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V DZ 2 je speciální tým,
hlavní je ale přemýšlet

I přes vaření se dá pomáhat
a vychovat k odpovědnosti

Bezpečnostní heslo měsíce: Je lepší řešit skoronehody než prošetřovat pracovní úrazy!

Dva lazecké poruby pod drobnohledem
Jeden těží velmi kvalitní
koksovatelné uhlí, druhý
energetické. Dohromady
dají pětinu plánované
letošní roční těžby
Důlního závodu 1

vytěženo na 170 000 tun nejkvalitnějšího koksovatelného uhlí.

Velkokapacitní porub jede
v bezpečnostním režimu

LAZY – Okolo 670 tisíc tun by letos
měly dát dva provozované poruby
v lokalitě Lazy. Jedná se o zhruba
20 procent letošní plánované těžby
Důlního závodu 1. Jde o významný podíl. Jejich provoz a výkonnost jsou proto pečlivě sledovány.

V prvním z nich, s číselným označením 161 104, působí stosedmičlenný kolektiv hlavního předáka Miroslava Pokorného a vedoucího úseku Martina Pamánka.
V rámci DZ 1 jde o nejnižší porub
s mocností 1,3 metru, dobývaný
pluhováním. Rubači stěnu s kvalitním koksovatelným uhlím rozjeli 8. února, když si do ní s pomocí pracovníků důlně technických
služeb a chlapů z dodavatelské ﬁrmy Carbokov překlidili dobýva-

Parametry porubu 161 104
 délka porubu
194 metrů
 směrná délka
590 metrů
 výztuž
DBT 600/1400
 počet sekcí
130 kusů
 pluh
RHH 800

ILUSTRAČNÍ foto: Josef Lys

Nízký porub
s koksovatelným uhlím

Ani druhý, tentokrát velkokapacitní porub s číslem 140 708 nemá
v Lazích na růžích ustláno. Díky
precizní práci chlapů z provozu
vybavování a likvidace porubů
DZ 1 se stěna s průměrnou mocností 5,2 metrů sice rozjela s několikadenním předstihem už 3.
března a hned na plný výkon, jenže porub se nachází v tzv. vyjmenované kře. Jinými slovy řečeno,
pracoviště je ohrožováno možnými otřesy. Proto je denní postup ve stěně omezen na pouhých
3,2 metru.
„S tím se nedá
nic dělat. Bezpečnost je na
prvním místě,” zdůrazňuje ŠkorTolik tun uhlí se letos
pík s tím,
očekává od dvou poru
že v dole
bů provozovaných
jsou činěna
v lokalitě Lazy
preventivLazecký porub 161 104 se svou průměrnou mocností 1,3 metru je nejnižším v rámci Důlního závodu 1.
ní protiotřeDZ 1.
o dosažení limitního výkosová
opatřeny tak velkého výkyvu ve výkonu:
cí technologii ze svého předchonu, nicméně v polovině března
ní. Prakticky kaž„Slojí Max bohužel prochází asi
zího, velmi vydařeného porubu
má k němu dosti daleko. Teď je už
dou neděli, kdy se netěží
20–50 centimetrová vrstva dělící161 102. „Přestože pracoviště
v porubu 161 104 situace stabila v porubu nejsou lidé, se v nadho proplástku. Místy je tak tvrdá,
v únoru splnilo stanovený techní. Nejhorší má Pokorného parloží provádějí bezvýlomové trhaže se musí rozrušovat trhací prací,
nický režim na sto procent, s průta za sebou, takže by měla ukázat,
cí práce. Ty rozrušují nadloží, snicož samozřejmě těžbu komplikuměrným denním postupem spoco v ní je,” hecuje Škorpík pluhažují v něm napětí a tím i nebezpeje a zdržuje. Navíc porub prochákojený nejsem. Vždyť Pamánkovi
ře pracující ve třísměnném pročí důlního otřesu. „Do poloviny
zel směrnou tektonikou, takže pochlapi ve svém předchozím poruvozu od pondělí do pátku. Pokud
března jsme stanoveným temstup byl opět přibrzděn. Kolektiv,
bu obdobných parametrů dávali
vše půjde podle předpokladů, stěpem ve stěně ujeli zhruba 21 meve kterém vypomáhají pracovnípět a půl metru denně,” zklamaně
nu by měli dokopat někdy v srpnu.
trů. Pracoviště dává maximum
ci dodavatelské ﬁrmy NK Roﬁs,
říká Petr Škorpík, vedoucí výroPředpokládá se, že z bloku bude
možné těžby. Zhruba na přelose sice v březnu přihlásil a usiluje
by rubání DZ 1, a vysvětluje příči-

670 000

Parametry porubu 140 708
 délka porubu
196 metrů
 směrná délka
390 metrů
 mocnost porubu 4,5–5,5 metru
 výztuž
DBT 2,8/6,0
 počet sekcí
114
 kombajn
SL 500
 stěnový dopravník PF6/1042
sběrný dopravník
PZF 11
mu května a června bychom mohli
porubem překročit hranici sedmé
a osmé kry a dostat se do oblasti,
která už je méně geomechanicky
namáhána. Pak se zase pro změnu budeme trápit s horšími hornicko-geologickými podmínkami,” vysvětluje Škorpík a podotýká, že vydobýt blok nebude vůbec
jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.
V uvedených podmínkách
s nejmohutnější technologií v celém revíru působí zkušený a osvědčený 110členný kolektiv dodavatelské ﬁrmy Alpex pracující
od pondělí do soboty ve čtyřsměnném provozu. Veden je hlavním
předákem Witoldem Wozniakem,
vedoucím úseku Tadeuszem
Dziugiełem a vedoucím provozu
Janem Nowakowskim. Očekává
se, že Alpexáci dokážou z uhelného bloku vytěžit půl milionu tun.
„Práci v Lazeckém porubu by dodavatelská ﬁrma měla ukončit
v průběhu letošního září,” uvádí
vedoucí výroby rubání DZ 1 Petr
Škorpík.
Josef Lys

Únorový kombajnový fedrunk v Důlním závodě 3
K vypadávajícímu nadloží se navíc přidal vyjíždějící pilíř. „Mocnost se zde pohybovala
okolo dvou metrů. To bylo na paskovské podmínky nadstandardní. Kvůli nízké pevnosti uhlí se
však musel kromě stropu ve zvýšené míře lepit pilíř,“ líčil vedoucí provozu rubání. Do konce
roku Siwkovi havíři nepostoupili
za měsíc více než šedesát metrů.
S přelomem roku se začala situace lepšit natolik, že stě-

55 %

STAŘÍČ – Únor se nesl
rubu
Takový byl podíl po
ve znamení doposud nejové
or
ún
063 608/1 na
většího fedrunku druhého
lní
těžbě Dů
ho paskovského kombajnozávodu 3.
vého porubu. Horníci z úseDariusz Hetman, vedoucí provozu Alpex, v paskovském
ku Alpex s hlavním předákem
kombajnovém porubu.
Januszem Siwkem ve stěně
Od května v rubání 063 608/1
„Už při rozjezdu se polští do063 608/1 na Staříči ujeli
zpomalili. Objevily se totiž tektodavatelé potýkali se štěpením slo85 metrů s průměrným postuniky a změnila se charakteristika
je, přesto ale dokázali v březnu
pem 3,4 metru denně, odrubali
nadloží na prachovcové. „Na výa dubnu loňského roku podávat
14 875 m² a nakopali celkem
sledcích kolektivu se projevovaly
slušné výkony. Zaznamenávali
31 672 tun uhlí.
práce při zajišťování stropu zavrhned více než osmdesátimetrotáváním TH rovin i lepením,“ pové měsíční postupy, byť s kombajkračoval Pokorný s tím, že nejnem přibírali průvodní horniny
horším měsícem se pro Alpex stal
až o metrové mocnosti,“ popsal
červenec. Porubní fronta ujela
Jiří Pokorný, vedoucí provozu rudvacet metrů.
bání Důlního závodu 3.

FOTO: Radek Lukša

Dodavatelský kolektiv
z Alpexu hlavního
předáka Janusze Siwka
prolomil „prokletí“
po dvanácti měsících
těžby ve stěně 063 608/1.
Momentálně se však
opět potýká s problémy
v nadloží i na pilíři

na 063 608/1 doslova podržela těžbu v DZ 3. Když dokopalo
sekcové rubání, začaly se chystat další kapacity a v provozu zůstávaly pouze dva stojkové poruby s nízkými mocnostmi. Alpex
s vedoucím provozu Dariuszem
Hetmanem a vedoucím úseku
Bogusławem Wypychem zvládl
letos dva limiťáky.
K pátku 11. března zbývalo Siwkovým osádkám s pře-

dáky směn Piotrem Malinou,
Marianem Kowalczykem, Krzysztofem Koperem a Dariuszem
Zelkem vyrubat v této stěně ještě
250 metrů. „Objevil se přesmyk,
který se zvedl až na metr devadesát. Po ujetí dvou pokosů se lepí
a zavrtávají se TH roviny. Kromě
údržbové směny zajišťují chlapi strop i na přelomu páté a šesté
směny,“ dodal Pokorný.
Radek
Lukša

Parametry porubu
 mocnost 1,73 metru čistá,
2,25 metru dobývaná
 délka 175 metrů
 úklon sloje v průměru 22°
 dobývací kombajn KGE 710
FM
 počet sekcí 117 (Fazos 12/28
a 15/31)
 stěnový dopravník PF 4-832
 podporubový dopravník DH
830S
 odtěžení dvěma úsekovými
pásy TP 630 a čtrnácti pásy
centrálního odtěžení TP 1200
Zástupci dodavatelů z Alpexu (vpravo) při vyhlášení únorových limitních výkonů.
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Strkají prsty tam, kam nemají

Ján Kollár (vlevo) a Ján Savary mají letošní druhý zápis na skuře.

„ĎOĎO“ NEZKLAMAL, OPĚT
ZVLÁDL KVALITNÍ LIMIŤÁK
A to na pracovišti 463 320/1,
STONAVA – Čelbový rekord v kombajcož je opět úvod budoucího
nové ražbě na Důlním závodě 2 letos
rubání 463 300/1. Mění také
drží s 212 metry kolektiv Jana Zbely
kombajn, z AM 75 přechází jeho
z úseku Alpex vedeného Bogdanem
osádky se směnovými předáky
Bajaczykem. Ale bez splnění limitníFrantiškem Chrastinou, Zdeňkem
ho výkonu. V těch vede osádka Jána
Hejlem, Janem Kundlou a Alešem
Savaryho z úseku Adriána Firly. Poté,
Palouškem na kombajn MR
co k lednovým 173 metrům
340.
přidává v únoru dalších
V úseku vedeném
185 m!
Adriánem Firlou
„Co chcete
má v únoru limitní
k Savarymu?
výkon (letošní
Vždyť je to furt to
druhý) také
samé. Ďoďo, jak
í
aj
áv
id
př
Tolik metrů
kolektiv Radima
mu zde přezdího nad
Dudy s celkem
váme, nás prostě
na čelbě u Savary
, plní
95 metry na štreopět nezklamal,“
technický režim
kách
402 362/8
říká vedoucí výro.
%
2
13
tak na
a 402362/9.
by příprav stonav„Savary a Duda se
ské šachty Ján Kollár
při vyhlašování únoros tím, že zkušený hlavní
vých zápisů na skuru potkali
předák se svými třiatřiceti nemés dalšími dvěma přípravářskými
ně hornictví znalými chlapy v únoru
hlavními předáky. A to Krzysztofem
zdárně dokončuje obfarání bloku
Ślubowskim z Alpexu, jehož parta
ve 40. sloji. Zůstává za nimi 600
zvládla s kombajnem 146 metrů
metrů díla 402 322 hotové úvodní
na díle 461 220, a Vladimírem
třídy nového porubu 402 302.
Slížem, za jehož raziči zůstalo 80
Po proﬁlu SPN 12 s hustotou
metrů na díle 371 024,“ upozorňuje
budování co 0,8 metru přechází
Jiří Radovesnický z útvaru výrobnív březnu Savary na proﬁl SPN16
ho náměstka DZ 2.
a hajcmany staví po 0,5 m metru.
uzi

45

Alpex má kladívka i v rubání
Rubáňovým na Důlním závodě 2 se
v tomto roce příliš kladívka na skuru přidávat nedaří. Pomineme-li
lednový zápis v dobývce Room
& Pillar, slaví v těžbě úspěch
jen Alpex s horníky Krzysztofa
Krażewského a vedoucím úseku
Arturem Hildebrantem. Únor pro
ně končí vytěžením 59 198 tun
a postupem 103 metrů v porubu
332 307. Technický režim daný
54 800 tunami plní na 108,03 %.

KARVINÁ – Důlní závod 1 vytěžil
v únoru 325 000 tun. Překročil
technický režim o 1500 tun a plán
o 40 500 tun. Podle informací Petra
Škorpíka, vedoucího výroby rubání
DZ 1, se v lokalitě Darkov vytěžilo
128 000 tun a v lokalitě Karviná
197 000 tun.
Výše těžby byla poznamenána tím,
že v průběhu února čtyři kolektivy
z devíti dokopaly své poruby. Na limitní výkon v rubání dosáhl pouze
kolektiv Marka Fala z Alpexu dobývající na lokalitě Karviná porub 22 3950.
V něm vydobyl 99 000 tun, což bylo
v lokalitě Karviná nejvíce. Zároveň
tak jako jediný z pěti rubáňových
kolektivů usilujících o limitní výkon
splnil své předsevzetí. Nejvyšší těžbu
na lokalitě Darkov dosáhl kolektiv
Alpexu Tadeusze Czaji v porubu
40 903 – vydobyl 80 000 tun.

KARVINÁ – Po nedávném úrazu v lokalitě Karviná Důlního závodu 1
zazněl postesk: „Je to stále dokola. Lidé dělají stále stejné chyby.”
O co šlo? Důlní zaměstnanec 4. tarifní třídy zaregistroval, že při manipulaci s uloženým tlakovým potrubím průměru 50 až 80 milimetrů na chodbě u porubu došlo
k zachycení lana v kladce. Prostě
se zaseklo a potřebovalo uvolnit.

Při uvolňování lana zaseknutého v rolce musí být uvolněno napětí v tahu lana
a nesmí být používány ruce. K tomu je nutno použít vhodnou pomůcku.

V období od začátku
roku 2014 do března
2016 bylo v OKD
zaznamenáno celkem
sedm pracovních
úrazů při manipulaci
s materiálem pomocí
lana a rolky.
Dotyčného nenapadlo nic chytřejšího než uchopit lano rukou a trhnout s ním. Pravda, problém byl
odstraněn, nicméně vznikl nový,
mnohem závažnější. K uvolnění
lan v tahu došlo tak rychle, že vtáhlo horníkovu ruku do kladky. Přišel
při tom o část prstu levé ruky.
Lékařský výjezd HBZS a následná
první pomoc už na trvalém poškození ruky nemohly nic změnit.

Při ruční manipulaci s lanem je nutné si navléci ochranné rukavice.
„V OKD jde už o sedmý obdobný případ za poslední dva roky.
Manipulace břemen pomocí lana
a rolky-kladky patří v dole k velmi častým činnostem. Především
poblíž porubů, kde se často manipuluje s těžkým a rozměrným

Desatero pro práci s lanem a rolkou (kladkou)
1. Před ruční manipulací s lanem
musíš být vždy domluven s obsluhou strojního zařízení (např.
vrátkařem).
2. Používané lano a rolka musí být
schváleného typu a odpovídající
nosnosti.
3. Používané lano a rolka nesmí
být poškozené ani opotřebené.
4. Při používání rolky zvol správné
místo pro zavěšení a ukotvení.
5. Pamatuj, že rolka musí být ukotvena 2x nezávisle a musí mít
zajištění proti vypadnutí lana.
6. Před napínáním lana nestůj
v ohroženém prostoru, tj. mezi
obsluhou a místem upnutí lana,

vyluč přítomnost ostatních osob
v ohroženém prostoru.
7. V žádném případě nepoužívej
k navádění lana na rolku ruku,
použij vhodnou pomůcku (kulok,
násadu atd).
8. Při zachycení lana v rolce a pro
jeho uvolnění musí být vždy
uvolněno napětí v tahu lana
na obou jejích stranách a přitom
nesmí být použity ruce (použij
vhodnou pomůcku).
9. Manipulovat můžeš pouze
s lanem, ve kterém je uvolněné
napětí a není v pohybu.
10. V případě, že manipuluješ ručně
s lanem, používej ochranné rukavice.

materiálem, např. TH výztužemi, ale také s velkými kameny,”
říká Pavel Zajíček, vedoucí odboru řízení bezpečnosti OKD, s tím,
že k této činnosti má oprávnění
každý havíř. „Všichni byli na základním kurzu poučeni v rozsahu Pracovních pravidel pro zaměstnance v podzemní hlubinných dolů. Ta v kapitole ‚Doprava

Základy znalostí při
manipulaci s lanem
a rolkou jsou součástí
výuky zaměstnanců
při absolvování
kurzu hornického
minima a musí patřit
k základním a trvalým
znalostem každého
důlního zaměstnance.
ti bodech na nebezpečí upozorňuje, respektive vysvětluje, jak by se
člověk při práci s tímto zařízením
měl chovat,” uvádí Zajíček.
Uváděné Desatero je zpracováno v prezentaci obsahující reálné fotograﬁe postižených rukou či
amputovaných prstů. Tento materiál, se kterým se důlní zaměstnanci v současné době setkávají
v průběhu pravidelných bezpečnostních školeních, jim snad utkví
v paměti a přiměje k větší opatrnosti, respektive dodržování zásad při práci s lanem a rolkou.
Josef Lys

Co je víc než zdraví či život?!
KARVINÁ – Zajištění bezpečnosti je
hlavním tématem všech odpovědných ﬁrem na celém světě. Don
Merrell, americký bezpečnostní
manažer, složil motivační báseň
pro spolupracovníky. Jeho záměrem bylo přispět k bezpečnosti
lidí z ﬁrem nejrůznějších oborů.
Jde vlastně o příběh apelující
na svědomí. Je to výzva k přijetí
spoluzodpovědnosti za bezpečnost svou a také těch druhých,
svých kolegů, spolupracovníků,
kamarádů... I tento příběh přispěl
k obsahu celoročního motta

bezpečnostní kampaně OKD:
„Upozorni kolegu na nebezpečnou
situaci, zachráníš mu tím život,
zdraví, práci.“
Obsah básně (I Could Have
Saved A Life That Day), jejíž
originál je psán v angličtině, vám
předkládáme v češtině tak, jak
ho obdrželi účastníci jednoho
bezpečnostního školení od Dalea
Ekmarka, současného generálního
ředitele OKD. Přestože překlad
básně není umělecky zpracován,
určitě stojí za přečtení.
syl

Mohl jsem tehdy zachránit život
Přehled pracovních úrazů při manipulaci s lanem a rolkou 2014 – 3/2016

Artur Hildebrant (vlevo) a Krzysztof
Krażewski na vyhlášení LV.

Výrobní výsledky v DZ 1
Rubáňové kolektivy překročily
únorový plán o 40 500 tun,
přípraváři splnili technický
režim, když vyrazili 1335 metrů

lanem’ upozorňují, že v žádném
případě se lano nesmí usměrňovat rukou. Vždy je potřeba použít vhodnou pomůcku – násadu
lopaty, kulak, železnou tyč, prostě všechno možné, jen ne se snažit lano uvolňovat rukou. Všichni
to vědí, přesto předpis někteří
nedodržují; asi spěchají, riskují.
A nejde pouze o začátečníky. Této
chyby se podle naší statistiky dopouštějí také zkušení, dlouholetí zaměstnanci. Vzhledem k těmto
skutečnostem a hrozícím rizikům
při práci s lanem a rolkou jsme vypracovali tzv. Desatero. To v dese-

FOTO: OKD

FOTO: Důlní závod 2

Ruční manipulace
s lanem a rolkou je
jednoduchá a zvládne
ji každý. Je však častým
zdrojem „prstíčkových“
pracovních úrazů

„Bohužel se v tomto porubu
od půlky měsíce objevila eroze,
která zpomalila postup porubu
o více než polovinu a pro odjetí
dvou pokosů je nutno navrtat okolo
130 vývrtů v pískovci,” posteskl
si Škorpík a dodává: „Své poruby
úspěšně ukončily kolektivy hlavních
předáků Tadeusze Szweda, Petera
Turaze, Romana Badury a Witolda
Wozniaka. Naopak se po zdařilém
překlizu technologie rozjel pluhový
komplex ve sloji Max na Lazích.”
Po úspěšném lednu, kdy přípraváři
Důlního závodu 1 vyrazili 1455 metrů
důlních děl a byznys plán překročili
o 40 metrů, v únoru splnili technický
režim, když vyrazili 1335 metrů. Přitom
pět kolektivů dosáhlo na limitní výkon.
Podařilo se to kolektivům Jana Průchy,
Damiana Szkota z Alepxu, Bogdana
Kozlowice z WPBK-BIS (všichni II.
stupeň, plnění technického režimu
nad 110 %), René Poláka a Martina
Ticháčka (oba I. stupeň, plnění technického režimu nad 105 %). V březnu v DZ
1 usiluje o limitní výkon 13 přípravářských kolektivů.
syl

 16. 1. 2014 zaměstnanec chtěl
pomocí lana uvolnit boční oblouk
u porubu, při tom mu byl vtažen
4. prst levé ruky do rolky.
 19. 7. 2014 při potahování
mechanické stojky po počvě
zaměstnanec usměrňoval
lano rukou, která byla vtažená
do rolky – zlomenina a tržná rána
pravé ruky.
 14. 11. 2014 při vkládání lana
do rolky pro použití k vtahování
spodní větve PVC došlo ke vtažení 5. prstu levé ruky do rolky.
 18. 12. 2014 při povolování lana
plenicího vrátku při plenění TH
nohy u porubu vtažen 4. a 5. prst

pravé ruky do rolky.
 9. 6. 2015 při přemísťování SHZ
do porubu pomocí lana a vrátku
zaměstnanec uchopil lano a náhle mu byla vtažena pravá ruka
do rolky. Zranění tří prstů pravé
ruky.
 4. 9. 2015 zaměstnanec usměrňoval rukou lano vrátku při vytahování kamenů z porubu, při tom
došlo k vtažení do rolky a zranění
dvou prstů pravé ruky.
 7. 3. 2016 při manipulaci s tlakovým potrubím pomocí lana
a rolky došlo při uvolňování lana
k vtažení druhého prstu levé ruky
do rolky.

Don Merrell
Mohl jsem tehdy zachránit život,
ale raději jsem se díval jinam.
Nebylo to proto, že bych neměl
zájem.
Měl jsem čas a byl jsem tam, ale
nechtěl jsem vypadat jako blázen.
Nebo se hádat ohledně pravidel
bezpečnosti.
Věděl jsem, že kolega už takovou práci dělal, a pokud bych se
ozval, mohl by se naštvat – pravděpodobnost nebyla tak velká.
Také jsem na tom pracoval a on
to věděl, tak jsem potřásl hlavou
a šel dál.
Věděl o riziku stejně jako já.
Zariskoval a já jsem jen přivřel
oči – tím jsem ho nechal zemřít.

Při manipulaci lana s rolkou došlo u pracovníků OKD za poslední dva roky k sedmi vážným zraněním rukou.

Mohl jsem tehdy zachránit život,
ale raději jsem se díval jinam.
A teď vždy, když vidím jeho ženu,
vím, že jsem mu měl zachránit
život.
Musím žít s pocitem viny. A není
to něco, o co bych se chtěl dělit.
Když vidíte, že druzí riskují, že
dávají v sázku svoje zdraví či život,
tak se jich zeptejte: „Proč!” Nebo
s nimi o tom promluvte.
Jim to může pomoci prožít další
den.
Když vidíte riziko a odejdete bez
povšimnutí, tak doufejte, že si pak
nebudete muset říct, že jste tehdy
mohl zachránit něčí život.
Ale místo toho jste se díval
jinam!

Z OKD
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Energie – klíčová oblast
při šetření nákladů v DZ 2
Vedoucí dispečer
stonavské šachty Daniel
Žídek hovořil na téma,
které je – samozřejmě
po bezpečnosti –
momentálně v OKD asi
nejdiskutovanější

Jak si stojí úsporný program
v DZ 2?
Postupem času a vývojem ve společnosti OKD se každý z nás dostal do situace, kdy je nutné při
jednotlivých činnostech šetřit.
Ať už s materiálem, či energiemi. Na našem závodě se šetřením zabýváme již delší dobu, ale
hlavní důraz začal zavedením
týmů pro klíčové řízení nákladů
v roce 2015. Pod vedením ředitele jsme vytvořili oblasti zaměřující se na úspory, jako jsou ná-

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Únor, měsíc úspor!
Hezky se to rýmuje a v Důlním závodě 2 to také znamenalo ušetřených 871 tisíc korun při těžbě 184
kilotun ROTP, což činilo 16 600
tun nad plán. Tuto sumu uspořili jen v klíčové oblasti nákladů –
na elektřině, stlačeném vzduchu,
teple či chladu. Jak, to prozradil vedoucí dispečinku stonavské
šachty Daniel Žídek.

Stav udržovaných chodeb snížili na stonavské šachtě skoro o půl kilometru.
Jak si vedete od počátku
tohoto roku?
V lednu jsme nesplnili téměř
všechny hodnoty. Podařilo se
nám uspořit pouze u chladu
603 MWh, což představuje částku 445 tisíc Kč. V únoru jsme se

Elektřina patří ke klíčovým médiím, bez nichž se provoz na šachtě neobejde.
dostali v klíčových oblastech –
tedy stlačeném vzduchu, elektřině, teplu a chladu – pod plánované hodnoty a vytvořili jsme
si úsporu ve výši 871 tisíc Kč.
Přesto objevujeme po druhém
měsíci letošního roku ještě rezervy v elektřině a stlačeném
vzduchu. Postupně vše řešíme
v týmu podle vývoje aktuální situace na jednotlivých pracovištích. Nemáme v úmyslu necit-

klady na materiál, spotřebu náhradních dílů i energií, směnnost – u té především co se týče
dodavatelů. Dále redukujeme
počet důlních děl, optimalizujeme náklady na služby či opravy
strojních uzlů jak na pracovištích našich servismanů, tak u externích firem. Věnujeme se také
servisu pro ražení dlouhých důlních děl, degazaci, mikroklimatu
pracovišť.

livě zasahovat do úspor. A rozhodně ne na úkor bezpečnosti
provozu dolu!
Kdo tedy koordinuje šetření
energiemi?
Tým s názvem Energie, jehož jsem vedoucím. Je složený
z vedoucích úseků elektriﬁkace Luďka Kropáče, důlní dopravy Vladimíra Poláška, klimatizace Josefa Moravce, slaboproudu Aleše Klusáka, vybavování
Martina Sikory a Radima Mikuly,
větrání Bohdana Firly a inspekčního technika Leopolda Popiolka.
Máme na starosti uvedená energetická média. Do práce našeho
týmu se zapojuje centrální řídicí stanoviště. S ostatními dispečery a inspekčními techniky se
podílíme na bezprostředním řešení provozních situací v dole
a na povrchu.
Na co se konkrétně nejvíce
zaměřujete?
Každá oblast úspor je spojená
s vývojem situace v dole, kdy je
nutno zabývat se provozními
problémy. A právě zde mohou
dispečeři výrazně ovlivnit stav
ve spotřebě zmíněných energií svým zásahem v dané směně. Jedná se například o chod
pásových linek na prázdno, čerpání v hlavních čerpacích stanicích mimo nejvyšší sazby, ohřev
vtažných větrů do jámy, odsta-

vení skipového odtěžení s přechodem na údržbu a spousta
dalších rozhodnutí kladně ovlivňujících spotřebu v závislosti
na bezpečnosti.
Kde, komu, jak se daří nejvíce
uspořit?
Pokud mohu vyzdvihnout některé konkrétní příklady, podařilo
se nám vyřešit čerpání důlní vody
na povrch mimo nejdražší sazbu za elektřinu. Odstavujeme dodávky stlačeného vzduchu v důlních dílech, odstraňujeme netěsnosti vzduchového potrubí, vypínáme pásové soupravy bez těžby.
Jen za první dva měsíce letošního
roku se nám podařilo snížit stav
udržovaných důlních děl o dalších
490 metrů.

Na závěr, jak k šetření přispějí ostatní?
Z dosavadních výsledků je zřejmé,
že nastolený trend šetření energiemi je správný. Záleží na každém, jak k tomu hodlá přispět.
Například při fárání v dole upozorní hlášením na centrální řídicí stanoviště na netěsnosti rozvodů energetických médií tak, abychom mohli co nejdříve reagovat
a úniky ihned odstranit. Je vytvořen systém hlášení netěsností v dole na inspekční službu, kde
funguje evidence s následným odstraněním podle územního rozdělení. Kdokoliv z nás se může
výrazně podílet na úsporách samozřejmě také osobním zapojením do programu Continuous
Improvement.
Radek Lukša

Vedoucí dispečer, věrný ČSMák
Vloni uplynulo čtyřicet let od chvíle, kdy Daniel Žídek nastoupil
na tehdejší Důl ČSM jako učeň.
Po vyučení jako horník mechanizovaných porubů a předků pokračoval na ostravskou hornickou
průmyslovku, aby se vrátil na závod Jih jako revírník v rubání. Poté
vedl těžební úsek i samotný provoz
rubání. V roce 2006 začal dělat
rubáňového dispečera, od roku
2008 vedoucího dispečera na celé
šachtě.

V areálech OKD se budou bourat další staré a nepotřebné objekty
Letos se může
demolovat až
28 nepotřebných
staveb. Největší z nich
je část úpravárenského
komplexu vodní prádlo
v lokalitě Lazy
FOTO: Tadeusz Konieczny

KARVINÁ – Obdobně, jako se dělo
v loňském roce, také letos bude
pokračovat bourání vybraných
objektů. Cílem je zajistit objektovou bezpečnost, ušetřit náklady
na ostrahu ruin a získat ﬁnanční
prostředky za kovový odpad z demolovaných staveb.
Podle slov Rastislava Dušičky,
vedoucího investic OKD, na jednotlivých lokalitách OKD se nachází řada starých, nepotřebných,
nevyužitelných a zchátralých objektů. Ty zbytečně hyzdí okolí
a zabírají prostor. Jsou také cílem
bezdomovců a sběračů kovového
šrotu. Technický stav nepoužíva-

jekty, které nejsou nijak využitelné pro podnikatelské účely OKD,
ztratily svou funkci, jsou nákladné na udržování v bezpečném stavu, nejsou vhodné k pronájmu
a je předpoklad vysoké výtěžnosti z kovového odpadu s cílem dosažení vysokých zisků.
„Pro letošní rok bylo vybráno
28 objektů,” informuje Dušička
s tím, že největším komplexem ur-

Budova skladu strojů a dílny údržby v areálu rozestavěné koksovny ČSM ve Stonavě. Demolice byla provedena v průběhu druhé poloviny loňského roku.
ných a mnohdy opuštěných budov
ohrožuje všechny, kteří se v jejich útrobách či blízkosti pohybují. Nebezpečí úrazu je zde veliké.
Těžební společnost musí objekty zajišťovat, střežit a znepřístupňovat proti vniknutí nepovolaných osob. To si vyžaduje zvýšenou kontrolu, údržbu a ostrahu,
což představuje pro OKD zbyteč-

nou ﬁnanční zátěž. Z tohoto důvodu se nepotřebné objekty postupně likvidují, suť se odváží, vzniklé volné prostory rekultivují nebo
používají k jiným podnikatelským
účelům nebo pronájmům. V neposlední řadě se přihlíží i k výtěžnosti šrotu. Finance za jeho prodej
pokrývají náklady na likvidaci objektů. Prioritně jsou vybírány ob-

Plocha po demolici.

čeným k demolici je „vodní prádlo“ v lokalitě Lazy. Tamější provoz
byl zastaven již v minulém roce
a provozuschopné stroje a zařízení byly přemístěny do jiných
úpraven. „Na likvidaci každého
objektu společnost OKD vypíše
výběrové řízení a podle nabídek
a ﬁnančního vyhodnocení bude
rozhodnuto o dalším postupu,”
uzavírá Dušička.
syl

Slovo závodního dolu

Karel Blahut
závodní dolu,
Důlní závod 2

Vážení spolupracovníci,
přiznejme si to, žijeme
v rušné době. Velice se mi
líbil článek ředitele HBZS
v minulém čísle Horníka.
Zdá se, že spousta lidí časem zapomněla, jak horníci
budovali ekonomiku tohoto
státu. Otcové nynějších
politiků se chlubili jejich
výkony a kdo tehdy neměl
v novinách fotku se zašpiněným horníkem a s kytkou
v ruce, nebyl in. Rychle
zapomínáme. Ocelové srdce
republiky pomalu rezaví
a pokud má fungovat nadále, potřebuje namazat a udržovat. Tím nemám na mysli
jenom hornictví, ale všechny
obory, které jsou na ně
navázány a postupně tvoří
ekonomiku naší republiky.
Kde by byly úspěšné české
ﬁrmy, kdyby neměly železo
a ocel z našich hutí, které se
taví díky našemu uhlí?
Rok od roku je náročnější. Dnešní uspěchaná
doba a nové technologie
roztáčejí spirálu, se kterou
se mnohým nedaří držet
krok. Nesmíme zapomínat na to, že když něco
podceníme, tak z toho
kolotoče vypadneme. Tím
mám na mysli zejména
oblast bezpečnosti. I když
každý rok zaznamenáváme
zlepšení ve sledovaných
ukazatelích, může se stát,
že nás nějaká nečekaná
událost srazí na kolena. O to
více je třeba být vnímavější
k situaci v dole a předvídat.
Jeden příklad ze silničního
provozu. I když sebelépe dodržujete všechny předpisy
a dopravní značky včetně
předepsané rychlosti,
klidně vás nějaký hazardér
může smést ze silnice.
Podobně je tomu
i na šachtě. Snažíme se
šetřit, kde se dá. Sami
asi pociťujete, že celá
řada věcí najednou není
samozřejmostí a hledají se
jiná, ekonomická řešení.
To se ale netýká oblasti
bezpečnosti. Úspory jdou
na úkor pohodlí některých
z nás, mnohým přibude více
starostí, protože musí najít
alternativní řešení. Jinak to
ale nejde. Dinosauři taky
nepřežili, protože se neuměli přizpůsobit. V tomto směru o horníky obavy nemám,
protože ti si umí poradit se
vším. To ostatně dokazují
výsledky v prvních měsících
tohoto roku, protože i když
je předčasné něco hodnotit,
předpokládáme, že úkoly
prvního kvartálu v těžbě
a metráži splníme. S ekonomikou se budeme muset
ještě poprat, ale věříme, že
se nám to podaří.
Abychom mohli úspěšně vykročit do druhého
kvartálu, bude důležité, aby
se nám stoprocentně podařily všechny práce během
výluky, která je plánována
na přelom března a dubna,
a my jsme mohli vykročit
pravou nohou. Máme
zkušené a obětavé lidi – to
je základ. Čéesemáci byli
vždy trochu odlišní, protože
pamatují doby samostatnosti, kdy vše bylo jen
na jejich bedrech a nikdo
jim moc nepomohl. Spíše
naopak. Proto věřím, že
i v těchto dnech, kdy se situace v hornictví vyostřuje,
si zachováme chladné hlavy
a tu svoji šachtu povedeme
k prosperitě. Pokud jde
o uhlí, nikdy jsme neuhli.

3

4

Z OKD / za branami OKD

číslo 11 | ročník 46

Těžbu uhlí střídá výroba
zdravotnických setů

73 km²

FOTO: Adam Januszek

Důl Dukla je minulost. Areál průmyslové zóny začal oﬁciálně na začátku března
psát novou etapu své historie.

V areálu bývalého černouhelného
Dolu Dukla staví švédská ﬁrma,
která v příštích letech zaměstná
až tři stovky lidí

být kvalitně prozkoušena. První
zaměstnanci, převážně ženy, by měli
nastoupit hned zkraje roku 2017.
První zdravotnické sety z technologických linek by pak měly být expedovány v květnu téhož roku. Sedm
HAVÍŘOV − V úterý 8. března byla
stovek zaměstnanců po celém světě
poklepáním na symbolický základní
vyrobí ročně přes 5 milionů
kámen oﬁciálně zahájejednorázových setů, a to
na výstavba továrny
jednor
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ve více
v než 14 tisících
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Takové využití průmyssvětě.
Takov
lové zóny vítá i bývalý dlouholetý
„Jsme rádi, že je stavba
pracovník Dolu Dukla a současný
úspěšně zahájena, čímž začíná nová
předseda Klubu důchodců Dolu
etapa průmyslové zóny přesně tam,
Dukla Antonín Čejka. „Hlavním
kde se sto let těžilo uhlí. Švédský
důvodem jsou samozřejmě nové
investor obsadil areál bývalého
pracovní příležitosti. Osobně jsem
Dolu Dukla z jedné třetiny a další tak
si tedy myslel, že se nějaký investor
mají dveře otevřené. Rádi bychom
najde dřív. Ale hlavní je, že se už kopřispěli k řešení nezaměstnanosti
nečně začalo něco dít a lidé najdou
u nás ve městě, ale i v regionu,“ řekl
práci,“ podotkl Čejka.
ekonomický náměstek havířovskéDůl Dukla byl založen v roce
ho primátora a někdejší báňský
1907, k utlumení těžby došlo o sto
inženýr z Dukly Eduard Heczko.
let později. V roce 1961 došlo
Hotové jsou hrubé terénní úpravy
na této havířovské šachtě k jednoa pilotují se základy nové továrny.
mu z největších důlních neštěstí, při
V červenci letošního roku by měli
kterém zahynulo 108 horníků.
dodavatelé technologií výroby zahájit jejich instalaci tak, aby mohla
Adam Januszek
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FOTO: Radek Lukša, archiv DIAMO a Jana Dronská
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Vodní jáma Jeremenko, kde se odčerpává důlní voda z Ostravské dílčí pánve.

Důlní voda k užitku města
Ostravy? Časem snad ano!
Bezpečnostní komise
sfárala na Jeremenku
a seznámila se
s problematikou důlní
vody a odčerpávání
z bývalých šachet.
Výsledkem je doporučení
začít přemýšlet nad jejím
využíváním, ale i otázkou
bezpečnosti
OSTRAVA – V jedné z posledních dvou skutečně činných jam
v Ostravě ve druhém týdnu března
sfárala městská komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Na povrchu šachty
Jeremenko pak probírala problematiku čerpaných důlních vod.
Více prozradil Josef Havelka, ředitel Odštěpného závodu ODRA
státního podniku DIAMO.
Jak a proč se čerpá důlní voda
na Jeremenku?
Momentálně
státní
podnik
DIAMO udržuje hladinu důlní
vody v hloubce minus 388 metrů, myšleno pod hladinou moře.
Ročně v průměru odčerpáváme
zhruba pět milionů kubíků důlní vody, kterou následně vypouštíme do řeky Ostravice. Čerpání
důlní vody z šachet v takzvané
Ostravské dílčí pánvi sice skončilo v roce 1997 s ukončením těžební činnosti v tomto městě, nicméně v roce 2001 bylo na vodní
jámě Jeremenko znovu obnoveno.

Stylový začátek – symbolické poklepání na základní kámen stavby.

Rodák z Nového Města na Moravě
absolvoval v roce 1980 obor
Dobývání rud na Hornickogeologické fakultě Vysoké
školy báňské v Ostravě. Po studiu
nastoupil do podniku DIAMO,
kde působí dodnes. Nejprve
v Dole Jasan v Dolní Rožínce
jako revírník. V roce 1991 se stal
náměstkem pro výrobu uranu
závodu GEAM. V roce 2003 přišel
do Ostravy, od té doby řídí odštěpný závod ODRA.
Důvodem bylo a dosud je udržení
hladin podzemních vod pro zajištění ochrany ložiska a bezpečnosti při těžbě uhlí v činných částech
ostravsko-karvinského revíru.
Skončí po útlumu čerpání? Jak
se to projeví?
O ukončení čerpání rozhodne Český báňský úřad, ale obecně se dá říct, že přestaneme čerpat důlní vodu po skončení těžby
na Karvinsku. Když přestaneme
čerpat, začne postupně stoupat hladina podzemní vody až na úroveň
koryt řek. Nepředpokládáme žádné zásadní vlivy nebo problémy, ale
v minulých letech nám voda ukázala, že umí potrápit. Nedá se přesně
určit, jak se stoupající voda projeví.
Bylo by vhodné například prověřit
stabilitu zlikvidovaných důlních děl.
Jak vidíte možnosti využívání
důlní vody?
O možnostech využití vody z podzemí se uvažuje řadu let. Bylo pro-

kázáno, že tato důlní voda je vhodná pro lázeňské účely. Různých
záměrů se objevilo více, například také využití vody k vytápění. Zatím ale důlní voda slouží jen
nám v areálu Dolu Jeremenko, a to
k ohřevu vody na koupání pro zaměstnance a pro vytápění dvou
budov. Dalším uskutečněným
projektem je prototyp přečerpávací elektrárny poháněné důlní
vodou. V jámě na Jeremenku ji postavila ﬁrma FITE ve spolupráci
s VŠB – TUO a našimi pracovníky. Důlní voda může sloužit i jako
zásobník pro období sucha. Lze
ji upravovat dokonce na pitnou,
avšak v současné době je to ekonomicky nereálné.
Jaké jsou vůbec vlastnosti čerpané vody?
Její teplota dosahuje 27 °C, je slaná, obsahuje chloridy a sírany. My
ji nijak nečistíme, způsobuje ovšem korozi, proto máme potrubí
ze sklolaminátu, který se osvědčil.

Co všechno komise
na Jeremenku viděla?
Komise sfárala na páté patro, odkud došla k místu čerpání. Členům komise jsme popsali
a ukázali, jak fungují dvě speciální čerpadla, řídicí jednotka a unikátní vzduchový jeřáb, který v případě potřeby vytáhne šestnáctitunové čerpadlo. Viděli i zmíněnou
podzemní přečerpávací elektrárnu. Prohlédli si dispečink, který
řídí čerpání důlní vody a monitoruje výstupy metanu.
S čím komise odjížděla? Jaké má
pravomoci?
Výsledkem je doporučení, aby
se vedení města Ostravy začalo zabývat na odborné úrovni jak
bezpečnostními riziky spojenými s ukončením čerpání důlních
vod, tak možnostmi budoucího využití vody ve prospěch obyvatel Ostravy, případně i širšího
okolí. Komise je poradní orgán
rady města čítající jedenáct členů
– kromě tří zastupitelů se skládá
se zástupců státní i městské policie, hasičů nebo vodohospodářů. Jejím úkolem je projednávat
a radě města předkládat stanoviska a náměty ohledně bezpečnosti a integrovaného záchranného
systému.
Radek Lukša

Parametry vodní jámy
 čerpá se z jámy č. 1 v Dole
Jeremenko z hloubky 388 pod
hladinou moře
 slouží k tomu dvě ponorná
vysokotlaká čerpadla KSB UPZ
180 - 440/10 německé výroby
o délce 8 metrů a výkonu
1600 kW
 délka potrubí z hloubky na povrch okolo 600 metrů, od jámy
k výpusti okolo 1000 metrů
 průměry potrubí od 300
do 400 milimetrů
 chod vodní jámy zajišťuje
ve třísměnném provozu asi
100 lidí v úsecích elektro,
důlní dopravy, větrání, degazace, ZBZS (včetně pracovníků
zajišťujících čerpání na jámě
Žoﬁe v Orlové)
 zajímavost 1 – při kontrole
a opravách čerpadel se
používá unikátní vzduchový
mostový jeřáb Mannesmann
Demag o nosnosti 25 tun
a zdvihu 25 metrů
 zajímavost 2 – potrubí je ze
sklolaminátu

Ze světa

V Číně propustí téměř dva miliony
zaměstnanců v sektoru uhlí a oceli
PEKING – Tisíce horníků z uhelných dolů na severu Číny začaly
stávkovat. Důvodem jsou několik
měsíců nezaplacené mzdy a obavy,
že vládní plány restrukturalizovat
státní doly povedou k hromadnému propouštění.
Před několika dny Čína oznámila, že propustí téměř dva miliony
zaměstnanců v sektoru uhlí a oceli.
Na jejich přesun do jiných odvětví
vytváří fond ve výši 100 miliard
jüanů (zhruba 375 miliard korun).
V uhelném sektoru přijde o práci
zhruba 1,3 milionu pracovníků,
dalších 500 tisíc potom v ocelářském průmyslu. Časový rámec
pro jejich propouštění zatím nebyl

Můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit, že minerální složení vody je
problémem, ale řešitelným.

Josef Havelka

stanoven. „Jedná se o přesídlení
celkového počtu 1,8 milionu
pracovníků. Tento úkol bude velmi
obtížný, zvládneme ho,“ řekl Yin
Weimin, ministr pro lidské zdroje
a sociální zabezpečení.
Peking již dříve potvrdil, že hodlá
v průběhu roku 2016 uzavřít více
než tisíc uhelných dolů s celkovou
kapacitou těžby 60 milionů tun
ročně. Tento postup je součástí širšího plánu vlády na řešení převisu
nabídky nad poptávkou uhlí, což
oslabuje ceny v těžebním sektoru.
Celkem chce Čína snížit produkci
uhlí o 500 milionů tun během
následujících tří až pěti let.
zdroj: iuhli

Tady zatím končí cesta důlní vody, vypouštění do Ostravice ve Vítkovicích.

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Střelmistr vstoupil do světa
sebeobrany, trénuje i s dětmi
Svého mistra si našel
ve veteránovi francouzské
cizinecké legie Stanislavu
Gazdíkovi, který vlastní
styl vystavěl na bojovém
umění původem
z Indonésie a praxí
v bojovém nasazení

NA SKOK SE CHYSTAJÍ FUXOVÉ
ŠPANĚLŠTÍ I TCHAJWANŠTÍ

Umění se bránit je výhoda, ne výsada, proklamuje Jiří „Střelmistr“ Kubalák.

Paskovský horník se u zakladatele asociace IAODG vyučující Gazdíkův – praxí na misích
v nebezpečných místech světa vychytaný – styl uvedl tak, že
získal svolení vytvořit takzvané autorizované centrum. Ta jsou
v tuzemsku jen v Praze, Liberci
a Sokolově, na Slovensku v Trnavě
a v Portugalsku v Guimarãesi.
Pro Defence má ale cvičence i ve Francii, Španělsku, USA,
Hongkongu.

„Učím, jak se chovat na ulici při reálném střetnutí. Jak se
dívat okolo sebe, napadení předejít – což je nejlepší – a když
už k němu dojde, jak se ubránit.
Dokázat se to dá třeba s novinami,“ vysvětlil Kubalák razící několik hesel. Hlavním je: Umět se
bránit je výhoda, nikoliv výsada!
A k těm dalším patří: Raději chodit vyzbrojen a nikdy zbraň nepoužít, nežli stát proti zbrani jen tak
bezmocný!

Mistr a jeho žák, Stano Gazdík s Jiřím Kubalákem při fárání
v DZ 3 – Staříč.

K jeho žákům patří nejen dospělí, ale i děti. Těm se věnuje
v DDM ve Vratimově. „Fyzicky
je to náročnější, nicméně zásadou je cvičit jen tolik, co tělo dovolí. Na druhé straně, nepořádám
kurzy. Nabyté sebeobranné dovednosti je třeba nadále trénovat,
pilovat, jinak je to k ničemu,“ doplnil s tím, že lekce Pro Defence
ve Frýdku-Místku vyjde laciněji
než dvě piva dvanáctky v lepší restauraci.
Radek Lukša

„Na smrdutce si počínají perfektně. Vezmeme-li v úvahu fakt, že celý
večer je veden v jazyce, jenž není jejich mateřským,“ uvedl Prokop s tím,
že po ruce byla proto tlumočnice,
studentka hornického inženýrství
Liliana Nábělková. Karmíny však
cizincům nepřekládala, ti se s texty
v češtině museli poprat sami. A většinou to také dokázali.
Premiéru ve funkci nadlišáka si pak
odbyl Petr Prchala, absolvent oboru
Hlubinné dobývání. „Zaskočil za kolegu Milana Doležala a vedl si výborně.
Do svěcení diamantu například vnesl
nové prvky,“ poznamenal Prokop.
I spolupráce nadlišáka s hlavním PiPo
Vojtou Ohnoutkem a jeho asistentem
Vítem Sládečkem byla podle něj
kvalitní.
uzi

Pochopení rodiny
i vedoucího úseku
Bez toho by to nešlo, tvrdil
Kubalák, jenž se kromě sebeobrany v Pro Defence FrýdekMístek věnuje i thai-boxu v klubu
Como-3 gym… a samozřejmě
chodí do práce na šachtě.
Vedoucí úseku trhacích prací
DZ 3 Jiří Žibřita mu vyšel vstříc,
takže fárává většinou jen
ranní a noční. A jeho volný čas?
Tréninky v pondělky, úterky,
čtvrtky, neděle. O víkendu semináře či kurzy u Stana Gazdíka
v Praze. Do toho připravuje pro
malé thai-boxery víkendový
kemp, na který získal opět
minigrant z Nadace OKD.

FOTO: Hana Martiníková, VŠB-TUO

„Pro Defence má pět zásad – nelžu, nekradu,
neberu drogy, ctím rodinu, držím slovo. S tím
posledním jsem měl potíže. Dlouho jsem se učil
říkat ne,“ nechal se slyšet Kubalák.

Paskovský střelmistr trénuje sebeobranu v klubu Pro
Defence Frýdek-Místek.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

OSTRAVA – 127. celostátní skok přes
kůži sice ještě nemá svůj termín,
nicméně posluchači Hornickogeologické fakulty z Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava
se na něj poctivě chystají. A to formou
pravidelných šachťáků, kde především smrdutí fuxové a fuxice, kteří
tuto ceremonii neprodělali, nabývají
patřičných znalostí.
„Až mne překvapuje obrovský
zájem zahraničních studentů.
Na poslední sesi jich dorazilo už
dvacet, začínají nám přečíslovat
i semestry,“ nechal se slyšet Pavel
Prokop, profesor „báňské“ a nestor
udržování hornických tradic. Ten
– s kontráriem Evou Strnadlovou –
komandoval u tablice s fuxy Čechy,
Slováky, Španěly či dva Tchajwance.

FOTO: Radek Lukša a Pro Defence F-M

FRÝDEK-MÍSTEK – Když proti sobě nastoupí sportovci v ringu, bojují podle pravidel fair play.
Ovšem na ulici se na to nehraje! Jiří Kubalák, jehož přezdívka
Střelmistr vyjadřuje také profesi na šachtě, v tomto duchu udělal letos veliký krok. Začal vyučovat sebeobranu v neziskové organizaci Pro Defence Frýdek-Místek
podle veterána cizinecké legie
Stanislava „Stano“ Gazdíka.
„Začínal jsem s boxem, přešel
k thajskému boxu, absolvoval i pár
zápasů a stal se rozhodčím. Sport
či bojové umění člověka naučí vážit si soupeře. Pokoře a úctě. V reálném světě se tě ale nikdo neptá
na pravidla, tady platí ty ve sportu zakázané fígle,“ vysvětloval
v tělocvičně ZŠ v místecké ulici
El. Krásnohorské. Sem před měsícem na přání veřejnosti přemístil
tréninky ze školy v Řepištích.
S bývalým odstřelovačem, příslušníkem nejelitnějšího výsadkového komanda cizinecké legie a jeho hlavním instruktorem
pro boj zblízka Gazdíkem se seznámil na semináři. „Padli jsme
si do noty. Snad i proto, že Stano
je z hornické rodiny,“ prohlásil Kubalák, který fárá patnáctým rokem střídavě na Staříči
a Chlebovicích (nejprve razil
v osádkách Borovce a Cypry, načež se stal střelmistem).

Hlavní PiPo Vojta Ohnoutek v hornickém mundúru vedle fuxovské tablice.

Petr Prchala zastal na sesi vedené profesorem Pavlem Prokopem nadlišáka.

Malovani a depka z letniho času
V utery se ze mně chlopi Na Upadnici robili prču. Bo sem se před tydněm přeřek,
že budu museť vymalovať. Že mě Mařa
ukecala, abysem přeštrajchnul před
Velikonocemi obyvak a předsiň. A tak se
mě ze smichem ptal Jaryn esli sem při
malovaňu použival i tyn v system „taxído“
co kdysi vysilali pravidelně v televizní
reklamě. „Kupil ses tyn natiraci valeček,
co v nim možeš malovať aji ve fraku?
Co z nim namaluješ aji strop bez žebřa?
Bo, ezli nězje trpaslik, tak z nim na strop
dosahněš!” zkušal mně. Ja se tvařil
něutralně ale zeptal se ho: „A viš ty, čemu
tam řikali tu formulku o tym trpaslikovi?”
„Aby byla sranda, ni?” pravil Antek. „No,
sranda by byla, kdyby to tam něřekli! Bo
se vem, že se taxído kupja třeba taci ti

mali ludě a na tyn poval nědošahnu! To
potym možu žalovať vyrobca a vysudiť
velke penize! Něvěřiš? Šak to není
tak davno, co v Americe jakasik baba
žalovala vyrobca mikrovlne truby, že
ju něupozornil, že v ni němože ohřivať
mokre kotě! Ta krava přiněsla dom
zmočenu kočičku a dala ju do mikrovlnki
vyhřať!! Jak to s kocurem dopadlo se isto
dovedětě představiť. Ale baba vysudila
milion dolaru. A co tyn Američan, kery
dostal raka z cigaret a vysudil miliony
dolaruv, bo ho vyrobci něupozornili, že
ju z kuřeňa može dostať,” pravil sem
a chlopi zirali z odevřenymi pyskami. Ale
dorazil sem ich aji vysvětlenim, čemu se
ty valečki menuju taxído. „Bo tak se řekně po anglicki frak či smoking, bimboni,“

uzavřel sem školeni mužstva. „Ale řeknu
vam, synci, že už je zase lepši. Po tym
ubečenym a mlhavym vikendě sice
v ponděli zase vysvitlo
slunečko. A aji že
dneska kapku
nasněžilo,
je neomylna
pravda, že
se bliži jaro,“
obratil list dišputa
Poldek. „A to je dobře, bo včil v nedělu je
první jarni den a za tydiň tu mame Velikonoce.
A prvně Velki patek jako
svatek, to je tež fajne ni?!“
zamnul ruki Jiřik. „Ja bysem se

tak něradoval, bo o tych Velikonocach
nam zase ze soboty na nedělu šastnu
po hodinach a budem se
budiť o hodinu dřive. A ja to tak
něsnašam!“ přiznal barvu Erďa
a stejny nazor měli aji dalši
kamoši. Hlavně Antek, kery je
dycki ze všeckim něspokojeny.
„Ja se divim, že se to
ešče dodržuje. Dyť už
davno se přišlo na to,
že to něpřinaša
žadyn ekonomicki
efekt. Spíše to
ludi nasira a robi
im to burdel
v životospravě!“
pravil. „Ja ale

znam naopak takich, co se to pochvaluju! Napřiklad muj starši synek tvrdi, že
s tym letnim časem se mu vice odevira
možnost byť s děckami. Bo se prakticky
tyn den o hodinu prodluži. A je to ine, když
přidě dom a pak je ešče štyry-pět hodin
světlo a može s děckami třebas ešče
ven, niž když se už v sedum večer začně
smrakať…“ oponoval sem mu. „No, proti
gustu žadny dišput! Všeckim nevyhoviš.
Ale znatě tyn, jak přišel chlop do dochtora
a pravi: ,Nemůžu usnout! Musím pořád
myslet na tisíc věcí!' ,Tak vypijte před spaním sklenku kyšky!' ,To pak budu klidně
spát?' ,To sice ne, ale budete myslet jen
na jednu věc!'. Fajne, ni?“ uzavřel uterni
klaboseni Na Upadnici tradičně Erďa.
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
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Část „výpravy“ ve Španělském sále Pražského hradu. Druhý zprava je předseda
KKH Barbora Jan Kavka.

Krojovaní u prezidenta ČR
PRAHA – Na Pražském hradě se první
březnovou sobotu slavilo třetí výročí
od inaugurace prezidenta Miloše
Zemana. Hlavním bodem akce byl
koncert Hudby Hradní stráže a Policie
ČR. Ve Španělském sále se sešlo
mnoho příznivců hlavy státu. Pozvání
obdržel také předseda Kroužku krojovaných horníků Barbora Jan Kavka.
„Na koncert s podtitulem Můj
třetí rok s vámi se kromě mě vydalo
i několik dalších zástupců KKH
Barbora a KKH František. Celkem bylo
na akci pozváno 952 hostů. Jsem rád
za pozvání a děkuji i za ostatní členy

Během dvouhodinového
programu zněla hodně
často značka OKD. A není
divu, vždyť ji reprezentují
fotbalisté a házenkáři.
Z menších sportů zase
Nadace OKD podporuje
například stolní tenisty
KLUBstenu
KARVINÁ − Anketa Sportovec
roku má velmi dlouhou tradici. V Karviné se takto oceňuje již
více než 20 let. Že má toto hornické město každoročně z čeho vybírat, dokládá druhý březnový čtvrtek, během kterého spousta hostů
včetně reprezentačního hokejového trenéra Vladimíra Vůjtka předala úspěšným sportovcům s mezinárodními úspěchy i celou řadou medailí drobné dárky a popřála mnoho dalších úspěchů. Dostalo
se i na nejlepší trenéry.
Poprvé se také předávala cena
Josefa Masopusta – českého fotbalisty století. Nechyběl ani vstup
do Síně slávy, kterou Karviná za-

obou KKH, že jsme se mohli tohoto
krásného setkání zúčastnit,“ řekl
předseda Kavka.
Koncert byl věnován jako poděkování pana prezidenta jeho příznivcům, kteří mu pomáhají a pomáhali
v kampani. Po projevu Miloše Zemana
zahrála tradiční poklady české
dechové hudby Hudba Hradní stráže
a Policie České republiky se sólisty
Ivanou Brožovou a Josefem Opltem.
Následovala společenská diskuse
v Rudolfově galerii. Nechybělo ani
bohaté občerstvení s typickými
národními pokrmy.
jk, aja

FOTO: Milan Haluška

FOTO: KKH Barbora

Slavnostní podvečer v Karviné pa

Nejúspěšnější sportovce oceňuje město Karviná dlouhodobě. Zleva moderátor Radek Šilhan, trenérka juda Inka Indráková a fotbalisté Jiří Ciupa s Ondřejem Lingrem.

Dva reprezentanti
osobnostmi roku
Deﬁlé nadějných sportovců na jevišti odstartovali mladí talenti, následovaly kolektivy, osobnosti roku,
trenéři, jednotlivci a úspěšní jednotlivci z kolektivních sportů – poslední dvě kategorie představily
největší počet mladých sportovců.
Během večera nebyla nouze o vtip-

Karvinský aquatlon už potřetí
KARVINÁ – Čtyři sta metrů plavání
a 5 kilometrů běhu v parku Boženy
Němcové se startem i cílem na náměstí ve Fryštátě musí zvládnout všichni
závodníci, kteří se vydají na třetí ročník
zajímavého závodu (sobota 19. března), jenž bude vůbec poprvé zařazen
do seriálu Czech Triathlon Series.
„Po zdárném průběhu druhého
ročníku jsme byli osloveni Českou
triatlonovou asociací, zda nechceme
zařadit náš závod do jejich seriálu.
Tuto možnost jsme po dlouhém
zvažování přijali, a tak bude tento třetí
ročník mnohem větších rozměrů,“ říká

za pořadatelský oddíl TJ Jäkl Karviná
Adam Fójcik.
Na své si přijdou i děti, pro které jsou
nachystané kratší distance – mládež
od 12 do 15 let čeká 200 metrů plavání
a 2 kilometry běhu, děti od 8 do 11
let pak polovina. Začne se plaváním,
prezence závodníků je od sedmé
hodiny ranní v krytém bazénu v KarvinéHranicích (v 8.00 začíná plavecká část),
běh startuje ve 14.30 hodin. Přihlásit
se dá už jen osobně na místě. Další
podrobnosti včetně výše startovného
jsou k dispozici na webových stránkách
www.karvinskyaquatlon.eu.
aja

né hlášky, především od nejmladších sportovců.
Fotbalista Ondřej Lingr s hokejbalistou Tomášem Wróblem si došli
pro ocenění Osobnost roku. Lingr
za reprezentaci klubu i města na ME
do 17 let v Bulharsku, Wróbel pak
za ještě větší úspěch – bronz z mistrovství světa ve Švýcarsku. „Zažil
jsem už tři mistrovství, ale toto

Trenér hokejové reprezentace Vladimír Vůjtek předává cenu svému fotbalovému
kolegovi z MFK OKD Karviná Zbyšku Gazdovi.
své členy a sportovní komise rozhodne, zda nominovanému ocenění skutečně udělí,“ vysvětluje
mluvčí karvinské radnice Šárka
Swiderová. Oceňovalo se v šesti kategoriích – Nejúspěšnější
jednotlivci,
Úspěšní
jednotlivci v kolektivních sportech,
Družstva, Trenér roku, Talent
roku a Osobnost roku.

Nejprve plavání, potom běh − netradiční, ale oblíbený závod pod taktovkou atletického oddílu TJ Jäkl Karviná a plaveckého oddílu Kosatky Karviná.

Tipy Horníka

KARVINÁ
Sociální služby
Den otevřených dveří je v úterý 22. března ve Slezské Diakonii ve středisku
KONTAKT Karviná (podpořeném Nadací
OKD) v ulici G. Morcinka 1332 v Novém
Městě. A to od 10 do 15 hodin.
Festival
Ezoterický festival Cesta k harmonii lze
najít v sobotu 19. a neděli 20. března
v kulturním domě. Program – přednášky,
meditace, poradenství, duchovní hudba
a cvičení, alternativní medicína, zdravý
životní styl i divadelní představení Sto
roků v očistci (druhý den v 19 hodin).

ORLOVÁ
Komedie
Bláznivou komedii s názvem Do ložnice
vstupujte jednotlivě přiveze do DKMO
pražská divadelní společnost Háta.
Představení proběhne v pondělí
21. března od 19 hodin.
Přehlídka
Filmový festival Expediční kamera se
zastaví v sobotu 19. března v DKMO.

Součástí bude v 15 hodin přednáška o expedici do Arménie a Gruzie
a od 20 hodin dokument o jízdě
po světě v trabantu.

HAVÍŘOV
Koncert
Největší osobnost slovenského jazzu
a blues zahraje ve středu 23. března
od 19 hodin v KD Radost. Nejde
o nikoho jiného než o Petra Lipu, jenž
vystoupí se svým Bandem.

OSTRAVA
Rock
Babský nářez z Ostravy – skupina
Kapriola – pokřtí v pátek 18. března
v klubu Barrák novou desku. A samozřejmě i zahraje, spolu s brněnskými rockerkami Loretta. Koncert
začíná ve 20 hodin.
Modeláři
ZŠ B. Dvorského v Bělském lese
hostí v sobotu 19. března mezinárodní modelářskou soutěž a výstavu
Papír Show 2016. Potrvá od 9 do
14 hodin včetně bohatého doprovodného programu.
uzi

Pracovníci lokality Darkov DZ 1 Petr Laclavik (s bílou kravatou) a Miroslav Štěpánek (v modré košili).

Velikonoční jarmarky se konají také v hornick
Program připravily rovněž
organizace podporované
těžařskou nadací. Obecní
dům Družba pokračuje
s tvůrčí dílnou v projektu
Za kulturou v každém věku
KARVINÁ − Nejvýznamnější křesťanský svátek pomalu klepe na dveře!
Už víkend před tím velikonočním se
v městech a obcích regionu – i těch
v minulosti hornických – rozbíhá
tradiční program, pokračující pak
až do Velkého pátku. Jejich organizátory v Karviné, Havířově či kulturní střediska provozující svou činnost
podporuje také těžařská nadace.

Zdarma – lidé nezaplatí
za vstup na program na
karvinském Masarykově
náměstí po oba dny ani
korunu.
Velikonoce v Karviné startují 23.
března, město spolu s MěDK připravuje bohatý program určený
jak pro jeho obyvatele, tak i přespolní. „Jarmark ve středu i ve čtvrtek zahájí lašský král Zdeňa Viluš,
na fryštátském náměstí kromě
tradičních stánků s velikonočním zbožím čeká na návštěvní-

FOTO: DKMO

FOTO: Adam Januszek

vedla loni. Došlo i na zvláštní
cenu za mimořádný počin z oblasti sportu.
Hned šestnáct různých sportů mělo zastoupení mezi 47 mladými sportovci a trenéry. Jak vůbec takový výběr oceněných funguje? „Sportovní komise složená
ze zástupců větších klubů rozešle
kritéria, kluby pak samy nominují

Orlovský kulturní dům už pořádá tradiční přehlídku velikonoční tvořivosti.

Zajímavosti karvinského programu
 interaktivní zábava (navlékání
korálků, malování vajíček a soutěž
o nejkrásnější vajíčko, házení
velikonočních věnečků)
 dětský koutek se zvířátky (kozy,
ovce, oslík a projížďka na něm)
 dobový kolotoč (stylový dřevěný
kolotoč pro děti)

 polévka za kačku (polní kuchyně
CK kuchaře Balouna se slezskou
zelňačkou pro všechny)
 CK polní pošta (staré pohlednice, husí brk, známky s císařem
pánem, odesílání přáníček)
(Podrobný program jarmarku s rozpisem časů
a názvů představení je na www.medk.cz)

ky z řad malého i velkého publika
spousta atrakcí, vtipných divadelních představení, pohádek, soutěží. Samozřejmostí je oblíbený dětský koutek se živými zvířaty a mnoho dalšího,“ přiblížila v krátkosti
dvoudenní program ředitelka kulturního domu Olga Humplíková.
V Obecním domě Družba,
jak upozorňuje, mají ve čtvrtek
25. března pokračování projektu
Za kulturou v každém věku pod-

Panorama
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v hokejovém městě Zug bylo určitě
nejlepší. Fanoušci tam tímto sportem žijí. Škoda, že jsme nezískali
titul, prohráli jsme pouze jeden zápas, zrovna ten semiﬁnálový, a navíc se Slovenskem, což nás mrzí ještě víc,“ podotkl.

„Chci poděkovat všem
nadřízeným a kolegům,
že mi během let
pomáhali variabilně
měnit šichty podle
potřeb házené,“ uvedl
zámečník příprav
DZ 1 lokality Darkov
a úspěšný mládežnický
trenér Petr Laclavik.
Zástupce MFK OKD Karviná
Ondřej Lingr sice nepomohl k medaili ani k postupu ze skupiny, ale
právě v základní skupině svým
gólem rozhodl o vítězství proti Slovinsku. „I přesto to pro mě
byla velká zkušenost a celý evropský šampionát jsem si ohromně
užil,“ podotkl člen širšího kádru
A-mužstva, který v roce 2015 poprvé absolvoval přípravu se svými spoluhráči hrajícími Fotbalovou

Loučící se trenér
V kategorii Trenér roku bylo v plánu ocenit hned sedm mužů, kteří své zkušenosti a rady předávají
dál. Nechyběli mládežničtí fotbaloví trenéři z MFK OKD Miroslav
Štěpánek a Zbyšek Gazda či házenkářský Petr Laclavik reprezentující značku HCB OKD. Dva
z těchto tří jsou pracovníci OKD
– oba z lokality Darkov DZ 1.
Štěpánek pracuje v rubáňovém kolektivu hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého, Laclavik je zámečníkem v jednom z přípravářských kolektivů. Právě mládežnický házenkářský trenér se pomalu se šachtou i svým milovaným sportem
loučí. „V létě se stěhuji na jižní
Moravu, finišujeme s dostavbou
baráku. Proto mě velmi těší, že
si klub i město na konci této mojí
štace vzpomněli,“ usmál se přísný,
ale férový trenér vykonávající tuto
funkci už devětadvacet let. Své poděkování směroval také na šachtu. „Určitě je fér poděkovat všem
nadřízeným a kolegům, že mi během let pomáhali variabilně měnit
šichty podle potřeb házené,“ podotkl Petr Laclavik.

Potlesk ve stoje
pro Jaroslava Hudečka
Došlo i na tři zvláštní ceny pro tři
významné osobnosti karvinského sportu. Do Síně slávy byl uve-

tě této dvojstrany). Po pár hezkých
slovech se dočkal ovací ve stoje.
Cenu Josefa Masopusta, která měla ten večer premiéru, převzal bývalý hráč, trenér a funkcionář karvinského fotbalu Hubert
Fojcik z rukou předsedy OFS
Karviná Jiřího Lincera. „Celý život zasvětil tréninku mládeže, tato
cena je vlastně cenou fair play a tu si
Hubert Fojcik jednoznačně zaslouží,“ podotkl.
Třetím do party byl Radim Slíva,
šéf organizačního týmu Kabal teamu, který do Karviné v posledních
dvou letech dokázal přilákat ce-

lou českou badmintonovou špičku na mistrovství ČR. Slíva obdržel
Zvláštní cenu za mimořádný počin
v oblasti sportovního života. „Toto
ocenění není jen moje zásluha, ale
zásluha celého Kabal teamu,“ uvedl skromně.
Celý program uváděl zkušený
moderátor Radek Šilhan, vystoupila děvčata s KSVČ Juventus, dále
pak zpěvačka Andrea Mea a nestárnoucí Lešek Semelka. Ten v průběhu večera zazpíval dvě písně, v samotném závěru pak stylově svou
nejznámější – Jsi prostě nejlepší.
Adam Januszek

Úspěšní jednotlivci v kolektivních
sportech
Jiří Ciupa, René Macko – fotbal,
Daniel Nolč, David Růža, Alexandr
Zamarski, Nicolas Noworyta, Jan
Mucha, Michal Vaněk – házená,
Tereza Palová, Kateřina Němcová –
hokejbal
Družstva
Štafetové družstvo Kosatky Karviná –
plavání

den karvinský patriot, házenkářský trenér Jaroslav Hudeček, který v karvinském klubu působil nepřetržitě 43 let. Nyní se na půl
roku odmlčel, ale od června je zpět
– nejspíš u kategorie mladšího dorostu, kde vystřídá končícího Petra
Laclavika (rozhovor s Jaroslavem
Hudečkem najdete na jiném mís-

43 let v jednom klubu! Tomu se říká věrnost

Trenér roku 2015
Libor Vlk – basketbal
Petr Laclavik – házená
Miroslav Štěpánek – fotbal
Zbyšek Gazda – fotbal
Pavel Kaňa – hokejbal
Petr Skulina – lední hokej
Václav Števček – lední hokej
Talent roku 2015
Ondřej Martinovský – stolní tenis,
Denis David Filipek – Kung-fu,
Laura Korytová, Damian Malczyk –
krasobruslení, Jan Krahulec – tenis,
Adéla Burešová – házená, Tomáš
Baar – basketbal
Martin Vlachovský, Lukáš
Golasowski – fotbal

Po převzetí ocenění vám ve stoje
aplaudoval celý sál MěDK. Jak se
člověk v takovém okamžiku cítí?
Ohromný pocit, byl jsem dojatý a brečel jsem. Ale myslím si, že za takové
slzy se člověk nemusí stydět. Toto
ocenění je pro mě naprostý vrchol.
Možná snad ještě čestné občanství
(úsměv). Moc si toho vážím.

Osobnost roku 2015 – nejhodnotnější sportovní výkon roku 2015
Ondřej Lingr – fotbal
Tomáš Wróbel – hokejbal

Trénoval jste také mužskou reprezentaci. Co je pro vás víc?
To se nedá takto porovnávat.
Trénování reprezentačního mužstva
dospělých je sportovní vrchol pro
každého trenéra. Jde o maximum,
víc už není. Určitě tomuto ocenění
napomohla i reprezentace. Ale musel
jsem se k ní postupně propracovat
nejen prací v Karviné, ale i na úrovni
různých reprezentačních mládežnických výběrů až po seniorský A-tým.

Družstvo U19 MFK OKD Karviná
fotbal
Družstvo starších žáků HCB OKD
Karviná – házená

Úspěšní judisté David (v červené košili) a Adam Vosáhlovi.
národní ligu. „Za to jsem velmi
rád. Chtěl bych poděkovat trenéru
Jozefu Weberovi za šanci. I nadále se budu snažit, abych se už natrvalo usadil v kádru áčka,“ nechal se
slyšet asi nejblyštivější klenot tohoto klubu, který významně podporuje společnost OKD.

Nový člen karvinské Síně slávy – házenkářský trenér Jaroslav Hudeček.

KARVINÁ − První muž v karvinské
Síni slávy a celkově její druhý člen
po lyžařce Evě Kurfürstové se jmenuje
Jaroslav Hudeček! Toto jméno netřeba karvinské sportovní veřejnosti
blíže představovat. Jde o výborného
mládežnického i seniorského trenéra
HCB OKD Karviná i reprezentace,
který v klubu působil nepřetržitě
dlouhých 43 let až do ledna tohoto
roku. Potom se do konce sezony upsal
extraligové Litovli. „Její vedení mě
dlouho lámalo. Manželka mě nechtěla
pustit, nakonec kývla,“ usmívá se
čerstvý člen Síně slávy, který se
do Karviné během června zase vrátí –
tentokrát k mládeži.

Seznam oceněných
Nejúspěšnější jednotlivci
Jana Osifová, Anežka Šídlová – plavání, Adam Vosáhlo, David Vosáhlo
– judo, Ladislav Plachetka, Roman
Volák, Daniel Mikusťák – box,
Adam Adamovský, Eliška
Adamovská, Markéta Janošová – horolezectví, Karin Žolnerčíková, Marie
Makovcová – beachvolejbal, Ludvík
Salomon – atletika, David Jabůrek,
Daniel Vašek – karate, Radek Šuta,
Jakub Tvardek, Lucie Mullerová –
Taekwon-do, Nella Vlachopulos –
tenis
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atřil nejúspěšnějším sportovcům

Lešek Semelka potěšil publikum svou písní Jsi prostě nejlepší, čímž stylově zakončil slavnostní galavečer.

Síň slávy má spousta lidí spojenou
s mnohem staršími lidmi, někdy
i in memoriam... Neděsí vás to
trochu, samozřejmě v dobrém?
Máte pravdu. Ale vezměte si, že
minulý rok se této pocty dočkala Eva
Kurfürstová, které je osmatřicet let.
Na druhou stranu je lepší tam být teď
než nikdy. Navíc se pohybuji v bodě
zlomu. Zvažuji, zda budu pokračovat
v trénování, či nikoliv. Rodina trpí už

moc dlouho a jsem už takřka rozhodnutý, že s vrcholovou házenou po sezoně skončím a vrátím se do Karviné
trénovat mládež, konkrétně mladší
dorost. Jeho dlouholetý trenér
a výborný kolega Petr Laclavik totiž
v klubu končí a stěhuje se do Znojma.
Měl bych to po něm převzít. Zrovna
kluci v tomto věku potřebují pevnější
ruku, což Petr má a já jsem v tomto
podobný.
Nyní jste trenérem Litovle,
se kterou máte za úkol zachránit
extraligu. Jak těžké bylo rozhodování, zda opustit po tak dlouhé
době HCB OKD Karviná?
Nebylo to vůbec jednoduché. Měl
jsem nějaký čas na rozmyšlenou, své
mi k tomu řekla i manželka, která
nechtěla, abych někam šel. S trénováním v Karviné nemá problém, ale
to cestování do Litovle se jí moc nezamlouvalo. Nakonec jsme ji všichni
zlomili a povolila.
V Litovli jste navázal spolupráci s někdejším vynikajícím karvinským hráčem Davidem Juříčkem.
Jak to spolu máte v současné
době?
David je moje prodloužená ruka
a jsem nesmírně rád, že s ním můžu
spolupracovat. Vede pondělní tréninky a část úterního v posilovně. Čerpá
poznatky ze svého francouzského
působení v Montpellier a v tomhle mu
nechávám volnou ruku. Důležité také
je, že má u hráčů autoritu a respekt.
Na závěr trochu zavzpomínáme.
Můžete jmenovat nejlepší hráče,
které jste ve své kariéře vedl?
To je velmi složitá otázka. Nerad bych
na někoho zapomněl a tím ho urazil.
Musel bych si představit základní
sestavu a do ní bych určitě napsal
Michala Brůnu, Davida Juříčka nebo
Martina Galiu. Prostě a jednoduše
samí karviňáci, kteří byli opravdu
vyrovnaní a těžko volit toho úplně
nejlepšího.
Adam Januszek

kých městech. Nabídnou plno lákadel
pořeného přímo Nadací OKD. A to
v podobě výtvarné dílny, kde si děti
mohou zhotovovat velikonoční košíčky, přáníčka s jarními motivy,
závěsné dekorace z vajíček. Nemá
chybět zdobení kraslic. „Dospělé
návštěvníky jistě zaujme technika
decoupage, díky níž si mohou sami
vytvářet designové kousky z plechovek nebo skleniček. Vstupné je
i díky nadační podpoře lidové, děti
do pěti let neplatí nic,“ doplňuje
Humplíková. Velikonoční výtvarnou dílnu mohou všichni zájemci navštívit ve čtvrtek 24. března
od 10 do 16 hodin.

TRADIČNÍ VÝSTAVA KRASLIC
ORLOVÁ – Lidovou tvořivost v pravém slova smyslu představuje už od pondělí 14. března Dům
kultury města Orlové (DKMO)

prostřednictvím tradiční velikonoční výstavy O nejhezčí kraslici.
Vstupné je dobrovolné.
„Dali jsme lidem příležitost podělit se s druhými o radost a originalitu vlastnoručních prací. Sešla
se nám spousta nádherných výtvorů od občanů, škol i organizací
a spolků,“ uvádí Bára Herdová pověřená vedením DKKMO s tím, že
poslední šance navštívit výstavu je
v pátek 18. do 18 hodin.
V tento den se na Náměstí 28. října uskuteční Velikonoční farmářský trh, přičemž od 15 hodin začíná odpolední program s agenturou
Slezský rynek. Nejprve se objeví
kouzelnice Radana, pak vystoupí kapela Odualajne Band s Lašským králem Zdeňou Vilušem v pořadu s názvem Odualajne, u nas je to fajne.

HAVÍŘOV
Buty i Děda Mládek
Illegal Band
Pozadu s obvyklým jarním programem nezůstává ani Havířov.
Velikonoční městečko v centru
na náměstí Republiky bude třídenní (18.-20. března) se začátkem pokaždé v 15 hodin. Na své si přijdou
úplně všichni.
Dospělé jistě zláká hlavně vystoupení populárních kapel – Buty
a Děda Mládek Illegal Band. Děti naopak hraní se zvířátky, pletení karabáčů, malování kraslic či ukáz-

ky lidových řemesel. „Každý den se
na pódiu objeví také jedna cimbálová
muzika. V pátek Fojt, v sobotu Friš,
v neděli Cimbálová muzika Jagár,“
informují pořadatelé z MKS Havířov.

kiáda, hledání velikonočního zajíčka a další s tímto obdobím spojené
aktivity.

FRÝDEK-MÍSTEK
DOUBRAVA

Velikonoce ve městě
letos popáté

Výstavka a dobrodružství
s Pionýrem
Hornická obec pro své nejmenší chystá na svátky dvě akce.
Velikonoční prodejní výstavku ručně vyrobených dekorací a kraslic
v úterý 22. března v družině mateřské školy od 13.30 do 16 hodin. A velikonoční dobrodružství
s Pionýrem s hledáním velikonočních vajíček, zajíčků a sladkostí v okolí klubovny na Velký pátek
od 10 hodin. Při nepříznivém počasí se uskuteční v pionýrské klubovně tvořivá dílna.
„Vánoční i velikonoční výstavky
mají v Doubravě tradici, dobrodružství s Pionýrem je novinka,“ říká
Šárka Hugáňová z obecního úřadu
a zároveň všechny srdečně zve.

OSTRAVA
Na centrálním náměstí,
hradě i v Miniuni
Květinová brána uvítá v pašijovém
týdnu příchozí na centrálním ostravském – Masarykově – náměstí.
Velikonoce zde připomenou nejen

O nejkrásnější kraslici. Tak se jmenuje výstava v DKMO trvající do pátku.
stojany s obvyklými symboly a informacemi o těchto křesťanských
svátcích, dva zdobené sedlácké
vozy či zvonička se zvonem jara.

Velikonoce na radniční věži
Ještě v neděli 27. března – den
před Velikonočním pondělím – se
nabízí netradiční tvůrčí dílna
na věži ostravské Nové radnice (před bývalým sídlem OKD
na Prokešově náměstí). V době
od 9 do 19 čeká na návštěvníky nejen tvoření, ale i soutěže
a informace o velikonocích, jejich
tradicích a významu.

Velikonoční jarmark pořádá obvod Moravská Ostrava a Přívoz
od středy 23. do pátku 25. března
vždy od 11 do 19 hodin. Pro děti –
malování, zvířátka, kolotoč. Pro dospělé – lidová muzika, pouliční divadlo, kramářské písně, ﬂašinetář.
Tento muzikant se ukáže
i na Slezskoostravském hradě – ovšem už v sobotu 19. a v neděli 20. –
kdy se zde chystají od 10 do 17 hodin Velikonoce na hradě. Radka
Vrublová za pořadatele slibuje nejpestřejší nabídku lidových stánků,
možnost vymodelovat si na hrnčířském kruhu hrníček i naučit
se plést pomlázku. Velikonocemi
ožije třetí březnový víkend i areál Miniuni, kde na děti čeká kulič-

Od pátku 18. března proběhne
na náměstí Svobody třídenní pásmo Velikonoce ve městě. Pátek
bude patřit hlavně dětem a jejich
souborům, sobota 19. folkloristům
či cirkusákům, neděle 20. divadelníkům a hudebníkům. Atmosféru
doplní – tak jako jinde – farmářské
trhy i tvůrčí dílny.
„Musíme
samozřejmě
vyrobit ozdoby pro náš stromek
Kuřátkovník. Na břízce, která bude na počátku jara, doufáme, už krásně zelená, se papírové kraslice vždy hezky vyjímají,“
přibližuje Kateřina Piechowicz
za organizátory.
V programu Velikonoc ve městě se představí mimo jiné Dětský
domov F-M s pásmem písní a říkanek, soubor Ostravička, cimbálovky Trnka a Slavík, ethno-world
Bombarďáci, sokolníci s dravými
ptáky, šanson-bigbít-šraml hudba Helemese, folkaři Ptakustik,
Veselé klaunice, živá zvířátka z Veselého dvorka i se svým
farmářem.
Připravil Radek Lukša a Adam Januszek
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VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.

Opatřit
obalem

Střešní svod

Proutěná
nádoba

Vojenský kryt

Mys

Primitivní
počítadlo

Podnik
v Třebíči
Osada

Citoslovce
pobídnutí
Mdloby

2. DÍL
TAJENKY
Jemný nádech
Švýcarský
tenista

Ačkoliv

Akvarijní ryba
Revers
Angl. šlechtický
titul
Součást
učebny

Středověká
francouzská
plachetnice

Pevný
sopečný
nános popele
Fanfára

Jízdou
opotřebovat

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Tatarský biftek
(slang.)

Světadíl
Uvádět
Indičtí asketi
(slovensky)
Přítok Volhy
Vodní pták

Člen anglické
šlechty
Mít pravdu
(slang.)

Sedimentovat
Slonovina
Zkr. Zväzu
Jihočeský
šlechtic (Petr) slovenských
architektov

Hudební
nástroj
Seveřan
Ostrovan
Setina hektaru

1. DÍL
TAJENKY

Hýkavec

Churavá

Slovensky
jaká

Africký kmen
v Zaire

Obratný
kousek

Korýš

Tajenka křížovky č. 10: „... této ložnice jsem tady já.“ Výherce křížovky č. 10 Stanislav Wolf 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.

Informace, které se k vám
donesly, měly ještě chvíli počkat
a vy máte důvod k přemýšlení
a přehodnocení některých svých
dosavadních kroků. Odrazí se to
i v chování kolegů na pracovišti.
Mějte na paměti, že každý v prvé
řadě kope sám za sebe. Úplně
postačí, když neuděláte
větší chybu. Víkend věnujte své rodině.
V zaměstnání vezmete věci
do svých rukou. Rozumnou radu
od svých kolegů nečekejte.
S trochou štěstí můžete dokázat,
že si poradíte sami. Vaše profesní
a podnikatelské zájmy by měly
mít vzestupnou tendenci. Pozor
si dejte na nepoměr mezi vašimi
příjmy a výdaji. Nejasné
hrozby visí i nad vašimi
vztahy.

dětský
Výprava pouští Zpěvní hlas Důrazný
pozdrav

Podnik
zahraničního
obchodu

Sudoku
8

2

4

4
6

1
4

5

6

3

8

2

1

5

3

8

6
3

Vtipy
V neděli jede postarší hrabě s mladou hraběnkou
do kostela. Najednou zařve na kočího:
„Zpátky domů! Kostel bude stát i zítra.”
Starý, leč dobře vypadající pán povídá svému
vnukovi, studujícímu vysokou školu:
„Jen se na mě podívej! Nekouřím, nepiju,
neběhám za ženskýma a zítra budu slavit
osmdesátku!”
„Jó? A jak?”
Do tramvaje nastoupí chlapík, který má
trochu upito, visí na držadle, ukáže rukou vlevo
a povídá:
„Tady, v tý řadě, sedí samí volové!“
Potom ukáže vpravo a povídá:
„... a tady, v tý řadě, sedí samí paroháči!“
V pravé řadě se zvedne starší pán a rozčileně
na něj vyjede: „No dovolte! Moje žena mi nebyla
nikdy nevěrná!“
Chlapík ho přejede pohledem a klidně pronese:
„Tak si račte přesednout vlevo.“
Uvaděčka stojí u pokladny a dívá se na mladou
dívku, jež si prohlíží obrázky z nového ﬁlmu,
a povídá jí: „Máš smůlu, děvče! Tenhle ﬁlm je
do patnácti let nepřístupný.“
„Mně je to fuk,“ na to děvče. „Stejně nemám
nikoho, kdo by mi pohlídal dítě!“
Mladý Skot odešel z rodičovského domu do svého nového bytu. Po několika týdnech mu volají
rodiče a ptají se ho, jak se mu daří.
„No, sousedé jsou tady trochu divní. Z jedné strany
bydlí muž, který neustále buší hlavou do zdi, z druhé strany nějaká žena, co pořád křičí a naříká.“
„To jsou teda podivíni, radši si jich nevšímej,“
radí otec.
„Já si jich taky nevšímám, já jsem celé dny doma
a hraju na dudy.“

9
6

3

3

4

1

8
8

5
9

Zvýší se vaše sebedůvěra
a začnete překonávat sami sebe.
Velmi k tomu přispěje silný intimní
prožitek. Jen pozor na volbu
s kým a kde. Namísto příjemných
vzpomínek byste také později
mohli vynaložit spoustu úsilí
na očištění svého dobrého jména.
Nezapomínejte na své
standardní povinnosti.
Odklad není vhodný.

Zařízení
k čekání
na zvěř

Německá
automobilka

7

2

8
5

5

2

4
3

7
4

2

4
1

Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec a každý
čtverec (3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
9
7
2
8
5
6
3
4
1

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Násep

5
6
1
7
3
4
8
2
9

RAK 22. 6. – 22. 7.

Zvyky

4
8
3
1
9
2
6
7
5

LEV 23. 7. – 23. 8.

Uzenina

6
2
8
3
1
5
7
9
4

Planety varuji před intrikami
někoho, kdo žárlí na vaše
úspěchy a oblibu. Spoléhejte
se na svoji znalost lidí, intuici,
a ne na povrchní řeči a lichotky.
K neuváženosti by vás mohla
vyprovokovat pohledná osoba
opačného pohlaví. Celý příští
týden bude ve znamení
velkých citových zmatků.
Je na vás, jak vše ustojíte.

Své zásluhy nejste ochotni připomínat nahlas, přesto toužíte slyšet
slova uznání. Jedno se neslučuje
s druhým, buďte trochu „hlučnější” a výsledek na sebe nenechá
dlouho čekat. Slibně vypadá
šance pro rozvedené a opuštěné.
Pohledná osoba, která se objeví
nablízku, nebude proti
malému ﬂirtu. Co bude dál,
je ve hvězdách.

Pomůcka:
Kare, nef

3
1
9
4
2
7
5
8
6

Pracovní schůzka koncem týdne
se jeví jako velice úspěšná.
Točit se bude kolem vaší
kariéry, investic nebo obchodu.
V rodině už takové úspěchy
slavit nebudete. Vaše přehnané
tvrzení, že starost o rodinu leží
výlučně na vás, vytočí partnera
a „těšit” se můžete
z několikadenní tiché
domácnosti.

Změnit plány vás donutí okolnosti,
které jste nepředvídali. Nedělejte
z toho tragédii, přesvědčíte se,
že všechno špatné je k něčemu
dobré. Najděte si s partnerem čas
na otevřený rozhovor o tom, co vás
trápí. Není nutné, abyste v sobě
dusili pocity, které nejsou
vůbec příjemné. Upřímnost
je v mezilidských vztazích
velice důležitá.

v tajence).“
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Ani náhodou se nezabývejte
kritikou od lidí, kteří vám závidí.
Vydržte a vaše hvězda bude zářit
i dále. Planety jsou vám nakloněny.
Pokud vám někdo v něčem vyjde
vstříc, musíte očekávat, že bude
požadovat malou protislužbu.
V oblasti partnerských
vztahů to silně zaskřípe.
Těžko budete vysvětlovat
horkou SMS.

V dobrém rozmaru jste schopni
toho naslibovat více, než je možné
nakonec splnit. Rozčarovaní by
pak mohli být ti, kdo uvěřili, že
své sliby myslíte vážně. Naštěstí
jste bystří pozorovatelé a dokážete vývoj situace předvídat
a jisté věci přeorganizovat a uvést
na pravou míru. Nebojte
se důvěřovat šestému
smyslu.

Fiona jediná přežila útok sériového vraha, který napadené ženy
uškrtil a pohřbil s rudým šálem kolem krku. Z děsivého zážitku se jen
pomalu vzpamatovává, navenek to vypadá, že už zase povede idylický život, jenže ve skutečnosti je všechno jinak. Úděsná noční můra
se vrací. Přestože pachatel je za mřížemi, někomu je trnem v oku ta
jediná, která smrti unikla...

Lékař pacientovi: „Při vaší diagnóze – žádné kouření,
žádný alkohol, spát nejméně osm hodin denně.“ –
„A co sex?“ – „Jen s manželkou. Jakékoliv... (dokončení

2
4
7
5
8
1
9
6
3

Prokážete nebývalou intuici, pokud
jde o možnost výdělku. Sami
vyhledáte člověka, o kterém víte,
že ﬁnance jsou jeho silnou zbraní.
Koncem týdne pocítíte únavu, stres
a přepracování. Partner pochopí, že
sexuální výkonnost je momentálně
na bodě mrazu a nechá vás v klidu.
Nezapomeňte mu dát jinou
formou najevo, co k němu
cítíte.

Projdete složitějším obdobím,
které vyvolají rozbouřené emoce.
Máte pocit, že jednáte promyšleně
a svým chováním vzbuzujete
respekt. Srovnat se do normálu
bude pro vás náročné. Snažte se
proto obklopit lidmi, kterým důvěřujete a kteří vám dodají pocit
jistoty. V rodinném kruhu
zabodujete přípravou
kulinářské lahůdky.

8
9
5
6
4
3
2
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7

Nepříjemnosti vám může způsobit
vychloubání a podceňování
kolegů i konkurence. Přeceňováním
posledních úspěchů můžete
ztratit mnohem více, než jste dosud
pracně získali. Raději naslouchejte
přátelům a zkuste se občas řídit
jejich radami. Intuitivně vycítíte,
že to s vámi myslí opravdu
dobře. Práce na jarní zahrádce vám pročistí hlavu.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 17. 3. do 22. 3.
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3
6
2
7
9
4
5
8
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Recept

Banánové Margot řezy
Potřebujeme:
Těsto: 2 hrnky hladké mouky,
1 necelý hrnek cukru krupice,
2 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva, 2 ks vajec, ½ hrnku oleje,
1 hrnek mléka, máslo na vymazání vyššího plechu, hrubá
mouka nebo kokos na vysypání
plechu.
Krém: 400 ml smetany ke šlehání, 2 ks ztužovače šlehačky,
1 ks vanilkového cukru, 150 g
Margotky, 400 g zakysané
smetany 18%, 5 banánů, moučkový cukr dle chuti
Na dokončení budeme potřebovat: ½ tabulky hořké nebo
mléčné čokolády, Margotku,
kakao, kokos
Postup přípravy:
Mouku smícháme v míse
s cukrem, kakaem a kypřicím
práškem do pečiva. Postupně
přidáváme vejce, olej a mléko. Podle hustoty těsta nemusíme použít celý hrnek mléka.
Těsto musí být hladké a přiměřeně husté. Jakmile je připravené, nalijeme je na vymazaný a moukou nebo kokosem vysypaný plech. Dáme
péct do předehřáté trouby

na 180 °C a pečeme přibližně 30 až 35 minut. Zkoušíme
špejlí, nesmí se lepit. Hotový
upečený korpus necháme pozvolna vychladnout. Mezitím
si připravíme krém. Smetanu
vyšleháme spolu se ztužovači a vanilkovým cukrem dotuha. Pak zvolna zašleháme zakysanou smetanu a nastrouhanou Margotku, vše
dobře promícháme. Banány

nakrájíme na drobnější kostičky a vmícháme do krému,
podle chuti dosladíme moučkovým cukrem. Připravený
krém rovnoměrně rozetřeme
na vychladlý korpus, podle
chuti posypeme strouhanou
čokoládou (Margot, hořká
nebo mléčná), kakaem nebo
jemně opraženým kokosem.
Řezy dáme přes noc do chladna, aby zvláčněly.
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Hasło bhp miesiąca: Lepiej dochodzić przyczyn prawie wypadków, niż badać zaistniałe wypadki przy pracy!

Zespół spółki zewnętrznej
Alpex głównego
przodowego Janusza
Siwka złamał po
dwunastu miesiącach
wydobycia w ścianie
063 608/1 "klątwę". W
tej chwili jednak znów
walczy z przeciwnościami
losu w nadkładzie
oraz w ﬁlarze

FOTO: Stanisław Kawecki

Lutowy kombajnowy
fedrunek w ramach ZG Nr 3

STARZYCZ – Dwunasty miesiąc
fedrowania w drugim paskowskim wyrobisku kombajnowym
cechował zdecydowanie najlepszy fedrunek. Górnicy z odcinka Alpex głównego przodowego
Janusza Siwka wykonali w ścianie 063 608/1 w ruchu górniczym
Starzycz 85 metrów, osiągając
średnio 3,4 metra dziennie, wybrali 14,875 m² i w sumie wydobyli 31.672 ton węgla.
"Już w trakcie rozruchu polscy dostawcy walczyli z trudnościami związanymi z łupliwością
pokładu, pomimo tego jeszcze w
marcu i kwietniu ubiegłego roku
udało im się wypracować świetne
wyniki. Na ich końce były ponad
osiemdziesięciometrowe postępy
w skali miesiąca, choć z kombajnem przybierali skały otaczające
o miąższości dochodzącej nawet
do jednego metra,” powiedział
Jiří Pokorny, kierownik odcinka
ścianowego w ramach Zakładu
Górniczego Nr 3.
Od maja jednak w wyrobisku
063 608/1 znacznie spowolniło
się tempo. Zmieniły się właściwości tektoniczne i charakterystyka nadkładu w mułku. "Na wyniki pracy zbiorowej rzutowały prace związane z zabezpieczaniem

ściana 063 608/1 dosłownie uratowała wydobycie w ZG 3 - gdy
dokopano zasoby węgla w sekcjach, dodatkowe moce były dopiero w przygotowaniu i eksploatacja przebiegała tylko w dwóch
wyrobiskach stojakowych o niskiej miąższości. Spółka Alpex
z kierownikiem Dariuszem
Hetmanem i kierownikiem odcinka Bogusławem Wypychem wypracowała w tym roku dwa wyniki limitowe
W piątek 11 marca załogom
go Siwka z przodowym
zmianowymi
Piotrem
z
Maliną,
Marianem
Dariusz Hetman, kierownik produkcji spółki Alpex, w
Kowalczykiem,
paskowskim wyrobisku kombajnowym.
Taki je
st udz
Krzysztofem Koperem
ia
łw
063 60
i Dariusz Zelkiem zowarunki
suﬁtu przez wwiertywanie płasz8/1 w yrobiska
lut
w ydob
stało do wykopania w
ponadstanczyzn TH i klejenie," powiedział
yciu Za ow ym
kła
Górnic
tej
dardowe. Ze
Pokorny dodając, że najgorszym
te ściance jeszcze kolejzego N du
r 3.
nych
względu na ni-pod względem wyników dla spółnyc 250 metrów. "Pojawił
się uskok
odwrócony, który
ską wytrzymaki Alpex był lipiec. Front eksplou
maurósł
łość węgla, poza suatacyjny przesunął się zaledwie o
ó ł do
d 1,90 metra wysokości.
Po przejechaniu dwóch pokosów
ﬁtem było trzeba kleić jeszcze ﬁdwadzieścia metrów.
lepimy i wwiercamy płaszczyzny
lar,” powiedział kierownik. Pod
Do problemów z wypadająTH, oprócz tego ekipy konserwakoniec roku górnicy Siwka nie
cym nadkładem doszedł dodatcyjne mocują strop również na
przesunęli się do przodu o więcej
kowo schodzący z kierunku ﬁlar.
przełomie piątej i szóstej zmiany,”
niż sześćdziesiąt metrów.
"Miąższość w tym miejscu dopowiedział Pokorný.
Na przełomie roku sytuacja
chodziła do grubości około dwóch
zaczęła się poprawiać na tyle, że
metrów. To były, jak na Pasków,
Radek Lukša

55%

Parametry wyrobiska
 miąższość 1,73 metra netto,
2,25 metra wybierana
 długość 175 metrów
 nachylenie pokładu średnio 22°
 kombajn górniczy KGE 710 FM
 ilość sekcji 117 (Fazos 12/28
a 15/31)
 przenośnik ścianowy PF 4-832
 przenośnik taśmowy DH 830S
 odstawa za pomocą dwóch
odcinkowych przenośników
taśmowych TP 630 i czternastu przenośników odstawy
centralnej TP 1200

Zmiana górników robót przygotowawczych dowodzona przez Dariusza Zelka w
wyrobisku 063 608/1 w ruchu górniczym Starzycz.

Cieszynianki już zakwitły
Najpiękniejszą legendę
o cieszyniance podał
Morcinek. Górnik, który
został pisarzem

kwiatuszki bez nazwy. Przezwano
je przeto cieszyniankami.
Legenda o pochodzeniu cieszynianki jest niezwykle barwna i
malownicza, lecz nie znajduje po-

FOTO: Stanisław Kawecki

CIESZYN – Drobny zielony kwiatostan cieszynianki wiosennej zakwita jako jeden z pierwszych kwiatów. W tym roku nastąpiło to wcześniej, już w drugiej połowie lutego.
Piękną legendę o pochodzeniu cieszynianki wiosennej podał
Gustaw Morcinek - pisarz skoncentrowany w tematyce górniczej i zakochany w pięknie Ziemi
Cieszyńskiej. Zgodnie z przytoczoną przez niego legendą prawdopodobnie jej nasiona przynieśli z sobą wojacy generała Devagi,
gdy oblegali zamek cieszyński
podczas wojny trzydziestoletniej.
A w zamku siedzieli Szwedzi i stąd
powstała romantyczna legenda.
Jakiś szwedzki rajtar ciężko ranny
konał w chałupie pod Cieszynem.
Zakochała się w nim córka go-

spodarza, a kiedy jej umiłowany
umarł, zdjęła z jego piersi woreczek ze szwedzką ziemią i wysypała na grób nieboszczyka. Na wiosnę wyrosły na grobie bladożółte

Drobny kwiatek pięknie rozjaśnia o tej porze jeszcze szaro-brązowe podszycie
na terenie cieszyńskich parków leśnych.

twierdzenia w faktach naukowych.
Cieszyniankę wiosenną można spotkać wyłącznie w Europie, w dwóch
izolowanych od siebie regionach,
gdzie przetrwała ostatnie zlodowacenie plejstoceńskie. Po ustąpieniu
lodu cieszynianka rozpoczęła „wędrówkę” i zasiedliła nowe tereny poprzez Bramę Morawską wkroczyła na obszar Polski.
Przez botaników cieszynianka bywa określana jako tzw. relikt
wędrujący. Dziś w zasadzie tylko
w okolicach Cieszyna i na Śląsku
Cieszyńskim występuje stosunkowo licznie.
Natomiast w ogóle nie występuje w Szwecji? Polską nazwę, która
była powszechnie używana przez
mieszkańców Cieszyna, zaproponował jako oﬁcjalną nazwę botaniczną w 1924 r. Kazimierz Simm,
profesor cieszyńskiej Wyższej
Szkoły Rolniczej.
Jest to roślina mocno „zakorzeniona” w kulturze regionu cieszyńskiego i w świadomości jej
mieszkańców.
dh

Przeczytane w E15

Polska nie rezygnuje
z wydobycia węgla
PRAGA – Podczas gdy Europa
Zachodnia zrezygnowała z górnictwa węgla kamiennego i stopniowo
zamyka ostatnie kopalnie, Europa
Wschodnia wciąż próbuje przynajmniej częściowo
zachować wydobycie tradycyjnego
surowca. Starania
te jednak komplikują ceny węgla
na rynkach światowych, które stale
spadają. Jeszcze
większe problemy, w porównaniu z OKD, ma górnictwo węgla
kamiennego w Polsce. Już tylko
z tego powodu, że węgla wydobywa
się tam dziesięć razy więcej niż w
Czechach, polski sektor zatrudnia
także dziesięć razy więcej ludzi.

Zagrożenie dla Kompanii
Węglowej
Polscy górnicy już wysłali w niebyt
wiele planów rządu na zamknięcie kopalni i uzdrowienie bardzo
nierentownych przedsiębiorstw
górniczych. Pierwszą w szeregu jest
Kompania Węglowa, największy
w Europie producent węgla energetycznego. Zeszłoroczna strata
spółki wzrosła do jednej miliardy
euro. Od bankructwa dzielą ją tylko
miesiące. Według niektórych szacunków zatrudnia dwa razy więcej
ludzi, niż jest faktycznie potrzebne.
Podczas gdy cena węgla spadała w
ostatnich latach, koszt wydobycia
każdej tony wzrastał. Jednak w
przeciwieństwie do OKD spółka
ma jedną zaletę. Należy do skarbu państwa, który nie pozwoli
jej upaść. Nowa premier Beata
Szydło wyraźnie powiedziała, że
dla polskiej energetyki nie ma innej
alternatywy, niż dalsze uzależnienie od węgla kamiennego.

Z państwowego
do państwowego
Staro-nowy plan ratowania ﬁrmy
polega na przeniesieniu jedenastu jako tako zdrowych kopalni
należących do Kompanii Węglowej
do nowej spółki Polska Grupa
Górnicza (PGG). Transakcja jest
zaplanowana na maj. Także w PGG
stanie się głównym akcjonariuszem skarb państwa.
Spółka handlująca węglem –
Węglokoks (również w posiadaniu
państwa) – oraz inni inwestorzy mają
zasilić nową spółkę kwotą razem 1,5
mld złotych. Rząd jednak nie zdradził
na razie informacji o dalszych inwestorach. Wcześniej jednak rozważał
zaangażowanie przedsiębiorstw
państwowych, takich jak ﬁrma energetyczna PGE lub gazowa PGNiG.
Negocjować ich udział w ratowaniu
kopalni ma nowy szef Kompanii
Węglowej Tomasz Rogala.

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys  E-mail: josef.lys@okd.cz  Tel.: +420 596 262 801  Komórka: +420 605 279 864

Pozostałe cztery kopalnie
zostaną przeniesione do innych
przedsiębiorstw państwowych,
które spróbują je uzdrowić i sprzedać. Jeśli to się nie uda, mają
zostać zamknięte.
O przetrwanie ma
jednak powalczyć
i jedenaście kopalni
przekazanych
do PGG. "Z informacji zakulisowych
wynika, że każda
z tych kopalń powinna dostać pół roku na własne
uzdrowienie. Komu się nie uda, ten
ma być przeznaczony do zamknięcia. Jednak niedawne ustępstwa
wobec związków, obietnica
trwałości płac i warunków pracy
pokazują, że droga do stabilności
polskiego górnictwa nie będzie
łatwa,” powiedział założyciel
serwera Polish Coal Daily Dawid
Salamandry.

Starania o wspólne
rozwiązanie
Straty wykazuje również największy w Europie producent węgla
koksowego - JSW. Ze względu
na amortyzację aktywów w
ubiegłym roku stracił 3,12 mld
złotych. Firma, w której udział
większościowy ma skarb państwa,
zgodnie z doniesieniem dziennika
Rzeczpospolita rozważa obecnie
zbycie dwóch przynoszących największe straty zakładów na rzecz
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W
JSW panuje obawa, że wcześniej
zaplanowana sprzedaż energetycznej spółki-córki SEJ i udziałów w
koksowniach nie zapewni ciągłości
ﬁnansowania.
Polska i Czechy są wśród krajów
Unii Europejskiej jedynymi, które
jeszcze na dużą skalę wydobywają
węgiel bez jednoczesnego planu
stopniowego wygaszania tej gałęzi
przemysłu. Podczas ratowania
przynoszących straty kopalni lub
przy ich sterowanym wygaszaniu
może mogłyby w przyszłości współpracować. Podczas swej niedawnej
wizyty w Polsce czeski minister
przemysłu Jan Mládek otworzył
między innymi temat sytuacji w
przemyśle górniczym. "Otwarliśmy
kwestię wspólnego podejścia
do egzekwowania ewentualnego
przedłużenia terminu zakończenia
wygaszania, co być może, pod
pewnymi warunkami, mogłyby
wesprzeć rządy poszczególnych
krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie Unia Europejska za pośrednictwem Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji,
o okres pięciu lat," powiedział
po spotkaniu pełnomocnik rządu
ds. województwa morawsko-śląskiego Jiří Cienciala.
źródło: E15
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Mistr výčepní vzešel z Dolu Hlubina

Ze světa

Nový šéf Kompanii Weglowej
VARŠAVA – Polské ministerstvo energetiky odvolalo šéfa
největší státní uhelné společnosti Kompania Weglowa (KW)
Krzysztofa Sendzikowského.
Prozatímním generálním ředitelem pak na tři měsíce jmenovalo
člena dozorčí rady KW Tomasze
Rogalu. Sendzikowski se sice
snažil prosadit restrukturalizaci
ztrátového podniku a učinit ho
atraktivnějším pro investory,
mimo jiné ale plánoval razantní
snižování mezd, což vedlo k silným protestům odborů.
Polská premiérka Beata
Szydło v reakci uvedla, že
situace v tamním hornictví není
jednoduchá, ale personální
změna v uhelné společnosti
byla nevyhnutelná. „Nový
prezident prohlásil, že začne
okamžitě realizovat projekt
na profinancování PGG (Polskiej
Grupy Górniczej/Polské hornické skupiny), takže si myslím, že
během několika příštích měsíců
se to stane skutečností,“ řekla
novinářům polská premiérka.
PGG má vzniknout v květnu
a úkolem Tomasze Rogaly je,

OSTRAVA – V místech, kde se v minulosti sprchovali havíři po vyfárání a také před cestou na pivo,
proběhlo ﬁnále celostátní soutěže výčepních. Nejlépe si ve starých koupelnách na Dole Hlubina
v úterý 15. března počínal Martin
Kludka z Ostravy.

kromě jednání s odbory o snižování nákladů včetně mezd,
přilákat nové investory, od kterých se očekává, že do nové
firmy vloží nejméně 1,5 miliardy
zlotých. Vládní plán restrukturalizace KW pak předpokládá, že
PGG musí převzít 11 dolů, aby
bylo možné pokračovat v hornické činnosti, a na přežití bude
potřebovat asi dvě miliardy
zlotých (přes 12 miliard korun).
Minulá i nynější vláda jako
možné investory pro KW vytipovaly energetické společnosti
se státní účastí. Přesto se jim
investory získat nepodařilo, protože státní energetické podniky
se před volbami zdráhaly investovat do ztrátových dolů KW.
Kompania Węglowa je největším polským producentem
černého uhlí. Zaměstnává více
než 34 tisíce lidí (tedy bezmála polovinu všech horníků
v Polsku) a její roční produkce
se pohybuje okolo 28 milionů
tun. Podle neoficiálních výsledků loňská ztráta KW dosáhla
částky 930 milionů zlotých.

„Prestiž výčepních
není taková, jakou
by si zasloužili. Touto
soutěží chceme oslavit
jejich um,“ vysvětlovali
zástupci pivovaru
Radegast.
„Čepuji pivo už sedmnáct let
a snažím se, aby chutnalo co nejlépe. Vždyť k nám do Assenu
v Zábřehu se chodí hlavně na pivo.
Lidi jsou zvyklí, že ho máme výborné, a proto se vracejí,“ nechal se slyšet čerstvý držitel titulu
Mistr výčepní 2016 s tím, že ocenění považuje za uznání celého
týmu své domovské restaurace.
I druhé místo v soutěži organizované nošovickým pivovarem zůstalo v někdejším hornickém městě, získal ho Boris Milev

red

FOTO: Pivovar Radegast
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Mistr výčepní 2016 získal titul ve starých hornických koupelích.
z Olympie v Porubě. Třetí příčku
si načepovala Veronika Pexová
z Brna. „Zálusk na Mistra výčepního si letos dělalo 135 číšníků.
Soutěžili dvoukolově v pěti regionálních kolech,“ uvedl mluvčí pi-

vovaru Vladimír Jurina. Do ﬁnále
na historické šachtě se jich dostalo dvacet. „Za úkol měli prokázat
znalosti o pivu a samozřejmě pak
před odbornou porotou předvést
praktickou ukázku načepováním

tří půllitrů. Dobrý výčepní musí
mít skvělé znalosti o pivu, zkušenosti, zručnost i lásku k řemeslu,“
uvedl Zdeněk Baszczyňský, obchodní sládek pivovaru Radegast.
uzi

Karvinským strážníkům pomůže
při první pomoci také deﬁbrilátor
KARVINÁ – Karvinská městská
policie má k dispozici už druhý deﬁbrilátor. Strážníkům, kteří se s tímto
zařízením loni naučili pracovat
v průběhu speciálního výcviku, ho
pořídila těžební společnost OKD.
Jak informovala Šárka Swiderová
z kanceláře primátora města
Karviná, první pomoc u případů,
kde byl někdo ohrožen na životě,

poskytovali strážníci loni sedmkrát.
Pětkrát pak asistovali u dopravní
nehody – vždy do příjezdu státní policie a ostatních složek záchranného
systému. Zatím sice deﬁbrilátor
v Karviné nepoužili, ale zkušenosti
z jiných měst ukazují, že leckdy je při
zásahu rozhodující. Přístroj dokáže
obnovit srdeční činnost elektrickým
výbojem.
red

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
PRODEJ
Dřevěné hranoly 9,8 cm x 8 cm x
400 cm. Nové, přebytek ze stavby.
Cena 150 Kč/ks.
Inf. na tel.:737 021 566.

AUTO-MOTO
Prodám alu disky na Alfa Romeo,
6JX15 ET 40 H2, rozteč 5x98.
Cena za sadu 1800 Kč. Inf.
na tel.:739 972 043.

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 11
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

573, 684, 614

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

Autoškola 3URÀ
Havířov

L

PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009,
můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu
Dále nabízíme:
 výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
 vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
 školení řidičů

www.autoskolaprofihavirov.cz
email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

4/11-X/16

Jaromír Ščigel
603 969 315
5/11-X/16

Roman Skácel
603 357 069

Nadace

OKD

17. března 2016 číslo 11 ročník 46

www.nadaceokd.cz

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

umožnit. Takže jsme v liché týdny nechali úterky od 15 do 17.30
pro dívky a v sudé týdny tento čas
vyčlenili pro chlapce. Chodí jich
kupodivu snad ještě více než holek,“ řekla pedagogická pracovnice Petra Černeková, jež v Bublině
vede a – ve spolupráci s dětmi –
vymýšlí program.
Školáky pocházející mnohdy
ze špatně situovaných rodin začala při tom učit hospodaření.
„Nejprve nakupujeme suroviny,
přičemž jsem musela vysvětlovat, proč je lepší vařit domácí polévku namísto instantní z pytlíku.
Je přece lepší, zdravější, dá se jí
udělat více. Jako onehdy hrachovky, které bylo za pětadvacet korun
čtyři litry,“ líčila.

KARVINÁ – Když před třemi lety
na podzim rozjíždělo Centrum pro
rodinu (CPR) Sluníčko za podpory Nadace OKD pomoc sociálně
ohroženým rodinám, zřídilo také
Dívčí klub. Ten se etabloval natolik,
až to přišlo chlapcům líto. Projekt
nazvaný Rodina na prvním místě
se proto od letošního ledna neplánovaně rozrostl o Klub pro kluky!
„Holky vaří, a my to chceme
taky!“ obraceli se hoši ve věku
od 6 do 14 let na provozovatele Klubu Bublina, v němž aktivity CPR Sluníčko pro tuto cílovou
skupinu probíhají. Dívčí klub totiž na pravidelných úterních setkáních navštěvovalo okolo deseti malých slečen a zabývaly se kromě výtvarné činnosti i přípravou
jednoduchých pokrmů.
„Vlastní klub si kluci sami vyžádali a byla by škoda jim to ne-

„Atmosféra důvěry
a bezpečí panující
v obou našich klubech
umožňuje otevřít
jakékoliv téma, které děti
zajímá či trápí. Najdou
tak odpovědi na otázky,
na které se jinak
nemohou či nechtějí
ptát,“ konstatovaly
pracovnice Bubliny.
Hoši se ukázali jako nevybíraví a otevření kuchařským experimentům. Začali u buřtguláše a už se dopracovali k přípravě
tiramisu. „Pravidlem je, že klub
funguje s nejméně šesti klienty.

Jedno z prvních vaření mělo na programu bramborový guláš.

Autistické děti se opět bavily na karnevalu v Těrlicku.

MALÍ AUTISTÉ NA KARNEVALU
TĚRLICKO – Mimoni, kouzelníci,
princezny, kovbojové či piráti, ale
také děti, které by na sebe žádnou
masku nevzaly. Celkem pětadvacet malých autistů a pět jejich
sourozenců se bavilo v sobotu 12.
března na karnevalu spolku ADAM –
Autistické děti a my.
„Uskutečnil se popáté a jako
obvykle v Dětském domově
v Těrlicku, kde nám zdejší chlapci
pomáhali s výzdobou, hlídáním,
úklidem. Náš srdcovkový patron
Martin Szturc dorazil také, vždyť
se podílel na technickém zajištění
samotné akce,“ sdělila předsedkyně

FOTO: CPR Sluníčko

Začalo to buřtgulášem
či knedlíky s vajíčkem,
nyní si už kluci troufají
připravit také tiramisu.
Nejprve však nakupují
a po kuchtění i uklízejí

FOTO: ADAM – Autistické děti a my

Vaření? Sami chlapci
si vyžádali vlastní klub!

Příprava knedlíku s vajíčkem v Klubu pro kluky v Bublině.
U děvčat jsme ho párkrát rušili,
s kluky zatím nikdy,“ pokračovala Černeková, podle níž děti sdílely fotky pokrmů i s recepty a rozpočty na sociálních sítích.
Při vaření s chlapci i dívkami často diskutuje. „Témata jsou dva týdny stejná pro obě skupiny. Příklad?
Moje koníčky, sportem ke zdraví,
kluci, kam se podíváš, anebo holky,
kam se podíváš,“ uvedla Černeková.
Děti se v Bublině i doučují, sportují, věnují dramatickému či výtvarné-

mu kroužku, hovoří s psychologem
(Pokec se Zbyňkem).
Vedoucí CPR Sluníčko Lenka
Kalniková v této souvislosti podotkla, že jim v Bublině chybí chlap.
„S dětmi pracují pouze ženy.
Potřebovali bychom mužského
zaměstnance, který může probírat s kluky chlapské věci, věnovat
se speciﬁckým chlapským aktivitám. Už jsme vypsali výběrové
řízení na nového kolegu. Rádi ho
zapojíme,“ dodala.
Radek Lukša

SOTVA DOSTALI MINIGRANT,
IHNED SPRAVILI KLUBOVNU
HAVÍŘOV – Bez jakýchkoliv cavyků
nastoupili členové 038. základní
organizace Českého kynologického svazu na rekonstrukci
někdejších učňovských dílen Dolu
Antonín Zápotocký (Lazy). Objekt
v Bludovicích nazývaný místními
Rumcajs jim totiž slouží jako klubov-

Rodina na prvním místě
Sluníčko v Karviné provozuje
Centrum pro rodinu, Monteškolku,
Poradnu pro rodiny s dětmi a Klub
pro děti Bublina. Rodina na prvním
místě je projekt v rámci posledně

zmíněné služby. Zaměřuje se –
za podpory Nadace OKD – na dlouhodobou a systematickou práci se
sociálně ohroženými či vyloučenými rodinami s dětmi.

HAVÍŘOV – Čtvrt století letos uplynulo od otevření prvního zařízení
pro lidi bez přístřeší v postkomunistické střední Evropě. V havířovské ulici Na spojce 2 ho zakládala Armáda spásy (AS) v České republice. Během té doby jím prošlo
na 1100 mužů, bezdomovců. K návratu do normálního života jim
v loňském roce pomáhala i podpora od Nadace OKD.
„Armáda spásy v panelákové zástavbě před křižovatkou u autobusového nádraží v Havířově-Městě
zprovoznila azylový dům s přispěním svých zahraničních zdrojů.
Začala se starat také o lidi postižené
útlumem průmyslu na Ostravsku
a Karvinsku,“ vysvětloval Ladislav
Solana, ředitel zařízení nabízejícího služby noclehárny, azylového
domu a terénního programu.
Základní provoz je, jak upozornil, sice zcela soběstačný, ale vybavení pokojů pro ubytované či tré-

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Armáda spásy v České republice

Lešňanského i bývalého přípraváře
z 9. května Jána Viciána. Zabralo
nám to deset dnů a kromě podlahy
v chodbě, kuchyňce a společenské
místnosti jsme udělali nové obložení
dřevěnými palubkami,“ popisoval
patron projektu Petr Ožana. Ten pro
pejskaře z Bludovic získal Srdcovku
Kynologické akce
v Bludovicích
 zkoušky podle
národního i mezinárodního řádu
v sobotu 9. dubna
 oblastní výstava
německých ovčáků v sobotu 16.
dubna (bonitace
v neděli 17. dubna)
 výběrový závod
na republikové
mistrovství mládeže ve všestrannosti
psa v sobotu
7. května

Vybavili azylový dům i tréninkové byty
Armáda spásy v České
republice začala
v Havířově pomáhat
před pětadvaceti lety.
Jen mužů prošlo jejím
střediskem v ulici
Na spojce za celou tu
dobu více než tisícovka

této neziskové organizace Marie
Gerdová. Ta se však s ostatními
rodiči bálu neúčastnila; vše měl
na povel psycholog Přemysl Mikoláš
a sedm studentů – dobrovolníků.
„My jen přichystali program a pak si
udělali na chvíli volno a odpočali si,“
nechala se slyšet Gerdová.
Děti nejprve pobavili Klauni
z Balónkova, načež se ty menší pustily do výtvarných a větší do sportovních aktivit. „Až jsme byli všichni
překvapeni, že se karneval obešel
bez afektů, pláče, křiku, nespokojenosti. Malí autisté to krásně zvládli!“
shrnula Gerdová.
uzi

Pejskaři v Bludovicích využili minigrant k rekonstrukci své klubovny.
Uživatelé tréninkových bytů AS v Havířově-Šumbarku
dostali nové spotřebiče.

Spousta vybavení pamatovala málem socialistické časy,
byla zapotřebí náhrada.

„Smyslem naší činnosti je začlenit lidi bez přístřeší
do běžného života tak, aby nemuseli potřebovat další
intervenci zvenčí v podobě sociálních služeb. Troufnu
si říci, že u padesáti procent klientů se to daří,“
nechal se slyšet ředitel zařízení Ladislav Solana.
ninkových bytů pro osamostatňující se klienty pocházelo mnohdy
ještě z 90. let. „Cíl našeho projektu? Pořídit nové zařízení a zlepšit
tím podmínky k poskytování služeb pro lidi bez přístřeší. S grantem
z těžařské nadace se nám ho podařilo naplnit,“ líčil.
Pro azylový dům tak pořídili
nové postele, matrace, stoly, police,
věšáky a dveře. „Kapacita je osmadvacet míst. V současnosti jich je
využito pětadvacet,“ poznamenal
Solana s tím, že věk bezdomovců

se pohybuje mezi dvaceti a více než
šedesáti lety. Jim i ostatním uživatelům zdejších služeb AS se věnují sociální pracovníci Andrea
Schmidová a Jan Třinecký.
Mužům, kteří to se začleněním zpět do společnosti myslí vážně, umožnila AS přestěhování
do tréninkových bytů. „Ty máme
na Šumbarku, kde klienti bydlí po dvou či po třech. Kapacita je
jedenáct míst. Plně obsazených,“
upřesnil Solana. Do těchto domácností AS koupila postele a spotřebi-

če. I díky pračkám či ledničkám se
zdejší nájemníci stávají samostatnějšími.
Radek Lukša

Po pěti letech na ulici…
Neshody v rodině dostaly pana
Pavla v relativně mladém věku
mezi bezdomovce. Na ulici prožil
pět let. Díky kontaktům s terénními pracovníky AS začal využívat
noclehárnu. Časem přešel na azylový dům, kde si začal nejen řešit
své sociální problémy, ale využil
i nabídky výdělku v rámci veřejně
prospěšných prací. Jelikož se práce nebál, našel si stálé zaměstnání u výrobní linky. To už bydlel
v tréninkovém bytě. I ten nakonec
opustil a stěhoval se do svého.

na a tu potřebovali uvést do pořádku před blížícími se třemi akcemi
celorepublikového významu!
„Sotva jsme obdrželi letošní
minigrant, pustili jsme se do práce.
Zrenovovali jsme betonovou podlahu, která byla za asi padesát let
užívání v hodně zuboženém stavu.
Původně jsme ji chtěli i s nivelací
vylít betonem, nakonec jsme
zvolili variantu s položením dlažby.
Brigádu si udělalo patnáct lidí
včetně mne, narážeče z ČSM Jardy

i vloni – využili ji na odvodnění
cvičiště.
Na tom se již v dubnu sejdou nejprve kynologové na zkouškách. Posléze
se uskuteční výstava německých
ovčáků, na kterou běžně jezdívají
pejskaři až od Prahy. „A nakonec
budeme hostit nejlepší mládežníky
z republiky na závodech ve stopování, poslušnosti a obraně,“ líčil Ožana
s poděkováním nadačnímu týmu
za spolupráci, přízeň i pochopení
potřebnosti jejich projektu.
uzi

Osobní zapojení patrona
Místopředseda, hospodář, výcvikář. Tato tři slova bohatě vysvětlují
zapojení Petra Ožany do činnosti
038. ZKO Českého kynologického
svazu Havířov-Bludovice. Působí
v něm patnáct let. Momentálně
mu dělá společníka belgický ovčák

– malinois Joe (se psem stejného
plemene jménem Jack cvičí jeho
dcera Karolína). Kynologii se
nicméně věnuje patron projektu
až po vyfárání v Důlním závodě 2;
dělá v úseku vybavování a likvidace vedeném Jánem Mračnou.
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Galerie kina Centrum láká
v období od 7. března
do 10. dubna na expozici
mapující bohatou,
pestrou a velmi úspěšnou
historii klubu RC Havířov.
Vstup je zdarma

FOTO: Adam Januszek

HAVÍŘOV − Velká výstavní plocha
s historickými plakáty k domácím utkáním i plakáty, které klub
přivezl ze zahraničních cest, vitríny s ragbyovými artefakty, trofeje, klubové suvenýry a mnoho
dalších zajímavostí včetně průřezu dobovými fotograﬁemi zachycujícími klubovou historii, kterých se za 50 let nasbíralo požehnaně, si pro své příznivce připravil RC Havířov.
Autorem hezké a vkusné prezentace je současný hráč Pavel

Historické plakáty s pozvánkami na domácí utkání, ale i plakáty z cest se setkaly s velkým úspěchem – nedaly se přehlédnout.
nu prezident klubu, který se v ragbyovém sportu podle svých slov
pohybuje už pětatřicet let.
Čmiel rovněž přiznal, že klubové vedení dlouho přemýšle-

Vojáci z dolů hráli ragby
Další velkou zajímavostí je jistě skutečnost, že v 50. letech
minulého století se ragby hrálo
v Petřvaldu. Konkrétně ho hráli

vojáci útvaru Pomocných technických praporů (PTP), kteří
pracovali v dolech! Toto i další zajímavosti z historie tohoto tvrdého a zároveň krásného
sportu je k nahlédnutí na velkých panelech, kde jsou charakteristicky zmapována jednotlivá
desetiletí havířovského ragby.
„Krásná práce. V klubu působím osmačtyřicet let, a když
jsem si celou expozici prošel, tak
se mi vybavily všechny vzpomínky na zvýrazněné milníky a samozřejmě na bývalé spoluhráče. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jak celá výstava bude vypadat, ale povedlo se,“ líčil Radomír
Kloda – specialista Centra nákupu v OKD.
Výstava potrvá, jak už bylo
zmíněno, denně od 8 do 20 hodin v Galerii kina Centrum
na náměstí Republiky až do
10. dubna.
Adam Januszek

MFK OKD Karviná

Havířovské ragby slaví
půlstoletí své existence
Reprezentační dres mu sluší – Erik Puchel v říjnovém přípravném zápase proti
svému klubu MFK OKD Karviná.

Fotbalisté měli vynucenou pauzu
Domácí derby s FrýdkemMístkem se kvůli
nezpůsobilému terénu nehrálo.
To následující v Opavě je
na pořadu v pátek 18. března
od 18 hodin
KARVINÁ – Počasí jako na houpačce dělá ve Fotbalové národní lize
pořádnou neplechu. Už tak neúplná tabulka (vinou lichého počtu
účastníků) je ještě víc nepřehledná
a zkreslující díky rozmarům počasí.
Na to naposledy doplatili i fotbalisté MFK OKD, kteří se čtyřiadvacet hodin před výkopem utkání
s Frýdkem-Místkem dozvěděli, že
hrát nebudou. Oba kluby se však
vzápětí domluvily na náhradním
termínu – středa 20. dubna od
17 hodin.

Tak šel čas…
1966 – 10. ledna ustanoven oddíl
ragby
1969 – pořádání prvního
mezistátního utkání
Evropského poháru národů
Československo – Polsko
(výhra našich 25:8)
1988 – první velký úspěch – muži
bronzoví v 1. lize
1993 – kadeti mistry ČR
1994 – junioři mistry ČR
2004 – muži mistry ČR v ragby 7s
2005 – bronz mužů v extralize

a zároveň celkové prvenství
v Českém poháru
2006 – muži opět mistry v ragby 7s
2008 – double mužů (vítězství
v Českém poháru + postup
do extraligy
2012 – největší úspěch! Muži
stříbrní v extralize
2013 – po největším úspěchu
přichází pád o patro níž
2014 – RC Havířov a Sokol
Mariánské Hory vytvářejí
společenství

SPORTOVNÍ TIPY
ORLOVÁ
Fotbal
První jarní kolo má před sebou
lídr krajského přeboru – FK Slavia
Orlová-Lutyně. V prvním ostrém
zápase roku 2016 přivítá tým
nového kouče Jarmila Kopela
(zámečníka lokality ČSA DZ 1)
na domácím hřišti Markvartovice.

Na vernisáž výstavy dorazilo přes pět desítek lidí.
Kozubík s manželkou Petrou –
graﬁcké práce zabraly tři týdny. Na slavnostní vernisáži nemohl chybět ani prezident klubu Roman Čmiel, bývalí předsedové oddílu ragby Slavie Havířov
Josef Böhm a Juraj Horváth, současný trenér a sportovní ředitel
Radomír Kloda či jeden ze zakladatelů – současný viceprezident
a klubový sekretář Karel Gaman.

lo, jak celé vzácné výročí pojme.
„Padesát let je opravdu významné výročí, a jelikož se nám přítomným určitě nepovede dostat na magických sto let, chtělo to něco speciálního, co by nám
všem zůstalo v paměti. Jsem přesvědčený, že se to povedlo,“ podotkl Roman Čmiel.
Ragby v Havířově vzniklo v roce 1966, když se právě sem přestěhovali dva bývalí hráči oddílu VŽKG a později Lokomotivy Ostrava Eduard
Vaníček a Karel Gaman. Ti tak
zakládají při TJ Slavia Havířov
oddíl ragby, který se později
osamostatnil.

10. leden 1966 –
to je to datum
„Bez tohoto člověka by možná
už dnes ragby v Havířově nebylo.
To říkám zcela upřímně,“ vysekl na vernisáži Gamanovi poklo-

DOUBRAVA
Fotbal
Rozbíhá se také okresní přebor
mužů – Baník OKD Doubrava
hraje třetí březnovou sobotu
na domácím trávníku proti Baníku
Rychvald. Začátek je tři hodiny
aja
po poledni.

Televizní zápas v rámci posledního
kola dlouhodobé části extraligy
a krátce po uzávěrce dalšího
Horníka i úvodní zápas ﬁnále
Českého poháru. To je nejbližší
program házenkářů Baníku

v Hranicích. Tentýž den večer dohrají
i naši soupeři, potom budeme vědět, na koho narazíme ve čtvrtﬁnále. Nekalkulujeme a počkáme si. Je
nám jedno, s kým se ve čtvrtﬁnále
potkáme,“ hlásí Farář. Možností
je spousta, jelikož extraliga je
neskutečně vyrovnaná. To ostatně
dokládá fakt, že před posledním
KARVINÁ – Karvinští borci dělají
kolem může Karviná skončit pátá
svým fanouškům na jaře zatím
(ze předpokladu výhry v Hranicích
velkou radost! Dokonce až takovou,
a domácí porážky Frýdku-Místku
že mohou při shodě okolností
s Litovlí), ale klidně i osmá
skončit na páté příčce
a narazit na suveréna
po základní části! Kdo by
základní části – pražto během podzimu řekl?
skou Duklu, která už
Naposledy zdolali hráči
To je den, kdy v 18
má všechna utkání
HCB OKD jednoznačně
.00
začne první finálo
odehraná a s 35 body
Kopřivnici.
vý
zápas Českého po
háru
opanovala dlouhodo„Tento zápas jsme
na karvinské
bou část.
potřebovali zvládnout,
palubovce.
Karvinští však
abychom si zachovali šanbojují ještě na druhé frontě
ci na šesté či páté místo. To
– čeká je ﬁnálové dvojutkání o zisk
se podařilo. Vyhráli jsme přesvědčiČeského poháru proti Lovosicím.
vě 35:24,“ podotkl hrající prezident
„Ten chceme moc vyhrát! Přece jen
klubu Roman Farář. Baníkovci měli
už na nějakou trofej čekáme pár
zápas od samotného úvodu pevně
let,“ usmál se prezident klubu. První
v rukou a bylo jen otázkou, o kolik
zápas se hraje v Karviné ve středu
branek v tomto střetnutí zvítězí.
23. března od 18 hodin, odveta
„V sobotu 19. března hrajeo dva dny později v Lovosicích. aja
me od 11 hodin televizní zápas

Expozice potrvá do 10. dubna v Galerii kina Centrum.

jména František Polák a Vlastimil
Moskál. Oba mladé talenty totiž mají namířeno do Norska
na ME a olympijskou kvaliﬁka-

23. 3.

ci. Patnáctiletý Polák a o tři roky
starší Moskál si svými oddílovými
výkony řekli o místo v reprezentaci, kde pomohou mužům vybojovat místo na blížící se olympiádě.
„Evropský šampionát a kvaliﬁkace o OH v brazilském Riu
se uskuteční v norském městě Forde od 10. do 16. dubna.
Oba kluci však už 20. března odjíždějí do Sportovního centra
v Nymburku, kde proběhne závěrečná příprava,“ podotkl trenér
Khek s tím, jde o další obrovský
úspěch celého klubu vedeného
trenérským triem Emil Brzoska,
Luboš Sršeň a Pavel Khek. První
dva jmenovaní jsou bývalými havíři šachty 9. květen.
Adam Januszek

Družstvo juniorek – zleva Markéta Bijoková, Dagmar Barnošáková, Nikola
Satmaryová a Sabina Grygerková. Vzadu trenér Pavel Khek.

1. TJ Start Plzeň 444 bodů
2. TJ Rotava 426 bodů
3. SKVOZ Horní Suchá 417 bodů
4. TJ Sokol Ostrava 371 bodů
5. Bonatrans Bohumín 357 bodů
6. TJ Holešov 329 bodů.

FOTO: HCB OKD Karviná

Pořadí družstev po 1. kole:
FOTO: SKVOZ Horní Suchá

HORNÍ SUCHÁ – Vzpírání rozhodně není jen záležitostí pánské
části populace. To ostatně potvrzují dívky po celé republice.
Nejlepší juniorky měl v letech
2014 a 2015 Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá.
Právě v místní vzpírárně proběhlo úvodní kolo celostátní ligy juniorek ročníku 2016, kam se sjelo
šest družstev.
„Naše holky skončily po velkém boji v domácím prostředí třetí. Nastoupily však v nové sestavě,
která je nejmladší z celé ligy,“ podotkl trenér Pavel Khek. Děvčata
z Horní Suché nastoupila v sestavě Markéta Bijoková, Dagmar
Barnošáková, Sabina Grygerková
a Nikola Satmaryová. Nejlepší výkon celého prvního kola předvedla domácí Markéta Bijoková, když
v trhu dala 59 kilogramů a v nad-

hozu 70 kilogramů. Soutěž pokračuje 23. dubna druhým kolem
v Plzni.
Velmi dobře si zapamatujte

Hraje se v sobotu 19. března
od 15 hodin.

Dva kroky k zisku Českého poháru

Juniorské vzpěračky vstoupily do ligy třetím místem
Omlazená dívčí sestava
usiluje o hattrick,
Moskál s Polákem míří
na ME a kvaliﬁkaci
na olympiádu v Riu

„Na první domácí zápas jsme
se hodně těšili, ale rozhodlo se
správně. Po pár minutách by hřiště
bylo totálně zničené a s fotbalem by
to nemělo nic společného. Navíc jde
i o naše zdraví. V sobotu jsme tak
místo zápasu měli trénink a od pondělí se připravujeme na derby
v Opavě, které odehrajeme pod
umělým osvětlením,“ uvedl kapitán
týmu Pavel Eismann. S týmem
odcestuje i plný autobus fanoušků,
kteří měli o výjezd velký zájem.
K utkání bude připraven i reprezentant Erik Puchel, který v průběhu
týdne obdržel nominaci do národního
týmu U20 k mezistátnímu zápasu
proti Francii, a tak dva dny po utkání
v Opavě odjede na pražský sraz.
„Na reprezentační sraz se pochopitelně těším, naposledy jsme se potkali
v půlce listopadu,“ řekl Puchel.
aja

S Kopřivnicí neměli hráči HCB OKD žádný problém. Zvítězili jasně o jedenáct
gólů 35:24.

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8  Ředitelka Mgr. Helena Vonková; šéfredaktor Ivo Čelechovský, e-mail: ivo.celechovsky@okd.cz
Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 737 043 230, e–mail: pav2711@
seznam.cz; ústředna: 596 261 111  Graﬁka Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz  Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků 
Registrace MK ČR E 18683  Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.  Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ
2012

1

FFénix content mark
Fén
eting první ročník

Vítěz

Sou
S
outtěž Fénix

content mark
eting
ĺRok druhý

Druhý

Sou
S
outtěž Fénix

content mark
eting
ĺRok druhý

Zvláštní
ocenění

