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DNES V HORNÍKU
Havíﬁi v nov˘ch botách
OSTRAVA Ruku v ruce s realizací
POP 2010 kráãí v na‰em revíru
obmûna ochrann˘ch a pracovních
pomÛcek. Bûhem dvou let si vyÏádá pÛl miliardy korun. Do dolÛ
míﬁí i nová pracovní obuv.
str. 2

OKD „loví“ i na V·B-TU
OSTRAVA Památná chvíle nastala
11. listopadu na Vysoké ‰kole báÀské-Technické univerzitû v Ostravû-Porubû. Libor Dürrer z OKD
podepsal s Vladimírem Slivkou,
dûkanem
Hornicko-geologické
fakulty, smlouvu o oboustranné
spolupráci.
str. 3

Klientská centra RPG Byty
OSTRAVA Zmûny probíhající ve
spoleãnosti RPG Byty nesou
novinky i v provozu klientsk˘ch
center. Roz‰íﬁené hodiny pro veﬁejnost, unifikace pracovi‰È ãi nov˘
pﬁístup ke zpracovávání poÏadavkÛ, to je jen ãást novinek.
str. 4

Utajovaná hlavní hvûzda
OSTRAVA Jaroslav Hutka? Modern Talking? Jaromír Nohavica?
Boney M? Nûkdo z tûchto interpretÛ vystoupí coby zvlá‰tní host
na „Megakoncertu pro v‰echny
bezva lidi“ v sobotu 15. listopadu v
âEZ Arénû v Ostravû sponzorovaném i spoleãností OKD!
str. 7

Dûti z domovÛ na âeladné
âELADNÁ Pﬁes sedm desítek
chlapcÛ a dûvãat z patnácti ãesk˘ch
dûtsk˘ch domovÛ si dalo dostaveníãko v obci âeladná. Druh˘ listopadov˘ víkend se tady pod patronací Nadace OKD konalo finále
celoroãních
motivaãních
her
„jejich“ ãasopisu Zámeãek. str. 11

www.tydenik-hornik.cz
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v exkluzivním rozhovoru na stranû 6

Standardní v˘kony? Ty dûlají standardnû!
Parta Karla Szczotky z úseku Luìka Malá‰ka pﬁevzala skuru s ãíslem 27
DÒL âSM Absolutní ‰piãku mezi
rubáÀov˘mi kolektivy z Dolu
âSM ve Stonavû pﬁedstavuje
osádka hlavního pﬁedáka Karla
Szczotky z úseku rubání 3 jih,
jemuÏ ‰éfuje Ludûk Malá‰ek.
Posuìte sami: Kolektiv pod nynûj‰ím pﬁedákem funguje devût let a
za tu dobu si pﬁipsal uÏ 27 standardních v˘konÛ!
K tomu poslednímu mu ﬁeditel
Josef Kasper, v˘robní námûstek
Miroslav Puãek a dal‰í zástupci
dolu gratulovali ve stﬁedu 5. listopadu. S kombajnem G· 68B, v˘ztuÏí DVP 7 natûÏili Szczotkovi havíﬁi
v porubu 300 316 o prÛmûrné mocnosti 179 cm a délce 165 metrÛ za
31 pracovních dnÛ 39 697 tun uhlí
pﬁi postupu 94,65 m. Skuteãná
tûÏba byla o 2497 tun vy‰‰í neÏ
pﬁedpokládaná.
„Ano, je to excelentní v˘kon,
ale my to uÏ ani jinak neumíme,“
okomentoval „skromnû“ dal‰í
úspûch kolektivu vedoucí úseku
Ludûk Malá‰ek. „Standardní v˘kony, ty dûláme vlastnû uÏ standardnû,“ za‰piãkoval si.

Na dobrou náladu mûl samozﬁejmû zaslouÏen˘ nárok. Poslední
standard se totiÏ rozhodnû nerodil
snadno. Chlapi z úseku se k nûmu
nechali nahecovat proto, Ïe dokopání zmínûného porubu 300 316
blokuje raÏbu otvírky pro dal‰í
porub ve 32. sloji, ve kterém bude
v rámci programu POP 2010 nasazen nov˘ dob˘vací komplex Bucyrus. Je nabíledni, Ïe ‰achta mûla na
jeho urychleném vytûÏení eminentní zájem.
Pokraãování na stranû 2

Porub ãíslo 300 316
• délka ...............................165 m
• prÛmûrná mocnost.......179 cm
• vybavení ..........v˘ztuÏ DVP 7,
........................ kombajn G· 68B
• období.................1. 10. – 4. 11.
..............................(31 prac. dnÛ)
• pﬁedpokládaná tûÏba..37 400 t
• skuteãná tûÏba.............39 697 t
• celkov˘ postup ............94,65 m
• poãet ãlenÛ kolektivu.........121

Vedoucí v˘roby na Dole âSM o kolektivu:
Petr Skyva, vedoucí v˘roby Dolu âSM, ﬁekl, Ïe kolektiv hlavního
pﬁedáka Karla Szczotky z úseku Luìka Malá‰ka je jedním z pilíﬁÛ Dolu
âSM. „Je to sehran˘ t˘m, kter˘ se nebojí ﬁe‰it jak˘koliv problém. I v tûÏk˘ch podmínkách a se zastaralou technologií dokáÏe dosahovat stabilních v˘sledkÛ,“ doplnil.

Vedoucí úseku rubání 3 jih Ludûk Malá‰ek (zprava), hlavní pﬁedák
Karel Szczotka a mechanik úseku Karel PochopeÀ s tradiãní „skuFOTO: Radka Grimmová
rou“ za standardní v˘kon.

Fajné, ale kéÏ by zÛstalo v garáÏi
Záchranáﬁi z Dolu Paskov dostali nové zásahové vozidlo pro ãetu s vybavením
CHLEBOVICE (uzi) Pomyslnou
nulu má na tachometru, co se
„ostr˘ch v˘jezdÛ“ t˘ãe, novinka
záchranáﬁÛ z Dolu Paskov. S pro-

dlouÏen˘m dodávkov˘m Volkswagenem Crafter ve více neÏ milionové hodnotû parkovali ve své
garáÏi na ‰achtû v Chlebovicích na

Fr˘decko-místecku teprve v pátek
7. listopadu. Tﬁeba doufat, Ïe tam
bude moci stát hezky v klidu co
nejdéle!

„Dá se ﬁíci, Ïe v tom máme ve‰ker˘ ná‰ základní vercajk,“ upﬁesnil Karel Bajza, mechanik a ﬁidiã
ZBZS Dolu Paskov. V nástavbû,
jíÏ se záchranáﬁská modifikace na
první pohled li‰í od vozidel sériové produkce, chybí jen jejich fárací odûvy. Mají v ní vanu pro transport poranûn˘ch, podtlakové
dlahy, oÏivovací zaﬁízení, nosítka,
d˘chací pﬁístroje, detekãní ãi indikaãní techniku…
Sedadla se zvlá‰tními potahy
pro u‰pinûné záchranáﬁe pojmou
sedm lidí. Tedy pûtiãlennou ãetu
s velitelem a mechanikem. „Zásahov˘ vÛz je urãen pro obû na‰e
lokality Chlebovice a Staﬁíã a také
k v˘jezdÛm na pomoc do revíru
na Karvinsko,“ vysvûtlil Bajza,
s tím, Ïe dﬁíve zasahoveli se starou
Avii A75. „Jestli je to nové auto
lep‰í? Urãitû, ale zatím jsme to
nevyzkou‰eli. Na‰tûstí,“ dodal
záchranáﬁ.
DÛl Paskov dostal novou zásahovou dodávku VW Crafter pro
FOTO: Radek Luk‰a
záchranáﬁe.

Sedaãky s ochrann˘mi potahy.

Karel Bajza pﬁevedl vybavení.
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
velmi dobﬁe si uvûdomujeme, Ïe to
nejcennûj‰í
pro úspû‰nost
na‰í firmy jste
právû vy, na‰i
zamûstnanci.
Îijeme v dynamické dobû, coÏ
vyÏaduje schopnost rychle reagovat
na nové v˘zvy. Podaﬁilo se nám
nastavit nejvy‰‰í standardy v oblasti moderních technologií tûÏby uhlí.
Abychom je udrÏeli, musíme se
dívat také do budoucna.
Tak jako projekt POP 2010 pﬁiná‰í zásadní zlep‰ení produkce uhlí,
projekt HR 2010 zaji‰Èuje posun od
personální administrativy k modernímu ﬁízení lidsk˘ch zdrojÛ. A právû
proto na‰e centrum sdílen˘ch sluÏeb
lidsk˘ch zdrojÛ pro nábor a rozvoj
pﬁi‰lo s ﬁadou nápadÛ, jak podpoﬁit
nejen stávající, ale i budoucí zamûstnance. Ráda bych pﬁedstavila alespoÀ nûkteré z projektÛ, na kter˘ch
v tuto chvíli intenzivnû pracujeme.
Motivací pro souãasné zamûstnance mÛÏe b˘t mimo jiné plán
nástupnictví. âerpali jsme z nejnovûj‰ích metodik pouÏívan˘ch ve
vyspûl˘ch spoleãnostech. Cílem je,
aby do tohoto programu byli zaﬁazeni ti nejlep‰í z kaÏdého t˘mu a
byl pro nû pﬁipraven individuálního
rozvojov˘ program formou speciálního vzdûlávání. KaÏd˘, kdo bude
poctivû pracovat a bude pﬁiná‰et
inovativní pﬁístupy k ﬁe‰ení problémÛ, má díky plánu nástupnictví
‰anci postoupit dál ve své kariéﬁe.
OKD v‰ak myslí také na budoucí
odborníky. JiÏ bûhem studií stﬁední
ãi vysoké ‰koly si vychováváme pﬁí‰tí kvalitní zamûstnance, kteﬁí do na‰í
spoleãnosti pﬁinesou nové trendy a
zajímavé nápady. Studují-li va‰e dûti,
mÛÏete vyuÏít na‰í podpory v rámci
OKD Akademie. Benefity formou
stipendií, letních brigád a dal‰ích
moÏností v‰ak nabízíme i ostatním
vysoko‰kolsk˘m studentÛm. Obnovili jsme spolupráci s lokálními uãili‰ti, stﬁedními ‰kolami a také Vysokou ‰kolou báÀskou, aby pro nás pﬁipravili ty nejlep‰í specialisty.
Toto je pouze ãást realizovan˘ch
aktivit na‰eho útvaru lidsk˘ch
zdrojÛ. Máme v plánu spoustu dal‰ích ãinností, o kter˘ch vás budeme
v budoucnu pravidelnû informovat.
V souãasné dobû je OKD nejvût‰ím
zamûstnavatelem v kraji. Na‰ím
cílem je stát se také zamûstnavatelem nejlep‰ím. Jsem si jista, Ïe spoleãnû toho brzy dosáhneme.
Natalie Linhartová,
konzultantka pro lidské zdroje
Centrum sdílen˘ch sluÏeb lidsk˘ch zdrojÛ – nábor a rozvoj

Do dolÛ jdou pohodlné boty,
které i mnohem víc vydrÏí
OSTRAVA Ruku v ruce s realizací Programu
optimalizace produkce 2010 (POP 2010), která
spoãívá pﬁedev‰ím v modernizaci porubÛ a
raÏeb v‰ech ‰achet OKD, kráãí v na‰em revíru
také obmûna ochrann˘ch a pracovních pomÛcek pro na‰e havíﬁe. V prÛbûhu dvou let si vyÏádá pÛl miliardy korun.
Kromû technick˘ch pomÛcek, jako tﬁeba osob-

ních svítidel, indikaãních a detekãních pﬁístrojÛ,
sebezáchrann˘ch pﬁístrojÛ, pﬁicházejí do dolÛ
také nové fáraãky, ko‰ile, triãka a pracovní obuv.
Jak zdÛraznil Miroslav Manãaﬁ, vedoucí
odboru BOZP spoleãnosti OKD, v‰echna tato
finanãnû a organizaãnû nároãná opatﬁení jsou
ãinûna pﬁedev‰ím ke zv˘‰ení bezpeãnosti a
ochrany zdraví pﬁi práci v dÛlních podmínkách.

Pevné a pohodlné boty pﬁi tom hrají dÛleÏitou
roli. Provozními zkou‰kami pro‰lo více typÛ
bot. Nakonec byly vybrány tﬁi: obuv BaÈa
Malenka S3, BaÈa Jano S3 a Kanada Baak S3.
„Chlapi z dolÛ si budou moci vybrat boty, které
jim budou nejvíce vyhovovat,“ ﬁíká Miroslav
Manãaﬁ. „Do konce leto‰ního roku jich bude na
‰achty OKD dodáno 7700 párÛ.“
Josef Lys

BaÈa Malenka S3

BaÈa Jano S3

Kanada Baak S3

• svr‰ek z kvalitní lícové kÛÏe
• kvalitní pod‰ívka Bata Cool Comfort
• ocelová ‰pice + ocelová planÏeta
• PU-PU/gumová, olejivzdorná, protiskluzová,
antistatická pode‰ev
• pode‰ev odolná konstantnímu teplu

• svr‰ek z kvalitní lícové kÛÏe Crazy horse
• kvalitní pod‰ívka Batat Cool Comfort
• ocelová ‰pice + ocelová planÏeta
• PU-PU/gumová, olejivzdorná, protiskluzová,
antistatická pode‰ev
• pode‰ev odolná konstantnímu teplu

• svr‰ek z kvalitní pﬁírodní usnû s hydrofobní úpravou
• pod‰ívka z prody‰ného textilního syntetického
materiálu
• ocelová ‰pice + ocelová planÏeta
• napínací antistatická textilní stélka
• PU/gumová, olejivzdorná, protiskluzová, antistatická pode‰ev

Havíﬁi si pﬁed Vánoci (moÏná) povyrazí
Sedm peãen˘ch prasátek a soudkÛ piva ãeká na úspû‰né kolektivy
DÒL âSM Sedm peãen˘ch prasátek, po jednom pro kaÏd˘ rubáÀov˘ kolektiv vãetnû tûch dodavatelsk˘ch, shlíÏí z plakátu ve vestibulu
správní budovy Dolu âSM na procházející horníky. U kaÏdého se
hezky vyjímá i sympatick˘ hekÈák
piva. Pro to, aby se obrázky promûnily na opravdovou voÀavou peãínku a orosen˘ pÛllitr, musejí kolektivy udûlat jednu „maliãkost“:
V listopadu splnit poÏadavky technického reÏimu!
Kdo je tomuto cíli nejblíÏe?
Staãí letm˘ pohled na plakát, aby
ãlovûk vûdûl, kdo je v plusu, kdo v
mínusu a kdo se drÏí na nule. Na
závûry je ale brzy. V˘sledky se
aktualizují kaÏd˘ den a válãí se do
posledního dne v mûsíci.

Standardní v˘kony?
Pokraãování ze strany 1
„Proti ale byla pﬁíroda,“ popisuje situaci v podzemí Ludûk
Malá‰ek. „Pro totální devastaci
v˘du‰né tﬁídy a nesoudrÏné
nadloÏí byla tûÏba v celé 30. sloji
nad oãekávání obtíÏná. KaÏdé
vypadnutí stropu znamená nutnost zavrtávání TH rovin a hraÀování. Neustále bylo tﬁeba rovnat
sekce a také udrÏovat v˘duch,
abychom tam mohli alespoÀ prolézt, kdyÏ uÏ o chÛzi nemohla b˘t
ﬁeã. Byla to taková vysoká ‰kola
havíﬁiny, obrovské mnoÏství poctivé hornické práce. A smeknout
musím také pﬁed fortelem pracovníkÛ provozÛ, kteﬁí nám pﬁipravovali zázemí – bez nich
bychom nezmohli nic.“
Dokopání porubu 300 316 bylo
naplánováno na první polovinu
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tohoto t˘dne. Dal‰ím porubem,
kter˘ si Szczotkovi chlapi vezmou
na starost, bude rubání 294 314.
„âást na‰í osádky tam byla pﬁesunuta uÏ dﬁív na vybavování. RozjíÏdût bychom ho mûli ve druhé
polovinû mûsíce,“ upﬁesnil Ludûk
Malá‰ek.
Bohuslav KrzyÏanek

„Nejde o nic nedosaÏitelného,
plnit technick˘ reÏim je pro havíﬁe
kaÏdodenní chleba,“ ﬁíká vedoucí

v˘roby Dolu âSM Petr Skyva. Jak
vysvûtluje, cílem akce také není
nutit lidi za kaÏdou cenu k rekor-

Pivo i prasátka jsou zatím jen na plakátû.

FOTO: Radka Grimmová

dÛm. Na dole je teì ru‰no, honí se
roãní plán, kvaltují pﬁípravy pro
POP 2010 a tak jde spí‰e o snahu
uvolnit napûtí a pracovní stres.
„Je to iniciativa ﬁeditele dolu a
nedûláme to poprvé. Chceme dát
chlapÛm ‰anci vytrhnout se na
chvíli z tohoto kolotoãe, sednout si
spolu, trochu si povyrazit, stmelit
kolektiv,“ vysvûtluje Petr Skyva.
„Navíc teì pﬁicházejí na ‰achtu
noví lidé z náborové akce OKD. Ti
nejlep‰í uÏ byli zaﬁazeni do pracovních kolektivÛ. V pﬁípadû úspûchu,
posezení u prasátka a soudku piva
bude pro nû jedineãnou pﬁíleÏitostí,
jak se blíÏe seznámit se sv˘mi
nov˘mi kolegy a nasát atmosféru
pravé hornické zábavy. Tak se rodí
havíﬁi!“
Bohuslav KrzyÏanek

Pivo se mezi chlapy lépe dûlí...
STONAVA Peãené prasátko a soudek piva – taková je
nabídka ﬁeditele Dolu âSM Josefa Kaspera rubáÀoLudûk Malá‰ek, vedoucí
úseku rubání
3 Jih: KdyÏ je
ve hﬁe prasátko a pivo, tak
do
toho
v Ï d y c k y
jdem. Je to
takov˘ hec a
‰tenkrování mezi kolektivy, které
pﬁispívá ke zlep‰ení nálady na ‰achtû. Ostatnû, vÏdyÈ celá na‰e práce je
postavena na v˘zvû a hecování.
Neustále soutûÏíme a válãíme, aÈ uÏ
mezi sebou, nebo s pﬁírodou. A slíbená odmûna? ¤eknu jen, Ïe pivo
se mezi chlapy lépe dûlí...

v˘m kolektivÛm za splnûní úkolÛ technického reÏimu
za listopad. Jak se na tuto akci dívají chlapi?

Tomá‰ Koval,
hlavní
pﬁedák, rubání 2
Sever:
UÏ
jsme od ﬁeditele
jedno
sele a beãku
piva dostali a
docela se to
osvûdãilo.
Bylo pﬁíjemné, Ïe jsme se mohli
v‰ichni potkat a posedût i s tûmi,
kteﬁí pracují na jin˘ch smûnách a
moc je neznáme. Nebavili jsme se
ani tak o pracovních problémech,
jako spí‰e spolu, mezi sebou. Je to
urãitû dobré pro sdruÏení celého
kolektivu.

Peter Kocka,
s m û n o v ˘
revírník, rubání 3 Jih: Mezi
chlapy se o
tom
hodnû
mluví a urãitû
je to pro nás
jistá motivace.
Hlavnû je to
ale inspirace k tomu, abychom se
setkali, posedûli spolu, podebatovali o pracovních problémech a
probrali své rodinné záleÏitosti.
VÏdyÈ Ïivot, to není jen práce.
Osobnû prasátko ani moc nemusím, ale na pivo se tû‰ím.
TEXT A FOTO: B. KrzyÏanek
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OKD rozhodilo sítû i na ,báÀské’
Podepsána spolupráce s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké ‰koly báÀské-Technické univerzity
OSTRAVA Památná chvíle nastala
druhé listopadové úter˘ na Vysoké
‰kole báÀské-Technické univerzitû
(V·B-TU) v Ostravû-Porubû.
Libor Dürrer z Centra sdílen˘ch
sluÏeb lidské zdroje, nábor a rozvoj, za spoleãnost OKD podepsal
s Vladimírem Slivkou, dûkanem
Hornicko-geologické
fakulty
(HGF), smlouvu o oboustranné
spolupráci.
„Je to pokraãování na‰í kampanû. Zaãali jsme s dûlnick˘mi profesemi, pokraãovali pﬁes Akademii
OKD orientovanou na na‰e
zamûstnance a jejich dûti a aktuálnû pﬁicházíme se stipendijními programy i na akademickou pÛdu. V
povûdomí lidí se uÏ buduje vûdomí,
Ïe hornictví zítra ani pozítﬁí nekonãí. Má rozhodnû budoucnost,“ prohlásil Dürrer.

Pro tûÏební spoleãnost to v‰ak
neznamená pouze skuteãnost, Ïe
mÛÏe a taky bude na V·B-TU získávat tolik potﬁebné dÛlní odborníky. „BáÀské“ bude poskytovat
napﬁíklad podporu ãi konzultace
k diplomov˘m pracím, vypracovávat oponentní posudky a dokumentace pro praktická cviãení, nabízet
témata z praxe, která mohou b˘t
ﬁe‰ena na HGF...
„Jen více a více studentÛ. Oborníci v hloubení i hornick˘ch ãinnostech zoufale chybí. A není to jen
problém OKD,“ uvedl Slivka.
HGF podle nûj uÏ podniká první
krok v˘hodn˘ právû pro tûÏaﬁe.
Mohla by totiÏ do doktorandského
programu nabrat hornické vysoko‰koláky z polsk˘ch Gliwic. Tam je
‰ikovn˘ch studentÛ nadbytek a
mají zájem uãit se u nás.

Zleva: dûkan V. Slivka, zástupci OKD N. Linhartová a L. Dırrer a profesor P. Prokop pﬁi podpisu smlouvy.

Kompletní leto‰ní I. roãník oboru Hornické inÏen˘rství V·B-TU ve
své posluchárnû s profesorem Pavlem Prokopem.

Prezentaãní akce tûÏaﬁÛ zlákala
v‰ech osm hornick˘ch studentÛ
OSTRAVA Rekordní úãast mûla
prezentace personalistÛ OKD na
akademické pÛdû následující vzápûtí po podpisu dohody s HGF. Pﬁítomni byli v‰ichni studenti I. roãníku oboru „Hornické inÏen˘rství“,
tedy osm mlad˘ch muÏÛ.
„Je to po dlouh˘ch letech nejvût‰í poãet studentÛ. Byly doby, kdy
jsme mûli jednoho dva, a to byly
je‰tû Ïeny nebo cizinci,“ konstatoval profesor Pavel Prokop, jenÏ má
pod sebou „v˘robu“ budoucích dÛlních odborníkÛ, inÏen˘rÛ.
Prezentaci tûÏební spoleãnosti
vedla konzultantka Natálie Linhartová z Centra sdílen˘ch sluÏeb lidsk˘ch zdrojÛ – nábor a rozvoj.

„Fáral nûkdo z vás? Dûlají rodiãe
v OKD? Zajímala by vás stipendia?,“ tázala se kromû jiného.
Z rodin zamûstnancÛ OKD byli
dva. Podívat se na ‰achtu touÏí naopak v‰ichni kvÛli roz‰íﬁení vûdomostí. A pobírat za dobré v˘sledky
ve ‰kole co mûsíc tﬁi (v pﬁípadû dûtí
lidí z OKD ãtyﬁi) tisícovky korun,
kdo by to nechtûl?
Aãkoliv se to neslo ve váÏném
oficiálním duchu, do‰lo i na odlehãení pﬁi pﬁedvádûní rÛzn˘ch modelÛ dÛlních svítidel. „Studenti kaÏdopádnû jevili zájem o na‰i spoleãnost a také zaujetí ke svému
oboru,“ shrnula Linhartová.
Stránku pﬁipravil: Radek Luk‰a

Konzultantka pro lidské zdroje Natálie Linhartová z OKD pﬁi prezentaci se v‰emi studenty hornického inÏen˘rství.
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Klientská centra spoleãnosti RPG Byty mají novou tváﬁ
sluhujících pracovníkÛ na pﬁepáÏkách klientského centra.
Své záleÏitosti t˘kající se bydlení
v bytech spoleãnosti RPG Byty
mohou nájemníci ﬁe‰it také telefonicky prostﬁednictvím zákaznické
linky 840 293 546.

Otevírací hodiny
• pondûlí ..................8 –17 hodin
• úter˘ ......................8 –16 hodin
• stﬁeda.....................8 –17 hodin
• ãtvrtek ...................8 –16 hodin
• pátek......................8 –14 hodin
Viditelnou zmûnou je také zpﬁíjemnûní prostﬁedí jednotliv˘ch klientsk˘ch center.
„V‰echny popsané zmûny se
t˘kají klíãov˘ch klientsk˘ch center
v Havíﬁovû, Karviné, Ostravû a
Ostravû-Porubû,“ upﬁesÀuje Handl.
„Jako první pocítili nové zmûny
nájemníci v Havíﬁovû, kde jsme
provoz v novém reÏimu zahájili jiÏ
1. ﬁíjna a po mûsíci jsme si ovûﬁili,
Ïe zavedené zmûny se setkaly vesmûs s pozitivním ohlasem. Od
pondûlí 3. listopadu jsme proto
v˘‰e popsané zmûny zavedli také u
zb˘vajících tﬁí klíãov˘ch klientsk˘ch center a vûﬁíme, Ïe i tady je
nájemníci brzy ocení, “ dodal Petr
Handl.

RPG není jen o bydlení
Realitní skupina RPG Real
Estate vznikla v polovinû roku 2006
v dÛsledku transformace tûÏební
spoleãnosti OKD, a. s. Do portfolia
RPG Real Estate pﬁe‰el majetek a

Klientská centra spoleãnosti RPG Byty prodûlala v poslední dobû zmûny k lep‰ímu.
aktivity nesouvisející s tûÏební ãinností. Pod znaãku RPG Real Estate patﬁí spoleãnosti RPG Byty,
RPG RE Commercial, RPG RE
Land, RPG RE Management a
RPG SluÏby, která je spoleãn˘m
podnikem se spoleãností OKIN
GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní
a spravuje v˘znamn˘ majetek,
jehoÏ souãástí jsou obytné domy,
nebytové prostory, komerãní
objekty, hotelové domy, hotely i
rozsáhlé pozemky pﬁeváÏnû na
území Moravskoslezského kraje.

Seznam poboãek v regionu
Klientské centrum Fr˘dek-Místek (pouze do 30. 11. 2008)
Malé námûstí 104
Telefon: 558 647 781
Lokality spadající pod toto klientské centrum: Fr˘dek-Místek, Fr˘dlant nad Ostravicí, Fren‰tát pod
Radho‰tûm, Kopﬁivnice, Paskov,
Pﬁíbor, Staﬁíã, Sviadnov.

Klientské centrum Karviná (od
1. 12. 2008 pﬁejímá ve‰keré klienty
Klientského centra v Orlové)
nám. BudovatelÛ 29/1306
Telefon: 596 309 219
Lokality spadající pod toto klientské centrum: Karviná, Orlová,
Petﬁvald, Bohumín, Doubrava,
Rychvald.

Klientské centrum Orlová
(pouze do 30. 11. 2008)
Rydultowská 1370
Telefon: 596 580 301
Lokality spadající pod toto klientské centrum: Orlová, Petﬁvald,
Bohumín, Doubrava, Rychvald.

Klientské centrum OstravaPoruba (od 1. 12. 2008 pﬁebírá ve‰keré klienty KC Fr˘dek-Místek a
od 1. 11. 2008 klienty KC Opava)
Dûlnická 411
Telefon: 596 940 335
Lokality spadající pod toto klientské centrum: Ostrava-Poruba,
Fr˘dek-Místek, Opava, Fr˘dlant
nad Ostravicí, Fren‰tát pod Radho‰tûm, Kopﬁivnice, Paskov, Pﬁíbor, Staﬁíã, Sviadnov.

Omezen˘ provoz klientsk˘ch
center Orlová a Fr˘dek-Místek
v listopadu:
Pondûlí, stﬁeda 13-17 h
Úter˘, ãtvrtek, pátek - zavﬁeno

Pﬁíjemnûj‰í prostﬁedí a pﬁedev‰ím roz‰íﬁené otevírací hodiny pro veﬁejnost, to jsou hlavní novinky.

Svatebãané pro Barborku
Kytky by uvadly, peníze pomÛÏou dûtem
OSTRAVA (red) „Proã pﬁijímat
na svatbû desítky kytic? Stejnû
uvadnou a vyhodí se. Kdyby hosté
místo koupení kvûtin stejnou ãástku vûnovali na nûco prospû‰ného,
bylo by to mnohem lep‰í!“ S tímto
zámûrem nedávno tiskli svatební
oznámení novomanÏelé Beata
Molenda a Janusz Gurbiel.
Vzkaz svatebãanÛm byl jasn˘ –
místo kytek pﬁineste peníze.
Dáme je na dobrou vûc. Kam?
ProtoÏe tatínek nevûsty pracuje
v OKD, rozhodování bylo jasné.
Nejlep‰í bude dar pro Obãanské
sdruÏení svatá Barbora. Ta pomáhá dûtem, kter˘m pﬁi práci v ‰achtû zemﬁel tatínek.

Svatba to byla veselá, i kdyÏ
její zaãátek mohl pro nezasvûcené
vypadat zvlá‰tû. „Tolik hostÛ na
obﬁadu a tak málo kytek?“ mohli
se nûkteﬁí divit. Hosté splnili
pﬁání svatebãanÛ a opravdu místo
kytek vûnovali do kasiãky peníze
– celkem se vybralo kolem osmi
tisíc korun! To, Ïe mohli pomoci
jin˘m, byl pro novomanÏele jeden
z nejkrásnûj‰ích svatebních dárkÛ.
„Je to úÏasn˘ nápad, za pﬁíspûvek moc dûkujeme. A tû‰íme se,
Ïe nûco podobnû nev‰edního
napadne i dal‰í zamûstnance
OKD nebo pﬁátele Barborky,“
ﬁekla tajemnice v˘boru sdruÏení
Hana Gumpingerová.

FOTO: RPG RE

Klientské centrum Havíﬁov
Pﬁíãná 1
Telefon: 596 808 711
Lokality spadající pod toto klientské
centrum: Albrechtice, âesk˘ Tû‰ín,
Havíﬁov, Horní Suchá, Stonava, ·enov.

Klientské centrum Ostrava
Kounicova 2929/5
Telefon: 595 630 111
E-mail: info@rpgbyty.cz
Zákaznická linka: 840 293 546
(neboli 840 BYDLÍM)

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

DÛl Paskov
ã. p. 528, 739 43 Staﬁíã

R 225/46

OSTRAVA Transformaãní a restrukturalizaãní zmûny probíhající
ve spoleãnosti RPG Byty, s. r. o., jsou
pﬁíãinou novinek v provozu klientsk˘ch center. Roz‰íﬁené hodiny pro
veﬁejnost, unifikace pracovi‰È ãi
nov˘ pﬁístup ke zpracovávání poÏadavkÛ, to je jen ãást zmûn, které
mohou v tûchto dnech pocítit nájemníci spoleãnosti RPG Byty pﬁi
náv‰tûvû nûkterého z jejích klientsk˘ch center.
„Na‰ím cílem je neustále zlep‰ovat sluÏby poskytované nájemníkÛm. Proto jsme nyní pﬁistoupili ke
zmûnám v provozu klientsk˘ch
center. Tyto zmûny by mûly pro
na‰e nájemníky znamenat usnadnûní komunikace pﬁi vyﬁizování
záleÏitostí souvisejících s bydlením
v bytech spoleãnosti RPG Byty,“
ﬁíká Petr Handl, ﬁeditel vnûj‰ích
vztahÛ realitní skupiny RPG Real
Estate.
Na první pohled nejv˘znamnûj‰í
zmûnou je v˘razné roz‰íﬁení hodin
pro veﬁejnost. Zatímco v minulosti
mohli nájemníci nav‰tûvovat klientská centra pouze od pondûlí do
ãtvrtka a jen v omezen˘ch otevíracích hodinách, nyní jsou klientská
centra otevﬁena kaÏd˘ den, od pondûlí do pátku.
Dal‰í v˘znamnou zmûnou je to,
Ïe dﬁíve museli nájemníci se sv˘mi
poÏadavky kontaktovat pouze pﬁíslu‰ného správce domovního
fondu, do jehoÏ péãe spadali podle
adresy svého bydli‰tû. Nov˘ systém
práce nyní umoÏÀuje univerzální
obsluÏnost, coÏ znamená, Ïe se
nájemníci mohou se sv˘mi poÏadavky obrátit na kteréhokoli z ob-

nabízí k odprodeji
speciální skﬁíÀov˘ automobil
AVIE 30, typ A 31.1N
urãen˘ k pﬁepravû osob (7+1)
rok v˘roby 1989
Kontaktní osoba:
Zdenûk Havel, tel.: 558 492 225

Po ‰ichtû
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...jez, Pepíãku, jez! To jsou zlevnûné potraviny na 25 % ceny ze
supermarketu s pro‰lou záruãní lhÛtou...
Kresba: V. Novák

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
OdváÏn˘ kohout pﬁevádûjící
hejno slepic lávkou pﬁes potok (na
soutûÏním snímku ã. 45) mûl u
na‰ich ãtenáﬁÛ úspûch. Svûdãí o
tom pûkn˘ poãet dopisÛ, pohlednic
a mejlÛ s vtipn˘mi texty, které
k nám do redakce dorazily. Vybrali
jsme tﬁi, které odmûníme stokorunou. ·ÈastlivcÛm blahopﬁejeme.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 45
jsou Alena Gru‰ková, Lenka
Rokowská a Jiﬁí Uriga. V‰ichni tﬁi
v˘herci jsou tentokrát z Ostravy.

Ve dvou roãnících ankety ostravské radnice jsou tﬁi osobnosti spjaté s havíﬁinou
OSTRAVA Druh˘ roãník ankety
o Seniora roku vyhlásili v Ostravû
a potﬁetí se umístil mezi nejlep‰ími ãlovûk, jehoÏ osudy jsou nûjak
spjaty s hornictvím. V pﬁípadû
Karla Kublína (84) z V˘‰kovic to
platí prakticky od narození po
souãasnost. I coby dÛchodce dûlá
„poradenství“ v oboru a stále se
vûnuje svému projektu lázeÀského stﬁediska s vyuÏitím ãerpan˘ch
dÛlních vod.
„Dûda Haladej byl závodním
na Oderce, str˘c z maminãiny
stany fáral a otec do mého narození taky. Maminka byla na ‰achtû
v separaãce a poté v koupelích,“
vyprávûl rodák ze Staré kolonie
ve Vítkovicích. Sám pracoval po
‰kole na dﬁevi‰ti Hlubiny v HrabÛvce. Za války byl jako totálnû
nasazen˘ u nûmecké firmy pﬁi
budování „dolu od trávníku“,
pozdûj‰ího Jeremenka.
·achty Hlubina a Jeremenko se
staly Kublínov˘m pÛsobi‰tûm i po
absolvování Horní ‰koly a Vysoké
‰koly báÀské. ·tajgrování, pﬁi
nûmÏ mimo jiné zdárnû ﬁe‰il tûÏbu
velmi nízk˘ch slojí, skonãilo povoláním na generální ﬁeditelství
OKD. Ve funkci inspektora
v˘robního odboru se ov‰em nepohodl s „nejvy‰‰ím ‰éfem“, aÏ
legendárním havíﬁem Jaroslavem
Miskou, a zamíﬁil jinam.
A to do Radvanic, jehoÏ
VVÚU tehdy spadal pod minister-

stvo. „Tam jsem
zÛstal aÏ do penze a
deset let pﬁesluhoval.
Byly roky, kdy jsem
mûl pÛldruhého sta
odfáran˘ch smûn,“
vzpomínal b˘val˘ ‰éf
odboru dob˘vání a
zakládání vyruban˘ch prostorÛ. Vyznamenal se tam
konstrukcí „stojákÛ“, v˘ztuÏe pro
dob˘vání strmû uloÏen˘ch slojí DVPZ a
byl za to i oficiálnû
vyznamenán.
Kublín z kameÀa,
jak mu kolegové
ﬁíkali, zÛstal u dÛlní
problematiky
i
v dÛchodu. Mimo
jiné ve své BáÀské
technické kanceláﬁi
(BATKA). „Senior
Karel Kublín z V˘‰kovic se umístil mezi nejroku? Mohlo b˘t
lep‰ími v anketû Senior roku 2008.
‰est aÏ osm navrhovatelÛ, nevím pﬁesnû, kdo to má oboru lidské ãinnosti ãi pomáhal
na svûdomí. Urãitû to ale potû‰í, je svému okolí. Letos byla první Eva
to vyznamenání za mou ãinnost Teichlerová z Charity a loni lékaﬁv hornictví,“ konstatoval báÀsk˘ ka Blanka Malá. V roce 2007 byl
odborník, jenÏ dostal od ostrav- druh˘ brigádní generál Zdenûk
·karvada (91), stíhací pilot, váleãského magistrátu pamûtní list.
Anketa Senior roku je vyhla‰o- n˘ hrdina a horník ze Zárubku.
vána poradním sborem seniorÛ Tﬁetím Vítûzslav Hettenberger
pﬁi kanceláﬁi primátora a uspût (80), jehoÏ pﬁedstavení by bylo
mÛÏe kter˘koliv Ostravan „v no‰ením uhlí na ‰achtu.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a
letech“, jenÏ vynikl v urãitém

SoutûÏní foto ã. 45

„Kupﬁedu levá – kupﬁedu levá! Zpátky ni krok!“

(ag)

„Ten, kdo ráno necviãí, má mozeãek slepiãí.
My kaÏd˘ den bûháme, svého kohoutka nedáme!“

(lr)

Pﬁevozníkovi pﬁes ﬁeku Stix se dával zlaÈák, no a my Pepanovi prostû jen
DÁME…..
(ju)

Je to fakt, nebo fikce? Létající
talíﬁ vyzaﬁující na zem kuÏel svûtla,
viditelnû pﬁekvapil malého kluãinu. Urãitû tuto záhadu neboli podivuhodn˘ úkaz peãlivû prozkoumal
a asi uÏ ví, zda byli jeho pﬁíãinou
malí zelení muÏíãci z jiné galaxie ãi
nûjak˘ místní vykutálen˘ filuta.
Jak zajímavá fotografie se záhadn˘m obsahem pÛsobí na vás, vtipálkové? Pi‰te nám krátké glosy.
âekají na vás tﬁi stokoruny.
Uzávûrka je v úter˘ 18. 11. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,

Kublín od kameÀa mezi Seniory roku

Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 46 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.
SoutûÏní
fotografie
ã. 46

Budoucí dÛlní odborník (uprostﬁed) coby ‰tajgr v 50. letech.

JAK

TO VIDÍ STRYK

Karel Kublín vyznamenáván.

LOJZEK

Problemy: kvas a drahota
Sedûl v pondûli Na Upadnici Bﬁetik smutnû. Do ﬁeãi z nim nûbylo, tuÏ
sem se ho zeptal: „Zahla ti roba?”
„Ni,” odseknul. „Podle teho jak se
tvaﬁi‰, tak ti musela otûhotnûÈ nûzletila vnuãka! Nûchodi nahodu do
pûveckeho ãi do baletniho kruÏka,
nebo dokoÀca do sokola ãi junaka?
Bo vãil se ty kruÏky pedofilama
enem hemÏa. Staãi se pﬁeãitaÈ noviny
a hned vi‰, kaj keho obvinili...,” robil
se z nûho srandu Poldek. Bﬁetik se
ale dali tvaﬁil ustaranû a nûreagoval.
AÏ po chvilce se ozval: „Mam
prazdny sklep. E‰ãe loni byl plny
hru‰koveho kvasa a vãil ani kapka,”
bûdoval a zvaÏnûli zme aji my, bo
Bﬁetikova hru‰kovica patﬁi k temu
lep‰imu, co z goﬁalky se nam obãas
dostanû do huby. „A to ses, mamlase,
nûmoch cosik do beãek nacpaÈ?”
pravil nasranû Antek, a pﬁi pﬁedstavû, Ïe aÏ do pﬁi‰ti zimy budeme lemtaÈ ku pivku enem zelenu, nas aÏ
oblelo horko! „Kdo moch tu‰iÈ, Ïe se
letos hru‰ka nûbudû daﬁiÈ?! Loni
sem malem nevûdûl, kaj s nimi, aÏ mi
musel Jaryn pojãaÈ kanystry! Myslel
sem se, Ïe to budû letos stejne,” pﬁiznal Bﬁetik a tichuãko dali vzdychal.
„Ser na to, jak pi‰u v novinach,

v‰udû je taki ovocny zmar. Ani jabka
se nûurodily, o slivkach ani nûmluvim,” uklidÀoval ho Rudek.
„Ja, ono je vubec uvalene se mysleÈ, Ïe tajak bylo loni, tak budû aji
letos a teÏ napﬁesrok! Vemtû se
enem ceny plynu, elektﬁiny a vody!”
lamentoval Poldek. „Od 1. ledna se
zas nûbudûme staãiÈ diviÈ! Sem zvûdavy, esli nam modﬁi ptaci ve vladû
a tyn ãernoprdelnicki minister
financi pﬁida ku duchodu vic niÏ
enem ty tﬁi stovky mûsiãnû, co zme
dostali v srpnu,” dodal e‰ãe.
„Guvno! Budem radi, kdyÏ dostanem aspoÀ ty tﬁi stovky. DyÈ vi‰, Ïe
je ta finanãni kriza. Na tu se hodi
v‰ecko,” pravil mu na to Antek.
„Vitû mû enem fascinuje, jak oni se
kaÏde to zdraÏeni dokaÏu hned aji

zduvodniÈ. Rostû cena ropy ve
svûtû? ·ast z cenu benzina a zemniho plyna navrch! ·etﬁi‰ doma z
vodu? Odebira‰ ji menû? Zmen‰uje‰ nam zisky! TuÏ ju musime zdraÏiÈ! Je zajem o ãesku elektﬁinu
venku, vyvezem ju za drahy peniz a
doma zvednem ceny teÏ! A ty, ãesky
blbãe, plaÈ a ãuchej smrad z elektrarenskich kominuv! UÏ je mi z teho
na grcani,” pyskoval na cele kolo
Rudek. „A co bys chtûl?! Aby zas
jakasik strana urãovala, co a kolik
ma staÈ?” kﬁiknul na Àho Juzek.
„To ni, ale ãemu mû ma furt kdosik
okradaÈ? Ceny zvedne kajkdo
hned, ale dolu s nimi? âemu spichaÈ?! Musi pﬁeci sondovaÈ, aÏ co
neviditelna ruka trhu na to ﬁeknû! A
smûje se nam, konzumentam, do
ksichtu...” pravil Rudek a byl by
pokraãoval, kdyby ho nûpﬁeru‰il
Erìa: „U pokladnû v marketû
mlada dûvucha vytahuje z vozika
jeden banan, jeden pomeranã, jedno
jabko, jeden jogurt, jednu ãokoladu.
,Vy jste asi je‰tû svobodna, co?’ pta
se ji mlady pokladni. ,Jsem! Jak jste
na to pﬁi‰el?’ ,Vy jste tak odpornû
‰karedá!’ Fajne, ni?”
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Na ‰achtu mû manÏel stále láká
Michaela Maláãová hovoﬁí o cestû kolem svûta, âeské Miss i Ïivotû se ZdeÀkem Bakalou

S rodinou jsme strávili pût
t˘dnÛ na „cestû kolem svûta“, která
zaãala ve Vietnamu. Byli jsme tam
proto, Ïe se na‰e královna krásy
Eli‰ka Buãková úãastnila nejprestiÏnûj‰í svûtové soutûÏe Miss Universe v tamním turistickém centru
Nha Trang. Letûli jsme jí fandit a
uspûli jsme! Eli‰ka se z osmdesáti
soutûÏících probojovala mezi prvních patnáct a umístila se na vynikající 11. pﬁíãce. PovaÏuji to za
velk˘ úspûch.
Tak to vám a Eli‰ce Buãkové
blahopﬁejeme. Nicménû jste dozajista mûli také pﬁíleÏitost porozhlédnout se po Vietnamu. Jak na
vás tato zemû zapÛsobila?
Vidûli jsme dynamicky se rozvíjející krásnou zemi s úÏasnou
kuchyní a pﬁírodou. Myslím, Ïe do

Abyste obletûli svût, museli jste
pak letût pﬁes Tich˘ oceán do Ameriky. Kam pﬁesnû vá‰ let smûﬁoval?

V jaké fázi pﬁíprav je soutûÏ
âeská Miss a co se bude dít aÏ do
jejího finálového veãera?

KaÏd˘ rok alespoÀ jednou trávíme nûjak˘ ãas v Kalifornii. Nejkrat‰í cesta z Japonska tam vedla pﬁes
Havaj. A tak jsme tam také nûkolik
dnÛ pobyli. Je to nádherné místo s
pﬁekrásnou pﬁírodou, které nás fascinovalo pﬁíjemn˘m poãasím a
stále aktivními sopkami dosahujícími v˘‰ky pﬁes ãtyﬁi tisíce metrÛ. Na
mnoha místech z nich vytéká na
povrch zemû ãi do moﬁe Ïhavá láva.
Dûtem se samozﬁejmû líbilo na
pláÏi plné krásn˘ch a velk˘ch Ïelv.
Teprve pak jsme zamíﬁili na západ
a v˘chod Spojen˘ch státÛ a zpût
domÛ do Prahy.

Právû probíhá kampaÀ. Zveme
v‰echny dívky, které jsou svobodné
a je jim od 18 do 26 let, na na‰e castingy. Dívky nemusejí udávat míry,
ptáme se jen orientaãnû na v˘‰ku.
Mohou b˘t i jiné neÏ ãeské národnosti, ale musejí mít ãeské obãanství. Rozhodnû nevybereme Ïádné
uchazeãky, které úãinkovaly v erotick˘ch ãi porno snímcích. Hledáme osobnost, zajímavost a pﬁirozenou krásu. Ty, které postoupí z castingÛ (23. listopadu v Praze v hotelu Prague Marriott, 28. listopadu v
Brnû v hotelu International Best
Western Premier Hotel International Brno, a 30. listopadu v Ostravû
v hotelu MaMaison Ostrava Hotel
Imperial) ãeká semifinále 8. prosince v Praze. Vybran˘ch dvanáct
finalistek v lednu soustﬁedûní v
Keni a 28. února v‰e vyvrcholí pﬁi
finále v Praze.

Teì uÏ ale zﬁejmû Ïijete pﬁípravami na vá‰ jubilejní pát˘ roãník
soutûÏe âeská Miss...
Opravdu se teì tomu vûnuji
naplno. Hledáme krásné a zajímavé dívky, kter˘m se mÛÏe naskyt-

M. Maláãová s vítûzkami soutûÏe âeská Miss 2008 a A. Delonem.
budoucna nás Vietnam je‰tû pﬁekvapí a stane se oblíbenou turistickou destinací jako napﬁíklad sousední Thajsko.
Kterou zemi jste nav‰tívili
posléze?
Z Vietnamu jsme odletûli na
t˘den do japonského Tokia. Do
tohoto moderního a obrovského
mûsta se musíme je‰tû vrátit. Byli
jsme nad‰eni místní kulturou, slu‰ností, poﬁádkem a ãistotou. Tokio
je pﬁívûtivé k dûtem. I v centru je
hodnû parkÛ a zahrad s atrakcemi
pro dûti i rodiãe. Byl to pro nás
vrchol civilizace a myslím, Ïe se
je‰tû máme v tomto smûru mnohé
uãit a dohánût. Îenám by se líbily
tamní obchody a styl obleãení.
Japonky si na svém zevnûj‰ku
dávají opravdu záleÏet a jejich fantazie nezná mezí. Pro vût‰í jedince
tu ale není jednoduché sehnat ty
správné velikosti.
ZaÏili jste v Tokiu také nûjaké
dobrodruÏství?
A víte Ïe ano?! ZaÏili jsme tam
zemûtﬁesení o síle pﬁes sedm stupÀÛ Richterovy stupnice. Byli jsme
v‰ichni pûknû vydû‰eni, kdyÏ se s
námi ve 30. patﬁe hotelu zaãala
budova pûknû k˘vat a v‰echno
praskalo a vrzalo. Vzali jsme nohy
na ramena a utíkali dolu do recepce. Tam byli místní lidé úplnû v
klidu. Pr˘ jsou na to zvyklí. Jejich
budovy mají speciální základy a
údajnû zaÏívá Japonsko pﬁes 1000
otﬁesÛ roãnû. Podobnû silné
zemûtﬁesení jsme je‰tû zaÏili v noci,
ale to uÏ jsme byli „zku‰ení svûtáci“ a poãkali jsme jen, aÏ to pﬁejde.

nout velká Ïivotní ‰ance. Nejde jen
o ceny, které rozdáme a jejichÏ
hodnota pﬁesahuje pût milionÛ
korun. Jde hlavnû o odvahu o nûco
se pokusit, zviditelnit se, získat
nové zku‰enosti, pﬁátele i atraktivní práci.

Michaela Maláãová mj. nav‰tívila i japonské Tokio.
tura, obchod, média. Pomáháme
jim rovnûÏ pﬁi jejich charitativních
aktivitách, âeská Miss podporuje
Nadaci Terezy Maxové.

Proã by se vlastnû mûly dívky
úãastnit takové soutûÏe, co mÛÏe
b˘t pro nû patﬁiãn˘m lákadlem?

Jak bude vypadat finále na TV
Nova? S jak˘mi populárními osobnostmi se divák na obrazovce
potká?

·ance zmûnit svÛj Ïivot, vyrazit
na cestu za úspûchem, stát se hvûzdou galaveãera, kter˘ pﬁená‰í TV
Nova, získat nové zku‰enosti,
novou práci a zajímavé kontakty.
Nejde jen o modeling, ale také o
zpÛsob Ïivota, vzdûlání a práce.
Miss Marketing funguje celoroãnû,
modelingová agentura CEM také.
SnaÏíme se dívkám pomáhat shánût práci, uãit je komunikovat s
médii, nabízíme péãi u kadeﬁníkÛ,
stylistÛ a odborníkÛ na spoleãenské
chování. Vysíláme je také na svûtové soutûÏe. Nabízíme i právní a
finanãní konzultace. Spolupracujeme s na‰imi mediálními a komerãními partnery, hledáme dívkám
uplatnûní v mnoha oblastech - kul-

JiÏ uplynulé roãníky ukázaly, Ïe
bûhem finálového galaveãera divák
zahlédne nejzajímavûj‰í osobnosti
spoleãenského, kulturního, politického Ïivota. Mûníme moderátory,
pﬁiváÏíme zajímavé tváﬁe ze zahraniãí, vzpomeÀme Alaina Delona,
Petru Nûmcovou, Ivanu Trumpovou, Miss Universe a dal‰í. Nyní
intenzivnû pracujeme na oslovení a
získání zajímavého hosta. Nechte
se pﬁekvapit. KaÏdopádnû to bude
veãer krásn˘ch Ïen, úspû‰n˘ch
muÏÛ, zajímav˘ch hudebních
vystoupení a samozﬁejmû i pﬁekvapení. SnaÏíme se inovovat, zkou‰et
nové a neotﬁelé vûci a také pﬁedstavovat dívky z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu, nejen jejich tváﬁ a postavu.

FOTO: archív

Michaela Maláãová Ïije se
ZdeÀkem Bakalou, muÏem, finanãníkem, kterého média naz˘vají
uhlobaronem. Jak˘ je manÏel,
otec. Baví se spolu o práci? UvaÏujete o tom, Ïe nav‰tívíte ‰achtu?
Zdenûk Bakala je mÛj Ïivotní
partner a otec na‰ich dvou dûtí –
Anabel jsou tﬁi roky, Aronovi jeden.
Zdenûk je dobr˘m finanãníkem i
manaÏerem. Problematikou hornictví poslední léta pﬁímo Ïije. Zajímá se
o historii tohoto oboru i va‰eho kraje.
Zab˘vá se také nov˘mi technologiemi a moÏnostmi vyuÏití uhlí do
budoucna. Do OKD hodnû investoval. Urãitû uvaÏuje dlouhodobû a
osud hornictví i Karvinska mu není
lhostejn˘. V ‰achtû byl nûkolikrát a
neustále mû tam láká. Myslím, Ïe se
mu daﬁí obklopovat se dobr˘mi lidmi
a odborníky. Nechá si poradit a lze s
ním diskutovat. Jsem ráda, Ïe se daﬁí
roz‰iﬁovat tûÏbu a dob˘vat dal‰í zdroje napﬁíklad v Polsku a stejnû tak mû
tû‰í nové technologické moÏnosti
tohoto oboru.
Pﬁipravil Josef Lys

V ãem je leto‰ní soutûÏ pro
dívky jiná?
Na pﬁíklad v tom, Ïe letos dívky
nemusejí posílat pﬁihlá‰ky a mohou
pﬁijít rovnou na casting. Staãí, kdyÏ
se zaregistrují na www.ceskamiss.cz
a pak se mohou nûkterého z castingÛ, které se uskuteãní v Praze, v
Brnû a Ostravû, zúãastnit. Ty, které
postoupí aÏ do finále, poletí zaãátkem ledna pﬁí‰tího roku na témûﬁ
dvout˘denní soustﬁedûní do exotické Keni. Samotné finále pak uvidí
diváci v televizi Nova v sobotu 28.
února pﬁí‰tího roku. O nové âeské
Miss budou rozhodovat jejich sms
hlasy. A mohou vyhrát cestu do
Afriky a 100 000 korun.
Pokud se nepletu, va‰e agentura
získala exkluzivitu pro vysílání finále soutûÏe krásy v TV Nova. Jak se
vám podaﬁilo vytlaãit Miss âR. Co
to pro soutûÏ âeská Miss a pro M.
Maláãovou osobnû znamená?
O tom, Ïe by televize Nova vysílala jednu soutûÏ krásy, se jednalo
jiÏ nûkolik let. Nás si testovali a sledovali, co âeská Miss dokáÏe. Na
druhé stranû byla Miss âR prodána
lidem, kteﬁí nepﬁi‰li s Ïádnou zajímavou vizí do budoucna. Je to pro
nás velká ‰ance, odmûna, motivace
a také závazek. Nyní jsme pﬁevzali
vedoucí pozici na trhu a nesmíme
zklamat soutûÏící ani diváky.
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Není tajemstvím, Ïe jste se
nedávno vrátila z dvoumûsíãní
cesty kolem svûta. S k˘m a proã
jste se na ni vypravila?

13. listopadu 2008

Havíﬁ s hlavou v oblacích
Na spolkové v˘stavû v Orlové zaujala kolekce modelÛ Grzegorze Waly
ORLOVÁ Závûr minulého t˘dne
probûhl v hornické Orlové ve znamení 13. roãníku spolkové v˘stavy.
V˘sledky své práce prezentovalo
v pátek a sobotu 7. a 8. listopadu
v Domu kultury mûsta Orlové 60
vystavovatelÛ – o ãtyﬁi více neÏ
pﬁed rokem – a zhlédnout expozice
pﬁi‰lo na 2,5 tisíce náv‰tûvníkÛ.
„Spokojenost? Maximální!“ lebedil
si ‰éf organizaãního ‰tábu Marian
J´drzejczyk. „Jsou tady v‰ichni,
kteﬁí se snaÏí dûlat nûco pro roz‰íﬁení nabídky kulturního vyÏití
v na‰em mûstû.“
Jako obvykle i tentokrát pﬁi‰li
Orlovské podpoﬁit pﬁátelé z partnersk˘ch polsk˘ch hornick˘ch mûst
Czechowice-Dziedzice a Rydu∏towy. Zatímco âechoviãtí nabídli
expozici obecní knihovny a pﬁidruÏen˘ch zájmov˘ch krouÏkÛ, Rydultov‰tí se vytasili s kolekcí modelÛ
vláãkÛ, letadel, ale také vojenské
techniky a lodí. Autorem vût‰iny
z nich byl Grzegorz Wala, vnuk ãeského horníka z Pí‰tû, kter˘ pﬁi‰el
do Polska za prací, a sám havíﬁ
s 26letou praxí.
„V˘stava? Je obdivuhodné, co
v‰echno zvládnou dovedné ruce.
Jsem pﬁekvapen – a nad‰en!“ zhodnotil z pohledu zahraniãního úãastníka Grzegorz Wala.
O tom, Ïe dovedné ruce mají
také havíﬁi, svûdãil nejlépe jeho
vlastní pﬁíklad. Dnes 55let˘ hornick˘ dÛchodce pracoval po cel˘
aktivní Ïivot na úseku vûtrání na
ãernouhelném dole Anna v Pszovû.
Stovky metrÛ pod zemí ale snil pﬁedev‰ím o blankytném nebi. A nejenom snil. Udûlal si pilotní zkou‰ky
a dlouh˘ch 18 let se vûnoval létání
na vûtroních v Aeroklubu ROW
(Rybické uhelné oblasti).

Po ‰ichtû

Panoráma

TIPY HORNÍKA
Ostrava
NO NAME A PETR BENDE Je
to uÏ deset let, kdy No Name, ‰estice muzikantÛ z Ko‰ic, zaãala obohacovat éter sv˘mi dnes uÏ zlidovûn˘mi melodiemi. Ve ãtvrtek 13. listopadu od 19 hodin koncertují na stadionu Sareza v Ostravû-Porubû.
Hostem bude zpûvák Petr Bende.
ZPÍVÁ HELENA VONDRÁâKOVÁ
Jméno Helena Vondráãková hovoﬁí za v‰e. Mnohonásobná zlatá slavice a stálice ãeské hudební scény
se opût objeví v Ostravû. Její koncert se uskuteãní v pátek 14. listopadu v Domû kultury mûsta Ostravy od 19 hodin.

Havíﬁsk˘ dÛchodce a modeláﬁ Grzegorz Wala z polského Rybniku
u sbírky sv˘ch modelÛ na spolkové v˘stavû v Orlové.
„Je to ten nejkrásnûj‰í záÏitek,
co znám,“ vypráví Grzegorz Wala.
„âlovûk se vzná‰í vysoko nad krajinou, v‰ude ticho, které neru‰í
Ïádn˘ motor, prostû nádhera!“
MÛÏete se divit, Ïe obrovsk˘m
koníãkem tohoto havíﬁe je lepení a
sestavování modelÛ letadel? I kdyÏ
ono to vlastnû bylo naopak. Nejdﬁív
byly modely a teprve pak létání.
„Ano, pﬁesnû tak,” usmívá se
Grzegorz Wala. „Modely letadel
jsem dûlal, co si pamatuji. Moje
první vzpomínka na otce je napﬁíklad o tom, jak spolu lepíme papírov˘ model stíhaãky MIG 15.
Nepoãítám to pﬁesnû, ale do dne‰ního dne jsem pak udûlal snad stovku nejrÛznûj‰ích modelÛ letadel,
moÏná i víc.”
âas bûÏí a Grzegorz Wala se
vrací k modelÛm z papíru. A nejsou
to uÏ jen letadla, ale také vlaky,
nádraÏí, památné a sakrální budovy
a dal‰í. SnaÏí se rovnûÏ pﬁedávat

své zku‰enosti mlad‰ím, pﬁedev‰ím
dûtem. I proto vede napﬁíklad
modeláﬁsk˘ krouÏek u kulturního
domu v Rybniku-Niewiadomi.
Modeláﬁství mÛÏe podle nûj mlad˘m lidem hodnû dát.
„ZaloÏili jsme takovou neformální skupinu s názvem UNO,”
ﬁíká. UNO je zkratka polsk˘ch slov
Uciecha, Nauka, OsobowoÊç, tedy
pﬁeloÏeno volnû do ãe‰tiny: Zábava, Vzdûlání, Osobnost.
„Aby se ãlovûk mohl vûnovat
tomuto koníãku, musí ho to pﬁedev‰ím bavit,” vysvûtluje Grzegorz
Wala. „KdyÏ ho to zaujme, hodnû
se nauãí. AÈ uÏ jde o historii, ãtení
technick˘ch v˘kresÛ nebo tﬁeba
hledání na internetu. Modeláﬁství
koneãnû utváﬁí osobnost. âlovûk se
uãí vytrvalosti, trpûlivosti, pﬁesnosti. Hlavnû je to ale krásná forma
aktivního odpoãinku, to je to podstatné.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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MAëARSK¯ GALAVEâER
X. roãník DnÛ maìarské kultury v
Ostravû spûje k vyvrcholení.
Maìarsk˘ galaveãer se bude konat
v pátek 15. listopadu v Domû kultury mûsta Ostravy od 18 hodin.
Vystoupí taneãní folklorní soubor
Kincsö a Mátyás Dráfi, ãlen ãinoherního divadla v Budape‰ti a v
Komárnû.
OND¤EJ HAVELKA SE UZDRAVIL
Ondﬁej Havelka a jeho Melody
Makers jsou na ãeské hudební
scénû velk˘ pojem. Propagátor originální swingové hudby z let tﬁicát˘ch a ãtyﬁicát˘ch minulého století
vystoupí v pondûlí 17. listopadu v
Domu kultury mûsta Ostravy.
Show zaãíná v 19 hodin. Dal‰í koncertní zastávka Ondﬁeje Havelky
bude v úter˘ 18. listopadu ve stejnou hodinu v DKMO v Orlové.

Fr˘dek-Místek
BEATLES SE VRACEJÍ Skupina
The Backwards – Beatles revival,
jedna z nejlep‰ích revivalov˘ch
kapel na svûtû, mimo jiné dvojnásobn˘ vítûz na Beatlefestu v New
Yorku v letech 1998 a 2003, vystoupí v úter˘ 18. listopadu na Nové
scénû Vlast ve Fr˘dku-Místku.
Koncert zaãíná v 19.00 hodin.

Karviná
VEâER S LEGENDAMI Populární zpûvaãka Marie Rottrová se
chystá do Karviné. Její koncert se
uskuteãní v Mûstském domû kultury
v nedûli 16. listopadu od 18 hodin.
Spolu s „královnou ostravského
soulu“ vystoupí zpûvák a kytarista
Petr Nûmec a dal‰í legenda ostravské hudební scény Jiﬁí Wykrent.
JAMSESSION DOKO¤ÁN Evangelick˘ kostel na Masarykovû
námûstí ve Fry‰tátû bude v nedûli 16.
listopadu od 16 hodin svûdkem dal‰ího setkání karvinsk˘ch muzikantÛ
ve‰keré úrovnû pod taktovkou
frontmana kapely AllSKApones.
Poﬁádá iniciativa „Dokoﬁán“.
DU·IâKOV¯ KONCERT Slavnostní tóny váÏné hudby zazní v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe v KarvinéFry‰tátû v sobotu 15. listopadu od 16
hodin. V rámci Du‰iãkového koncertu se karvinskému publiku pﬁedstaví ãlenové orchestru Camerata
Janáãek Jiﬁí Vodiãka (housle) a Petr
Nouzovsk˘ (violoncello).
POLSKÉ SLOVO NA V¯STAVù
Milovníci krásného slova – ale psaného v pol‰tinû – si pﬁijdou na své
ve ãtvrtek a pátek 13. a 14. listopadu. UÏ tradiãní V˘stava polské
knihy je v Domu PZKO v KarvinéFry‰tátû, oba dny od 8 do 17 hod.
NÁV·TùVA U ZLATY ADAMOVSKÉ
Populární MUDr. Páleniková z Ordinace v rÛÏové zahradû má na svém
kontû stovky rolí na filmovém plátnû,
televizní obrazovce a divadelních
jevi‰tích. Setkat se s ní mÛÏete v úter˘
18. listopadu od 17 hodin v Regionální knihovnû Karviná v Mizerovû.
MÁTE RÁDI OPERETU? Pokud
ano, pﬁijmûte pozvání na vystoupení Slezského divadla Opava v
Mûstském domû kultury v Karviné
se stûÏejním dílem mistra tohoto
Ïánru Emmericha Kalmána âardá‰ová princezna. Ladné tóny zazní
ve velkém sále MûDK v úter˘ 18.
listopadu od 18.00 hodin.

âeské doly u polsk˘ch sousedÛ

I tyto „neprÛstﬁelné“ tanky jsou z papíru.

Detail staré nádraÏní budovy v Rybniku.

JAST¤EMBIE ZDROJ (bk) Doly a... kopáãi (trocha historie) – takov˘ je název v˘stavy pﬁibliÏující na fotografiích dûjiny a souãasnost hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Její vernisáÏ se uskuteãní ve ãtvrtek 13. listopadu od 18.00 hodin v galerii Ciasna v polském Jastﬁembiu
Zdroji. U pﬁíleÏitosti Barborky ji pﬁipravili sbûratelé Vladislav Owczarzy z Karviné a Karol Franek z Cieszyna, snímky ze souãasnosti pﬁispûla i fotografka z Dolu âSM Radka Grimmová a spolupracovník
Horníka, karvinsk˘ fotograf Edmund Kijonka. Expozice je pﬁístupná
do 12. prosince. Galerie je otevﬁena od pondûlí do ãtvrtka od 9.00 do
16.00 hodin, v pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

Hlavní hvûzda megakoncertu je tajná
Písniãku k narozeninám Rádia âas nazpívali moderátoﬁi s Ivetou Barto‰ovou

Vyprodáno a fajn atmosféra je na megakoncertech v âEZ Arénû.

OSTRAVA Jaroslav Hutka?
Modern Talking? Jaromír Nohavica? Boney M? Nûkdo z tûchto
interpretÛ vystoupí coby zvlá‰tní
host na „Megakoncertu pro v‰echny bezva lidi“ v sobotu 15. listopadu v âEZ Arénû v Ostravû sponzorovaném i spoleãností OKD!
Zatímco hlavní hvûzdu se poﬁadatelé rozhodli peãlivû tajit, narozeninovou písniãku pro Rádio âAS
dávají k dispozici zdarma.
„Nazpívala ji Iveta Barto‰ová
spolu s na‰imi moderátory a jmenuje se TvÛj ãas. Objevila se i ve
vysílání a dá se stáhnout na webu
www.casradio.cz,“ upﬁesnili organizátoﬁi. Jmenovaná zpûvaãka
bude i na akci samotné. Kromû ní

TûÏkej Pokondr, Peter Nagy, Fleret s Jarmilou ·ulákovou, Petr
Koláﬁ, Václav Neckáﬁ se skupinou
Bacily, Marie Rottrová…
Lístky na megakoncert byly
sice vyprodány v rekordním ãase,
leã urãit˘ poãet jich je k dispozici.
„Vyhrát se dají ve vysílání a u
na‰ich autohlídek,“ uvedli v Rádiu
âas. Narozeninov˘ galaveãer,
kter˘ zaãíná v 17 hodin, bude pﬁená‰en Ïivû rádiovû i internetovû.
A opût nebude chybût OKD!
„Jsme generálním partnerem.
Pﬁedstavíme Nadaci OKD a
nûkteré jí vybrané projekty vãetnû
Barborky,“ oznámil mluvãí tûÏební
spoleãnosti Vladislav Sobol.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

Zpívat bude i Iveta Barto‰ová.
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Tajenka: Pane vrchní, mohl byste mi doporuãit nûco v˘Ïivného?“ „Dejte si smaÏen˘ ﬁízek, pane, ten...“
¤ímsk˘mi
ãísly 1004
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Zábava

Lámáním
po‰koditi

MuÏské
jméno

Nedotknuteln˘

Varianta
zaãátku roku Jméno herce
ve staroÏid. Lukavského
kalendáﬁi

Metropole
Hercegoviny

Svalek

Polední
jídlo
(slovensky)

Slovensky
„Ïito“

(dokonãení v tajence)
PÛvodce
díla

Kostry

ZASMÁNÍ

Zkratka
pro kus

Li‰ka

Architektonick˘ ãlánek

Staroﬁeck˘
epos

Pﬁíslu‰. ruské
burÏoazie
SPZ
KromûﬁíÏe

1. DÍL
TAJENKY
Jméno barmského prozaika Hnina
Násep

Los

Dou‰ek

Svazek
ro‰tí

Dostihové
sázení
Jednotka
tepla

Obilnina
Vûtﬁík

Americk˘
prozaik

Znaãka
astatu

...na obyãejnou rvaãku to, Marie, nevypadá! Jestli to není povolební rozdûlování funkcí...
Kresba: V. Novák

Pﬁíprava k
ãi‰tûní skla

Filmová
hvûzda

Nûmecky
„ãerven˘“

Soulad

Asijsk˘ jelen

Prvky
chÛze

Zásobník na
fotografie

Zahradnické
náﬁadí

Listov˘
ústav

Ski

Palma

Citoslovce
skoku

MPZ aut
Libanonu

Siln˘ provaz
Zkratka
polské
televize

Plevelná
rostlina

Bod
v dÏudu

Svaz druÏst.
rolníkÛ

Rekre. obec
u Tﬁince

Seversk˘
paroháã

Lidové
pﬁitakání

Zkr. praÏské
univerzity

2. DÍL
TAJENKY

Znaãka
nûmeckého
automobilu

Papou‰ek

Poloostrov
v âerném
moﬁi

Tajenka z minulého ãísla: Barman se mû zeptal, co si dám. ¤ekl jsem mu: „Chci nûjaké pﬁekvapení.“ Ukázal
mi fotky mojí nahé Ïeny.
PomÛcky: adu, Mou, Ronal.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byl vylosován Jiﬁí VozÀák z Albrechtic. Prosíme
v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

21. 3. – 20. 4.

od 13. do 19. listopadu 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Bude-li se vás nûkdo
ptát na vá‰ názor a
Ïádat vás, nevykrucujte se a nechytraãte.
Jistá osoba potﬁebuje
va‰i pomoc a vy patﬁíte k lidem, kter˘m dÛvûﬁuje. Bylo by od vás
neslu‰né a neodpovûdné ji zklamat.
Budete potﬁebovat více vytrvalosti,
jinak se kvÛli první pﬁekáÏce vzdáte
slibn˘ch plánÛ a to by byla ‰koda.

PﬁestaÀte naﬁíkat, Ïe
neudrÏíte peníze a
zapisujte si v˘daje.
Nûjak˘ dÛvod pro to
musí existovat. Pozor
na spory s nadﬁízen˘mi. Nedopadnou pro vás dobﬁe. Hrozí vám jak
ztráta, tak krácení odmûn. Dokonale
zmateni pÛvabem jisté osÛbky jste
schopní udûlat poﬁádnou hloupost.
Pﬁitom pÛjde spí‰e jen o projev vá‰ní.

Raní vás nûãí hluboká
závist. Zvlá‰tû citelnû
to proÏijete v pﬁípadû,
Ïe pÛjde o blízkou
osobu. BohuÏel na
tom nic nezmûníte, takÏe nezb˘vá,
neÏ zÛstat nad vûcí. Jistou nabídku
musíte zváÏit pﬁedev‰ím z finanãního hlediska. Rozãarování vám pﬁinese v˘voj nadûjné záleÏitosti.
Nenaﬁíkejte v‰ak pﬁedem.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

Potû‰í vás fakt, Ïe se
s jistou osobou shodnete na v‰em, co vás
dosud rozdûlovalo.
S velkou pravdûpodobností pÛjde o spolupráci na projektu, kter˘ vám pootevﬁe dveﬁe do
velkého svûta. Oddálí se moÏnost
pﬁejít na lep‰í místo. V poslední
chvíli se dozvíte nûco, co právem
vzbudí va‰i nedÛvûru.

Pomûrnû lehce se
vypoﬁádáte s jistou
nároãnou
otázkou.
Vá‰ mozek jede na
plné obrátky, máloco
vás zaskoãí nebo pﬁekvapí. Máte-li
naplánovanou nûjakou pracovní
schÛzku, prosadíte si v‰echno, co si
umanete. Nad‰ení ve vás vzbudí
zájem osoby, které uÏ del‰í dobu nadbíháte. Pﬁijde i pozvání na veãeﬁi.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Velkou trpûlivost a
také ‰tûstí vyÏaduje
snaha najít ãlovûka,
kter˘ by vám pomohl
s neãekan˘m problémem. Planety vám pﬁíli‰ nepﬁejí,
takÏe nelze vylouãit ani to, Ïe se
nakonec své pﬁedstavy vzdáte. Pﬁítel vás pﬁesvûdãí, Ïe s jist˘m ãlovûkem je lep‰í vyjít po dobrém. PﬁemÛÏete se a na ãas zakopete váleãnou sekeru.

Koneãnû
seberete
odvahu a pustíte se
do realizace úkolu,
kter˘ neustále odkládáte. Po poãáteãních
potíÏích s ním budete hotovi neãekanû rychle. Nevyskakujte si na
úﬁadech, u lékaﬁe a advokáta. Mnohem moudﬁej‰í bude mlãet a pozornû naslouchat tomu, co vám ﬁíkají.
Dávejte si pozor na své vûci, hrozí
vám ztráta dokladÛ.

Káviãka se ‰éfem
vzbudí
pozornost
kolegÛ, kteﬁí vás zaãnou bedlivû sledovat. Dávejte si pozor,
abyste nezavdali pﬁíãinu k chodbov˘m ﬁeãem. Vyhnûte se pÛjãkám a
nenakupujte nic na dluh. Projeví se
u vás pﬁechodn˘ nedostatek sebejistoty. Bude proto lep‰í, kdyÏ budete
pracovat a rozhodovat o v‰em
samostatnû.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Nevybavujte se s
kolegy, kteﬁí kaÏdého
jen pomluví. Proã si
kazit náladu a neustále se hádat. UÏívejte si
také radostí Ïivota, neodﬁíkejte si
drobné pﬁíjemnosti. Potﬁebujete se
odreagovat, plnûní povinností vás
stojí spoustu sil, které vám chybûjí
jinde. Ztrácíte humor a to je zlé.
Vezmûte si dovolenou a jeìte si
odpoãinout a nabrat síly.

21. 1. – 19. 2.

Vyh˘bejte se sporÛm
s cizími lidmi. Mohlo
by se stát, Ïe s nûk˘m,
koho znectíte, se za
pár hodin potkáte na
dÛleÏitém jednání. Buìte spokojeni
s tím, co máte, pﬁípadnû s tím, co
dostanete. Sebelépe skr˘van˘ projev nespokojenosti, ne-li hamiÏnosti, si jistá dÛleÏitá osoba vysvûtlí
jako nevdûk. Nehoda spojená s úrazem vám hrozí pﬁi sportu.

✿

VyplÀuje policajt kﬁíÏovku a
najednou se obrátí na kolegu a ptá
se: „Jak se ﬁekne Ïensk˘ pohlavní
orgán na ãtyﬁi písmena?“
Kolega se zamyslí a zeptá se:
„Vodorovnû nebo svisle?
„Vodorovnû“ poví policajt.
„No tak to budou ústa…“ odpoví kolega.
✿

Zastaví policajt blond˘nku se
psem: „Paní, vá‰ pes nemá ko‰ík.“
Blond˘na odpoví: „To nevadí,
vÏdyÈ nejde nakupovat!“
A policajt se zamyslí a ﬁíká:
„Aha…, tak to jsem nevûdûl…“
✿

Dva na pustém ostrovû: „Chtûlo
by to Ïenskou!“
„A poﬁádnû rozpálenou…“
„A s pûknû kﬁupavou kÛrãiãkou…!“

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

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

V práci se schyluje
k boji o uvolnûné
místo vedoucího. Budete-li trpûliví a
zasáhnete do diskuse
aÏ po nejvût‰ích kﬁiklounech, mohlo
by vám vyjít vítûzství. Bude ale
obtíÏné pﬁizpÛsobit se okolí. Lhostejno, jestli pÛjde o partnera nebo
kolegy v zamûstnání. NeÏ nûco udûláte, radûji pﬁedtím pﬁem˘‰lejte.

24. 9. – 23. 10.

Telefonuje chlapík hasiãÛm:
„Rychle, okamÏitû pﬁijeìte k nám,
hoﬁíme!“
„Dobﬁe pane, ale jak se k vám
dostaneme?“
„Sakra, to vy uÏ nemáte ta velká
ãervená auta…?!?“
✿
Okradená Ïenská na policii
hlásí, Ïe jí nûkdo ukradl penûÏenku.
Policajt se ptá: „A to jste necítila, Ïe vám na ní sahá?“
„Ale cítila, jenÏe jsem netu‰ila,
ze mi druhou rukou ukradne penûÏenku…“
✿
Jde opilec po lese a vrazí do
stromu, tak povídá: „Pardon,
nezlobte se.“ Za chvíli zase bum a
zase: „Pardon, já opravdu nechtûl.“
KdyÏ se to stane asi tak podesáté,
rezignovanû si sedne na bobek a
ﬁíká si: „No nic, rad‰i poãkám, aÏ
ten prÛvod pﬁejde…“

20. 2. – 20. 3.

Jako z udûlání vám
pamûÈ vypoví sluÏbu
ve chvíli, kdy to budete nejménû potﬁebovat. Berte to jako
zkou‰ku improvizaãních schopností. Pﬁi tro‰e soustﬁedûní v‰echno
zvládnete. Neodoláte a vyuÏijete
v˘hodné nabídky ke koupi drahé
vûci. Nemáte-li finanãní rezervu,
bude vám tûÏko a budete se muset
v pﬁí‰tích dnech uskromnit.

NÁ·

RECEPT

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

V¯ROKY

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

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„S krajinami je to jako s lidmi,
nikdy je úplnû nepoznáme. KaÏd˘
ãlovûk a kaÏdá krajina mohou za
urãit˘ch okolností projít v‰emi
fázemi, od té nejuboÏej‰í o‰klivosti aÏ po tu nejvzne‰enûj‰í krásu.“

„Za star˘ch ãasÛ muÏové studovali
sami pro sebe, dnes muÏi studují,
aby na jiné udûlali dojem.“

„Lidské srdce je jako ml˘nsk˘
kámen: kdyÏ pod nûj nasypete p‰enici, mele drtí ji na mouku; kdyÏ
nenasypete nic, mele také a drtí
Luther
samo sebe.“

„Blázni stavûjí domy, aby mûli
chytráci kde bydlet.“ Anglické pﬁísloví

„Pozornû poslouchej, co ti Ïena
radí, abys to mohl udûlat naopak.“

Konfucius

âeãenské pﬁísloví

Morgenstern
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Spó∏ka w´glowa OKD przygotowa∏a dla swych pracowników kolejny benefit – ich dzieci, uczàce si´ na wytypowanych kierunkach w
szko∏ach Êrednich lub wy˝szych, mogà uzyskaç stypendium i inne
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
przywileje.

Akademia OKD
Na rzecz dzieci pracowników firmy
OSTRAWA (vs) Spó∏ka w´glowa
OKD przygotowa∏a kolejny benefit
dla swych pracowników – zaoferowa∏a im mo˝liwoÊç wspó∏finansowania ich dzieci podczas nauki na
wytypowanych kierunkach technicznych w szko∏ach Êrednich lub
wy˝szych. OKD oferuje stypendium, letnie praktyki oraz pomoc w
przygotowaniu prac dyplomowych.
W bie˝àcym roku szkolnym
firma pomo˝e 10 m∏odym ludziom.
Uczniom szkó∏ Êrednich b´dzie
wyp∏aca∏a stypendium w wysokoÊci
2 tys. koron, studentom uczelni
wy˝szych – 4 tys. koron.
„Pomo˝emy najbardziej utalentowanym dzieciom naszych pracowników. Wa˝nym kryterium
b´dà notowane wyniki, ale tak˝e
stan zdrowia” – sprecyzowa∏a

TEMAT

dyrektor finansowa i personalna
OKD Miloslava TrgiÀowa.
Wzmo˝ona troska o wychowanie m∏odego pokolenia i przygotowanie go do pracy w górnictwie
nale˝y do priorytetów OKD. Wià˝e
si´ ona z nowymi planami firmy, w
których zak∏ada si´, ˝e eksploatacja
w´gla w regionie morawsko-Êlàskim kontynuowana b´dzie przez
co najmniej kolejnych dwadzieÊcia
lat. Projekt Akademii OKD, jak
nazwano program pomocy dla
uczniów szkó∏ Êrednich i studentów,
nawiàzuje do Êwiatowych trendów.
„Nie wymyÊlaliÊmy wymyÊlonego. Inspiracj´ znaleêliÊmy w zagranicznych spó∏kach górniczych,
które zgromadzi∏y w tej dziedzinie
bardzo dobre doÊwiadczenia” –
powiedzia∏a dyrektor TrgiÀowa.

KOPALNIA „âSM“ (bk) Kolejny
sukces odnotowa∏a 121-osobowa
brygada Êcianowa g∏ównego przodowego Karla Szczotki z oddzia∏u
wydobywczego 3 po∏udnie Kopalni
„âSM“ w Stonawie. W Êcianie
wydobywczej 300 316 o Êredniej
mià˝szoÊci 179 cm i wybiegu 165 m,
uzbrojonej w obudow´ DVP 7 i
kombajn G· 68B, górnicy wydobyli w okresie od 1 paêdziernika do 4
listopada w czasie 31 dni roboczych
39 697 ton w´gla, osiàgajàc parametry tzw. wyniku standardowego.
Zak∏adane wydobycie przekroczyli
o 2497 ton.
W Êrod´ 5 listopada pogratulowali za∏odze Karla Szczotki sukcesu dyrektor kopalni Josef Kasper,
dyrektor produkcyjny Miroslav
Puãek i in. „Tak, to rzeczywiÊcie
rewelacyjny rezultat, ale my ju˝
inaczej nie potrafimy. Wyniki standardowe robimy w∏aÊciwie ju˝
standardowo“ – ˝artowa∏ kierownik oddzia∏u wydobywczego nr 3
po∏udnie Ludûk Malá‰ek, przypominajàc, ˝e od chwili, kiedy przed 9
laty Karel Szczotka objà∏ kierownictwo brygady, jest to ju˝ 27 „standard” tego kolektywu.
Co wi´cej, ostatni sukces wcale
nie rodzi∏ si´ ∏atwo. Do podj´cia
próby o osiàgni´cie kolejnego
ponadprzeci´tnego wyniku górnicy
dali si´ przekonaç dlatego, ˝e
dokopanie Êciany 300 316 blokowa∏o rozcink´ pok∏adu 32, w którym zostanie w ramach programu

CARBOKOV
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optymalizacji produkcji POP 2010
zainstalowany nowy kompleks
Êcianowy „Bucyrus”. Kopalnia
by∏a wi´c bardzo zainteresowana
przyspieszeniem tempa robót, choç
warunki górniczo-geologiczne nie
sprzyja∏y.
„Ca∏y pok∏ad trzydziesty by∏
nadspodziewanie trudny. By∏a to
taka wy˝sza szko∏a górnictwa. Aby
sprowstaç zadaniu, trzeba by∏o
wykonaç ogromnà iloÊç prawdziwej, rzetelnej górniczej roboty.
Musz´ uchyliç czo∏a tak˝e przed
pracownikami oddzia∏ów, które

przygotowa∏y dla nas zaplecze –
bez nich niczego byÊmy nie wskórali” – powiedzia∏ Ludûk Malá‰ek.
Zakoƒczenie eksploatacji Êciany
300 316 zaplanowano na pierwszà
po∏ow´ bie˝àcego tygodnia. Kolejnà Êcianà, na którà rzuci si´ brygada Karla Szczotki, b´dzie Êciana
294 314.
„Cz´Êç naszej za∏ogi zosta∏a tam
oddelegowana ju˝ wczeÊniej do
robót zbrojeniowych. Âcian´ zaczniemy uruchamiaç w drubiej po∏owie bie˝àcego miesiàca“ – sprecyzowa∏ kierownik Malá‰ek.

Inicjatywa skierowana tak˝e do brygad firm zewn´trznych. Czy skorzystajà?

Nowym szefem WUG Piotr Litwa
teczny. Jego zdaniem, poprawa
bezpieczeƒstwa
pracy nie nastàpi jedynie przez
nak∏adanie mandatów czy stosowanie wy∏àcznie
sankcji.
„Musimy wspólnie z przedsi´biorcami wypracowaç takie Êrodki organizacyjno-techniczne, które poprawià obecny stan rzeczy” - uwa˝a.
Za najwa˝niejsze uznaje dotarcie do pracowników kopalƒ najni˝szego szczebla, by nie tylko przekazaç im wiedz´ na temat zasad bezpiecznej pracy, ale i stworzyç motywacyjny system, pozwalajàcy na
takà prac´. Chodzi o to, by górnicy,
widzàc kolegów ∏amiàcych przepisy
bhp, chcieli nawzajem zwracaç
sobie uwag´, pilnujàc tym samym
zasad bezpieczeƒstwa.
„Takie systemy dzia∏ajà w wielu
krajach” - powiedzia∏ prezes WUG.

Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek

O robocie (i nie tylko) przy piwku i pieczeni

TYGODNIA

KATOWICE (bk) Mniej kontroli,
ale bardziej wnikliwe; mniej kar,
a wi´cej dialogu z przedsi´biorcami,
jak skutecznie rozwiàzaç najwa˝niejsze problemy kopalƒ - tak mówi
o planowanych przez siebie dzia∏aniach nowy prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego (WUG), Piotr Litwa.
44-letni Litwa jest absolwentem
Politechniki Âlàskiej (studia górnicze) i Uniwersytetu Âlàskiego
(prawne problemy górnictwa) oraz
doktorem Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. W organach nadzoru górniczego pracuje
od 16 lat, od blisko czterech by∏
wiceprezesem WUG. W pierwszych dniach listopada przejà∏ kierownictwo WUG po odwo∏anym
Piotrze Buchwaldzie.
Nowy prezes podkreÊla, ˝e
WUG musi dzia∏aç w ramach obowiàzujàcego prawa, ale musi te˝
stale przystosowywaç si´ do zmieniajàcych si´ warunków, by nadzór
nad zak∏adami górniczymi by∏ sku-

G∏ówny przodowy Karel Szczotka w roboczym.

Siedem prosiaków i tyle˝ beczek
piwa – na razie tylko na plakacie.

KOPALNIA „âSM“ Pieczony prosiak i 100-litrowa beczka piwa dla ka˝dej brygady Êcianowej, która wykona
w listopadzie zadania re˝ymu technicznego – z takà propozycjà wystàpi∏o kierownictwo Kopalni „âSM“ w
Stonawie. Niecodzienna oferta jest
zaadresowana nie tylko do pi´ciu
„w∏asnych” brygad kopalni, ale tak˝e
do dwu za∏óg firm zewn´trznych.
O tym, jakie sà ich szanse, informuje na bie˝àco plakat przy kopalnianej portierni. Na wnioski jednak
za wczeÊnie. Batalia trwa do ostatniego listopada i na pewno wiele
jeszcze mo˝e si´ zmieniç. A tak na
marginesie warto podkreÊliç, ˝e
wbrew pozorom g∏ównym celem
akcji nie jest mobilizacja ludzi do
lepszej roboty. W kopalni finiszuje
realizacja rocznego planu, trwajà
przygotowania do programu optymalizacji produkcji POP 2010, jest

wi´c troch´ nerwowo. Iniciatywa
kierownictwa skierowana jest wi´c
tak˝e na roz∏adowanie napi´cia.
„Chcemy daç ludziom okazj´
wyrwaç si´ choçby na chwilk´ z
codziennego stresu, odsapnàç,
pobawiç si´, scaliç zespó∏” – t∏umaczy kierownik produkcji Kopalni
„âSM“ Petr Skyva. No i jest jeszcze
jeden powód. W tych dniach do
kopalni nap∏ywajà nowi pracownicy, pozyskani w ramach akcji rekrutacyjnej OKD. Ci najlepsi zostali
ju˝ wcieleni do brygad.
„W razie sukcesu, spotkanie
przy prosiaku i piwie b´dzie dla
nich wspania∏à okazjà, jak bli˝ej
poznaç swych nowych kolegów i
zakosztowaç atmosfery prawdziwej
górniczej zabawy. Tak rodzà si´
górnicy!” – konkluduje Petr Skyva.
Tekst i zdj´cie:
Boguslaw Krzy˝anek

Przekrój dzia∏alnoÊci kulturalnej i spo∏ecznej
OR¸OWA (bk) SzeÊçdziesi´ciu
wystawców, o czterech wi´cej ni˝
przed rokiem, oraz dwa i pó∏ tysiàca zadowolonych zwiedzajàcych –
taka by∏a tegoroczna 13. edycja
Wystawy Dzia∏alnoÊci Klubów i
Organizacji Spo∏ecznych, która
odby∏a si´ w piàtek i sobot´ 7 i 8
listopada w Domu Kultury Miasta
Or∏owej. Na wystawie, która ju˝
tradycyjnie zaprezentowa∏a ca∏y
przekrój dzia∏alnoÊci kulturalnej i
spo∏ecznej na terenie miasta, ani
tym razem nie zabrak∏o ekspozycji partnerskich miast CzechowiceDziedzice (na zdj´ciu) oraz Rydu∏towy.
„Zadowolenie jest maksymalne. Znów przyby∏o wystawców,
jest wielu zwiedzajàcych, wystawie

towarzyszy du˝e zainteresowanie.
Spotkaç tu mo˝na ca∏e spektrum
ludzi, którzy starajà si´ robiç coÊ
dla wy˝ycia kulturalnego mieszka-

ƒców miasta” – podsumowa∏ przebieg imprezy szef komitetu organizacyjnego Marian J´drzejczyk.
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
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Potﬁebujete si nutnû pÛjãit?

Farma
Doubrava
a Rychvald

• pro zamûstnance, dÛchodce a OSVâ
• úroková sazba je pevná, nemûnná
• posouzení a navedení zdarma
• od 20.000 do 400.000 Kã bez ruãitele
70.000 Kã – splátka jiÏ od 1.333 Kã
150.000 Kã – splátka jiÏ od 2.777 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã

STARTUJEME NOV¯
NEBANKOVNÍ PRODUKT!

R221/46

R2/46

MoÏnost Ïádat i bez partnera!
Peníze v hotovosti!
Hledáme i obchodní zástupce.
Staãí jen zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ

Informace na
tel.: 596 546 672

Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Karviná,  606 790 697
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690
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Registr neﬁe‰íme
I na MD a ÚP

VOLEJTE 774 828 496

Tel.: 605 897 406

ZAMùSTNANCÒM OKD
• ·tûÀata ãivavy, krátkosrstá i dlouhosrstá, feneãky i pejsci. Typová,
nauãená ãistotû a na granule.
Cena od 6 000 Kã. Inf. na tel.:
B423/46
777 209 084.
• Roãní feneãku ãivavy dlouhosrsté,
malého vzrÛstu. Jen do velmi
dobr˘ch rukou, nejradûji star‰ím
lidem na mazlíãka, je klidná a velmi
pﬁítulná, nauãená ãistotû. Kontakt:
B424/46
596 515 238, 723 268 694.
• ·tûÀata ãivavy bez p. p., k odbûru
od 20. 11. 2008, 3x odãervená,
oãkovaná, pûkná v typu, zdravá,
bez vad. Oba rodiãe u nás k vidûní. Zadání oproti záloze. Inf. na
B425/46
tel.: 732 950 703.

ZDARMA

✧ BYTY
• Vymûním byt RPG RE Byty
2+1/I. kat., v Havíﬁovû-Mûstû, ul.
Tﬁeneckého, 1. poschodí, 60 m2, za
3+1/I. kat. v Havíﬁovû. Inf. na tel.:
B426/46
605 431 238.
• Vymûním byt OKD, 3+KK, 85 m2,
v Havíﬁovû-Mûstû, za 2+1 v Karviné. Inf na tel.: 737 943 137. B427/46

✧ AUTO-MOTO
• Prodám Renault Lagunu v perfektním stavu, r. v. 1996, 2.0 benzin, automat, max. v˘bava, nebouráno, serv. kníÏka. Najeto 227 tisíc
km. Cena 35 000 Kã k jednání. Inf.
B428/46
na 732 831 491.
R 207/46

✧ PRODEJ

R 216/46

SKVùLÉ VÁNOâNÍ
PÒJâKY

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

R 11/46

Zahajuje
tradiãní
prodej vánoãních
krÛt

RPSN jiÏ od 9,51%

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

V LISTOPADU 2008
• Investice stavební (ISTAV)
• Opravy strojní (OSTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–
375, 801

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

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

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

GE Money Bank,a.s.,
Orlová, Masarykova tﬁída 1333,
tel: 596 540 131
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Osa zla a Labradoﬁi na âeladné
V beskydském hotelu se uskuteãnilo finále celostátní celoroãní hry pro dûtské domovy
âELADNÁ Pﬁes sedm desítek
chlapcÛ a dûvãat z celkem patnácti
ãesk˘ch dûtsk˘ch domovÛ (DD) si
dalo dostaveníãko v beskydské
obci âeladná. Druh˘ listopadov˘
víkend se tady konalo finále celoroãních motivaãních her „jejich“
ãasopisu Zámeãek. Pod patronací
Nadace OKD dûti zaÏily coby ãlenové druÏstev pojmenovan˘ch
„Osa zla“ a „Labrador“ spoustu
dobrodruÏství i legrace.
„Osu zla tvoﬁili ti mlad‰í, Labradory zase star‰í. Do soutûÏe se
z vût‰í ãásti zapojily takzvanû prÛmûrné dûti, které nejsou talentovan˘mi sportovci a nevûnují se tomu
závodnû, ani umûlecky nadan˘mi,
jeÏ mohou chodit do krouÏkÛ. Zapojení se do projektu bylo vlastnû vyplnûním jejich volného ãasu,“ uvedl
Milan ZeÈák. Tento b˘val˘ vedoucí
DD v âeladné a penzionovan˘
vychovatel byl hlavním mozkem
akce. Disciplíny dûlal poutavé,
dobrodruÏné i dovednosti rozvíjející.

Milan ZeÈák z DD âeladná.

Zámeãek vychází uÏ jedenáct˘m rokem
Zboﬁení informaãní bariéry v dûtsk˘ch domovech. To stálo pﬁed
jedenácti lety u zrodu ãasopisu Zámeãek. Jeho pÛsobení uÏ pﬁesáhlo z
Moravy a Slezska do celé âeské republiky, aktuální náklad je 2400
v˘tiskÛ, odbûratelÛ „na jméno“ 1600 a distribuãních míst 330 (v‰echny
dûtské domovy, nadace, regionální, státní i soukromé instituce angaÏující se v dané sféﬁe). Pro mnohé kluky a holky je tento mûsíãník jedinou
po‰tou, kterou dostávají. Stal se také jedin˘m „kanálem“ pﬁiná‰ejícím
informace o Ïivotû za zdí domova. V souãasné dobû se aktivity Zámeãku toãí hlavnû okolo podpory seberealizace dûtí. V ãasopise vycházejí
reportáÏe z nejrÛznûj‰ích akcí, ankety, diskuse, pﬁíbûhy, poradny, básniãky a povídky, zprávy o zajímav˘ch projektech. Jedna z rubrik je
napﬁíklad o aktivitách Nadace Terezy Maxové, Nadaãního fondu manÏelÛ Klausov˘ch, Nadace âEZ a Nadace Educa, tedy partnerÛ ãasopisu.. Dal‰í pojednává právû o celoroãních hrách. Redakci tvoﬁí pﬁedev‰ím chlapci a dívky vyrostlí ãi stále vyrÛstající v dûtsk˘ch domovech.

Dûti z domovÛ mûly v Beskydech velké finále celoroãní hry ãasopisu Zámeãek. FOTO: Radek Luk‰a a Zámeãek
K úkolÛm patﬁily napﬁíklad sportovní a tûlov˘chovné „aktivity“, ale
i jeÏdûní na koni, plavání v bazénu,
Labradoﬁi pak mûli kontakt se psy
specializovan˘mi na v˘chovnou
canisterapii. Star‰í dûti vyzkou‰ely
paintball a ve spolupráci s fr˘deckomísteck˘mi policisty i dal‰í akãní
vûci vãetnû objevení a zne‰kodnûní
maskovaného teroristy. Na hledání
tajné ‰ifry potmû s baterkami a
v policejní v˘bavû budou ti z Osy zla
pravdûpodobnû dlouho v dobrém
vzpomínat.
„Nebylo to o soutûÏení druÏstev,
kaÏd˘ ‰el, jak se ﬁíká na vlastní
triko. Kategorií bylo celkem osm,“
upﬁesnil ZeÈák. Do Beskyd tak
zavítali svûﬁenci z domovÛ v Hodo-

nínû, Znojmû, Zlínû, Za‰ové, Hoﬁe
Svaté Kateﬁiny, Písku, Horní âermné, Sudkova, Nového Stra‰ecí,
Písku, Dubové, Fr˘dku-Místku,
Pﬁíbora, Py‰el a samozﬁejmû i poﬁádající âeladné. Dohromady pﬁes
sedmdesát dûtí.
Nadace OKD dotovala finále
soutûÏe ãasopisu pro DD Zámeãek
padesátitisícovou ãástkou. A to
v rámci programu „Pro radost a
vzdûlání“. Byla to témûﬁ tﬁetina
v‰ech nákladÛ na beskydské finále.
V tom vyhrávaly dûti – jejichÏ
totoÏnost se nesmí bez souhlasu
zákonn˘ch zástupcÛ zveﬁejÀovat – i
hodnotné ceny. Mlad‰í bicykl, star‰í mobilní telefony. Nejde ale jen o
tyto vûci, úãastníci (sv˘m zpÛsoLabradoﬁi zkou‰eli i canisterapii.

DobrodruÏství zaÏili úãastnici soutûÏe i na paintballové stﬁelnici.

Jeden z nejnapínavûj‰ích úkolÛ pro Osu zla bylo noãní ‰ifrování.

Nadace Landek rozdûlovala
Na realizaci dvanácti projektÛ bude vyãlenûno 600 tisíc korun
OSTRAVA (bk) Nadace Landek
uzavﬁela první kolo v˘bûrového
ﬁízení pro pﬁijetí projektÛ do
nadaãního programu na rok 2009.
Do ﬁízení uzavﬁeného 15. ﬁíjna
bylo pﬁihlá‰eno 22 projektÛ s celkov˘m rozpoãtem témûﬁ 4,5 mil.
korun a poÏadovanou podporou
bez mála 1,9 mil. roku. Patnáct
projektÛ bylo smûrováno do oblasti kultury, ãtyﬁi byly zamûﬁeny na
vzdûlání a tﬁi na práci s dûtmi.
Jak Horníka informoval tajemník Nadace Landek Jaroslav Pﬁe-

piora, správní rada se 30. ﬁíjna
rozhodla pﬁijmout do Nadaãního
programu 2009 dvanáct projektÛ.
Na podporu se mohou tû‰it obecnû prospû‰ná spoleãnost Karviná
2000, obãanské sdruÏení BK
Snake, Vydavatelství Montanex,
havíﬁovské sdruÏení Sluníãko,
Vlastivûdn˘ spolek Rosicko-Oslavanska a Klub pﬁátel Hornického
muzea OKD. Uspûli také Ladislav BardoÀ a Ilona Kuãerová.
„Na realizaci tûchto projektÛ
nadace vyãlení více neÏ 600 tisíc

korun,“ konstatoval Pﬁepiora.
Zhruba stejná ãástka bude urãena
na podporu projektÛ pﬁijat˘ch ve
druhém kole v˘bûrového ﬁízení,
které bude uzavﬁeno 31. bﬁezna
pﬁí‰tího roku.
Dal‰í projekt KPHM a Ïádosti
velkého dechového orchestru
Májovák a inÏen˘ra Jaroslava
Kláta byly zaﬁazeny do tzv. zásobníku projektÛ. V pﬁípadû, Ïe nadace získá dostatek prostﬁedkÛ,
budou pﬁijaty do nadaãního programu ve zkráceném ﬁízení.

bem sociálnû znev˘hodnûné dûti)
mají b˘t totiÏ motivováni k trvalé
ãinnosti.
„A tady je zapotﬁebí zdÛraznit,
Ïe na‰e celoroãní hra je jakousi
protiváhou soutûÏí pro dûtské
domovy poﬁádané rÛzn˘mi sponzory, kteﬁí tímto oãekávají rychlé zviditelnûní. Proto vym˘‰lejí soutûÏe
typu Namaluj obrázek a získá‰
mobil – ty ale deformují hodnotov˘
systém,“ ﬁekl ZeÈák. Podle organizátorÛ dûti, jeÏ nepoznaly realitu
bûÏného Ïivota, si pak mohou myslet, Ïe po osamostatnûní se získají
ve‰keré potﬁebné vûci velmi jednodu‰e. Proto ‰li v Zámeãku jinou
cestou!
Radek Luk‰a

Hornick˘ zpravodaj míﬁí ke ãtenáﬁÛm
OSTRAVA
(bk)
Jednou z mnoha
aktivit podporovan˘ch Nadací Landek
je vydávání Hornického
zpravodaje
Klubu pﬁátel Hornického
muzea
OKD. Jeho ãtvrté
leto‰ní ãíslo spatﬁilo
svûtlo svûta v tûchto
dnech. Vedle tradiãních
historick˘ch
pﬁíspûvkÛ z dûjin
hornictví v OKR i
jinde v republice a ve svûtû nechybí
pﬁipomínky aktuálních událostí,
jako byla veleúspû‰ná v˘stava Hornictví Havíﬁovska ãi poznávací
zájezd karvinské poboãky KPHM

do Muzea uhelného
hornictví v polském
Zabrze. K devadesát˘m narozeninám blahopﬁejeme Vladimíru
Dlabajovi a Ladislavu
Bémovi, pûkn˘ch 85
let oslavil profesor
Jindﬁich Bilan. Dozvíte se také, jak jsme na
tom se Ïivotní úrovní
ve srovnání se „starou“ Evropou, ale pﬁedev‰ím to, Ïe 3. prosince se bude v kompresorovnû Hornického muzea OKD
v Petﬁkovicích konat odborn˘ semináﬁ vûnovan˘ 15. v˘roãí zaloÏení
muzea a 20 letÛm ãinnosti KPHM.
Prezentace od 8.30 do 9.00 hodin.
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Sport

Rozlouãení s podzimem v Olomouci pod patronací OKD

Ragby âesko–Polsko

Slezské derby MFK OKD Karviná–Opava sledovalo 3280 divákÛ!
MFK OKD Karviná v.
SFC Opava 1:1 (0:1)
Branky: 66. Sourada – 4. ·ultes,
ÎK: Macek, rozhodãí: B˘ma,
3280 divákÛ. Karviná: Blaha –
Juska, Brezniãan, Gill, Buryán –
Ficek, Macek, Milosavljev (82.
Jursa) – Opic, Sourada (67.
Juroszek). Trenér Leo‰ Kalvoda.

Opavsk˘ ·ultes (vlevo) dal Karviné jedin˘ gól soupeﬁe.
FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ (tam) Dva zcela rozdílné poloãasy, to bylo slezské
derby mezi fotbalisty MFK OKD
Karviná a Slezsk˘m FC Opava.
V kaÏdém byl lep‰í jin˘ t˘m a zápas
nakonec skonãil asi spravedlivou
remízou 1:1.
První poloãas byl z karvinské
strany velmi ‰patn˘. A trenér Leo‰
Kalvoda se na své svûﬁence právem
zlobil: „První pûtaãtyﬁicetiminu-

tovka byla z na‰í strany tragická,
asi nejhor‰í fotbal v této sezonû
vãetnû zápasÛ venku. Musel jsem o
pﬁestávce v kabinû hodnû zv˘‰it
hlas, aby si hráãi uvûdomili, o co se
hraje,“ popisoval sled událostí karvinsk˘ kouã. A útoãník Martin
Opic pﬁiznal: „Po brzy inkasovaném gólu na nás spadla deka, které
jsme se dokázali zbavit aÏ ve druhém poloãase. Na‰tûstí jsme pak

hru i v˘sledek vyrovnali.“ S pﬁístupem ve druhém poloãase byl spokojen i Kalvoda. „Kluci koneãnû
zaãali bojovat a jezdit po zadku.
Remíza je zaslouÏená.“
O vyrovnávací gól domácího
t˘mu se postaral David Sourada,
kter˘ se pﬁi nûm navíc zranil a
musel stﬁídat. „Brankáﬁ proti mnû
vybûhl a trefil mû do holenû. Zpoãátku jsem myslel, Ïe pro mû podzim skonãil, ale nakonec se ukázalo, Ïe holeÀ je jen nakopnutá.“
Opavsk˘ trenér Radoslav Látal
litoval, Ïe jeho celek za stavu 0:1
nezv˘‰il náskok: „Mûli jsme tam
‰ance, napﬁíklad Hala‰ka nepﬁihrál
z pûti metrÛ pﬁed prázdnou bránu.
Kdybychom zv˘‰ili na 2:0, uÏ by asi
bylo po zápase.“
Poslední zápas podzimní ãásti
druhé ligy ãeká fotbalisty MFK
OKD Karviná v Holici. Na hﬁi‰ti
HFK Olomouc se pﬁedstaví tuto
sobotu od 14 hodin.

Pﬁekvapení druhé ligy:
parta a atraktivní hokej
Hokejisté Orlové vyhrávají, pﬁesto na postup do první ligy nemyslí
ORLOVÁ (tam) Hokejisté Orlové jsou velk˘m pﬁekvapením
druhé hokejové ligy. Po 16. kole
se vy‰plhali aÏ na 4. místo. Pﬁitom
je‰tû nedávno se zdálo, Ïe hokej
v Orlové zanikne. Díky spolupráci s mûstem se ale podaﬁilo tﬁetí
nejvy‰‰í soutûÏ i mládeÏnické
t˘my zachránit.
Je‰tû nedávno stál hokejov˘
klub Orlová pﬁed krachem. Jedin˘
‰piãkov˘ sportovní klub ve mûstû
byl bez finanãních prostﬁedkÛ a bez
perspektivy. Mûsto Orlová se ale
rozhodlo do klubu investovat v této
sezonû tﬁi a pÛl milionu korun, coÏ
hokej v Orlové zachránilo.
„Bez pomoci mûsta by tady
hokej skonãil, to je jasná vûc.
Mûsto není pro nás jedin˘m, ale
rozhodnû zásadním partnerem,“
popisuje kapitán a viceprezident
klubu v jedné osobû Martin
Potoãn˘. „Po loÀské sezonû jsme
si mysleli, Ïe klub definitivnû
skonãí, ale nakonec to na‰tûstí
dopadlo jinak.“ Podle Potoãného
jde naprostá vût‰ina financí od
mûsta do mládeÏe. „Áãko si na
sebe musí vydûlat samo.“
A hokejisté pomoc splácejí
vynikajícími v˘kony. Ze 16 odehran˘ch zápasÛ v této sezonû mají
9 vítûzství. DrÏí se na 4. místû soutûÏe a jsou lep‰í neÏ napﬁíklad

Nov˘ Jiãín ãi Vsetín. „Kádr se
omladil, máme tady ãtyﬁi pût zku‰en˘ch hráãÛ, zbytek jsou mladíci
na zaãátku kariéry,“ popisuje situaci v orlovském t˘mu jeho nejlep‰í stﬁelec Petr ·katula. „Máme
mezi sebou vynikající vztahy,
v‰ichni dávají hokeji maximum,
byÈ trénujeme po práci nebo po
‰kole.“ Také trenér Petr âeslík si
libuje, Ïe jeho svûﬁenci zatím hrají
nad oãekávání: „MuÏstvo drÏí pﬁi
sobû, coÏ je vidût tﬁeba v koncovkách zápasÛ, kdy makají jeden za
druhého. V závûru se nám také uÏ
nûkolikrát podaﬁilo zápas rozhodnout.“

Orlová hokejem Ïije, na domácí
zápasy chodí aÏ osm set divákÛ.
Hokejisté pﬁesto na postup do
první ligy zatím nepom˘‰lejí. „AÈ
vyhráváme domácí zápasy a aÈ na
nás chodí tﬁeba patnáct set lidí, kter˘m se ná‰ hokej bude líbit. To je
ná‰ cíl, nikoliv postup do první
ligy,“ vysvûtluje kapitán Potoãn˘.
„Já si baráÏ o postup milerád zahraji, ale to je v‰e. Na první ligu v souãasné dobû ekonomicky nemáme,
takÏe tam ani nemáme co dûlat.“
Cíl pro tuto sezonu je tedy
jasn˘: stabilizovat klub, potû‰it
fanou‰ky pûkn˘m hokejem a uÏít
si dramatické duely v play off.

OSTRAVA (uzi) OKD drÏí slovo!
Do Ostravy se vrací po jarním
„sedmiãkovém“ evropském mistrovství opût ragby ‰piãkové úrovnû. Mûstsk˘ stadion ve Vítkovicích
bude hostit v sobotu 15. listopadu
utkání reprezentace âeska a Polska. Zamûstnanci tûÏební spoleãnosti ho mohou vidût zdarma, jsou
pro nû pﬁipraveny lístky.
„Na‰e podpora ragby není jednorázovou záleÏitostí. Chceme se orientovat nejen na reprezentaci, ale i
regionální kluby a jejich mládeÏnickou základnu,“ nechal se sly‰et její
mluvãí Vladislav Sobol. AngaÏovanost OKD v tomto sportu podle nûj
sv˘m zpÛsobem odpovídá mottu
náborové kampanû na horníky –
Hledáme chlapy, co drÏí partu. „ProtoÏe ani ragbisté by bez správn˘ch
parÈákÛ zápas neuhráli,“ uvedl.
âesko hrálo naposledy s Polskem na mistrovství Evropy 2000 a

Baník OKD Karviná–Bystﬁice p. H.
extraliga házenkáﬁÛ
nedûle 16. 11. v 10.30 v hale házené

Po reprezentaãní pﬁestávce a volném losu se házenkáﬁi Baníku
OKD Karviná pﬁedstaví v extralize v domácím zápase proti BystﬁiFOTO: Ivo Dudek
ci p. H. v tradiãním termínu - v nedûli od 10.30.

Z

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Mladá Boleslav–Baník
Ostrava 0:2, po 13. kole: 1. Slavia
30, 2. Baník 26, 3. Mladá Boleslav
25. II. liga: MFK OKD Karviná v.
Opava 1:1, po 15. kole: 1. Bohemians 1905 32, 2. Jihlava 31, 3. âáslav
29, …12. Karviná 17. MSFL: Hluãín–Baník Ostrava B 3:0, Fr˘dekMístek–Bystrc 3:0, po 15. kole: 1.
Hluãín 35, 2. Znojmo 30, 3. Jihlava
B 27, 4. FM 26, …9. Baník B 20.
Divize E: Poruba–Slaviãín 4:0,
Hranice–Orlová-Lutynû 1:1, Velké
Losiny–Havíﬁov 5:2, po 15. kole: 1.
Slaviãín 35, 2. V. Losiny 30, 3. ·umperk 28, 4. Poruba 28, …6. Orlová
26, 8. Havíﬁov 23. Okresní pﬁebor:
Doubrava–Bohumín B 1:4, Louky

CO

Orlov‰tí hokejisté prohánûjí favority 2. ligy.

FOTO: Bohdan Koch

po pﬁesvûdãivém kvalitním v˘konu
zaslouÏenû vyhrálo 39:13. „I teì
mÛÏe b˘t v˘sledek zajímav˘. Poláci
hráli nedávno s Ukrajinou doma a
prohráli o jedin˘ bod,“ konstatoval
Karel ·evãík z âeské ragbyové
unie. PÛjde o první zápas aktuálního evropského ‰ampionátu ve skupinû B, kde kromû zmínûn˘ch tﬁí
t˘mÛ jsou je‰tû Belgiãané ãi Moldavci.
âesk˘ reprezentaãní manãaft
veden˘ francouzsk˘m trenérem
Christianem Gajanem pomûrnû
dlouho nevítûzil. Zadaﬁilo se aÏ
nedávno v pﬁípravném utkání proti
Chorvatsku, a to 47:0. Po nûjaké
dobû se do sestavy vrátil Martin
Jágr z RC Toulouse a ﬁekl: „Je to
po pÛlroãní aktivní pﬁípravû ná‰
první ostr˘ test.“
V˘kop je v Ostravû ve 13 hodin.
Volné vstupenky lidé z OKD mohou poptávat na sv˘ch pracovi‰tích.

v. MFK Karviná B 1:2, Sj Rychvald
v. Sn Orlová 2:2, Havíﬁov B–TJ
Petﬁvald 2:2, V. Bohumín–âSAD
Havíﬁov 1:3, H. Îukov–H. Bludovice 1:1, VûﬁÀovice–B. Rychvald 3:0,
Tûrlicko–Domaslavice 7:1, po 17.
kole: 1. Karviná B 41, 2. Tûrlicko
37, 3. B. F. Orlová 30.
HÁZENÁ
Extraliga muÏÛ: Bystﬁice p. H.–Fr˘dek-Místek 26:27, po 10. kole: 1.
Zubﬁí 18, 2. Dukla 16, 3. Pre‰ov 14,
4. Karviná 12, …12. FM 5.
HOKEJ
I. liga: KadaÀ–Havíﬁov 5:1, Poruba–Chomutov 1:4, po 21. kole: 1.
Kometa 51, 2. Ústí n. L. 50, 3.
Vrchlabí 48, …11. Havíﬁov 26, 13.
Poruba 20.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Fotbal – I. liga: Baník Ostrava–â.
Budûjovice (14.30), divize E: Poruba–V. Karlovice (10.15), Orlová v.
Kravaﬁe (10.15). Hokej – I. liga:
Havíﬁov–Olomouc (17.30), okresní
pﬁebor: Doubrava–Sj Rychvald,
Louky–Havíﬁov B, Sn Orlová–H.
Îukov, TJ Petﬁvald–VûﬁÀovice a B.
F. Orlová–Domaslavice (v‰e 13.30).
NEDùLE
Házená – extraliga muÏÛ: Baník

OKD Karviná–Bystﬁice p. H.
(10.30). Fotbal – MSFL: Baník
Ostrava B–KromûﬁíÏ (10.15, Vﬁesina), divize E: Havíﬁov–Hranice
(10.15), okresní pﬁebor: Bohumín
B–V. Bohumín, Karviná B–L. Petrovice B, âSAD Havíﬁov–Tûrlicko
a H. Bludovice–B. Rychvald (v‰e
13.30).
PONDùLÍ
Hokej – I. liga: Havíﬁov–Most
(17.30).
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