku.
Jako téma jsme ale zvolili kámen.
Na toto první bienále pﬁijel i jeden
ze zakladatelÛ nûmecko-rakousk˘ch sympozií, v té dobû 76let˘
nûmeck˘ sochaﬁ Erich Reischke.

Ostravsk˘ sochaﬁ Martin Kuchaﬁ, hlavní organizátor sympozia.
Bylo to moc hezké a takové symbolické. Jsme rádi, Ïe se za tûch nûkolik let sympozia dostala do povûdomí lidí. Podporují nás kraj, mûsta
Ostrava a Havíﬁov, obec Stonava a
dal‰í. Máme pﬁíznivce mezi organizacemi a podniky.
Pﬁedpokládám, Ïe v jejich v˘ãtu
nechybí ani tûÏební spoleãnost
OKD.

OKD nás zatím nepodporuje
pﬁímo, byÈ jsme uÏ oslovili novû
vzniklou Nadaci OKD a vûﬁíme
v kladn˘ v˘sledek. Mezi na‰e pravidelné sponzory zato patﬁí Nadace
Landek a jedním z na‰ich nejdÛleÏitûj‰ích partnerÛ je Hornické
muzeum OKD. To nám poskytuje
prostory k práci a ubytování hostÛ
a v‰emoÏnû nám pomáhá. Jsme mu
velmi zavázáni.
Jak vnímají areál Hornického
muzea OKD zahraniãní hosté?

Pﬁed tûÏní vûÏí je dílo Tajemství od Gábora Miklyie (Maìarsko).

Prostory muzea jsme si samozﬁejmû nevybrali náhodou. Tento
areál je opravdu mimoﬁádn˘ a
sk˘tá skvûlé zázemí. Industriální
architektura b˘valé ‰achty láká a
vzru‰uje v‰echny v˘tvarníky. Je
tady bájn˘ kopec Landek s bohatou
pﬁírodou, kde si ãlovûk mÛÏe vyjít
na procházku a trochu si odpoãinout. Souãasnû jsme jen kousek od
centra Ostravy, takÏe není problém
zajet do mûsta, nav‰tívit galerie ãi
vyrazit za zábavou. Pﬁedev‰ím tady
ale máme klid na práci. Nikoho
neru‰íme, nikomu nevadí hluk a
prach, kaÏd˘ mÛÏe pracovat, jak
mu to nejlíp vyhovuje – ãasnû ráno
nebo dlouho do noci. Byl jsem na

Pokﬁtí modernizovan˘ stadion
Fotbalisté MFK OKD Karviná se v sobotu stﬁetnou s HFK Olomouc
KARVINÁ (syl) Novû zrekonstruovan˘ mûstsk˘ fotbalov˘ stadionu,
se veﬁejného kﬁtu doãká v sobotu
9. srpna, kdy na nûm od 17.00
hodin sehraje první domácí soutûÏní zápas druholigov˘ t˘m MFK
OKD Karviná proti HFK Olomouc. Hlavním sponzorem karvinského klubu se od leto‰ní sezony
stala tûÏební spoleãnost OKD.
Jak informovala tisková mluvãí
mûsta Karviné ·árka Swiderová,
rekonstrukce stadionu v Ráji rad-

nici pﬁi‰la na 42 miliónÛ, Moravskoslezsk˘ kraj pﬁispûl dotací 13
mil. Kã. V budoucnu se v‰ak pﬁedpokládají dal‰í úpravy. Stadion se
postupnû mûní v moderní sportovi‰tû s dobr˘m zázemím, s moderními tribunami a hﬁi‰tûm s umûl˘m trávníkem, coÏ tu dﬁíve chybûlo. Staré fotbalové hﬁi‰tû bylo
zvût‰eno, je lépe osvûtleno, má
nov˘ umûl˘ trávník namísto dﬁívûj‰í ‰kváry. Hlavní hﬁi‰tû zÛstalo
s travnat˘m povrchem, ale u nûj

vyrostlo nové zázemí pro hráãe a
také parkovi‰tû. Na stadionu jsou
nové prostory pro hosty a novináﬁe – tribuny se také zãásti promûnily.
Zastupitelstvo mûsta uÏ schválilo dal‰í fáze modernizace sportovního areálu. Vyrostou dal‰ích
tribuny pro diváky, nové tenisové
kurty a zázemí pro tenisty, modernizováno bude volejbalové hﬁi‰tû,
dojde k revitalizaci parku u stadionu.

Vizualizace dal‰í fáze pﬁedpokládané modernizace mûstského stadionu. Zatím v‰ak její realizace
není finanãnû zaji‰tûna.

Ano. A opût to bude DÛl âSM
ve Stonavû. Pro umûlce, kteﬁí ve
svém pÛsobi‰ti takové moÏnosti
nemají, je to vÏdy obrovsk˘ záÏitek.
Jsme zvyklí pracovat s kamenem,
ale na povrchu, v zcela jin˘ch podmínkách. Vidût, jak pracují s kamenem horníci tisíc metrÛ pod zemí,
v tom horku a prachu, v tom aÏ
neskuteãném prostﬁedí, to je pro
v˘tvarníka nûco mimoﬁádného.
Stejnû tak pÛsobivá je náv‰tûva Tﬁineck˘ch Ïelezáren. Jsem opravdu
rád, Ïe mohu tyto vûci na‰im hostÛm ukázat. Toto je ná‰ kraj a práce
horníkÛ a hutníkÛ k nûmu neodmyslitelnû patﬁí.

tovat pedagog z praÏské FAMU
Jaromír ·vaﬁíãek, mezinárodnû
uznávaná sochaﬁka Marie ·eborová, rovnûÏ z Prahy, a student Fakulty umûní Ostravské univerzity Jan
Schneberger.
A Martin Kuchaﬁ? Tentokrát
nebudete tvoﬁit?
Sympozium poﬁádá maliãké
obãanské sdruÏení, v nûmÏ se angaÏují jen ãtyﬁi lidé. Proto jsem se tentokrát rozhodl vûnovat pouze organizaãní práci. To je ostatnû také
dÛvod, proã se bienále koná vÏdy
jednou za dva roky. âastûji bychom
to nezvládli.
Ale fárat budete?
Fárat budu a uÏ se na to tû‰ím.
KdyÏ je to jednou za dva roky, je to
fajn.
Za rozhovor podûkoval:
Bohuslav KrzyÏanek

VraÈme
se
k sympoziu. Na
koho se mÛÏeme
tentokrát tû‰it?
Bienále
se
úãastní vÏdy osm
umûlcÛ, pokaÏdé
jin˘ch. Nejdále to
k nám bude mít
tentokrát Novozélanìan Donald
Buglass. Z Egypta dorazí v˘znamná postava svûtové v˘tvarné scény
Salah Hammad, z
Maìarska sochaﬁ
Lugossy Lászlo.
Z Polska pﬁijede
uÏ tﬁetí pedagog
z Akademie krásn˘ch
umûní
v LodÏi Janusz
Czumaczenko,
z
Bratislavy
mlad˘ v˘tvarník
Radko Maãuha.
âeské
umûní
budou reprezen-

Rudolf J. Kaltenbach (Nûmecko): Smíﬁení –
kameny bez hranic.

LISTÁRNA
VáÏení pracovníci Hornického
muzea,
ráda bych Vám podûkovala za
umoÏnûní bezplatného vstupu do
Hornického muzea pro kluky a
holky z integrovaného tábora, na

kterém spoleãnû proÏily prázdninová dobrodruÏství dûti ze severomoravsk˘ch dûtsk˘ch domovÛ i z bûÏn˘ch rodin.
Ivana Sobolová,
pﬁedsedkynû sdruÏení Duha
Zámeãek

Muzeum dûti opravdu zaujalo díky své atmosféﬁe a také díky
v˘bornému pﬁístupu prÛvodcÛ, kteﬁí mal˘m náv‰tûvníkÛm v‰e
poutavû vysvûtlili.

Po ‰ichtû
Z A J Í M AV O S T I A Z Á B AVA N E J E N P R O H O R N Í K Y

Pane primáﬁi, reklamace. Pacient chtûl nastﬁelit vlasy.

Hlídejte si tlusté stﬁevo, radí lékaﬁ
Choroby zaÏívacího traktu jsou druhou nejãastûj‰í pﬁíãinou nemocnosti lidí
KARVINÁ Pokud jde o gastroenterologická onemocnûní, tedy
nemoci Ïaludku, slinivky bﬁi‰ní,
tlustého nebo tenkého stﬁeva,
nejsou na tom havíﬁi o nic hÛﬁ neÏ
ostatní populace. Tvrdí to alespoÀ
doktor Radek Su‰il, vedoucí lékaﬁ
gastroenterologie v Nemocnici
s poliklinikou v Karviné-Ráji,
kter˘ se tomuto tématu vûnuje
dlouhodobû. DÛvod k jásání to ale
urãitû není.
„Onemocnûní zaÏívacího traktu jsou vedle kardiovaskulárních
onemocnûní druhou nejãastûj‰í
pﬁíãinou nemocnosti lidí,“ vysvûtluje Radek Su‰il. „BohuÏel právû
âeská republika patﬁí z tohoto
hlediska k nejvíce postiÏen˘m státÛm Evropy. ZávaÏn˘m a nebezMUDr. Radek Su‰il pﬁipravuje pacientku na kolonoskopické
FOTO: ·tefan ·pic
vy‰etﬁení tlustého stﬁeva.

Kresba: L. ZdraÏil

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Spící muÏ na soutûÏní fotografii
ã. 31 byl pro vtipné ãtenáﬁe dobr˘m
soustem k povzbuzení jejich fantazie. AÈ uÏ si onen chlapík zdﬁíml
z jak˘chkoliv dÛvodÛ, vybral si
k tomu místo velice vtipnû. A tady
jsou tﬁi vybrané texty.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 31
jsou Pavel Kalafut z âeského Tû‰ína, Pavel Nohava z Ostravy-Poruby a Jaroslava ·krabálková
z Ostravy.

SoutûÏní foto ã. 31

„UÏ si ho nevyzvednu…“
(pk)
„Koneãnû se mÛÏu na chvíli ZASTAVIT…“
(pn)
„Ten makléﬁ nespí, jen usilovnû pﬁem˘‰lí nad aktuální v˘‰í depozit v penûÏním ústavû.“
(j‰)
Hygiena pﬁedev‰ím! Tak by se
mohl jmenovat soutûÏní snímek ã.
32. Nicménû zdÛrazÀování tak
úzkého spojení WC s jídelnou neb˘vá obvyklé. I kdyÏ se ãlovûk obyãejnû neobejde ani bez jednoho ani
bez druhého. A co na to ﬁíkáte vy?
Pi‰tû nám své krátké vtipné glosy.
Uzávûrka je v úter˘ 12. 8. 2008.
Texty posílejte po‰tou na adresu
redakce: T˘deník Horník, Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem
na tel. ãíslo: 596 113 648, nebo eSoutûÏní fotografie ã. 32

mailem: renata.pavlikova@okd.cz.
Zaslan˘ text oznaãte SOUTùÎ.
NezapomeÀte pﬁipsat své jméno,
adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo.
V˘herci si mohou odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí telefonické
domluvû s Renatou Pavlíkovou na
ãísle 732 829 149, nejpozdûji v‰ak
do 10. dne následujícího mûsíce.
Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá.
Jména v˘hercÛ soutûÏní fotografie
ã. 32 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle
novin.
(syl)

Moderní sestava pro endoskopická vy‰etﬁení. Uhádnete,
kolik tûchto pár bedniãek
stojí? Správná odpovûì je 1,6
milionu korun. Dal‰ích 650 aÏ
800 tisíc korun stojí endoskop.
FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

JAK

peãn˘m onemocnûním je rakovina tlustého stﬁeva. Od ‰edesát˘ch
let minulého století její v˘skyt u
nás vzrostl o 700 procent a âesko
s 85 nemocn˘mi na 100 tisíc obyvatel se ﬁadí v rámci Evropy na
druhé místo, hned za sousední
Nûmecko. Mezi nejhor‰í regiony
v rámci republiky patﬁí v tomto
ohledu Karvinsko.“
Co je dÛvodem vzniku onemocnûní zaÏívacího traktu? Jak
tvrdí doktor Su‰il, nikdo zatím
nepojmenoval, které potraviny
bychom nemûli jíst, protoÏe zpÛsobují nádor. Obecnû jsou za pﬁíãiny neutû‰eného stavu na‰ich
stﬁev povaÏovány vÏité stravovací
návyky. Pﬁejídáme se bílkovinami
a rafinovan˘mi cukry a jíme málo
ryb, a zejména vlákniny obsaÏené
v ovoci a zeleninû. K tomu se pﬁidruÏuje popíjení piva a polehávání u televize.
„Samozﬁejmû, dÛvodÛ vzniku
karcinomu je vÏdy celá ﬁada a
nelze vyjmenovat pouze jednu
pﬁíãinu, která za to mÛÏe,“ shrnuje doktor Su‰il. Nejlep‰í prevencí
je proto náv‰tûva lékaﬁe. Vûda a
technika jdou dopﬁedu a léãba
nádorÛ, pokud jsou zachyceny
v raném stadiu, je stále úãinnûj‰í.

TO VIDÍ STRYK

Chce to jen sebrat odvahu a v pﬁípadû potíÏí se zaÏíváním zajít
k doktorovi.
„Víte, vidûl jsem spoustu pacientÛ, kteﬁí mají strach se nechat
vy‰etﬁit,“ ﬁíká Radek Su‰il. „Proto
je dÛleÏité vykﬁiãet mezi lidi, Ïe
kdyÏ my na ten nádor pﬁijdeme
brzo, tak je to takﬁka v devadesáti
procentech vyléãitelná nemoc. Je
ale tﬁeba pﬁijít vãas.“
Vãasnému odhalování onemocnûní koneãníku a tlustého
stﬁeva napomáhá i tzv. screeningov˘ program zamûﬁen˘ na odhalování skrytého krvácení ve stolici.
Jde o jednoduch˘ test, kter˘ provede praktick˘ lékaﬁ. Je hrazen
poji‰Èovnami a kaÏd˘ ãlovûk po
padesátce by ho mûl podstoupit
vÏdy co dva roky.
„Tento program bûÏí od roku
2000 a závidí nám ho v‰echny
okolní zemû,“ zdÛrazÀuje Radek
Su‰il. „Pﬁítomnost krve ve stolici
samozﬁejmû neznamená automaticky rakovinu. UpozorÀuje ale na
problém, kter˘ je tﬁeba ﬁe‰it.
Pokud vám praktick˘ lékaﬁ tento
test nenabídl, vyÏádejte si ho.
V sázce je va‰e zdraví a moÏná i
Ïivot.“
Bohuslav KrzyÏanek

LOJZEK

Hungaroring? UÏ nikdy! (?)
To sem se zas raz nûchal nachytaÈ! „Tato, mûl si letos ty kulatiny,
tuÏ ti chcu daÈ darek. Pojeì se mnu
do Maìarska na Hungaroring, kaj
pojedu formule jedna,“ pravil mi asi
pﬁed tﬁemi mûsicami muj star‰i
synek. Tyn PraÏak. „Ja bysem aji
jel, ale kaj na to vzaÈ?“ zeptal sem se
ho naooko, bo jakisik tyn gro‰ik ve
‰trozoku dobﬁe ukryty aji pﬁed
Maﬁu, mam. „Nic platit nûmusi‰,
v‰ecko hradim! Aji poji‰tûni! Mluvil sem z brachu, a on by jel teÏ.
DokoÀca se na to aji na‰etﬁil jakusik
tu tisicovku,“ pravil, a ve mnû to
zaãlo hlodaÈ. Ni Ïe bych byl barc
jaki fanda na motory, ale ty ef jedniãki mû pravû kvuliva synkum dost
chytly. Nûsem na nich taki expert,
tajak oni. Nûpoznam zavodnika
podle pﬁilby a dokoÀca se plantam
aji ty zavodniãki, ale jak pravim,
zaãalo to ve mnû hlodaÈ. Raz veãer
sem se tak nahlas o tym pﬁemy‰lal, a
do teho mi vlezla Maﬁa: „âemu bys
nûjel? Synek dobﬁe vydûlava, pravda ta ‰kola v Americe ho cosik stala,
ale kdyby nemûl, nûnabizal by, ni?!
A kdy si vlastnû byl naposledy kajsik za hranicami? KdyÏ dobﬁe spominam, tak to byl tyn zlevnûny
zajezd na Malorku pﬁed tﬁinastimi

rokami, ni?!“ Musel sem ji daÈ
zapravdu a tak sem synkovi zavolal, Ïe jedem. V‰ecko zaﬁidil, ale oãi
se mi protoãily, jak ﬁeknul ãastku,
keru nas to v‰ecki tﬁi budû dohromady staÈ – enem jeden listek pﬁi‰el
na vic jak ‰est tisic a do teho benzin
na cestu, penize na stravu a hotel...
No nic, hrabnul sem do ‰trozoka!
Synek nic nechtûl, ale potym zebral.
A tak zme minuly ‰tvrtek vyrazili
smûr Budape‰È. No co vam mam
ﬁikaÈ! ZaÏitek z tych ef jedniãek byl
velki, akurat mnû nasralo, Ïe vedoucimu Massovi na ferrari, kerym ja
fandim, zhoﬁel motor a vyhral
zadarmo asi deset vteﬁin za nim jezdici Kovalainen na mclarenu. Z
teho se ale radovali moji synci, keﬁi
fanìa pravû tym anglickim vozam.
To ostatni bylo nad moji sily. KaÏdy

den ‰plhaÈ asi dva kilometry do pﬁikreho kopca, po zavodach zas z
teho kopca nadul a potym se tlaãiÈ v
narvanym linkovym ikarusu a dali
jeÈ v nûklimatizovanych vagonach
metra, kere v Moskvû vyrobili e‰ãe
za Chru‰ãova. A to v‰ecko v pûtatﬁicetistupÀovych vedrach ve stinu! „A
draho, synci, draho! Pulliter praveho plzeÀskeho za na‰ich sedumdesat korun, nûmecki Heinecken, kery
se dal teÏ piÈ, pﬁi‰el e‰ãe o deset
draÏ. E‰ãeÏe v hospodach bylo jidlo
stejnû drahe jak u nas, inaã zme
drÏeli bobﬁika hladu! No ﬁikal sem
se celu dobu, Ïe uÏ se druhy raz na
taki fyzicky i finanãnû vyãerpavajici
vylet nûvydam. Ale vãil, po dvuch
dÀach, mam cukani a jel bysem
zas...“ pravil sem vãera Na Upadnici kamo‰um. „Zbytek nam dopovi‰
zitra! Vãil se poslechni, jak raz tﬁi
cikani hrali maria‰. Dûda, syn a
vnuk. Tyn tam mûl svoju dûvuchu a
dycki kdyÏ nûvyna‰al, hrabnul ji
pod sukÀu. Asi po pulhodinû mu
tyn dûda pravi: ,Ty, Jano, nûhaj ten
piã, nûidû tu o moral, ale karta lepi!’
Fajne, ni?!“ zakoÀãil nasilnû moji
vypravjani o zajezdû na Hungaroring Erìa.
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje

Shakespeare byl pokaÏdé vyprodan˘
Poﬁadatelé si pﬁejí pokraãovat v dal‰ích letech se stejn˘mi partnery, tedy i OKD
OSTRAVA (uzi) Cel˘ svût je jevi‰tû a v‰ichni lidé na nûm jenom
herci. Slavn˘ citát ze ãtvrté a
poslední hry Jak se vám líbí… zavr‰il Shakespearovské slavnosti 2008
na Slezskoostravském hradû. Pﬁehlídka inscenací jednoho z nejvût‰ích dramatikÛ v‰ech dob byla pro
mûsto i region zﬁejmû divadelní
událostí roku ãíslo 1. Na jevi‰ti se
v jejím prÛbûhu objevily persony
jako Jan Tﬁíska v Bouﬁi, Marián
Labuda v Jak se vám líbí… ãi Jerzy
Stuhr v Richardovi III.
„Mûli jsme vyprodána v‰echna
pﬁedstavení. Nûkterá i ãtrnáct dní
dopﬁedu,“ neskr˘val potû‰ení
ostravsk˘ herec Vladimír Polák,
jeden z organizátorÛ festivalu. Ten
podpoﬁila coby hlavní partner i
spoleãnost OKD.

Obvykl˘ obrázek z nádvoﬁí tûchto dní, zcela vyprodané hledi‰tû.

O tohle nebyla na Slezskoostravském hradû nouze.

Herecká persona Marián Labuda v Ostravû.

Závûreãná ãtvrtá inscenace, komedie Jak se vám líbí…

FOTO: Radek Luk‰a

Lidé se bavili i díky OKD, jeÏ Shakespeara podpoﬁila.

Herec a reÏisér Jerzy Stuhr v negliÏé
Slezsko a jeho lidé jsou mu velice blízcí, Slezsko to je samozﬁejmû hornictví
OSTRAVA Ostravská náv‰tûva
v˘znamného polského divadelního
pedagoga, scenáristy, reÏiséra a
herce Jerzyho Stuhra (61), kter˘ si
mj. zahrál jednu z hlavních rolí ve
skvûlé komedii Sexmise (1984),
vyvolala obrovsk˘ zájem médií.
Aãkoliv nic takového nebylo
v plánu, novináﬁi si nakonec vynutili den pﬁed jeho vystoupením
v rámci Shakespearovsk˘ch slavností na Slezskoostravském hradû
malou tiskovou konferenci. Samozﬁejmû na ní nemohl chybût ani
Horník. O ãem se hovoﬁilo?

O natáãení Sexmise
Vím, Ïe v âesku byla tato komedie chápána jako urãitá paralela
k absurdu, ve kterém jsme tehdy
Ïili. Ale my jsme to pro to opravdu
nedûlali. My jsme se museli bavit,
protoÏe jenom tak dosáhnete toho,
aby se bavili i lidé. Pamatuji si, Ïe to
byla tûÏká doba. V Polsku byl
vyhlá‰en v˘jimeãn˘ stav a ráno
pﬁed natáãením musel vÏdy pﬁijít

ãlovûk, kter˘ má v této oblasti
obrovské zku‰enostmi. KdyÏ jim tu
energii nedáte, nevrátí vám ji. Pﬁiznám se, Ïe pedagogická práce je
pro mû stále tûÏ‰í. I proto jsem se
rozhodl rezignovat na post rektora
divadelní ‰koly v Krakovû (PWST)
a vûnovat se více filmu. Pracuji nad
nov˘m tématem, které mi urãitû
zabere alespoÀ dva roky. Chtûl
bych poprvé v Ïivotû udûlat ãistou
komedii. Bude sledovat osudy
Poláka od války aÏ po souãasnost.

voják a odemknout kameru ze ﬁetûzu. Byl to strategick˘ pﬁedmût, nad
kter˘m mûla vládu armáda. Bylo
tﬁeba hodnû sebezapﬁení, abychom
se nad to dokázali povznést a hráli
s lehkostí a vtipem. Je ale fakt, Ïe
pod reÏisérem Juliuszem Machulskim to ‰lo.

O âesku a na‰incích
MÛj vztah k va‰í zemi je velmi
pozitivní a mnohostrann˘. Mám tu
mnoho pﬁátel a napﬁíklad karlovarsk˘ filmov˘ festival povaÏuji za svÛj
domovsk˘. S âeskem mû pojí i
rodinné vazby. MÛj pradûdeãek se
narodil kousek od Mikulova,
ve vesniãce, která se dnes jmenuje
Schrattenberg a je první rakouskou
obcí za Valticemi. Rád tam jezdím a
jsem dokonce jejím ãestn˘m obãanem. Nûkde tady jsou koﬁeny takového psychického naladûní na ãeskou kulturu. Miluji ãesk˘ humor a
vÛbec si myslím, Ïe celá moje edukace se rozprostírá nûkde mezi
·vejkem a Kafkou.

O popularitû

O umûlecké práci
Ano, jednou vystupuji jako
herec, jednou jako reÏisér, pak zase
jako scenárista. Ale já to tak nerozdûluji. KdyÏ mnû nûco inspiruje,
ﬁíkám si: Toto je námût na film,
z toho by se mûlo udûlat divadelní
pﬁedstavení, toto je typické pro
televizi. Pokud jde o film, preferuji
hlavnû autorsk˘ snímek. To znamená sám si ho napsat, reÏírovat a
zahrát si i nûjakou roli. Pokud jde o
moji hereckou ãinnost, tam je to
rÛzné. Napﬁíklad v divadle jsem
pﬁíznivcem takové transformace –
ãím dál je hraná postava ode mû
jako od ãlovûka, tím víc se mi líbí.
Ve filmu je to naopak. Já napﬁíklad
V Ostravû si Jerzy Stuhr zahrál
v dramatu Richard III.

nikdy nehraji v historick˘ch filmech, v kost˘mech. A která ãinnost
mû naplÀuje nejvût‰ím uspokojením? Jednoznaãnû psaní scénáﬁÛ.
To je nejvût‰í dobrodruÏství. KdyÏ
konãím psaní, mívám takov˘ pocit,
Ïe v‰e skonãilo, v‰echno bylo ﬁeãeno. Doma mám v zásuvce schovan˘
kontrakt na mÛj první filmov˘ scénáﬁ. Byl k filmu Milostné pﬁíbûhy a
byl to jeden z m˘ch nejvût‰ích
Ïivotních záÏitkÛ.

O pedagogické ãinnosti
Myslím si, Ïe je to to nejdÛleÏitûj‰í, co v Ïivotû dûlám. Jako herec
se mohu zm˘lit. Ve ‰kole chyby
neexistují. Poslouchají vás mladí
lidé, kteﬁí pﬁijímají v‰e, co jim ﬁíkáte, se v‰í váÏností. Proto vyÏaduje
pedagogická ãinnost nejvût‰í soustﬁedûní a energii. Hovoﬁí k vám

S popularitou se Ïije tûÏce a ãím
je ãlovûk star‰í, tím je to sloÏitûj‰í.
Já jsem si vypracoval dokonce celou
metodu, jak utíkat, mizet, vyh˘bat
se veﬁejn˘m místÛm. Ale nestûÏuji
si, tak to prostû je. A samozﬁejmû
popularita sk˘tá i mnohé v˘hody.
Moje práce je lépe viditelná a pﬁáním kaÏdého tvÛrce pﬁece je, aby se
lidé o jeho dílo zajímali.

O vztahu k hornictví
Narodil jsem se, Ïiji a pracuji
v Krakovû. Uãím ale také na Slezské univerzitû v Katovicích, kde
jsem byl loni poctûn nejvy‰‰ím
uznáním – doktorátem honoris
causa. V souãasné dobû se otevírá i
nová divadelní fakulta v Bytomi.
V Katovicích zaãínal svoji pracovní
kariéru mÛj otec. Slezsko a jeho
lidé jsou mi velice blízcí a Slezsko,
to je samozﬁejmû hornictví. Jsem
rád, Ïe hlavním partnerem Shakespearovsk˘ch slavností byla právû
spoleãnost OKD. Udûlala nûco
takového opravdu uÏiteãného.
Zaznamenal:
Bohuslav KrzyÏanek
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Panoráma

Dûti z Barborky v Anglii

TIPY HORNÍKA

OSTRAVA/BRIGHTON (vs) Obãanské sdruÏení
svatá Barbora se stará o dûti pracovníkÛ postiÏen˘ch
smrteln˘m úrazem aÏ do ukonãení pﬁípravy na povolání – a právû na jejich vzdûlání myslí pﬁedev‰ím. Proto
letos sdruÏení zaplatilo tﬁem sleãnám a jednomu mladíkovi, kter˘m dﬁíve pﬁispívalo hlavnû na ‰kolní potﬁeby nebo krouÏky, ãtyﬁt˘denní jazykov˘ kurz v Anglii.
„Mûsíc Ïivota v cizí zemi mi dal tolik jako roãní studium anglického jazyka na ãeské ‰kole,“ zhodnotila
pobyt jedna z úãastnic kurzu Hanka Jarochová. Kromû
‰kolních lavic se v jazykov˘ch dovednostech zdokonalovala i v místní rodinû, u které byla ubytovaná, a také
pﬁi víkendov˘ch v˘letech na nejkrásnûj‰í místa Brightonu a Lond˘na.
„Moc si váÏím pomoci v‰ech, kteﬁí nás podporují.
Nejen pracovníkÛm Barborky, ale také v‰em zamûstnancÛm OKD i dal‰ím firmám, které ãinnost sdruÏení
podporují,“ vyjádﬁila své pocity za v‰echny úãastníky
kurzu Hanka.

FOLKLOR NEZNÁ HRANICE
Ostrava se
chystá na
t˘den pln˘
lidové kultury a folkloru z rÛzn˘ch koutÛ svûta. XI. roãník mezinárodního festivalu Folklor bez
hranic zaãíná v pondûlí 11. srpna ve
14.00 hodina. Podrobn˘ program
na www.folklorbezhranic. cz.

Ostrava

HRAD BUDE ·TùKAT Celkem
netradiãní akce se bude konat v
sobotu 9. srpna na Slezskoostravském hradû. Od 7.30 do 14.30
hodin tady bude probíhat krajská
v˘stava psÛ v‰ech plemen s v˘jimkou nûmeck˘ch ovãákÛ.

Havíﬁov
AKORëANKA NA PROMENÁDù
Havíﬁovskou promenádou bude
znít v nedûli 10. srpna opût
dechovkou. V parku za Kulturním
domem Radost zahraje k dobré
náladû a potû‰ení od 16.00 do
18.00 dechov˘ orchestr Akorìanka s kapelníkem Franti‰kem
HuÀaﬁem ze Stonavy
Víkendy patﬁily v˘letÛm a poznávání okolí. V pozadí
za Hankou proslul˘ lond˘nsk˘ most Tower Bridge.

Hanka, Tereza, Iva a Marek u ‰koly v Brightonu,
FOTO: archiv Barborky
kde strávili ãást prázdnin.

Komixové ‰pásy pokraãují
OSTRAVA (uzi) Na ‰esti stránkách se uÏ realizovali na www.hornickykomix.cz autoﬁi vlastních
komixÛ v letní soutûÏní hﬁíãce
OKD. Do rÛzn˘ch scén dosadili
rÛzné postaviãky namalované
renomovan˘m bratislavsk˘m kreslíﬁem Milo‰em Ga‰parcem (mimo
jiné kultovní komix Hana a Hana)
a vybavili je originálním textem.

Jak z webu vidno, inspirovali se
tvÛrci „stripÛ“ zejména pracovním
prostﬁedím, a to nejãastûji právû
hornick˘m. „ByÈ to samozﬁejmû
nebylo podmínkou. Tyto komixy
mÛÏe dûlat kdokoliv a s jak˘mkoliv
námûtem,“ upﬁesnil mluvãí OKD
Vladislav Sobol. Internetovou hﬁíãku pﬁirovnal také ke zkou‰ce
demokracie v tûÏaﬁské firmû.

SoutûÏ „Vytvoﬁ si svÛj komix“
trvá do konce léta. Nejlep‰ího autora
zvolí náv‰tûvnici internetové stránky.
âeká na nûj let balonem nad Ostravou. Tuto, ale i dal‰í ceny získali tvÛrci komixÛ v papírové podobû na festivalu Colours of Ostrava Radek
Mik‰íãek z Opavy (první místo)
Radek Mazal z Uniãova a Jana Pro‰ková z Havíﬁova-Suché.

V PARKU SE BUDE KOUZLIT
V parku za Kulturním domem
Radost v Havíﬁovû se v nedûli 10.
srpna ujme vlády veselí i tajemno.
V rámci cyklu Pohádky v parku
tady totiÏ od 15.00 uvede ostravské Divadélko kouzel pﬁedstavení
s názvem Veselá ‰kola kouzel.
ZA UMùNÍM DO MARYâKY
Galerie Maryãka v Kulturním
domû Petra Bezruãe v Havíﬁovû
nabízí od 5. do 31. srpna v˘stavu
Lucie Lazecká a Michaela Poljaková – obrazy, grafika a sochy.

Karviná
TENTOKRÁT SE HRAJE JAZZ
Karvinské hudební léto pokraãuje.
Na nedûli 10. srpna naplánovali
poﬁadatelé Jazzov˘ podveãer. Hrát
a bavit se bude jako obvykle na
Masarykovû námûstí ve Fry‰tátû
od 16.00 hodin.

Více na internetov˘ch stránkách www.hornickykomix.cz

GRAFIKA NA KAÎD¯ DEN
âeská grafika má ve svûtû zvuk!
Její milovníci by si nemûli nechat
ujít v˘stavu Pﬁehlídka ãeské grafiky v Zámecké galerii Chagall v
Karviné. VernisáÏ se bude konat
ve stﬁedu 13. srpna od 17.00 hodin.
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Fr˘dek-Místek
PAVEL DOBE· A
TOMÁ· KOTRBA
Fr˘decko-místeck˘
letní festival Zpívání pod lípou nabízí
ve ãtvrtek 7. dubna
populární postavu ãeské umûlecké
scény – Pavla Dobe‰e. Koncert folkového písniãkáﬁe, ve kterém usly‰íte témûﬁ v‰echny známé písnû,
zaãíná na nádvoﬁí Fr˘deckého
zámku v 19.00 hodin. V pﬁípadû
nepﬁíznivého poãasí se koncert
pﬁesune do Nové scény Vlast.
âERTÒV ·PACÍR V BESKYDECH
O ãertech, poustevnících, partyzánech i promûnách okolní pﬁírody je
zrekonstruovaná nauãná stezka
v Beskydech. Pojmenovali ji âertÛv
ml˘n – podle jednoho se zdej‰ích
vrcholÛ (1205 m) a do znaku dali âertÛv stÛl, unikátní skalní útvar na jeho
hﬁebeni. Má osm kilometrÛ a vede
z Pusteven úboãím âertova ml˘na k
horskému hotelu na MartiÀáku.
DEN PRO MOTORISTY UÏiteãná akce se koná ve ãtvrtek 7. srpna
od 12 do 18 hodin v areálu autosalonu Auto Heller vedle policejního
areálu „Bahno“ u v˘padovky
z Fr˘dku-Místku smûrem na Beskydy. Policisté tam pﬁipravili preventivní akci, pﬁi níÏ si mohou motoristé
nechat zkontrolovat tachometry,
zváÏit vozidla ãi otestovat trenaÏéry
bezpeãnostních pásÛ. K vidûní bude
„technika“ pouÏívaná na silnících.
HORALÉ ZVOU DO JABLUNKOVA

UÏ pojedena‰edesáté se bude v
jablunkovském mûstském lesíku
konat o prvním srpnovém víkendu
tradiãní setkání ãeského, slovenského a polského folkloru - Horalské svátky. Program zaãíná tentokrát uÏ v pátek 8. srpna.

Orlová
ZAHRAJE ROZMAR¯NKA
Kouzlo promenádního koncertu si
v sobotu 9. srpna mohou vychutnat
i obãané Orlové. Pﬁed domem kultury zahraje pro potû‰ení posluchaãÛ i kolemjdoucích slováck˘
dechov˘ orchestr Rozmar˘nka
kapelníka Bohumila Ry‰ávky.

Pﬁíklad profesionálního pﬁístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (3)

200 let uhelného hornictví u nás – pozitiva i negativa
Historie uhelného hornictví
zaãala v âeské republice pﬁed 200
lety. Území âeské republiky je
tvoﬁeno dvûma hlavními geologick˘mi strukturami, a to varisk˘m
âesk˘m masivem a terierní Alpsko-karpatskou soustavou. Uhelná
loÏiska se vyskytují v obou tûchto
strukturách. RozloÏení uheln˘ch
loÏisek je zachyceno na obrázku.
Geologick˘ v˘voj i klimatické
podmínky v kvartéru vytváﬁely
postupnû krajinu, kterou ãinnost
ãlovûka v posledních 200 letech
ovlivnila hlubinn˘m dob˘váním
uheln˘ch slojí.
ZároveÀ v‰ak tûÏba uhlí pﬁinesla do regionu neb˘val˘ rozvoj dal‰ího navazujícího prÛmyslu, Ïivot-

ní úrovnû obyvatel i kultury a
vzdûlanosti. Charakteristick˘ byl
rozvoj dopravní infrastruktury,
zejména Ïelezniãní a silniãní
dopravy, hutního a strojírenského
prÛmyslu, bezpeãnostních zaﬁízení, odborného a vysokého ‰kolství,
v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch organizací. Pﬁíliv pracovníkÛ do hornick˘ch oblastí vyvolal v˘stavbu sídli‰È – historick˘ch hornick˘ch
kolonií a v moderní dobû i vznik
nov˘ch mûst jako Havíﬁov a satelitÛ jako je ostravská Poruba a souvisejících ‰kolsk˘ch, kulturních a
zdravotnick˘ch zaﬁízení. S trochou
nadsázky moÏno konstatovat, Ïe
tûÏba uhlí v OKR vtiskla hlavní
rysy rozvoje tohoto regionu.

To uÏ je si tﬁeba uvûdomit, kdyÏ
registrujeme negativní dopady
tûÏební ãinnosti na krajinu, Ïivotní
prostﬁedí a Ïivot obyvatel v území,
dotãeném tûÏbou. Ná‰ region také
nezÛstal u‰etﬁen dÛsledkÛ tûÏební
ãinnosti, vznikající v etapû vlastní
tûÏby uhlí na loÏisku. Jednotlivé
druhy naru‰ení pÛvodního stavu
masivu a loÏiska uhlí v nûm se
nacházejícího nejsou stejnorodé a
li‰í se pﬁíãinami svého vzniku, zpÛsobem svého projevu i intenzitou
dopadu na své okolí. V následujících
ãástech na‰eho seriálu vzpomeneme
alespoÀ nûkteré, které spolu s ãíseln˘m vyjádﬁením ukazují na rozsah
tûchto jevÛ. Vítûzslav Zámarsk˘
Tomislav Stﬁelec

RozloÏení uheln˘ch loÏisek v na‰í republice.

FOTO: archiv
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Tajenka: „Alice, ﬁekni mi, jsem opravdu první muÏ, kter˘ se tû ptá, zda s tebou mÛÏe strávit noc?“
Opravdu první!...
(dokonãení v tajence)
Koktav˘
ãlovûk

Sladkovodní
ryba

2. DÍL
TAJENKY

Staroperuánsk˘ vládce

Zkratka
americké
letecké
spoleãnosti

Iniciály
ãeského
chemika
Wagnera

Otázka
pﬁi sázce

ëábel

Zkratka
Státní
arbitráÏe

1. DÍL
TAJENKY

Podloubí

Doruãit

Ruské
muÏské
jméno

Zpûvn˘
pták

Anglick˘
název Káhiry

Japonské
souostroví

¤ímsk˘mi
ãísly 450
Inic. amer.
kosmonauta
Slaytona

Beran

Lepost

Ovocná
zahrada

Jednotka
váhy

Asijsk˘
sudokopytník

Kresba: V. Novák

Iniciály
ekonoma
Rjabu‰kina

Znaãka
cínu

Zesílen˘
zápor

...není, Karle, ten tvÛj kolega taky odboráﬁ, Ïe poﬁád stávkuje?

Monarcha

Inic. prozaika
Neumanna

Domácky
Gertruda

Metropole
Bolívie

Duch
zemﬁelého

Vyplnûno

Pﬁipevnit
provazem

Bezocasí
obojÏivelníci

Primát
Busta

âasové
údaje

Prudké
napadení

Korálov˘
ostrov
Dvakrát
sníÏen˘ tón

Ludolfovo
ãíslo

âernomoﬁské
láznû

Horská skupina v Himálaji

Holt

Mí‰enci
bûlochÛ
s ãernochy

âlensk˘
stát v USA

Krátké
kabáty

SPZ
Rakovníka

Zn. ãesk˘ch
elektrospotﬁ.

Slovensky
„jestliÏe“

Setina
hektaru

Havajec

Sportovní
zbraÀ

Tu má‰!

Silná
lihovina

Tajenka z minulého ãísla: Pﬁijde mladík na rande podle inzerátu a vyãítá partnerce: „Sleãno, vÏdyÈ vy jste
v jiném stavu?!“ „A proã by ne, vÏdyÈ jste uvedl znaãku: Na stavu nezáleÏí.
PomÛcky: OKS, PAA, TVR.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Jiﬁina Kaliwodová z Karviné. Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 7. do 13. srpna 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

Podaﬁí se vám najít
zpÛsob, jak si trochu
pﬁivydûlat. Peníze se
v‰ak ve va‰í penûÏence dlouho nezabydlí.
Zvlá‰tû kdyÏ se neudrÏíte a zaãnete
se doma kasat, co v‰echno nenakoupíte na chystanou dovolenou.
Do t˘dne jste na tom jako pﬁedtím.
Pokuste se ovládat své emoce,
nekaÏte dovolenou partnerovi ani
dûtem.

PﬁízeÀ
atraktivní
osoby
opaãného
pohlaví si zajistíte nejspí‰e tím, Ïe budete
dûlat drahoty a chovat
se romanticky. V práci nezveliãujte
své chyby a hlavnû neberte na sebe
omyly jin˘ch. Nadﬁízení va‰i velkorysost neocení, vÛbec si jí nev‰imnou. Uspokojení vám pﬁinese jednání na úﬁadech popﬁípadû soudech.
V‰e bude zavr‰eno úspûchem.

Rak

Lev

Panna

23. 7. – 23. 8.

Na obzoru je nov˘
nápadník ãi ctitelka,
jen stûÏí budete odolávat jejich nátlaku.
Star‰ím roãníkÛm to
bude lichotit, ale mlad‰í a zadaní
z toho budou znaãnû nervózní. Bude
tﬁeba jednat ráznû a bez jak˘chkoliv
okolkÛ. Naskytne se vám moÏnost
nahradit kolegu v práci, jen si rozmyslete, zda snesete vyãítavé pohledy spolupracovníkÛ.

Va‰í vstﬁícnosti a
ochoty rádi vyuÏijí ti
z va‰ich znám˘ch,
kteﬁí mají momentálnû potíÏe. Zdá se, Ïe
správnû odhadnete, kdo va‰i pomoc
opravdu potﬁebuje a kdo si jen
vym˘‰lí. Rozzlobí vás pletichy pﬁíbuzn˘ch. Nelze vylouãit ani to, Ïe
s nimi pﬁeru‰íte ve‰keré styky.
Nezadané ãeká vzru‰ující schÛzka
s nov˘m idolem.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

TûÏkosti, které vám
nedají spát, nebudou
tak hrozné. S nûkter˘mi si hravû poradíte
sami, s jin˘mi vám
pomohou dobﬁí pﬁátelé. Jen pozor
na pﬁehnanou sebejistotu. Podaﬁí se
vám ukonãit spor s pﬁíbuzn˘mi,
dokonce pﬁijmûte jejich pozvání na
víkend. Do rozpakÛ vás pﬁivede
osoba, kterou jste kdysi obdivovali,
ale dnes je vám zcela lhostejná.

Na va‰i hlavu se snese
kritika z úst va‰eho
známého. Zamyslete
se nad tím a vyvoìte
z toho pro sebe odpovídající závûry. Hlavnû se neuráÏejte
a nenamlouvejte si, Ïe vás znám˘ jen
provokuje. NaváÏete novou známost, která vám dokonale poplete
hlavu. Rázem hodíte pár problémÛ
za hlavu a své koníãky také odsunete na druhou kolej.

Pﬁátelé vám chystají
milé
pﬁekvapení,
jejich pozornost vás
potû‰í. Va‰í velkou
pﬁedností je to, Ïe jste
ve spoleãnosti oblíbeni a dokáÏete
si udrÏet sympatie okolí. V rozjednaném obchodu oãekávejte komplikace, stejn˘ zámûr má totiÏ i konkurence. Bude vás to stát pár bezesn˘ch nocí, ale v˘sledek bude pﬁekvapivû uspokojiv˘.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Hvûzdy vám otevírají
dveﬁe ke kariéﬁe, buì
v podobû vedoucí
funkce nebo v˘hodného obchodu, kter˘ se
vám podaﬁí zrealizovat. Sami tomu
napomÛÏete tím, Ïe budete v následujících dnech aktivní a nic nenecháte náhodû. VyuÏijte nabídku,
kterou vám poskytnou pﬁíbuzní.
Budete mile pﬁekvapeni.

21. 1. – 19. 2.

·éf ztrácí nervy, vûci
mu nevycházejí tak,
jak mají. Rychle pochopíte, Ïe je nutné se
mu klidit z cesty. Jedinû tak uchráníte své prémie. Pokud
moÏno odejdûte na dovolenou a
tam vyãkejte, neÏ se situace uklidní.
Problémy se objeví v partnersk˘ch
vztazích, protûj‰ek ponese nelibû
va‰e koketování s jistou osobou.

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

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

Dostanete pﬁíleÏitost
uskuteãnit si jeden
star˘ sen. To byste
v‰ak museli hodnû
riskovat a do toho se
vám nebude moc chtít. Opatrnosti
není nikdy nazbyt v práci a pﬁi
finanãních transakcí. Nespûchejte
s pﬁevzetím úkolÛ za neschopné
kolegy. Nikde není psáno, Ïe budete lep‰í. Na akci s vámi zaãne flirtovat nûkdo, koho neznáte.

24. 9. – 23. 10.

„Jak chcete, ale kdyÏ je budete
nosit, budete mít pﬁiskﬁípnut˘ koule a
z toho vás bude pekelnû bolet hlava.“
✿
Pﬁijde pán do Zverimexu a povídá prodavaãi: „Pﬁál bych si tﬁi
potkany, dvû my‰i, 25 ‰vábÛ a 34
sklípkanÛ.“
„No, snad to dám dohromady.
Na co to vÛbec potﬁebujete?“ povídá prodavaã.
„Ale, stûhuji se a ve smlouvû je
bod vrátit byt ve stavu, v jakém
jsem jej dostal.“
„Vy jste ‰pr˘maﬁ,“ povídá pobavenû prodavaã.
„Mnû to tak k smíchu nepﬁijde,
odpoledne jdu vykopat toho dûdu,
ke kterému jsem se tenkrát pﬁistûhoval...“
✿
ManÏelé se pomilují a kdyÏ
skonãí, povídá manÏelka: „S tebou
je to jako s komárem, cel˘ Ïivot mû
pije‰ krev a kdyÏ píchá‰, to by tû
ãlovûk nejrad‰i zabil.“

SUDOKU

22. 5. – 21. 6.

âeká vás dÛleÏitá
pracovní
schÛzka.
Nedejte se m˘lit tím,
Ïe se jí zúãastní
nûkdo, koho znáte jiÏ
dlouho. Musíte b˘t pﬁipraveni na
v‰echny moÏné varianty a situace.
Jinak se dá ﬁada vûcí do pohybu
pﬁesnû tím smûrem, jak˘ nepotﬁebujete. Partnera a dûti pﬁekvapíte
neãekanou ‰tûdrostí. PÛjde hlavnû
o nákupy spojené s dovolenou.

22. 6. – 22. 7.

Chlapa suÏují obrovské bolesti
hlavy.
Podle lékaﬁe je jedinou moÏností kastrace.
MuÏ nejprve nesouhlasí, ale po
ãase se bolesti opravdu nedají
snést, a tak svolí.
Po operaci mu lékaﬁ radí, aby
zaãal nov˘ Ïivot, úplnû znova.
MuÏ tedy jde do obchodu a chce
kompletnû nové obleãení.
Prodavaã ﬁíká: „Dobﬁe, ﬁekl
bych, Ïe potﬁebujete ko‰ili velikost
45 okolo krku, sako velikost 56 a
boty tak 10.“
Chlap se diví, jak to prodavaã
pozná, a ten mu vysvûtlí, Ïe po tûch
letech v obchodu...
Prodavaã pokraãuje: „No a slipy
potﬁebujete velikost 36.“
Chlap na to: „Tak to jste se
poprvé zm˘lil, mám velikost 34.“
„Ne ne, opravdu, dejte na mû,
va‰e velikost je 36.“
„No nevím, ale cel˘ Ïivot nosím
34, tak teì si koupím zase 34.“

NÁ·

RECEPT

Barevné mini‰pízy z párkÛ
Potﬁebujeme: 3 noÏiãky debrecínsk˘ch párkÛ, 3 noÏiãky vídeÀsk˘ch párkÛ, 3 noÏiãky párkÛ se
s˘rem, 200 g uzeného cigárka, 2
cibule, ãesnek, kﬁen, hoﬁãici, oblohu z nakládané zeleniny podle
chuti, ãern˘ chléb, pivo.
Postup: NoÏiãky párkÛ nakrájíme asi na 3 cm dlouhé kousky.
KaÏd˘ kousek na koncích kﬁíÏem

nakrojíme. Cibuli nakrájíme na
koleãka. Na ‰pejli stﬁídavû napichujeme kousky rÛzn˘ch páreãkÛ a
cibuli. ·pízy by mûly b˘t krátké.
Grilujeme do doby, aÏ se koneãky
párkÛ rozvinou. Pﬁi grilování
mÛÏeme ‰pízy potírat pivem.
Dáme na mísu a obloÏíme bohatû
zeleninou. Podáváme s ãern˘m
chlebem nebo topinkami s ãesnekem a chlazen˘m pivem.

20. 2. – 20. 3.

Pokud budete hodnû
cestovat vlastním autem, nezapomeÀte se
pﬁed jízdou pﬁesvûdãit, Ïe je v‰e v poﬁádku. Mohly by nastat problémy,
které by vám cestu dost znepﬁíjemnily. Dostateãnû se obrÀte pﬁed jednáním s nadﬁízen˘m, která vás neoprávnûnû zahrne v˘ãitkami. Chce na
vás pﬁesunout dal‰í odpovûdnosti.

105/32

Strop
(náﬁeãnû)

Slovensky
„kostka“

7. srpna 2008

9

Servis

Karvinské pivo? Snad se zase doãkáme…
Pivovar zanikl kvÛli poddolování, produkci pro havíﬁe pﬁevzaly Ostravar a Radegast
KARVINÁ Pivo. Nápoj, jenÏ byl, je a asi také zÛstane kaÏdodenní souãástí Ïivotosprávy mnoha havíﬁÛ. ¤ízením osudu se v‰ak stalo, Ïe právû
na Karvinsku, kde fungují tﬁi ze ãtyﬁ dolÛ na‰eho revíru, pivovar nefunguje ani jedin˘. Obec Fry‰tát pﬁitom mûla právo dûlat „chmelovinu“
dﬁíve, neÏ tady nûjaké uhlí na‰li. Jedna kapitola zdej‰ího pivovarnictví je
sice definitivnû uzavﬁena, ale není vylouãeno, Ïe se brzy zaãne psát dal‰í.

Díky kníÏeti Bolkovi

Regionální Prazdroj

Tento regionální vladaﬁ z Tû‰ínska podepsal jiÏ v roce 1447 v˘nos,
kter˘m udûloval Fry‰tátu privilegium vaﬁit vlastní pivo. V následujícím 16. století vévoda Bedﬁich
Kazimír tuto „bohulibou“ ãinnost
zpoplatnil. Fry‰tát, z nûhoÏ se
pozdûji zrodilo mûsto Karviná,
musel zaplatit 70 uhersk˘ch zlot˘ch. První zmínka o pivovaru na
území Karviné je na mapû z roku
1823. Místních 74 mû‰ÈanÛ spoluvlastnilo Star˘ pivovar v domû ãíslo
9 v Pivovarské ulici (aktuální ãíslo
popisné 17/13). Patﬁila k nûmu ‰enkovní místnost a obrovské podzemní prostory zasahující aÏ pod
námûstí. S produkcí zde skonãili
v roce 1860, objekt pak pro‰el
ﬁadou rekonstrukcí a teì je v nûm
restaurace.

Star˘ pivovar nahradil v 19. století
Hrabûcí pivovar, za jehoÏ vznikem
nestál nikdo jin˘ neÏ ‰lechtici z rodu
Larisch-MönnichÛ, kteﬁí coby provozovatelé ‰achet znali chuÈ i ÏízeÀ horníkÛ. Podle dobov˘ch análÛ bylo
jejich pivo povedené a poptávka po
nûm docela rychle rostla. Do dvaceti
let od svého zaloÏení zamûstnával uÏ
stovku lidí. Za I. svûtové války pﬁi‰la
krize, kdy pÛllitr karvinského piva
stál 60 aÏ 80 haléﬁÛ. Za doby nového
ãeskoslovenského státu se jeho
v˘stav zvût‰oval, rekord trhli v roce
1928 se 107 434 hektolitry. Za zmínku
jistû stojí, Ïe Prazdroj nemûla pouze
PlzeÀ, ale také Karviná. Hrabûcí
pivovar pﬁestál i II. svûtovou válku a
v roce 1949 se stal spolu s ostravsk˘m
Ostravarem souãástí národního podniku – Moravskoslezsk˘ch pivovarÛ.

Prazdrój KarwiÀski a Bok Karwiƒski, dvû znaãky uÏ neexistujícího pivovaru (ve v˘ﬁezu a vlevo dole).
Nyní se chystá obnovení tradice vaﬁení piva v b˘val˘ch konírnách (vpravo dole). FOTO: R.Luk‰a a archiv

Poddolování a konec Bude znovuzrození?
Na poãátku 50. let minulého století pﬁi‰el konec. Celá oblast byla
poddolována a zaãalo se to projevovat na areálu pivovaru. Jako
první zru‰ili ‰alandu a bednárnu,
pak sníÏili kapacitu v˘roby a v roce
1953 tehdej‰í vrchní sládek Leon
Sztula ukonãil produkci piva ve
mûstû Karviná. Hrabûcí pivovar
zbourali a místní pivaﬁi museli pﬁejít na Ostravar. ¤íká se, Ïe díky rostoucí tûÏbû uhlí a pﬁílivu pracovníkÛ na ‰achty poptávka pﬁevy‰ovala
jeho nabídku. I proto se asi rozhodlo o vybudování pivovaru v No‰ovicích – ten si od 70. let minulého století udûlal svûtové jméno. Zatímco
Ostravar vaﬁí pivo tradiãní technologií spodního kva‰ení, Radegast
pﬁe‰el na v˘robu v CK tancích.

Karvin‰tí patrioti, mezi nimiÏ je
mimo jiné i tajemník zdej‰í radnice
Roman Nogol, mají velké plány.
Jejich zásluhou oÏil zámek ve Fry‰tátû a v souãasné dobû se zajímají
o areál Larischovsk˘ch koníren a
mléãnice.
„ T e n t o
chátrající a
nezabezpeãen˘ objekt
loni na jaﬁe
asi
kvÛli
bezdomovcÛm vyhoﬁel. Celé by
se to mûlo
opravit
a
promûnit
v centrum

ﬁemesel, umûní, vzdûlávání a odpoãinku. Jedním z plánÛ je i obnovená tradice vaﬁení karvinského
piva,“ informovala mluvãí magistrátu ·árka Swiderová. Projekt
vãetnû vizualizace je zatím jen na
papíﬁe, pﬁispût by na nûj mûla i EU.
Stránku pﬁipravil Radek Luk‰a

Pohanková lehká devítka Deset miliard z No‰ovic Pivní lázeÀ bez alkoholu

OSTRAVA (uzi) Pohanka místo sladu? Funguje to a není to
‰patné! První ãeské bezlepkové pivo „devítku“ uvaﬁili
v minipivovaru v zámeãku v ostravském Zábﬁehu. Troufl si
na to sládek Václav Baron, jenÏ vystﬁídal v OKD nûkolik
postÛ vãetnû ‰éfa dÛlních vzorkaﬁÛ.
„Jde o pivo velmi lehké s obsahem okolo dvou procent
alkoholu, my ﬁíkáme doslova fitness pivo. Je pﬁirozenû bezlepkové, tudíÏ vhodné pro lidi trpící civilizaãním handicapem, celiakií – tedy vrozenou alergií na obilnou bílkovinu
lepek,“ uvedl sládek. Tohoto nefiltrovaného speciálu vzhledem pﬁipomínajícího burãák (na snímku) mûli na 800 litrÛ a
beze zbytku se v‰e vypilo.
Pohankové piva produkují v malém ve Velké Británii ãi
Nûmecku a v na‰em pivovarnictví to byla premiéra. „Technologick˘ proces je shodn˘ s v˘robou leÏáku. Pohanka ale
potﬁebuje ãas, pﬁi scezování bylo tﬁeba trpûlivosti. U dvou
várek to trvalo 48 hodin,“ dodal Baron.

NO·OVICE (uzi) 10 000 000 000. K tomuto ãíslu se na
poãátku léta dopracovali v pivovaru v No‰ovicích, coÏ znamená, Ïe za 37,5 let existence vyrobili deset miliard piv.
Jubilejní láhev se svûtl˘m leÏákem Radegast vûnovali EvÏenu To‰enovskému, hejtmanovi na‰eho kraje (na snímku).
„Pokud by se
v‰ech deset miliard
piv stoãilo do pÛllitrov˘ch láhví nastavûn˘ch
za
sebou,
dosáhly by vzdálenosti ze Zemû na
Mûsíc a zpátky. Stejné mnoÏství piva by
také staãilo pokr˘t
po ãtyﬁi roky spotﬁebu piva v âesku,
pokud by kaÏd˘ obyvatel star‰í osmnácti
let vypil jedno pivo
dennû,“ pﬁiblíÏil hodnotu tohoto rekordu
sládek Ivo KaÀák.
Pivo z No‰ovic pijí
souãasní horníci zﬁejmû nejradûji a symbol pohanského boha Radegasta obecnû
patﬁí k Moravskoslezskému
kraji.
„Proto je pamûtní
láhev s na‰ím deseti
miliardt˘m pivem u
pana hejtmana v nejlep‰ích rukou,“ doplnil sládek.

BESKYDY (uzi) Pivo, wellness, relaxace – na to na‰inec
dobﬁe sly‰í. UÏ osmsetkrát naplnili v pivních lázních na
Bahenci u Jablunkova v Beskydech kádû s unikátní pivní
koupelí (na snímku). NestûÏují si pr˘ ani abstinenti, jelikoÏ
procedura za‰títûná ochrannou známkou toho s konzumací
alkoholu nemá moc spoleãného. VÏdyÈ kdo nechce ãi nemÛÏe, nemusí si z pípy hned vedle láznû naãepovat „pitelného“
budûjovického leÏáku ani kapku.
„Souãástí je finská sauna, lázeÀ s pivními pﬁísadami,
regenerace organismu na lÛÏku z ovesné slámy, kdy se
vstﬁebávají kladné úãinky z procedur. Hlavní sloÏkou
samotné láznû je voda o teplotû 37° C a alkoholu prosté
pivní ingredience. MnoÏství, kvalita jednotliv˘ch pﬁísad i
poﬁadí jejich pﬁidávání do koupele je obchodním tajemstvím,“ upﬁesnil provozovatel Ale‰ Hradil. Celé to trvá podstatnû déle, neÏ zajít si „na jedno“ do hospÛdky – mezi
dvûma tﬁemi hodinami, pﬁiãemÏ samotné posezení v kádi je
asi dvacetiminutové.
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Inzerce

Hledáme obchodní zástupce
R161/32

NYNÍ AKCE

Nevratná pÛjãka v‰em!!!
Tel.: 731 129 009, 772 227 002

LETNÍ ÚVùROVÁ AKCE!
nepoÏaduje Ïádnou akontaci (zálohu)
schválení do 10 minut v kanceláﬁi
pro zaãínající podnikatele a podnikatele
s nulov˘m daÀov˘m pﬁiznáním
ke kaÏdému schválenému úvûru DVD zdarma

20 000,- aÏ 400 000,70 000,- jiÏ od 1 333,- mûsíãnû
150 000,- jiÏ od 2 777,- mûsíãnû
300 000,- jiÏ od 5 444,- mûsíãnû
RPSN od 9,51%
R2/32

JSTE V BANKOVNÍM REGISTRU?
NEVADÍ!
Va‰ím ﬁe‰ením je nebankovní pÛjãka.
MÛÏete Ïádat i bez partnera.
R 11/ 32

Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

HOTOVOST
PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
R162/32

Rychlé vyplacení – SMĚNKA

Až 5 mil. na zavolání
Bez prokazování příjmů, bez registrů
Zástavy, přeúvěrování, exekuce!

ZDARMA

✧ VZPOMÍNÁME

✧ PRODEJ

Dne 10. srpna
vzpomeneme
5. v˘roãí, kdy
nás opustil na
následky pracovního úrazu
na Dole Darkov, závod 9.
kvûten, pan
Lubo‰ Mieres.
Za tichou vzpomínku dûkují manÏelka TáÀa s Matyá‰kem, rodina
164/32
Böhmova a Hrdinova.

• ·tûÀata jork‰írského teriéra bez
p. p., po mal˘ch rodiãích, odãervená, oãkovaná, kupírované
ocásky. K odbûru ihned. Inf. na
B300/32
tel.: 604 650 108.
• BoloÀsk˘ psík - ‰tûÀátka s p. p.
Malé, nenároãné, spoleãenské
plemeno ze skupiny bi‰onÛ,
vhodné k dûtem i do malého
bytu, antidepresivní mazlíãek.
Bílá, vlnitá srst, nelíná, nemusí
se stﬁíhat. Odbûr od 8. 8. 2008.
Inf. na tel.:
774 365 031,
B301/32
737 365 031.
• âivava – prodám ‰tûÀátka bez
p. p., odãervená, oãkovaná,
pûkná v typu, oba rodiãe u nás
k vidûní. Cena od 7 000 Kã dle
pohlaví a kvality. Inf. na tel.:
B302/32
Orlová 723 268 694.
• DÛm v Petrovicích u Karviné,
moÏnost 3 bytov˘ch jednotek
s vlastními vstupy. GaráÏ pro 2
auta, zahrada 8 arÛ. Pozemek je
oplocen˘.
Inf.
na
tel.:
B303/32
603 870 618.
• DÛm v Îivoticích u Havíﬁova
4+1, 22 arÛ pozemku. Cena
1 500 000 Kã. Pﬁi rychlém jednáB304/32
ní sleva.
• Rodinn˘ dÛm v Petrovicích u
Karviné, 3 samostatné byty. Inf.
B305/32
na tel.: 604 129 174.
• Praãku Tamat, funkãní. Levnû.
Inf. na tel.: 731 738 875. B313/32

Dne 10. srpna
vzpomeneme
nedoÏit˘ch
60 let pana
Petra VarmuÏi,
dlouholetého
pracovníka na
Dole Dukla a
âSM.
Dne
14. záﬁí tomu
bude 7 let, co nás navÏdy opustil.
Kdo jste jej znali, vzpomeÀte s
námi. Zarmoucená rodina. 163/32

Dne 9. srpna
vzpomeneme
první smutné
v˘roãí, kdy nás
opustil na následky smrtelného úrazu na
Dole âSA pan
Petr Vanão.
Vzpomínají a
nikdy nezapomenou manÏela dûti,
maminka, tch˘nû a bratr s manÏel165/32
kou a synovci.

✧ BLAHOP¤EJEME
• Oznamujeme v‰em pﬁátelÛm a
znám˘m, Ïe dne 8. 8. 208 oslaví
své 80. narozeniny pan Bohuslav
Bene‰, b˘val˘ dlouholet˘ zamûstnanec Dolu Dukla. V‰e nejlep‰í pﬁeje manÏelka a dcery
B299/32
s rodinami.

• Pozemek 1 700 m2 v Mankovicích u Oder – polosamota. Oplocen˘, elektﬁina a malá studna.
Cena dohodou. Inf. na tel.:
B306/32
728 323 276.

Pro inzerci
v t˘deníku Horník

Nebankovní pÛjãka

VOLEJTE

Potﬁebujete: potvrzen˘ pﬁíjem,
popﬁ. dÛchodov˘ v˘mûr
V·E VY¤ÍDÍME U VÁS DOMA.

596 264 803 nebo 732 829 149

ZAVOLEJTE 774 828 496

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
Inf. na tel.: 603 775 296. B307/32
• Nafukovací kánoe „Pálava“. Inf.
B308/32
na tel.: 776 160 247.

✧ BYTY
• Vymûním byt 3+1 OKD ve Fr˘dku-Místku, za garsonku rovnûÏ
ve Fr˘dku-Místku. Nabídnûte.
Inf. na tel.: 604 414 500. B309/32
• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B310/32
tel.: 775 370 371.

✧ AUTO-MOTO
• Prodám kompletní pﬁední a
zadní svûtla k autu VAZ Îiguli
2105-07. Levnû. Inf. na tel.:
606 123 486, 776 683 545. B311/32
• Prodám elektroskutr 350 W.
Nejet˘, v záruce. Zdravotní
dÛvody. Inf. na tel.: 731 738 875.
B312/32

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

Perspektivní a rozvíjející se
spoleãnost Fite a.s.
pﬁijme pracovníka na pozici

v˘vojového konstruktéra
v oblasti dÛlní dopravy a dal‰ích
dÛlnû-technologick˘ch zaﬁízení.
PoÏadované vzdûlání:
USO nebo V· strojírenská, znalost konstrukãního
programu Inventor v˘hodou. Praxe v oboru vítána.
MoÏné uplatnûní i pro ãerstvé absolventy.

Místo v˘konu práce:
V˘stavní 2224/8, 709 51 Ostrava-Mariánské Hory.

V SRPNU 2008
• Investice stavební (ISTAV)

–

• Investice strojní (ISTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–
–

• Opravy stavební (OSTAV)

141

• Opravy strojní (OSTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–
–

• Zahlazování následkÛ
hornické ãinnosti (ZNHâ)

–

Platové podmínky dle dohody,
nástup moÏn˘ ihned.
Kontaktní osoba:
Olga BystroÀová, personální oddûlení
Tel. +420 597 479 314,
e-mail: bystronova@fite.cz
UmoÏnûní studia na V· strojírenské.

R 166/32

ZAMùSTNANCÒM OKD

R 138/32

Tel.: 739 320 185, 605 757 931
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Âcian´ wydobywczà 139704 w ∏aziaƒskim zak∏adzie Kopalni „Karwina”, zbrojonà w nowà technik´ w ramach programu POP 2010,
zwiedzi∏ podczas swej wizyty w Ostrawie prezez spó∏ki NWR Miklos
Fot. Radek Luk‰a
Salamon (od prawej).

Latem w ,Karwinie’
Lepsze czasy dla brygady Marka Fala
KARWINA (bk) Dla cz∏onków
alpeksowskiej brygady Êcianowej
g∏ównego przodowego Marka Fala
z oddzia∏u Jana Pustu∏y, pracujàcej
w zak∏adzie „âSA” Kopalni „Karwina”, zanosi si´ na lepsze czasy. Po
mniej wi´cej dwu latach zakoƒczy∏a
eksploatacj´ niezwykle trudnej
Êciany 44063 i w po∏owie lipca przenios∏a si´ do nowej Êciany wydobywczej nr 14091, która powinna
byç du˝o ∏atwiejsza.
„Górnicy Marka Fala troch´ tu
odsapnà” – zapowiada kierownik
produkcji karwiƒskiego przedsi´biorstwa górniczego Petr ·korpík.
Jak informuje, wysoko wydajna
Êciana 14091 ma wysokoÊç 3 – 3,5
metra i d∏ugoÊç 180 metrów. Dobowe wydobycie powinno tu si´gaç
3 tysi´cy ton. Zak∏ada si´, ˝e jej
eksploatacja potrwa od trzech do
czterech miesi´cy.
Razem z kolejnà Êcianà nr 22
3452/1 w polu filara ochronnego
by∏ych dàbrowskich szybów, którà

TEMAT

przygotowa∏a dla siebie brygada
„Carbokovu“ g∏ównego przodowego Jaros∏awa Ryca i szefa oddzia∏u
Stefana So∏tysa, Êciana 14091
powinna byç filarem letniego
wydobycia w zak∏adzie „âSA”.
A jak wyglàda sytuacja w zak∏adzie „¸azy”? W obydwu eksploatowanych obecnie Êcianach wydobywczych pojawiajà si´ uskoki.
Zak∏ada si´, ˝e dobowe wydobycie
z nich mo˝e zmaleç z obecnych
5 tysi´cy ton nawet do po∏owy.
Oczy zwrócone sà w tej sytuacji na
nowà Êcian´ 139704 zbrojonà aktualnie w nowà technik´ w ramach
programu optymalizacji produkcji
POP 2010, która powinna dawaç
dobowo oko∏o 4 tysi´cy ton w´gla.
„Sekcje obudowy ju˝ stojà, teraz
trzeba zainstalowaç kombajn i
zmontowaç przenoÊnik zbiorczy
oraz odstaw´ urobku. Uruchomienie Êciany 139704 zaplanowano na
pierwszà dekad´ wrzeÊnia“ – poinformowa∏ Petr ·korpík.

TYGODNIA

Czesko-polskie wydarzenie kulturalne
Jerzy Stuhr w roli Ryszarda III na Zamku Âlàskoostrawskim
OSTRAWA Nazwisko wybitnego
polskiego pedagoga teatralnego,
scenarzysty, re˝ysera, aktora Jerzego Stuhra jest niemal równie
dobrze znane w kraju, jak i za granicà. Szczególnie za sprawà sza∏owej komedii „Seksmisja” cieszy si´
ogromnà popularnoÊcià tak˝e w
Czechach.
Nic wi´c dziwnego, ˝e spektakl
„Ryszard III”, wystawiony w
dniach 31 lipca i 1 sierpnia w
ramach UroczystoÊci Szekspirowskich na Zamku Âlàskoostrawskim
w Ostrawie przez Teatr Ludowy w
Krakowie, który re˝yserowa∏ i w
którym gra g∏ównà rol´ Jerzy Stuhr,
przyciàgnà∏ komplet widowni i sta∏
si´ niejako manifestacjà polskoczeskiej wzajemnoÊci. Bariera j´zykowa – choç niewielka – na czas
spektaklu jakby znikn´∏a i wszyscy
z zapartym tchem Êledzili akcj´ rozgrywajàcà si´ na scenie.
Polsko-czeski charakter imprezy
podkreÊlono równie˝ podczas inauguracji widowiska, w której wzià∏
udzia∏ konsul generalny RP w
Ostrawie Jerzy Kronhold.
A jak przypad∏o ostrawskiej
publicznoÊci do gustu plenerowe
przedstawienie „Ryszarda III” w
opracowaniu Jerzego Stuhra? Nie
chcia∏bym bawiç si´ w krytyka. Ju˝
podczas przedspektaklowej prasówki re˝yser zapowiedzia∏, ˝e chodzi o adaptacj´, zatem przeróbk´

Jerzy Stuhr na ostrawskiej scenie...
klasycznego dzie∏a, podczas której
skupi∏ si´ na postaci Ryszarda i jego
drodze do w∏adzy. „Zainteresowa∏o
mnie, ile si´ poÊwi´ca cz∏owieczeƒstwa, humanizmu, ˝eby zdobyç t´
w∏adz´, której potem nie umie si´
sprawowaç. Bo ledwo jà dosta∏, od
razu mu si´ wszystko wali i jego
losem staje si´ straszliwa samotnoÊç” – wyt∏umaczy∏ swojà wizj´
Jerzy Stuhr.
Celom re˝ysera podporzàdkowana zosta∏a forma widowiska.
Akcja przenios∏a si´ do imaginarnych czasów z atrybutami wspó∏czesnoÊci, a gr´ aktorów na scenie

... oraz konsul generalny RP Jerzy Kronhold z ˝onà na widowni.

uzupe∏nia∏y sceny odgrywajàce si´
na p∏ótnie filmowym. Niektóre rozwiàzania podyktowane by∏y niewàtpliwie tak˝e kszta∏tem i rozmiarami nietypowej plenerowej sceny.
Jednym przypad∏o to wszystko do
gustu bardziej, innym mniej. I jedni
i drudzy natomiast musieli przyznaç, ˝e byli Êwiadkami wyjàtkowego widowiska, pretendujàcego do
miana wydarzania kulturalnego.
Oby wi´cej by∏o takich okazji!
Wypada dodaç, ˝e na wspomnianej konferencji prasowej Jerzy
Stuhr, zapytany o swój stosunek do
górników i górnictwa, odpowiedzia∏:
„Urodzi∏em si´, ˝yj´ i pracuj´ w
Krakowie. Ucz´ jednak tak˝e na
Uniwersytecie Âlàskim w Katowicach, gdzie w zesz∏ym roku dosta∏em najwy˝sze uznanie – doktorat
honoris causa. W chwili obecnej
szko∏a teatralna otwiera nowy
wydzia∏ w Bytomiu. W Katowicach
rozpoczyna∏ swojà karier´ zawodowà mój ojciec. Wi´c Âlàsk i jego
mieszkaƒcy sà mi bardzo bliscy i
ciesz´ si´, ˝e to akurat spó∏ka
w´glowa OKD by∏a g∏ównym partnerem UroczystoÊci Szekspirowskich” – zaakcentowa∏ Jerzy Stuhr.
„Zrobi∏a coÊ naprawd´ takiego bardzo po˝ytecznego”.
TEKST I ZDJ¢CIA:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Rzeêbiarskie rendes-vous pod Landekiem

A. Feber: Pieniàdze powinny zostaç na Âlàsku Polskà scen´ artystycznà reprezentuje ∏odzianin Janusz Czumaczenko
KATOWICE (am) W wywiadzie
udzielonym katowickiej „Trybunie
Górniczej” wójt Stonawy Andrzej
Feber stwierdzi∏, ˝e „To normalne,
˝e czasami iskrzy na linii gmina –
górnictwo. Raz po raz muszà si´
przecie˝ pojawiaç kwestie sporne.
Ale za ka˝dym razem znajdujemy z
górnictwem wspólne rozwiàzanie
spornego problemu i nie wyobra˝amy sobie, by kiedykolwiek sta∏o si´
inaczej. W´giel jest w cenie i nadal
b´dzie. Z tego nale˝y si´ cieszyç, bo
w´giel stanowi nasze wielkie
bogactwo. Warto wi´c z górnictwem negocjowaç, skoro ju˝ na tym
w´glu si´ ˝yje. A jeÊli walczyç, to
tylko o to, by jak najwi´cej Êrodków z górnictwa zatrzymaç na Âlà-

sku. Ani w Warszawie, ani te˝ w
Pradze nie zostanà one dobrze
wykorzystane. My w naszych gminach zrobimy to lepiej”.

CARBOKOV
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OSTRAWA (bk) Ju˝ za tydzieƒ, w piàtek 15 sierpnia,
rozpocznie si´ na terenie Muzeum Górniczego OKD
w Ostrawie-Petrzkowicach 4. biennale Mi´dzynarodowego Sympozjum Rzeêbiarskiego „Landek 08”.
Jednym z ósemki jego uczestników b´dzie ju˝ trzeci
pedagog z Akademii Sztuk Pi´knych w ¸odzi –
46-letni adiunkt ASP Janusz Czumaczenko.
W muzeum pod Landekiem Polak przedstawi si´
w doborowym mi´dzynarodowym gronie. Przyjadà
Nowozelandczyk Donald Buglass, Egipcjanin Salah
Hammad, W´gier Lugossy Lászlo oraz S∏owak
Radko Maãuha. Czeskà scen´ artystycznà b´dà
reprezentowaç pra˝anie Jaromír ·vaﬁíãek i Marie
·eborowa oraz student Wydzia∏u Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego Jan Schneberger.
W programie sympozjum przewidziano tradycyjnie
zjazd do kopalni oraz wizyt´ w Hucie Trzynieckiej.
„Na dó∏ zjedziemy znów w Kopalni »âSM« w Stonawie” – poinformowa∏ g∏ówny organizator imprezy,
ostrawski rzeêbiarz Martin Kuchaﬁ. „Dla artystów,
którzy u siebie nie majà takiej mo˝liwoÊci, jest to
zawsze ogromne prze˝ycie. My te˝ pracujemy z
kamienien, jednak na powierzchni, w zupe∏nie innych
warunkach. Widzieç, jak z kamieniem pracujà górnicy tysiàc metrów pod ziemià, widzieç Êrodowisko
kopalni to dla plastyka coÊ nadzwyczajnego. Podobne
Na ostatnim landeckim biennale polskà szko∏´
rzeêbiarskà reprezentowa∏ kierownik pracowni
rzeêby ASP w ¸odzi Zbigniew Dudek. Jego rzeêba „Nie ∏am mi serca” zdobi obecnie park w
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
Hawierzowie.

wra˝enie sprawia wizyta w hucie. Jestem naprawd´
rad, ˝e mog´ pokazaç te rzeczy naszym goÊciom. To
nasz region i praca górników i hutników sà z nim nierozerwalnie zwiàzane”.
Biennale sympozjum rzeêbiarskiego „Landek“
odbywa si´ zawsze co dwa lata. Nie tylko dla mi∏oÊników sztuki jest to nadzwyczajna okazja zobaczyç artystów Êwiatowego formatu bezpoÊrenio przy pracy.
„To jest g∏ównà ideà imprezy – rzeêbiarze tworzà pod
go∏ym niebem i ludzie mogà ich przez ca∏y czas obserwowaç. Jest to droga, jak upowszechniaç sztuk´“ –
wyt∏umaczy∏ Martin Kuchaﬁ.
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Na Hradec zapomeÀte,
je tady HFK Olomouc
První domácí utkání MFK OKD Karviná zaãíná v sobotu od 17 hodin
KARVINÁ (tam) Druholigová
premiéra nevy‰la fotbalistÛm MFK
OKD Karviná podle pﬁedstav. Na
hﬁi‰ti Hradce Králové nepﬁedvedli
nijak oslniv˘ v˘kon a podlehli 1:3.
Karviná chtûla v Hradci Králové bodovat, jenÏe první zápas po
návratu do druhé ligy hodnû ovlivnila nevídaná minela zku‰eného
Gilla: útoãník âern˘ poslal z 25
metrÛ propagaãní lob pﬁes brankáﬁe Blahu, Gill pomalu skákající míã
bez problémÛ dobûhl, ale nepoveden˘m odkopem ho poslal do
vlastní sítû. „To se mÛÏe stát kaÏdému, takové momenty mÛÏete vidût
i v Lize mistrÛ. Z poráÏky ho urãitû
neviním,“ zastal se obránce trenér
Leo‰ Kalvoda. Jeho svûﬁenci je‰tû
dokázali Martinem Opicem vyrovnat, ale pak uÏ náporu zku‰eného
domácího t˘mu neodolali.
„Hráli jsme naivnû v obranû, na
tom musíme zapracovat. Jinak
bychom byli pro soupeﬁe ve druhé

OSTRAVA (tam) Pﬁed
dvûma lety dal David
Stﬁihavka v dresu Baníku Ostrava ãtyﬁi góly
v jednom zápase. Odneslo to Kladno. V sobotní ligové premiéﬁe sice
Stﬁihavka vÛbec neskóroval, pﬁesto se o vítûzství 1:0 nemalou mûrou
zaslouÏil.
„Autor gólu: David
Stﬁihavka,“ prohlásil na
tribunû generální manaÏer Baníku Verner Liãka. Mûl tím na
mysli, Ïe chytré Stﬁihavkovo pﬁenechání míãe Svûrko‰ovi bylo základem celého vítûzství. „David mohl
také stﬁílet, ale neunáhlil se a vytvoﬁil tak stoprocentní ‰anci pro Václa-

va Svûrko‰e. A ten
toho vyuÏil,“ chválil
StﬁihavkÛv pﬁehled
Liãka.
Také Václav Svûrko‰ spoluhráãi na
dálku dûkoval. „Martin Luke‰ míã v˘bornû potáhl k brankové
ãáﬁe a pﬁihrával pod
sebe. Kﬁikl jsem si, aÈ
mi to David pustí.
Bylo to od nûj nesobecké, moc mu dûkuji,“ prohlásil nejlep‰í stﬁelec loÀského roãníku ligy a také autor
vítûzné trefy proti Kladnu. „Na‰e
hra nebyla ideální, ale tﬁi body nás
naladily optimisticky. Do Jablonce
jedeme pro dal‰í vítûzství!“

Jan La‰tÛvka se zase stûhuje

V sobotu ãeká fotbalisty MFK OKD slavnostní okamÏik: do Karviné
FOTO: Ivo Dudek
se vrací druhá liga!

HRADEC KRÁLOVÉ–MFK OKD KARVINÁ 3:1 (1:0). Branky: 40. Gill (vlastní), 67 a 75. âern˘
– 49. Opic, rozhodãí Paták – Chytil, Gallo, ÎK: Juska, Miloslavljeviã, Buryán, R˘del, Blaha (v‰ichni Karviná), âK: 87. Fischer (HK), 1945 divákÛ.
lize snadn˘m soustem,“ varuje karvinsk˘ kouã. Autor jediného úspûchu MFK Martin Opic pak dodává:
„Mûli jsme pﬁed Hradcem Králové
zbyteãn˘ respekt, nesmíme se protivníkÛ tolik bát. Na hﬁi‰ti se pak
bojíme cokoli vymyslet, kaÏd˘ má

Autor gólu: David Stﬁihavka

strach, Ïe nûco pokazí. To se pak
kombinuje jen velmi tûÏko.“
MoÏnost k nápravû budou mít
fotbalisté Karviné uÏ tuto sobotu.
Od 17 hodin hostí HFK Olomouc,
coÏ je klub, kter˘ je pro karvinského trenéra Leo‰e Kalvodu srdeãní

záleÏitostí. „V HFK znám v‰echny,
snad to pro nás bude v˘hoda. Doufám, Ïe premiéru pﬁed vlastními
fanou‰ky zvládneme a vybudujeme
si tak základ pro dal‰í bodové zisky.
Na ustra‰enou hru z Hradce musíme zapomenout.“

KARVINÁ (tam) Odchovanec
karvinského fotbalu, brankáﬁ Jan
La‰tÛvka se stal novou posilou anglického West Hamu. Do anglické
ligy se vrací po roce.
Z Jana La‰tÛvky se stal fotbalov˘ svûtobûÏník. Stále sice patﬁí
·achtaru Donûck, ale stﬁídá jedno
hostování za druh˘m. Pﬁed rokem
si vyzkou‰el anglickou ligu v dresu
Fulhamu, v minulé sezonû hájil
bránu nûmecké Bochumi. A teì
tedy West Ham. „Brankáﬁe tady

Z

trénuje b˘val˘ vynikající gólman
Baníku Ostrava Ludûk Miklo‰ko,
takÏe se na tu spolupráci hodnû
tû‰ím. Doufám, Ïe se brzy dostanu
do pohody a budu West Hamu prospû‰n˘,“ líãí La‰tÛvka.
26let˘ odchovanec Karviné pro‰el Baníkem Ostrava, se kter˘m
získal v roce 2004 mistrovsk˘ titul.
Dal‰í dva pﬁidal s Donûckem.
V letní pﬁestávce mûl o La‰tÛvku
zájem napﬁíklad Salcburk, ale také
Sparta a Baník Ostrava.

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Baník Ostrava–Kladno 1:0
(71. Svûrko‰), II. liga: Hradec Králové–MFK OKD Karviná 3:1.

CO

HÁZENÁ
Pﬁíprava: Tatran Pre‰ov–Baník OKD
Karviná 36:32 a 36:31, Baník OKD
Karviná–âR „18“ 41:23 (21:10)

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – 2. liga: Karviná–HFK (17),
MSFL: FM–Bﬁeclav (10.15).

NEDùLE
Fotbal – divize E: Kravaﬁe–Orlová
(16.30).

Karviná? Nabídka jako od Sparty nebo Slavie
Rozhovor s nov˘m trenérem házenkáﬁÛ Baníku OKD Martinem Kostelníkem
KARVINÁ (tam) Pro mnohé to
byla pﬁekvapivá volba. Nov˘m trenérem házenkáﬁÛ Baníku OKD
Karviná se stal Martin Kostelník.
Teprve ãas ukáÏe, zda byla sázka
na tuto kartu správná.

Pﬁedpokládám, Ïe jste se dlouho nerozm˘‰lel, zda nabídku ãeského ‰ampiona pﬁijmout…
„Kdybych to mûl porovnat
s fotbalem, je to stejné jako dostat

nabídku od Sparty nebo Slavie. Tu
také málokdo odmítne. Je to pro
mû hozená rukavice, doufám, Ïe
v nové roli obstojím.“
S t˘mem se pomalu sÏíváte,
jaké jsou va‰e první pocity?
„Zatím jen pozitivní. Pﬁevzal
jsem t˘m, kter˘ opustila ﬁada kvalitní hráãÛ, ale zdravé jádro zÛstalo. Mrzí mû jen, Ïe jsme se museli
pﬁipravovat bez klukÛ, kteﬁí reprezentují v jednadvacítce – KruÏíka,
Sliwky, Mrkvy a Kavky. Ostatní
toho natrénovali dost, byl jsem
mile pﬁekvapen i zápasy v Pre‰ovû, které jsme sice prohráli, ale
vzhledem ke stadiu pﬁípravy jsme
podali velmi dobré v˘kony. Pre‰ov
je momentálnû o tﬁi t˘dny popﬁedu.“
Právû proti Pre‰ovu se zranila
nejvût‰í posily t˘mu Viktor Hastík, je to váÏné?

Házenkáﬁi Baníku letos nebudou nejvût‰ím favoritem na titul,
SNÍMKY: Ivo Dudek
pﬁesto by na nûj rádi dosáhli.

„Pouze si pochroumal kotník,
léãba by mûla trvat jen pár dní.
Viktor je vynikající házenkáﬁ,
hodnû si od nûj slibuji. Je velmi
dobﬁe fyzicky a rychlostnû vybaven, trochu niÏ‰í v˘‰ku kompenzuje zv˘‰enou agresivitou. Proti Pre‰ovu odehrál jen chvíli, pﬁesto

dokázal dát pût gólÛ a nepustit
soupeﬁe do trháku. Hastík by si
mûl na hﬁi‰ti dobﬁe rozumût s Vojtou Petrovsk˘m, se kter˘m uÏ
hráli ve Fr˘dku-Místku. Stejnû tak
s KruÏíkem a Sliwkou, kteﬁí ve
stejném klubu také pÛsobili.“
Není pﬁíli‰ zavazující pﬁevzít
t˘m, kter˘ pravidelnû sbírá tituly?
„KdyÏ jsem do Karviné pﬁi‰el,
v‰ichni mû ujistili, Ïe si s cílem
vÛbec nemusím dûlat starosti, protoÏe ten je kaÏd˘m rokem stejn˘, a
sice titul. Jsem si toho vûdom a
pokusím se cíl splnit.“
Pﬁed novou sezonou se jako o
hlavním adeptovi na titul hovoﬁí
ale spí‰e o Gumárnách Zubﬁí.
Nevadí vám to?
„Hodnû se pí‰e o tom, Ïe je
Karviná oslabená, Ïe na titul tentokrát nedosáhne. Favoritem
zÛstává Zubﬁí a dal‰í t˘my, ale
nám to vÛbec nevadí. Já jsem
dokonce rád, Ïe jsme tentokrát
trochu stranou mediálního zájmu
a mÛÏeme jen pﬁekvapit.“
Nemrzí vás, Ïe si letos nezahrajete Ligu mistrÛ, do které se vedení klubu nepﬁihlásilo?

„Koho by to nemrzelo? Pro mû
i pro hráãe by to byla obrovská
zku‰enost, tûÏké zápasy proti kvalitním soupeﬁÛm. Ale rozhodnutí
‰éfÛ klubu rozumím. Nemá cenu
hrát soutûÏ, na kterou kaÏd˘m
rokem ekonomicky doplácíte. To
rozhodnutí bylo racionální a já ho
respektuji. Pﬁesto doufám, Ïe si
Ligu mistrÛ nûkdy v budoucnu
zahrajeme.“
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