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Hornická desítka

První liga!

Peníze od státu do rent a příspěvků
zvládáme, vzkazují horníkům

S podporou NOKD. Nejmasovější
a nejoblíbenější závod v MS kraji nezanikne

Nebude to lehké, ale dáme to,
těší se prvoligový MFK OKD Karviná

Bezpečnostní heslo měsíce: Havarijní linka v dole je 6 a na povrchu 3333.

Insolvenční správce o situaci v OKD
Mzdové nároky za duben
byly řádně a včas vypořádány
Ve středu 18. května 2016 jsem se
spolu se svým týmem osobně sešel v sídle společnosti jak s vedením OKD, tak se zástupci odborových organizací, které v OKD
působí. Projednali jsme řadu nejvíce problematických věcí, které
v současné době řeší vedení společnosti s tím, že jednou z nejzásadnějších je zajištění plného
provozu společnosti včetně placení mzdových nároků zaměstnanců OKD. Obě strany mi potvrdily, že mzdové nároky za měsíc duben 2016 byly řádně a včas
vypořádány.

Budoucnost ﬁrmy mohou ohrozit
dezinformace a nepravdy
V rámci společného jednání se zástupci odborů vyplynu-

ratelé za dodané uhlí zaplatili své
závazky v co nejkratších lhůtách
a aby došlo k zajištění úvěrového
financování tak, aby OKD mohla řádně plnit své závazky (nově
vzniklé závazky včetně mzdových nároků) v průběhu insolvenčního řízení.

ly některé otázky, které považuji
za potřebné sdělit všem zaměstnancům OKD, a budu tak činit
i do budoucna, aby nedocházelo k jakýmkoli zbytečným nejasnostem a fámám, které se mohou
ve společnosti OKD šířit, a jak
jsem zjistil, už se patrně i šíří.
Dezinformace a nepravdy mohou
budoucnost ﬁrmy ohrozit mnohem více než cokoli jiného.

Snaha, aby provoz OKD
pokračoval bez přerušení
Mojí snahou bude tomuto procesu maximálně pomoci tak, aby
provoz podniku pokračoval bez
přerušení. Je jasné, že jak odběratelé, tak i dodavatelé OKD
musí pochopit, že prohlášení
úpadku má svá zákonná pravidla
a omezení. Obnovení obchodních vztahů je však zásadní pro
všechny zúčastněné.
Věřím, že i zaměstnanci OKD
si plně uvědomují složitost situace a zejména fakt, že bez jejich činnosti nelze podnik provozovat. Dovoluji si Vás proto požádat, aby mezi vedením
OKD a zástupci odborových organizací probíhal intenzivní dialog. Jako insolvenční správce se
budu snažit, abych byl celému
procesu maximálně nápomocen, a to v rámci kompetencí stanovených soudem a insolvenčním zákonem.

Vedení OKD řeší úpadkovou
situaci velmi intenzivně
Po středečním jednání mohu sdělit, že vedení společnosti OKD
úpadkovou situaci řeší velmi intenzivně a nadcházející jeden až
dva měsíce budou pro společnost
složitým obdobím, kdy se musí
nově nastavit většina obchodních vztahů. Je bohužel smutnou
realitou insolvenčních procesů,
že vyhlášení úpadku „vyleká“
většinu obchodních partnerů,
jsou zastaveny platby pro dlužníka (OKD), financující instituce zastaví možnost čerpání úvěrových prostředků atd. Nicméně
bylo a každý další den bude činěno mnoho aktivních kroků
k obnovení důvěry ve schopnost
OKD plnit své závazky obchodním partnerům a po jednání pevně věřím, že vedení OKD se tento
úkol podaří. V těchto dnech jsou
činěny zejména kroky, aby odbě-
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Vážení,
v posledních dnech došlo v rámci akciové společnosti OKD k zásadním změnám, které mají a budou mít zásadní vliv na fungování společnosti i její budoucnost. Jak jistě víte, Krajský soud
v Ostravě usnesením č.j. KSOS
25 INS 10525/2016 – A19 ze
dne 9. 5. 2016 zjistil úpadek společnosti OKD a mne, Ing. Lee
Loudu, ustanovil insolvenčním
správcem.

Ing. Lee Louda
insolvenční správce dlužníka OKD, a. s.

Lee Louda odpovídá na některé aktuální otázky
Dovolte mi sdělit
vám několik
informací k postavení
zaměstnanců v rámci
insolvenčního procesu,
a to formou odpovědí
na otázky, které
jsem v rámci jednání
s odborovými předáky
zaznamenal, popřípadě
u kterých mám za to,
že je potřebné je
zodpovědět

Dojde-li k prohlášení úpadku,
soud současně ustanoví insolvenčního správce a následně určí
způsob řešení úpadku – konkurzem nebo reorganizací. O tom
však bude rozhodnuto až po schůzi věřitelů, která je soudem svolána na 10. 8. 2016. Společnost
OKD navrhuje, aby úpadek byl řešen reorganizací.
Co je reorganizace?
V praxi reorganizace znamená, že
dlužník (OKD) provede důkladnou
restrukturalizaci (kontrolu, prověření, vylepšení, změnu…) všech
vnitřních procesů s cílem zvýšit výkonnost společnosti tak, aby byla
zisková, mohla nadále zaměstnávat a platit své zaměstnance a také
plnit všechny své nové závazky.
Zároveň mají být „staré“ pohledávky věřitelů v rámci reorganizačního plánu poměrně uspokojeny v míře, která bude, resp. musí
být pro věřitele výhodnější než
v případě prohlášení konkursu.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Josef Lys

Co znamená úpadek
zaměstnavatele?
Úpadek je stav, který prohlašuje
soud v případě, že zaměstnavatel
je v platební neschopnosti nebo
je předlužen. Zjednodušeně řečeno jde o situaci, kdy zaměstnavatel není schopen plnit své
závazky vůči většímu počtu
věřitelů.

Má úpadek OKD vliv na pracovní poměr?
Pro zaměstnance je klíčové, že zahájení insolvenčního řízení ani
jeho další průběh nemají žádný
bezprostřední důsledek pro jeho
pracovní poměr – ten nadále trvá
a stejně tak i nárok na mzdu a další

plnění, která náležela zaměstnanci před prohlášením úpadku.
Vzhledem k tomu, že zahájené
insolvenční řízení nemá vliv na pracovní poměr, zaměstnanec je povinen nadále pracovat a za svou práci má nárok na mzdu, kterou by měl
zaměstnavatel nadále platit.
Musí zaměstnanec podávat přihlášku pohledávek?
Nemusí, a to budiž zopakováno,
neboť jsem již zaznamenal, že se
mohou množit nabídky od různých agentur na pomoc při uplatnění nároků v insolvenčním řízení. I kdyby měl zaměstnanec nevypořádaný mzdový nárok za ob-

dobí před prohlášením úpadku
(stejně tak i za období po prohlášení úpadku), nemusí podávat přihlášku. Insolvenční zákon výslovně u zaměstnanců s tímto postupem počítá a nároky zaměstnanců
není třeba přihlašovat přihláškou.
Mají mzdové nároky lepší postavení v rámci insolvence?
Ano, pohledávky z pracovněprávních vztahů jsou insolvenčním zákonem (§ 169) zařazeny mezi tzv.
pohledávky postavené na roveň
pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se uspokojují zásadně v plné výši, a to kdykoli
po rozhodnutí o úpadku.

Můžete posílat své dotazy
Pokud budete mít jakékoli dotazy, navrhuji, abyste vaše dotazy
směřovali na odborové předáky, popřípadě na personální
oddělení OKD, kteří mi je budou
v souhrnu obratem předávat.
Vzhledem k počtu zaměstnanců
OKD bych nebyl pravděpodobně
schopen reagovat individuálně
na každý dotaz a považuji za lepší formu, aby došlo k informování
prostřednictvím těchto sdělení
pro všechny zaměstnance (každý

dotaz a odpověď budou zobecněny bez uvedení konkrétního
tazatele).
Děkuji za porozumění, trpělivost
a podporu, kterou OKD v této době
potřebuje. Soudržnost zaměstnanců a vedení OKD považuji
za nezbytný předpoklad pro to,
aby se restrukturalizace společnosti podařila, jakkoli daný proces
nebude bezbolestný.
Ing. Lee Louda
insolvenční správce dlužníka OKD, a. s.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

Zájem o ﬁrmu v insolvenci
Miliardář Pavel Tykač nabídl,
že koupí OKD. Stát se stal
věřitelem těžební společnosti
PRAHA – O černouhelnou společnost OKD projevil zájem ﬁnančník
Pavel Tykač. Stalo se tak na základě nabídky, kterou mu předložily
hornické odbory. Součástí skupiny,
která o doly i pohledávky současných majitelů ﬁrmy usiluje, je kromě
odborů a Tykače ještě podnikatel
René Holeček. Skupina Ad Hoc
Group (AHG), která od února vlastní
majitele OKD, společnost New
World Resources (NWR), zatím
situaci nekomentovala.
Jak informoval mluvčí OKD
Ivo Čelechovský, černouhelná
společnost za minulý měsíc – tedy
za duben – řádně splnila odvody
sociálních a zdravotních dávek
za zaměstnance. Naproti tomu ale
neodvedla tyto dávky, které hradí
zaměstnavatel. V souvislosti se
zahájením insolvenčního řízení
a vyhlášením úpadku se jedná o pohledávku za duben, tedy před vyhlášením tohoto stavu. Po konzultaci

DUBEN 2016

s insolvenčním správcem by tudíž
měla být přihlášena jako jiné z tohoto období.
Nezaplacená část sociálního
pojištění činí 70 milionů korun, což
znamená, že je věřitelem OKD stát.
Ten se podle slov ministra průmyslu Jana Mládka o své pohledávky
u insolvenčního správce přihlásí.
Stát by se tak mohl stát členem
věřitelského výboru, který by se
v případě reorganizace OKD podílel
na řízení ﬁrmy. Do insolvenčního
řízení se už se svými pohledávkami
přihlásilo 50 věřitelů, kteří po OKD
chtějí celkem více než deset miliard
korun.
Svaz průmyslu a dopravy v tomto
týdnu zopakoval, že zaměstnavatelé
garantují poskytnutí pracovních
míst části propuštěných horníků.
Podle prezidenta svazu Jaroslava
Hanáka je podstatnou informací, že
Česko již připravilo žádost o čerpání
prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci. Jak
uvedl, mělo by jít o peníze pro 500
až 8000 propuštěných pracovníků
z OKD.
Zdroj: čtk

Rubání – kombajny
rub. výkon
(t/hl/sm)

4768

746,0

79,467

3,81

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

1768

522,0

37,087

3,02

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

34 088

1350

222,3

21,978

1,59

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

30 801

1162

242,6

22,324

1,60

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-432

28 986

1094

256,1

27,818

1,31

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

Důlní závod 2

23 765

1462

524,7

34,542

2,68

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75

Důlní závod 3

23 603

926

351,4

15,357

2,02

KGE 710 F D01; FAZOS 12/28 POz-MD1

Důlní závod 1

20 252

675

162,1

13,318

1,21

KSW 460 NE K02; FAZOS 15/31 POz-MD

Důlní závod 2

19 275

749

341,2

16,545

2,90

KSW 460 NE C01; FAZOS 15/31 POz-MD

Sztula

Důlní závod 1

18 346

699

287,2

12,848

2,21

KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD

vedoucí úseku

důl

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

ALPEX Wozniak (140708)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

120 392

2.

Koval (401202)

Miarka

Důlní závod 2

45 533

3.

ALPEX Fal (223950)

Olszewski

Důlní závod 1

4.

POLCARBO Zubrzycki (240503)

Gwlina

Důlní závod 1

5.

ALPEX Czaja (40903)

Pielka

Důlní závod 1

6.

POLCARBO Dąbek (364200)

Sedkowski

7.

ALPEX Siwek (063608/1)

Wypych

8.

Szwed (14090)

Kubanek

9.

Špalek (331313/1)

Huspeka

10.

Rzidký (339402)

těžba (t)

tuny / den

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

1.

Pokorný (161104)

2.

Majs (112408)

těžba

Pamánek, Ing. Důlní závod 1
Nevařil

Důlní závod 3

(t)

29 450

1178

727,7

29,384

4,20

RHH 42 K01; DBT 600/1400

14 746

1092

568,9

18,951

3,56

RHH 800 P01; KG 291-5/15

Přípravy – kombajny
Pořadí

Zloději mají smůlu!
KARVINÁ – K pokusům o krádeže
dochází prakticky stále ve všech
lokalitách našeho revíru. V dnešní
nelehké době a v situaci, ve které
se společnost OKD nachází, je tento
jev o to nebezpečnější. Pachatele
pokusů o krádež zjišťujeme v řadách
vlastních zaměstnanců, zaměstnanců dodavatelských ﬁrem i cizích
osob. Krade se vše, co se dá následně zpeněžit: různý materiál, barevné
kovy či uhlí.V poslední době jsme
zaznamenali, že se začíná rozšiřovat
nový jev, a to vyhazování odcizených
věcí z oken koupelen, kanceláří

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

Pořadí

apod. Chci všechny potenciální
nenechavce upozornit na skutečnost, že těmito případy se prioritně
zabývají pracovníci bezpečnostních
společností a současně kritická
místa intenzivně sledují pomocí
kamerových systémů – což dokladují úspěšné záchyty v posledních
dnech. Pracovníkům ostrahy se
daří v rámci možností tyto pokusy
maximálně eliminovat nebo přímo
odhalovat. Při zadržení pak pachatele předávají Policii ČR.

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

důl

čistý výlom/den
(m3/den)

m/d

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Savary (463320/1)

Firla

Důlní závod 2

157,00

6,16

141,91

46,64

MR 340X-Ex SANDVIK C02

2.

POLCARBO Ochman (401371/2P)

Kirchner

Důlní závod 2

154,00

5,70

145,44

46,95

AM-50/132 C04

3.

Herink (340832)

Neuwert

Důlní závod 1

140,00

6,36

144,45

31,96

AM-50/132 D05

4.

WPBK-BIS Wadelski (223903/A, 223952/1)

Borowy

Důlní závod 1

124,00

6,20

149,22

34,39

AM-50 K07

5.

Kolomý (11632/2SP, 11615)

Wdówka

Důlní závod 1

118,00

5,13

112,55

27,09

AM-50 K08

6.

Špička (40711)

Pastucha

Důlní závod 1

113,00

4,71

114,88

26,16

AM-50/132 K02

7.

Vereš (463340/1)

Firla

Důlní závod 2

110,00

4,58

90,30

28,84

MR 340X-Ex SANDVIK C04

8.

Polák (11633/1)

Wdówka

Důlní závod 1

108,00

5,14

97,20

27,15

MR 340X-Ex SANDVIK K01

9.

Ticháček (340833, 339721, 339722)

Poloček

Důlní závod 1

104,00

5,78

125,67

36,88

AM-50/132 D06

10.

THK-ČECHPOL Taran (340852/4, 340832/2, 340832/3)

Durkot

Důlní závod 1

102,00

4,64

104,68

24,08

AM-50 D04

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

Vlastislav Kuruc
specialista ochrany a kontroly OKD

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

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

m/d

typ zařízení

1.

Plaček (0595351)

Gajdzica

Důlní závod 3

105,00

5,12

101,93

34,17

VVH-1R P09, D 1131 HAUSHERR,NOELL P19

2.

ALPEX Szkot (14777/2)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

93,00

4,23

93,42

23,48

VVH-1U K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL K05

3.

WPBK-BIS Kozlowicz (61902)

Polok

Důlní závod 1

79,00

4,39

73,29

24,37

VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR,NOELL K05

4.

ALPEX Zbela (332269)

Palej

Důlní závod 2

78,00

3,25

64,35

15,89

VVH-1R C02, PSU 9000 C01

5.

Wilkus (1455451)

Dobrovolný

Důlní závod 3

75,00

3,75

74,63

24,51

VVH-1RA P01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P23

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

1.

ALPEX Fal

Olszewski

Důlní závod 1

289 225

2788

444,2

45,691

3,17

2.

ALPEX Czaja

Pielka

Důlní závod 1

253 812

2435

408,2

58,522

2,09

3.

ALPEX Wozniak

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

236 178

2889

447,9

48,150

2,37

4.

ALPEX Kražewski

Hildebrand

Důlní závod 2

163 668

1909

636,5

45,352

3,59

5.

POLCARBO Dąbek

Sedkowski

Důlní závod 2

157 412

1702

349,4

41,605

1,74

6.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

121 410

1193

334,4

22,930

2,26
2,94

LEDEN–DUBEN 2016
Rubání – kombajny
Pořadí

Lokalita 9. květen, 19. 5. 2016 ve 14.03 hodin: Operátorka zaznamenala
pomocí kamerového systému čtyři osoby při odcizování neznámého materiálu,
který předtím vyhodily z okna koupelen. Následně byla zjištěna jejich totožnost.
Jednalo se o zaměstnance dodavatelské ﬁrmy. Vedení ﬁrmy okamžitě se všemi
rozvázalo pracovní poměr.

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

7.

Koval

Miarka

Důlní závod 2

110 107

1662

508,6

35,003

8.

POLCARBO Zubrzycki

Gawlina

Důlní závod 1

109 843

1066

205,9

19,733

1,35

9.

ALPEX Siwek

Wypych

Důlní závod 3

105 366

1064

422,3

17,234

2,40

10.

Szwed

Kubanek

Důlní závod 1

93 797

868

208,2

17,722

1,43

kolektiv

vedoucí úseku

důl

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

2.

Pospíchal

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

Drábek

Důlní závod 3

těžba
(t)

tuny / den

61 440

1013

619,3

25,014

3,38

43 271

485

341,5

5,504

2,10

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny

Lokalita ČSA, 19. 5. 2016 ve 14.45 hodin: Pracovníci ostrahy vyrušili na ulici
Jánská dvě osoby při pokusu o odcizení kabelů o celkové váze 210 kg, které
obsahovaly 63 kg čisté mědi v celkové hodnotě 6800 Kč.

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

123,24

31,02

6,38

172,03

35,39

6,47

138,31

45,50

5,64

128,90

34,62

439,00

5,93

105,90

31,25

424,00

4,82

103,11

28,12

Důlní závod 1

372,00

4,28

94,41

23,75

Wdówka

Důlní závod 1

342,00

4,75

92,31

25,32

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

327,00

5,50

122,29

31,11

Důlní závod 1

295,00

3,51

80,41

19,36

měsíční
ražba (m)

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

m/d

1.

Polák

Wdówka

Důlní závod 1

578,00

5,84

2.

WPBK-BIS Wadelski

Borowy

Důlní závod 1

555,00

3.

Savary

Firla

Důlní závod 2

532,00

4.

POL-ALPEX Ślubowski

Palej

Důlní závod 2

496,00

5.

ALPEX Jasiński

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

6.

Kolomý

Wdówka

Důlní závod 1

7.

Špička

Pastucha

8.

Gardoň

9.

Gallik

10.

Valenčík

Poloček

typ zařízení

Přípravy – klasické technologie

FOTO: ostraha OKD

Pořadí

Lokalita Lazy, 24. 5. 2016 v 00.15 hodin: Pracovníci ostrahy vyrušili na odvalu
několik osob, které si připravily k odcizení 110 pytlů s uhlím o celkové váze
5500 kg v hodnotě 9900 Kč.

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

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

1.

Plaček

Gajdzica

Důlní závod 3

383,00

4,88

97,30

33,15

2.

WPBK-BIS Kozlowicz

Polok

Důlní závod 1

290,00

4,14

72,27

23,01

3.

Michálek

Pavelek

Důlní závod 3

285,00

3,86

77,34

21,77

4.

Wilkus

Dobrovolný

Důlní závod 3

274,00

3,52

70,13

24,33

5.

Slíž

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

268,00

2,97

60,33

17,91

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

typ zařízení

Z OKD
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Klíč ke snížení úrazovosti?
Změna osobního přístupu!
STAŘÍČ – Zlatý Permon 2016 v nejprestižnější kategorii hlubinných dolů pro Důlní závod 3 (viz
Horník 18/2016) přinesl zvláštní odměny také pro bezpečáka Zdeňka Potenského a ZIBP
Jindřicha Lettovského. Navrhl je
na ně paskovský ředitel Zděnek
Koval. Předávání se zhostili představitelé OKD Dale R. Ekmark
a Antonín Klimša a odborářský
předák Jan Sábel. Oběma oceněným jsme dali slovo.
Jak se mění BOZP od vašeho
nástupu do revíru?
Zdeněk Potenský:
V dřívějších letech rozhodně nebyla propagace bezpečné práce na takové úrovni, jakou máme
v OKD dnes. Existovaly především plakáty na jednotlivých
šachtách k událostem v BOZP, to
je k úrazům, nesprávnému počínání či špatným pracovním postupům. Teď ta informovanost
prostupuje napříč celým revírem
a taky se v rámci společnosti spustily motivační programy.

Jindřich Lettovský:
Do hornictví jsem nastoupil před
třiceti lety a mohu říci, že celkový přístup k problematice BOZP
se zásadně změnil. Když šlo dříve
o tuny, metry, pracovalo se za každou cenu. Spíše než bezpečnost
se tehdy opomíjela technologická
kázeň. Na prvním místě byly výkony, pak třeba dodávky materiálu. Viděl jsem neosítovaná místa,
nezaložené výlomy... Dnes se dbá

FOTO: Radek Lukša

Chlapi s třicetiletou
praxí z důlního
provozu srovnali
i úroveň přístupu
k BOZP v minulosti
a v současnosti. Máme
lepší informovanost,
dodržují se správné
technologické postupy

Zdeněk Potenský (vlevo) přebíral ocenění od Dala R. Ekmarka a Antonína Klimši.

Jindřicha Lettovského (vlevo) ocenil za paskovské bezpečnostní výsledky Jan Sábel.

v maximální míře jak na samotnou bezpečnost, tak technologii.

ňuji z loňska akci Štramberk, kde
chlapi mohli vidět, co dokáže vybuchující metan a uhelný prach.

mamlasil, je zbytečné opakovat,
oni si to ti chlapi stejně mezi sebou řeknou a roznesou.

Permon už zůstala. Z toho lze vyrozumět, že my, Paskováci, pořád
ještě neházíme ﬂintu do žita.

A co z tohoto považujete na nejdůležitější a proč?
Z. P.:
Myslím, že snad nejlépe fungují
motivační programy pro kolektivy. Je v nich soutěžní duch a hlavně nezanedbatelná ﬁnanční odměna. Společná akce kolektiv stmeluje. Vyříkají se u sklenice problémy a vyčistí se ovzduší. A pak
program Safety, ten také přinesl
do BOZP řadu novinek a vylepšení. Zmínit mohu například reﬂexní prvky, osobní ochranné pomůcky – přilby, boty, indikační technika – a to vše přispívá ke komfortu
zaměstnanců.

Zažili jste zajímavou příhodu
související s BOZP?
Z. P.:
Jestli byly zajímavé, tím si nejsem
stoprocentně jistý, ale za tu dobu
jsem se setkal se spoustou jak
smutných, tak poučných příběhů.
Jmenovat si dovolím třeba případ
paskovského provozního elektrikáře, který se při zapojování kabelu pohonu kombajnu spletl, způsobil zkrat a ošklivě se popálil.
Jako zázrakem přežil, uzdravil se,
vrátil do práce, začal si dávat větší pozor a nakonec vyhrál jednu
z cen za bezpečnost.

Co pro vás osobně znamená
Zlatý Permon 2016?
Z. P.:
Pro mě znamená Permon potvrzení, že systém fungování oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci máme v Důlním závodě 3 dobře nastavený. Je to ocenění pro všechny Paskováky, pro
zaměstnance, kteří k pracovním
činnostem přistupují s větší obezřetností, předvídavostí a také respektem. Změna myšlení v přístupu k osobní bezpečnosti je tím klíčem k nízké úrazovosti.

A jak vnímáte bezpečnostní situaci v DZ 3 nyní?
Z. P.:
Na lidech je logicky vidět nejistota, často při plnění pracovních
úkolů v myšlenkách řeší svou budoucnost. To samozřejmě odvádí pozornost a soustředěnost
na práci.

J. L.:
Za jednu z klíčových věcí v oblasti bezpečnosti práce považuji prevenci. A ta se proti rokům minulým změnila zásadně. Nejvíc oce-

J. L.:
Za ty roky, co pracuji na šachtě,
jich bylo nespočet. Ale konkrétně
si teď opravdu žádnou, co by stála
za to, nevybavuji. Kde kdo co vy-

Vedoucí odboru BOZP

J. L.:
Je to ocenění práce spousty lidí
na našem závodě a bylo by super, kdyby se nám podařilo toto
ocenění získat i potřetí. Jelikož
by Paskovu putovní soška Zlatý

J. L.:
Situace je naléhavá, až kritická, lidé chodí do práce nervózní, ve stresu, masírovaní zprávami z médií. Ale u nás na Paskově
se na bezpečnost práce v žádném
případě nepřestalo myslet! Je stále na prvním místě. Já na postu
ZIPB přispívám mimo jiné pravidelným školením našich úsekových inspektorů práce.
Radek Lukša

Závodní inspektor bezpečnosti práce

Zdeněk Potenský po gymnáziu vystudoval hlubinné dobývání na „báňské“
a nastoupil v roce 1983 na Důl Dukla,
kde působil jako revírník, vedoucí

těžebního úseku a poté provozu rubání.
Vedl i úsek trhacích prací, načež přešel
do odboru BOZP. A jako bezpečák
zamířil po útlumu Dukly na Paskov.

Jindřich Lettovský fáral od roku
1986 na šachtě Rudý říjen
(Heřmanice) ve výklizu, v rubání,
prorážkách, na čelbách, posléze

na ČSM-Jih dělal střelmistra,
na Doubravě hlavního předáka
kombajnové ražby. Paskovským
ZIBP se stal před pěti lety.

Plačkovci zaznamenali letošní rekord – 105 metrů
STAŘÍČ – 77, 100, 101, 105.
Takových metráží letos dosahoval
při ražbě výdušné třídy 059 5351
kolektiv Petra Plačka. A každý
měsíc také přidával další kladívka
na skuru paskovských přípravářů.
Po lednové stavbě kříže a zarážce zahájili Plačkovci svou obvyklou
„jízdu“ s překonáváním stometrové měsíční hranice. „Průměrné postupy se pohybovaly od 4,22 v prvním až po 5,12 metru ve čtvrtém
měsíci. Do konce dubna za nimi zů-

Petr Plaček a Roman Gajdzica (druhý a třetí zprava) při vyhlašování dubnových limiťáků.

Rubáňovou skuru převzal za úsek T3 směnový předák Petr Skošník a zastupující
vedoucí úseku Antonín Skotnica.

Slovo závodního dolu

Ivan Šimek,
závodní Důlního
závodu 3

Vážení spolupracovníci,
v prvé řadě vám musím poděkovat za dosažené výsledky
Důlního závodu 3 v těžbě i ražbách. Vždyť za první čtyři měsíce
letošního roku máme vytěženo
nad plánované úkoly 38 tisíc tun
kvalitního koksovatelného uhlí
a v přípravách vyraženo plus 54
metrů. Květen je další měsíc kdy
chceme dobré výsledky potvrdit.
Na tom všem se podílejí i úseky
vybavování a likvidace vysoce
kvalitní a včasnou přípravou porubů na rozjezd a ostatní úseky,
které zajišťují veškeré zabezpečení pro provozu dolu.
V prvním pololetí nás ještě
čeká rozjezd porubu 112 751
a příprava dalších porubních
kapacit 145 436 a 059 607.
Věřím, že s plánovanými úkoly si
dokážeme poradit i v současné
velmi těžké době, kterou Důlní
závod 3 a celá společnost OKD
prochází.
Český báňský úřad každoročně hodnotí jednotlivé doly
v České republice podle úrovně
bezpečnosti práce a v tomto
hodnocení za loňský rok dopadl
nejlépe právě náš Důlní závod 3.
Cenu Zlatého Permona 2015 zástupcům našeho dolu v minulých
dnech osobně předal předseda
ČBÚ Martin Štemberka. Přesto,
že se podmínky v dole od loňského roku nezměnily, v tom
letošním úrazů přibylo. Často
však způsobených jen nepozorností při chůzi anebo při manipulaci s břemeny. Dodržováním
stanovených zásad bezpečné
práce chráníte zdraví své i zdraví
svých kamarádů. Pochvala v této
oblasti patří zaměstnancům,
kteří podávají návrhy na řešení
zjištěných nedostatků v bezpečnosti práce či preventivně v rámci systému hlášení skoronehod.
S blížícím se letním obdobím
bude v dole přibývat pracovišť
se zhoršenými mikroklimatickými podmínkami a zvýší se
nebezpečí přehřátí organismu.
Dostatkem tekutin, využíváním
poskytovaných iontových nápojů
a dodržováním stanovených
mikroklimatických přestávek
předejdete riziku vzniku těchto
pro zdraví nebezpečných stavů.
Věnujte maximální pozornost
vždy tomu, co děláte. Pracovní
prostředí v dole si vyžaduje
stoprocentní soustředění, předejdete tak zbytečným úrazům.
Zdař Bůh!

metrů,“ popisoval vedoucí provozu
příprav.
Ve čtvrtém měsíci, jak informoval, paskovští čelboví vyrazili 425
metrů. Na technický režim si udělali náskok, celkem za nimi totiž letos
zůstalo 1683 metrů nových důlních
děl (v plánu měli 1629). Přispěly
k tomu v dubnu rovněž dva kolektivy
z úseku P1 Martina Dobrovolného
stoprocentním splněním LV – raziči Zdeňka Szewczyka si připsali
61 metrů na výduchu 2441 a osádky Tomáše Wilkuse pak 75 metrů
na výduchu 145 5451.

FOTO: Radek Lukša

Finišování přípravy
výdušné třídy důležité
paskovské těžební
kapacity se v pátém
měsíci neslo ve znamení
nižších postupů kvůli
špatným geologickým
podmínkám a přechodu
tektonické poruchy

3

stalo 383 metrů. Předpokládáme,
že staničení 450 metrů dosáhnou
v nejbližších dnech a ražba končí,“
informoval vedoucí provozu příprav Důlního závodu 3 Rostislav
Gajdzica.
Jeho bratr Roman, vedoucí úseku P2, doprovázel hlavního předáka Plačka na vyhlašování limitních
výkonů za duben. „Parametry limiťáku kolektiv tentokrát překročil
o šest metrů. Má velmi konsolidované osádky se zkušenými směnovými předáky Milanem Kamasem,
Markem Fajmanem, Daliborem
Mikšaníkem a Michalem Omelkou,“
nechal se slyšet s tím, že ražba
na štrece 059 5351 probíhá s technologií vrtacího vozu VVH 1-R a nakladače Hausherr v proﬁlu SPN 12G
s budováním po 0,8 metru.

Od května ovšem Plačkova mašinérie zpomalila na průměrných
2,79 metru denně. „Geologie je
špatná, vyjeli jsme se zálomové hrany zpod výrubu. Musíme dodržovat
vyšší bezpečnostní opatření, provádět odlehčovací vrty. K tomu se
objevila v raženém díle i tektonika.
Podmínky nás dost brzdí,“ uvedl
hlavní předák.
Na přípravě strategického paskovského porubního bloku 059 607
kromě Plačka zaznamenaly dubnový limitní výkon také spojené osádky hlavních předáků René
Michálka a Víta Mokroše spadající pod úsek P3 Aloise Pavelka. „Při
ražbě výchozího kanálu 509 3607
i ony přeplnily při průměrném postupu 3,47 metru denně své zadání a výsledkem bylo šestašedesát

Radek Lukša

Rubání od „Pospy“ kope bez úrazů
STAŘÍČ – Sice až třetí v objemu
nakopaného uhlí skončili v dubnu
havíři Pavla Pospíchala, avšak
jako jediní rubáňoví v Důlním
závodě 3 splnili limitní výkon. Ten
byl korunovaný skutečností, že
tří kladívek na skuře letos dosud
nedosáhl kromě nich nikdo. Limit
je navíc podtržený další nulou
v kolonce registrovaných úrazů!
Kolektiv hlavního předáka řečeného „Pospa“ z úseku T3 Jiřího
Drábka kope ve stěně 077 782
vybavené klasickou paskovskou technologií – stojkami IHV
a pluhem PL 82. „Jeho dubnová
těžba činila 8721 tun. Odrubané

plochy měli rubači 8003 metrů
čtverečních, přičemž ke splnění
LV by jim stačilo jen 7129,6 m²,“
sdělil Jiří Pokorný, vedoucí provozu
rubání DZ 3.
„Pospu“ každopádně ve čtvrtém
měsíci v těžbě přeskočili horníci
Martina Majse z úseku T1 Libora
Nevařila. Ti v novém sekcovém
porubu 112 408 nakopali 14 746
tun. A vůbec nejlépe se dařilo
dodavatelům z Alpexu s hlavním
předákem Januszem Siwkem
a vedoucím provozu Dariuszem
Hetmanem v kombajnovém porubu 063 608/1 s 23 603 tunami
uzi
uhlí.

4

Z OKD / Za branami OKD

číslo 20 | ročník 46

OSTRAVA – Společnost OKD, a.s.,
(dále jen OKD) z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vyzvala pojišťovnu Kooperativa,
aby v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
za pracovní úrazy a nemoci z povolání převzala jimi původně spravovanou agendu odškodňování
pracovních úrazů.
Nově tak pojišťovna Kooperativa napřímo převezme tuto
agendu k přímým platbám náhrady škod na zdraví jejich stávajících
i bývalých zaměstnanců. Dojde
tak i ke změně v minulosti nastavených a oboustranně odsouhlasených pravidel, kdy společnost
OKD vyplácela prvotní odškodnění a renty napřímo ze svých provozních prostředků a následně je
prostřednictvím refundací žádala
po smluvní pojišťovně.

Sociální centrum je na bývalé šachtě Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Sociální centrum DIAMO
pomůže řešit krizi v OKD
Na vyplácení nových vládou
schválených příspěvků jsou
na Jeremenku přizpůsobeni
a taky připraveni. Dokonce
chtějí zvýšit počet pracovnic,
které se budou věnovat
propuštěným
OSTRAVA – Na desítky denně počítá
sedm referentek sociálního centra
na ostravské šachtě Jeremenko
klienty z řad vysloužilých havířů.
Speciální pracoviště administrující
a vyplácející dříve schválené dávky
provozuje v odštěpném závodě
ODRA státní podnik DIAMO, který
v souvislosti s krizí v OKD hlásí, že
pomůže při jejím zvládání!

zmírnit nežádoucí sociální dopady
vyplývající ze ztráty zaměstnání.
Vláda ho už schválila s tím, že
vyplácením pověřila právě DIAMO,“
vysvětluje Jana Dronská, mediální
zástupkyně s. p. DIAMO.
Sociální centrum původně fungovalo pod hlavičkou OKD na Dole
Barbora v karvinské části revíru.
Jeho přestěhování na Jeremenko
souvisí s přechodem celé agendy
pod DIAMO v roce 2004. „Tehdy
jsme vypláceli okolo šesti tisíc rent,
pětatřiceti tisíc deputátů, tří tisíc
zvláštních příspěvků. V současné
době máme přibližně dvě tisícovky
rentistů, patnáct tisícovek příjemců
deputátů a pět stovek příjemců ZPH.
Zabýváme se i dalšími náležitostmi,

Informace o změně způsobu odškodňování pracovních úrazů
zaměstnanců OKD, a.s.
(převzato z oﬁciálních stránek pojišťovny Kooperativa, www.koop.cz)

1. Prvotní odškodnění za nově
vzniklé pracovní úrazy

„Před lety šla na uvedené příspěvky více než
miliarda korun ročně. Objem těchto peněz ale
klesá s tím, jak postupně zanikají nároky. Nyní
posíláme na účty bývalým horníkům téměř půl
miliardy korun ročně,“ říká Josef Havelka.
„Jsme na to připraveni, máme potřebné zkušenosti i zázemí. Funguje
zde centrum, které řeší záležitosti
tisícovek bývalých horníků či jejich
vdov a ročně vyplácí stovky milionů
korun. Nebude tedy zapotřebí
vytvářet nové organizační struktury,
neznamená to pro nás nic mimořádného,“ vzkazuje Tomáš Rychtařík,
ředitel DIAMO, s. p.
„Příspěvek pro propuštěné
pracovníky ze šachet a podmínky
vyplácení připravilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu jako jedno
z dalších opatření, které může

V postupech při uplatňování nároků u nových pracovních úrazů nebo přiznaných nemocí z povolání, jako je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti, bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a věcné škody, popř. nároků
pozůstalých na jednorázové odškodnění, náklady pohřbu, se nic
nemění. Tyto nároky musí být
zaměstnancem uplatněny u zaměstnavatele, tedy OKD, který společně s hlášením pojistné
události bude kompletní doklady
zasílat dohodnutým způsobem
naší pojišťovně k poskytnutí pojistného plnění.
Obdobné pravidlo platí také
u nově vzniklých nároků na výplatu renty, kdy je nutno nejdříve, aby poškozený zaměstnanec
uplatnil tento nárok u svého zaměstnavatele OKD, který veškeré příslušné doklady neprodleně předá dohodnutým způsobem
pojišťovně.

doklady, žádostmi, potvrzeními,“
uvádí Josef Havelka, ředitel o. z.
ODRA. Sem chodívá nejvíce
bývalých havířů od ledna do března
v souvislosti s deputáty – denně až
stovky lidí.
„Se zahájením vyplácení nových
příspěvků předpokládáme navýšení
stavu na našem pracovišti o jednu
či dvě referentky. Záviset to bude
na množství propuštěných z OKD
a rozložení jejich odchodů z těžební
společnosti v čase,“ doplňují v sociálním centru.
Radek Lukša

Renty, deputáty, příspěvky
Sociální centrum na Jeremenku
řeší tři druhy dávek. Renty vyplácené měsíčně jako dorovnání
do průměrného platu horníka
v době vzniku nároku. Deputáty –
v penězích namísto dřívějšího uhlí

– vyplácené jednou ročně (přibližně třetina jde hornickým vdovám).
A zvláštní příspěvky horníkům opět
měsíčně ve výši 1500 až 1900 Kč
(na podobném principu staví nově
schválená podpora).

2. Vyplácení stávajících rent
za pracovní úrazy a nemoci
z povolání

ILUSTRČNÍ FOTO: Archiv OKD

FOTO: DIAMO, s. p.

Změna způsobu odškodňování
pracovních úrazů, zejména
výplaty rent zaměstnanců OKD

S ohledem na rozsah této agendy bylo oboustranně dohodnuto,
že předávání proběhne v několika
etapách:
I. etapa předávání agendy
uznaných a vyplácených rent
z dolů ČSM a DUKLA
V I. etapě budou ke dni 1. 6.
2016 předány již přiznané a průběžně vyplácené renty poškozených zaměstnanců z dolů ČSM
a Dukla. Rentu za měsíc duben
2016 vyplatí ještě zaměstnavatel
OKD a rentu za měsíc květen 2016
již bude poškozenému hradit napřímo naše pojišťovna.
UPOZORŇUJEME, že pojišťovna nemá jednotný výplatní
termín jako OKD. Renty vyplácíme vždy do 15 dnů od doložení
všech dokladů nezbytných k výpočtu renty. Jakmile budete mít
doklady k dispozici, zašlete je bezodkladně na níže uvedenou korespondenční adresu.
V zájmu plynulého předání této
agendy je potřeba, aby poškozený zaměstnanec pobírající rentu
u dolů ČSM a DUKLA postupoval následovně:
 doklady prokazující nárok
na výplatu renty za měsíc
květen 2016 (potvrzení z úřadu
práce, výdělky atd.) zasílal již
přímo naší pojišťovně na korespondenční adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
VIG, P.O. BOX 50
664 42 Modřice

 doklady může také předat
osobně na kterékoli pobočce
naší pojišťovny
 zasílané nebo předávané doklady MUSÍ BÝT VŽDY označeny číslem pojistné události
(renty), tento údaj zabezpečí
jejich přesnou identifikaci
a rychlé zpracování
 poškození zaměstnanci obdrží
číslo své pojistné události
písemně od OKD, a to včetně
informací o dalším postupu
 pokud však doklad nebude obsahovat číslo pojistné události
(renty), může dojít k prodlevě
ve výplatě renty
 s případnými dotazy je možné
se obracet na naši infolinku:
841 105 105 nebo lze dotaz
zaslat na e-mailovou adresu:
kcentrum125@koop.cz
 závěrem však chceme připomenout, že pracoviště
Centra pojištění odpovědnosti
za pracovní úrazy není místem pro předávání dokladů
k rentě, k tomu slouží naše
výše uvedená korespondenční
adresa nebo případně přepážková pracoviště Kooperativy
v regionech.
Poškození z dolů ČSM
a DUKLA, kteří měli podepsané daňové prohlášení k dani
z příjmů a budou mít zájem
o uplatnění slev na dani z příjmu
i u nového plátce, tedy u naší
pojišťovny, mají možnost tak

učinit osobně ve dnech
1. 6.–30. 6. 2016 na pracovišti
Centra pojištění odpovědnosti
za pracovní úrazy v budově
Ostravia (vedle Domu energetiky), na ulici 28. října 150
v Ostravě, 1. patro nad recepcí, kancelář č. 101, a to v níže
uvedené provozní době:
Pondělí 7.00 – 11.00 13.00 – 14.30
Středa
13.00 – 16.00
Čtvrtek 7.00 – 11.00 13.00 – 14.30
Pro uplatnění slev na dani je
nutné doložit originály potvrzení o pobírání důchodu (z OSSZ,
ústřižek z pošty) a popř. potvrzení
o studiu dětí, pokud na ně budete
uplatňovat daňové zvýhodnění.
V těchto stanovených dnech
a hodinách mohou poškození vybraných dolů rovněž s našimi zaměstnanci konzultovat případné
další dotazy směřující k zajištění
plynulého předání výplaty rent.
II. etapa předávání agendy
uznaných a vyplácených rent
z ostatních dolů OKD
V tuto chvíli probíhají další jednání o změně způsobu odškodňování pracovních úrazů, zejména výplaty rent, i u ostatních dolů
OKD. O termínech dalších etap
předání agendy ze zbývajících
dolů OKD budete aktuálně informováni na webových stránkách
pojišťovny Kooperativa.

Šéf NWR dal k dispozici funkci
výkonného předsedy představenstva
AMSTERODAM/PRAHA – Generální
ředitel společnosti New World
Resources (NWR) Gareth Penny (53)
nabídl ke konci tohoto měsíce svou
rezignaci na funkci výkonného předsedy představenstva. Své funkce
nabídli i další tři členové představenstva: Alyson Warhurstová,
Bessel Kok a Ian Ashby.
Jihoafričan Penny funkci výkonného předsedy NWR, která je
majitelem OKD, zastával od října
2012. Jeho povinnosti převezme
k poslednímu květnu Boudewijn

Wentink, který rovněž zůstane
výkonným ředitelem NWR. Obdobně
Barry Rourke bude nadále vykonávat
funkci nevýkonného ředitele NWR.
Společnost NWR již v únoru deﬁnitivně opustil podnikatel Zděněk
Bakala. Skupina CERCL, která byla
do té doby většinovým akcionářem
ﬁrmy a která Bakalovi z poloviny
patří, se rozhodla z uhelné společnosti odejít. Novým vlastníkem se
stala skupina Ad Hoc Group (AHG),
která sdružuje tři britské investiční
společnosti.
Zdroj: čtk
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Výherci soutěže o volné vstupenky na Beerfest.
Správná odpověď je označena zeleně.
Kolik stojí jednodenní vstupné
na místě?
a) 200 Kč
b) 240 Kč
c) 900 Kč

Který pivovar na Beerfestu
nebude chybět?
a) Hrabčák
b) Krabčák
c) Brabčák

Vylosovaní výherci:
Šárka Lichoňová z Ostravy
Libor Macháček ze Staříče
Jaroslav Němec ze Závady
Taťána Uherková z Karviné

Vylosovaní výherci pro převzetí vstupenek kontaktujte
Renatu Pavlíkovou, tel.: 737 043 230.

3URWRĤHY\MVWHVUGFHPKLVWRULHQDď¯XQLYHU]LW\
Zábavný program pro celou rodinu, grilování
s vedením univerzity a jako dárek Karta absolventa
plná výhod pro vás zdarma!

21/19-VII/16

Kolik pivních značek budete moci
na Beerfestu vyzkoušet?
a) 50
b) 100
c) 150

5HJLVWUDFHQDDNFLQXWQ£9¯FHQDDOXPQLYVEF]
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Brygada przodkowa Ochmana przygotowała
wysokiej jakości trasę do przenoszenia technologii

STONAWA – Bardzo przyzwoite wyniki, średnio 5,7 metrów dziennie, osiągnął zespół
głównego przodowego Janusza
Ochmana z odcinka Polcarbo
1 kierownika Milana Kirchnera
wykonując trasę do przenoszenia sekcji z wyeksploatowanego wyrobiska 401 311. Po wyrównaniu różnicy między spągiem ściany a dolnym miejscem
zwrotnym, miejsce to przejmą
górnicy z brygady wyposażenia i
likwidacji, którzy zajmą się przenoszeniem technologii o cztery
bloki wyżej.
Górnicy tego samego wykonawcy w czele z głównym przodowym Grzegorzem Dąbkiem z
odcinka Krysztofa Sędkowskiego
zakończyli wydobycie w ostatnich dniach marca. „Przodek obłożyli i zabezpieczyli suﬁt z wyprzedzeniem tak umiejętnie, że
nie mamy do czynienia z problemami typowymi dla górnictwa,"
powiedział kierownik odcinka

FOTO: Radek Lukša

Technologia POP 2010
ze ściany wykopanej
przez brygadę Polcarbo
znajdzie ponownie
zastosowanie w
południowym
ruchu górniczym
stonawskiej kopalni,
jej przeniesieniem do
wyrobiska 401 301
zajmie się ﬁrma
zewnętrzna Alpex

Janusz Ochman (z lewej), Petr Pavera i Milan Kirchner.

"Rozszerzaliśmy trasę na szerokość czterech i pół
metra. Będziemy stopniowo przybierać tyle spągu,
aby wyrównać różnicę ponad dwóch metrów między
ścianą a dolnym martwym punktem,” wyjaśnia
Milan Kirchner.
dodając, że załodze Ochmana
przydzielono do drążenia odcinka 401 371/2P kombajn AM 50,
który jest zwrotniejszy i ma wyższą lafetę.
Pod kierunkiem przodowych
zmianowych Wiesława Stańka,
Roberta
Domalewskiego,
Waldemara
Barchańskiego,
Leszka Poloka i Michała Mrózka
udało się poszerzyć trasę do wycofania technologii osiągając wydajność w przeliczeniu nawet
41,85 centymetrów na człowieka

i zmianę. „Poszliśmy od wylotu z
401 351 od pierwszej sekcji w dół
aż do 117 sekcji z rzędu. W sumie
wyszło 204 metrów z budowaniem zabezpieczenia co pół metra,” powiedział Kirchner.
Na
początku
wyrobiska 401 331 zespół Roberta
Daszkiewicza, ponownie z sekcji Polcarbo, przybierał spąg posługując się ładowarką Hausherr.
„Kiedy dotarł do dolnego martwego punktu przodka 401 311,
który dokończy prawie że pod

stropem, okazało się, że między opancerzeniem ściany i spągiem na początku jest różnica
dochodząca do 2,2 m. Ochman
musi wycofać kombajn do piętnastej sekcji, wykonać tak samo
przybierkę spągu i zbrojenie TH
nadstawić protezami,” wyjaśnia
kierownik.
Dodaje, że brygada Ochmana,
która składa się z czterdziestu
czterech górników i pięciu techników, pracuje w południowej
części ZG 2 osiągając bardzo dobre wyniki. „Jest to długoterminowo stabilny zespół wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników robót przygotowawczych.
Dodatkowo w tej trudnej dla górnictwa sytuacji ich główny przodowy stara się utrzymać ich razem. Po zakończeniu wszystkich
zadań w trasie przeznaczonej do
wycofania technologii prawdopodobnie zostanie im zlecone
wykonanie przekopu. To są zadania, w których Ochmanowcy należą do najlepszych,” powiedział
Kirchner.
Zadanie wyposażenia wyrobiska 401 311 – w sekcje BUC
26/55, kombajn SL500, przenośnik ścianowy PF 6 i przenośnik
zbiorczy PM 4 - zlecono zespołowi CZ Bastav kierowanemu przez
Miroslava Pavana i własnemu zespołowi wyposażania i likwidacji dowodzonemu przez Jána
Mračnę. Już przygotowują warunki do bezpośredniego przeniesienia technologii do nowego
wyrobiska 401 301. Tutaj będą
fedrować górnicy Krzysztofa
Krażewskiego z odcinka Artura
Hildebranda ze spółki Alpex.

Wyniki limitowe ﬁrm zewnętrznych
brygady ścianowe z 37 podjętych
KARWINA – Osiąganie wyników limiprób wypełniły warunki konkursu w 18
towych ma znaczącą rolę w realizacji
przypadkach, to prawie że pięćdziesiąt
zadań produkcyjnych i w zwiększaniu
procent. Czternaście limitów miało
wydajności. O osiągnięcie lepszych
wartość drugiego stopnia, co oznacza,
wyników, niż ustalono w uzgodnionych
że warunki zostały przekroczone o
trybach technicznych o co najmniej
10 lub więcej procent. Dwanaście
5 lub 10 procent, miesiąc co miesiąc
zewnętrznych brygad robót przygotostarają się dziesiątki brygad ścianowawczych walczyło o wynik limitowy
wych i robót przygotowawczych, w
62 razy. W 37 wypadkach udało im się
tym również dostawcy. Wypracowanie
wypełnić swój zamiar (w 29 przypadwarunków wyniku limitowego nie jest
kach był to wynik limitowy 2. stopnia).
łatwe. Potwierdzają to, między innymi,
Podjęte przez siebie wyzwania wypełzeszłoroczne statystyki Zakładu
nili więc w prawie że 60 procentach.
Górniczego Nr 1.
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odniosły sukces w 433
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Połowa
wypadkach, z kolei robót
obót
uda
przypadła w uudziale zespołowi
przygotowawczych aż 107
głównego przodowego Marka Fala ze
razy. Wśród brygad ścianowych najspółki Alpex.
więcej wyników limitowych (8) udało
Górnicy robót przygotowawczych w
się wypracować brygadzie głównego
trakcie bieżącego roku podjęli się dwuprzodowego Witolda Wozniaka z ﬁrmy
dziestu prób, odnosząc sukces w dziezewnętrznej Alpex, wśród brygad robót
więciu przypadkach. Stuprocentowy
przygotowawczych największe sukcesy
sukces odniósł zespół głównego
odnosił zespół głównego przodowego
przodowego Damiana Szkota, również
Vladimíra Slíža (9).
ze spółki Alpex. Tryb techniczny w każA jak w ubiegłym roku udało się
dym z miesięcy przekroczył o ponad
wypracowywać wyniki limitowe
10 procent. Gratulujemy.
ﬁrmom zewnętrznym? Ich cztery
syl
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Radek Lukša
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PROGRAM OLYMPIC ČECHOMOR DIVOKEJ BILL

MŇÁGA A ŽĎORP WOHNOUT KALI DARA ROLINS FILIP M.

MEMOARY O5 & RADEČEK CM GRAJCAR PINK ANGELS MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
HOUSE MADNESS ZVLÁŠTNÍ ZÓNY DJ ROBERT BURIAN DJ RICO DJ JOHN CULTER
DOPROVODNÝ PROGRAM TRADIČNÍ PIVNÍ SOUTĚŽE O CENY
ZÁBAVA PRO DĚTI (TRAMPOLÍNY, SKÁKACÍ HRADY)

JEDNODENNÍ VSTUPNÉ 200 Kč V PŘEDPRODEJI, NA MÍSTĚ 240 Kč DVOUDENNÍ VSTUPNÉ 400 Kč
JEDNODENNÍ VIP VSTUPNÉ 900 Kč DĚTI DO 140 cm ZDARMA DĚTI NAD 140 cm DO 18 LET 100 Kč
JEDNODENNÍ VSTUPNÉ ZTP A ZTP/P 30 Kč VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI www.ticket-art.cz
POŘADATEL AKCE Central Promotion Group s.r.o.
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zaměstnanců. Zajímavá bude stará
a nová kolonie jámy Louis s ﬁnskými
domky známá dnes pod názvem
Jeremenko. Cíl máme ve zcela
unikátní prvorepublikové Jubilejní
kolonii v katastru Hrabůvky, která by
vydala na samostatnou prohlídku.
Všude se účastníci dozvědí, jak se
zde rodinám žilo a čím se místní lidé
bavili, jaké tady bylo dětství,“ zval
průvodce Martin Sliž.
Cykloprohlídka startuje v neděli 29. května u stanice tramvají
Mariánské náměstí (ve směru
na Porubu) hned ve dvou termínech,
a to v 10 a posléze ve 14 hodin. uzi

Bonsaj znamená v překladu miniaturní strom pěstovaný v misce.

Vzpomínáme
„Dopracovaly Tvé pilné ruce,
dotlouklo náhle tvé předobré
srdce. Prázdný je domov, smutno
je v něm. Chybíš nám, lásko,
chybíš nám všem. Ty krásné
chvíle s Tebou prožité, zůstanou
nám v srdci zaryté.“
Dne 31. 5. 2016 vzpomeneme1.smutné výročí úmrtí,
kdy nás náhle bez slůvka rozloučení opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a bratr pan Milan Koziel z OrlovéPoruby. Dlouholetý zaměstnanec Dolu Darkov, kde
pracoval jako důlní zámečník. Zároveň dne 12. 6. 2016
vzpomeneme jeho nedožité 68. narozeniny. Děkuji
všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. S láskou a úctou vzpomínají – manželka Zdeňka, syn Milan,
dcera Monika s rodinami a sestra Majka s rodinou.

PRŽNO – Nájezdníci si říkají členové
klubu motorkářů Beskyd´s Raiders
a společné výlety podle toho nazvali Nájezdy. A jeden z květnových vedl do zařízení pro hendikepované Nový domov v Pržně, kde
byli velmi netrpělivě očekáváni.
„Pro klienty je náš příjezd po vánočních svátcích jednoznačně největší událostí roku. Udělali jsme
jim takto obrovskou radost už potřetí,“ vysvětloval závodní inspektor bezpečnosti práce Důlního závodu 3 Jindřich Lettovský přezdívaný Blinkr. Ten přijel na Yamaze
Drag Star 750 s batůžkem (rozuměj partnerkou) Bóďou a ujal
se moderování zábavného dne.
Na programu měli soutěže: házení
na koš, přetahování lanem, diskotéku, opékání buřtů a popíjení nealko piva a pro hendikepované absolutní vrchol v podobě projížděk
na motocyklu.

Jindřich „Blinkr“ Lettovský moderoval i soutěž v přetahování
lanem.
Nechyběl vedoucí úseku centrální dopravy DZ 3 Jindřich
Foltýn řečený FoFo, který se
po odstavení Yamahy XVS 1100
staral s batůžkem Petrou o jídlo pro Nájezdníky, klienty a per-

Beskydští Nájezdníci se kamarádí s hendikepovanými
třetím rokem.

sonál Nového domova. S necelou třicítkou členů Beskyd´s
Riders a jejich přátel dorazil paskovský elektrikář slaboproudař
Vladimír Pryček, jenž akci pojmenovanou Den bez hendikepu fo-

til. „Jejím smyslem je udělat těmto lidem jejich život lepší a šťastnější. Alespoň na chvilku,“ nechali se slyšet účastníci netradičního
Nájezdu patřící k zaměstnancům
OKD.
uzi

Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 20
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)

8, 11
5, 8, 10, 12, 13,
513

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

4/20-X/16

DOUBRAVA − Už čtvrtý ročník
výstavy bonsají nabídne Národní
dům v hornické Doubravě poslední
sobotu v květnu od 10 do 16
hodin. Dorazit by měli minimálně čtyři vystavovatelé a všichni
návštěvníci budou moci obdivovat
kolem třicítky vzácných exponátů.
„Samozřejmostí je volba a následné vyhodnocení nejkrásnější
bonsaje. Každý návštěvník obdrží
hlasovací lístky a zvolí podle svého uvážení tu nejhezčí. Vstup
na výstavu je zdarma a všechny
srdečně zveme,“ podotkla Šárka
Hugáňová z doubravského obecního úřadu.
aja

FOTO: Adam Januszek

BONSAJE V HLAVNÍ ROLI

Beskyd´s Riders
připravili pro klienty
Nového domova v Pržně
odpolední program se
soutěžemi, hudbou,
tancem i svezením
na svých strojích

20/20-X/16

OSTRAVA – Nikoliv tentokrát pro
pěší, nýbrž pro cyklisty přichystal
ostravský informační servis komentovanou prohlídku zaměřenou
opět na havířskou minulost města.
Uskuteční se poslední květnovou
neděli a povede místy starých
hornických kolonií!
„Začneme v Mariánských
Horách, kde je místní, nejzachovalejší, nazývaná U koule. Byla
podobně jako další zdejší kolonie
vybudována zejména pro horníky
jámy Ignát. Poté se přesuneme
do Vítkovic, kde se seznámíme také
s historií ubytování železárenských

Motorkáři ze šachty přijeli
opět pobavit hendikepované
FOTO: Vladimír Pryček

HORNICKÝMI KOLONIEMI
NA KOLE A S PRŮVODCEM

26/20-X/16

6

Nadace

OKD

26. května 2016 číslo 20 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

Závod má velkou
popularitu a navíc
také tradici spojenou
s těžbou uhlí v západní
části našeho revíru,
proto se musí zachovat
do budoucna,
shodli se paskovský
elektroúdržbář
s bývalým zámečníkem
a odborářem

FOTO: Radek Lukša

ší, pohodovější. Vždyť účast běžců ve všech kategoriích vysoce
přesahuje dvě tisícovky. Jen dětí
jsme v minulém roce registrovali okolo tisícovky,“ pokračoval
Nejezchleba. Na letošní ročník
chtějí organizátoři zahájit registraci na přelomu června a července. Podle Nejezchleby je zapotřebí sledovat internetovou stránku
(www.atletikafm.cz/hornicka-desitka) se všemi podrobnostmi. H10 totiž platí za tak oblíbenou, že kdo si nepospíší, má smůlu. Vloni byla vyprodaná šest týdnů předem.
Na trať hlavního závodu se
ostatně v posledních letech nedoFRÝDEK-MÍSTEK – Největší běžecstal ani paskovský elektroúdržbář
ký podnik na severní Moravě
těžních strojů Zdeněk Martinák,
a ve Slezsku nezanikl! Hornická
Partnerem oblíbeného běžeckého podniku je opět těžařská nadace.
sám člen TJ Slezan s kvaliﬁkadesítka (H10) se navzdory loňcí rozhodčího, startéra, trenéi H10, kterou Český atletický svaz
vodu, jenž se postupem času změským chmurným vizím uskura. „Maximálně jsem zvládl jedv pěti posledních letech pokaždé
nil z akce pro nadšence běhající
teční ve Frýdku-Místku letos již
no kolo. A to jen když jsem povězařadil do desítky nejlepších tumezi šachtami Paskov a Staříč až
po jedenatřicáté. Opět za podřil kolegy z oddílu a dobrovolníky,
zemských atletických závodů.
na skutečně masovou záležitost,“
pory Nadace OKD, opět v čele
aby na chvilku vzali povinnos„Spontánní reakce běžců i fanechal se slyšet někdejší paskovs Josefem Nejezchlebou.
ti za mne,“ vysvětloval s tím, že
noušků mne překvapila a donuský důlní zámečník a odborářský
„Na podzim jsem po jubilejním
k H10 ve frýdecko-místeckém
tila mě přehodnotit moje rozpředák Nejezchleba. Jeho slova
třicátém ročníku veřejně prohláprostředí patří od samých
hodnutí. Byla by obrovsi bohužel tehdy vyložila spousta
sil, že končím. Že už nemám sil
začátků
ská škoda, kdyby H10
lidí tak, že deﬁnitivně odzvonilo
stát v čele organizačního týmu zázačátk a podílí se
především
na jeskončila. Na jednápře
átechnickém
ní výboru atleticjím
zabezpečování.
kého oddílu TJ
z
O jednom mají
Slezan Frýdeki v současné, pro
-Místek,
kde
Zájemc
OKD a zejméjsem
předseio
v kalen H10 by si m
na západní část
dou, jsme se naěli
dáři za
trh
první li
revíru
s Důlním
konec rozhodli,
r
stopad nout
o
závodem
3, těžké
že bude jedenazá
v
o
u
sobotu
.
době
třicáté pokračová-dob Nejezchleba
s Martinákem
jasní i se mnou. Zapojí
M
pojí
no. „Ho
„Hornická desítka
se více lidí a mé obrovské
rovské
je tradice. Díky havířům tento
zatížení se, doufám, dost zmenběh vznikl a přetrval do dneška.
ší,“ líčil Nejezchleba.
Kdyby tady už nezůstaly šachty
Ve svém regionálním prograani horníci, musíme zachovat alemu podpořila H10 i těžařská naspoň závod s jejich jménem. Jako
dace. „Stalo se tak podruhé. Zase
vzpomínku na hornické časy nanám to pomůže zkvalitnit zázešeho regionu,“ vzkázali.
mí a zabezpečení pro závodníky. Udělat jim celý den klidnějRadek Lukša
Hornická 10 je pro všechny; dětí a mládeže vloni běžela tisícovka.

5. 11.

FOTO: DC ADRA Havířov

Hornická desítka potvrzena,
opět pomůže i Nadace OKD
Tandem hendikepovaných s dobrovolníky se konal už popáté.

TANDEM HENDIKEPOVANÝCH
S DOBROVOLNÍKY UŽ POPÁTÉ
HAVÍŘOV – Další a další pokračování nemají jen úspěšné ﬁlmové
či televizní série. Takové putování
hendikepovaných z havířovského
Help Klubu a SPMP s dobrovolníky
z humanitární organizace ADRA se
letos konalo už popáté. I obsazení
klíčových rolí zůstalo – Nadace
OKD jako poskytovatel minigrantu
a Michael Kálmán coby patron
projektu.
„Tyto společné výlety sledují
tři cíle – děti, respektive klienti,
se cíti svobodněji, protože se
na víkend stejně jako jejich zdraví
vrstevníci dostanou od rodičů.
Rodiče si naopak od dětí a péče
jim nonstop věnované odpočinou
a dobrovolníci touto cestou relaxují
od svých starostí a ještě pomáhají
druhým,“ uvedla šéfka havířovského
dobrovolnického centra ADRA Jana
Žoričová.
Sedm dobrovolníků včetně
Kálmána tentokrát jelo s pěti
členy SPMP a čtyřmi z Help Klubu

ve věku osmnácti až pětadvaceti
let na Hanou. „Viděli jsme město
Šternberk včetně zámku, navštívili
Loštice i s tvarůžkovým muzeem
a pořídili si tyto dobroty i domů.
Také jsme prošli část zoo na Svatém
Kopečku a před návratem stihli
zastávku v Olomouci s orlojem i muzeem starých aut. Vše s úsměvem
a dobrou náladou zúčastněných,
kteří se těší na další rok,“ popisoval
Kálmán.
Hendikepovaní se pobavili bez
ohledu na vozíčky či postižení jako
normální teenageři či mladí lidé.
V programu měli i diskotéku s pyžamovou párty přímo v hotelu, kde
jim vyšli maximálně vstříc. „Tandem,
jak tyto víkendové akce nazýváme,
je vlastně jakýsi nadstandard naší
dobrovolnické služby, protože Majkl
Kálmán s dalšími srdcaři-dobrovolníky se klientům věnují nonstop
celý víkend. Hendikepovaní si to
úplně jinak užívají,“ poznamenala
Žoričová.
uzi

Májové odpoledne podpořené těžařskou nadací
Centrum hornické obce
se v sobotu 21. května
rozeznělo „V rytmu
orchestrů a dalších
překvapení“. Přesně tak
se totiž jmenovala akce
pořádaná spolkem
NAŠE DOUBRAVA

FOTO: Adam Januszek

DOUBRAVA – Jestliže cílem organizátorů bylo zvýšit zájem stávajících obyvatel o kulturní život
v obci a dát širokému okolí najevo, že Doubrava nežije pouze
hornickou činností, pak se to podařilo dokonale. Během odpoledne a večera se na pódiu vystřídala celá řada účinkujících a všichni
do jednoho sklidili velký aplaus.
„Jednoznačně to byla povedená akce, která byla první tohoto druhu. Dospělí i návštěvníci z řad dětí si mohli vybrat z široké škály nabídky muziky, ale
i občerstvení. Jen se zaprášilo
například po čokoládovém fondue. Famózní byl závěr programu, který obstaral swing v podání GOSO, tedy Gangster of Swing
Orchestra. Starší generace určitě

Program krátce po druhé hodině odpolední zahajoval Orchestr
M. Band ze ZUŠ Orlová, který má ve svém názvu i důležitý
podtitul „šance dělat hudbu společně“. „Je to z toho důvodu, že
v orchestru hrají naši žáci současní i bývalí, jejich rodiče i pedagogové naší školy. Hudební těleso vzniklo v roce 2014,“ přiblížil Marcel Pastirčák, který pro
M. Band komponuje, připravuje
notový materiál a orchestr zároveň vede. „Už jen nástrojové obsazení je tak netradiční, že pro
toto uskupení nelze zakoupit jakýkoli notový materiál a je třeba
aranžmá skladeb vytvářet přesně na míru pro toto uskupení,“
doplnil.
Adam Januszek

Účastníci navštívili také tvarůžkové muzeum v Lošticích.

Osobní zapojení patrona
Dělníka centrálního odtěžení
Důlního závodu 1 Darkov není
třeba na stránce Nadace OKD
nijak zvlášť představovat. Michael
Kálmán je jeden z nejaktivnějších, služebně nejstarších,

nejzapálenějších Srdcařů. Působí
v organizaci ADRA jako kamarád
hendikepovaných dětí i společník
osamělých seniorů již sedmým rokem. Tandemu se účastnil popáté
jako „vedoucí zájezdu“.

Orchestr M Band v akci na doubravském náměstí.

Akce se konala
za podpory Nadace
OKD, kterou
na místě zastupovala
administrátorka
programů Zuzana
Balická.

ocenila i vystoupení karvinské
Malé černé hudby. Potěšili jsme
opravdu každého,“ tvrdila spokojená předsedkyně pořádajícího spolku NAŠE DOUBRAVA
Jiřina Ferenčíková. Akce se konala za podpory Nadace OKD,
kterou na místě zastupovala administrátorka programů Zuzana
Balická. Všichni účinkující, kteří přislíbili účast, dorazili a počasí všem přálo.

Kdo se v Doubravě představil?
 Orchestr M. Band ze ZUŠ
Orlová
 Taneční skupina DDM Orlová
 Vokální skupina Sluníčko
 Porubští trubači
 Malá černá hudba
 Divadlo Silesia
 GOSO – Gangster of Swing
Orchestra

SRDCOVKOVÁ
SOUTĚŽ HASIČŮ

FILMOVÉ HITY
S MÁJOVÁKEM

KARVINÁ – Požární útok, štafeta dvojic (místo ní za deště uzlová štafeta).
Takový program bude mít v neděli
5. června XV. ročník soutěže O putovní pohár města Karviná a zároveň
i 3. kolo mládežnické ligy okresu
Karviná. Za srdcovkové podpory ji
od 9.30 pořádají dobrovolní hasiči
z Hranic u své zbrojnice.
uzi

KARVINÁ – Jurský park, Superman,
Pán prstenů, Gladiátor, Zachraňte
vojína Ryana, Mise či Schidlerův
seznam. I z těchto slavných snímků
zahraje Májovák v sobotu 11. června
od 16 hodin v letním kině skladby
v programu Koncert ﬁlmové hudby.
Uskuteční se za podpory Nadace OKD
a doplní ho i ﬁlmová projekce.
uzi

Sport
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KARVINÁ – Plzeň, Sparta, Liberec,
Slavia? Ano, i tyto týmy si budou
muset zadat do navigace cílovou
stanici Karviná! Klub z hornického města se vrací do nejvyšší soutěže po dlouhých sedmnácti letech – v sezoně 1998/1999 v ní ﬁgurovala FC Karviná.
„Je to úžasný pocit. Během tří
let jsem dvakrát postoupil a je
to pokaždé skvělé,“ soukal ze
sebe šťastný trenér Jozef Weber.
V roce 2013 slavil postup s pražskou Bohemkou, od léta 2014 je
v Karviné a hned druhá sezona se
zapíše jako zatím největší úspěch
Městského fotbalového klubu
Karviná, který píše svou historii
teprve od roku 2003. „Za dvě sezony jsme tady vybudovali kádr,
který doznal pokaždé jen pár
změn a tohle je výsledek. Krása,“
podotkl nadšeně. V Karviné mu

… nechyběla ani vítězná trika.

FOTO: MFK OKD Karviná

Široká fotbalová
veřejnost si bude
muset zvyknout
na nováčka v nejvyšší
soutěži. Karviné se to
podařilo po vítězství
2:0 nad Pardubicemi.
Oslavy vypukly hned
na trávníku

Slavit se začalo okamžitě po závěrečném hvizdu…

Klub z hornického města se vrací do nejvyšší
soutěže po dlouhých sedmnácti letech – v sezoně
1998/1999 v ní ﬁgurovala FC Karviná.
30. června sice končí smlouva,
ale nikdo nepochybuje o tom, že
v klubu bude pokračovat. „Zatím
však existuje pouze ústní dohoda.
Ale i ta pro mě hodně znamená,“
nastínil bývalý klubový předseda
představenstva a nyní předseda
dozorčí rady Jan Wolf.
Před rekordní dvoutisícovou
návštěvou v provizorních podmínkách ve Sportovním centru
Kovona se hráči s logem generálního partnera OKD na prsou dostali rychle do vedení po přesné hlavičce stopera Jana Hoška.
Ihned po změně stran pak Lukáš
Budínský svou jedenáctou brankou v sezoně stvrdil postup mezi
českou elitu. „Skvělý pocit, treﬁl
jsem se vůbec poprvé od zimního
příchodu. A hned to byl rozhodu-

jící gól,“ říkal nadšeně sedmadvacetiletý Hošek.
Z postupu však měly radost,
kromě všech v klubu a fanoušků,
i manželky a přítelkyně fotbalistů. Hráči totiž před jarní částí uzavřeli dohodu, že dokud nebude postup, neoholí se. „Někomu se to
možná zdá jako blbost, ale byla to
určitě jedna z důležitých maličkostí, které stmelovaly celou kabinu.
Možná i díky tomu jsme si splnili velký sen,“ prohlásil „Rumcajs“
a šéf karvinské (nejlepší druholigové) obrany Pavel Dreksa.
Fotbalisté si nemohli postup
naplánovat na vhodnější dobu,
protože právě ﬁnišuje přestavba
a modernizace Městského fotbalového stadionu v Karviné-Ráji, který bude jeden z nejmodernějších
v celé republice. Fanouškům tak
kazí radost pouze insolvence hlavního partnera klubu, společnosti
OKD. „Musíme hledat jiné partnery. Věřím, že si s tím ale poradíme,“ doplnil Wolf. Adam Januszek

Co řekli krátce po postupu
Jan Wolf, předseda dozorčí rady:
„Třináct let jsme tady v Karviné
usilovně pracovali a teď se to
konečně podařilo – sport číslo
jedna se bude od nové sezony hrát
na té nejvyšší úrovni. První liga
bude velmi náročná, ale na druhou
stranu sem k nám zavítají špičkové
týmy v čele se Spartou nebo Plzní.
Fotbalový fanoušek se má jistě
na co těšit.“
Jozef Weber, trenér MFK OKD:
„Jsme ohromně šťastní. Za důležitou považuji naši defenzivní
stránku, patnáct obdržených gólů

hovoří za vše. Ano, na jaře už jsme
třeba neměli takovou lehkost
jako na podzim, ale tak se hraje
o postup. Navíc se nám na poslední chvíli podařilo vyprodat stadion,
což je úžasné.“
Lukáš Budínský,
nejlepší střelec týmu:
„Musím Karviné poděkovat
za možnost za ni hrát. Kýžený
postup je zlatou tečkou, jsem
ohromně šťastný, že jsem
k tomuto úspěchu pomohl svými
góly, i když jich klidně mohlo být
víc než jedenáct.“

FOTO: HCB OKD Karviná

MFK OKD je prvoligovým týmem

Slavomír Mlotek se snaží dostat přes jednoho z hranických hráčů v prvním utkání
série o třetí místo.

Bronz je blízko
Házenkáři HCB OKD mají
nakročeno k zisku druhé trofeje
v této sezoně. Po triumfu
v Českém poháru mají na dosah
třetí místo v extralize
KARVINÁ − Baníkovci o víkendu
21. a 22. května odehráli v Hranicích
dva zápasy v souboji poražených
semiﬁnalistů a splnili cíl, s kterým
do této série šli. O bronzu mohou
rozhodnout během posledního květnového víkendu, kdy hostí Hranice
doma.
„Do každé série jsme šli s tím,
že chceme minimálně v jednom
venkovním duelu uspět. V Hranicích
se nám to povedlo hned v sobotu.
Dobře jsme stříleli a tím otupili jejich
hlavní zbraň, brankáře Kučerku. Ten
byl bezradný a poměrně brzy jsme
ho vystrnadili z brány,“ usmíval se
prezident HCB OKD Roman Farář.
Karviná nakonec první zápas vyhrála
vysoko 35:28.
O den později však bylo všechno
jinak, Hranice oplatily Karviné porážku a zvítězily přesvědčivě 26:19,
byť první poločas byl pouze o gól.

„Nedali jsme celkem čtyři sedmičky,
Kučerka nám pochytal i náskoky
z brankoviště. Ale splnili jsme cíl
a jednou v Hranicích vyhráli. Jsem
přesvědčený, že to doma ukončíme
a užijeme si bronzové oslavy s našimi
fanoušky,“ řekl Farář. Sobotní utkání
startuje v 18 hodin, v neděli pak
hned dopoledne v 10.30 hodin.
Finálová série mezi Duklou a Plzní
je 1:1 na zápasy, ale výhodu dvou

V sobotu 28. května
v 18 hodin a o den
později od 10.30 hodin
třetí a čtvrtý zápas
série o třetí místo.
HCB OKD chce
bronzové medaile!
domácích utkání bude mít tentokrát
Plzeň. „A doma to zvládne a oslaví
třetí titul v řadě,“ předpovídá Roman
Farář.
aja

Už je to tu aneb Dneska naposledy

VÁHY 23. 9. – 23. 10.

Nervozitě se nevyhnete v krizových,
těžko předvídatelných situacích.
Rozhodně se neunáhlujte, napočítejte do deseti, nakonec zjistíte, že
vše se vyvíjí mnohem klidněji, než
škarohlídi ve vašem blízkém okolí
předpovídali. Nabídky pomocné ruky
se vám dostane od partnera. Znovu si ověříte, že
máte velkou oporu hned
vedle sebe.

Přestanete tolerovat jistou osobu,
jejíž zvyky vám začínají jít pořádně
na nervy. Inspiraci k získání úspěchu
a peněz budete hledat ve svém
okolí. Cestu vám zkříží kolega, který
je rozezlen na celý svět a potřebuje si zchladit žáhu. Mávnete
rukou, neboť útoky nejsou
adresovány vám. O víkendu
vás čekají příjemné chvilky
s partnerem.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.

Omezování drobných aktivit kvůli
jednomu velkému plánu by bylo hodně předčasné. V žádném případě
se zbytečně neukvapujte. Snažte si
v každém případě ujasnit, co je pro
vás opravdu důležité. Postup v kariéře je velmi lákavý, ovšem obětovat harmonické vztahy v rodině je až příliš vysoká daň.
Neignorujte rady přátel.

Vrásky vám přidělají ﬁnanční potíže
a rozsah aktivit starších potomků.
V žádném případě nezkoušejte řešit
oba problémy najednou. Čas je
v mnoha případech milosrdný a nabídne i možnosti, které si v prvním
návalu horlivosti ani neuvědomíte.
Věnujte více času své
rodině, aby vás nemuseli
nahrazovat prarodiče.

Příznivá souhra okolností vám
umožní dostat se přímo do středu
dění týkajícího se vaší pracovní
náplně. Chytíte pevně příležitost
za pačesy, uvolníte se, ztratíte trému
a v žádném případě nepřistoupíte
na nevýhodný kompromis. Těžko
přehlédnutelné projevy přízně zazní
z více stran. Jistý pozitivní
ohlas můžete očekávat
od konkurence.
Poklid minulých dní je ten tam a vy
budete nuceni řešit nově vzniklé
problémy. Něco se podaří, něco už
o něco méně. Možná se vám nebude
všechno líbit a k úplné spokojenosti budete mít hodně daleko,
ale v každém případě se vám uleví.
Udělat dobrý dojem při jednání
s cizími lidmi vám umožní
lehkost vyjadřování a smysl
pro humor.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Své okolí se vám podaří šokovat
odvážnými a originálními projekty.
Sice je stále nosíte pouze v hlavě, ale
i tak uděláte dojem na kolegy, přátele
i příbuzné. Sebevědomě, s přirozenou
samozřejmostí se budete pohybovat
v cizím prostředí a navazovat cenné
kontakty s různými lidmi.
Bez rozpaků se pustíte
do rekonstrukce bytu, domu
či chaty.

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Své pracovní vytížení byste měli
zredukovat tak, aby tím netrpěl váš
partner. Jinak nabude dojmu, že
ostatní lidé jsou vám přednější než
on a rodina. Žárlivé scény a hořké
výčitky by vám na náladě nepřidaly.
Nutno dodat, že nesmyslná podezření nebudou tak docela cizí ani
vám. Plánovaná návštěva
několika přátel vám zvedne
náladu.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

Jistý pohyb ve ﬁrmě vás trochu
vykolejí, není ale nutno, abyste vše
hned komentovali, zachovejte si zdrženlivost. Ovládne vás pocit, že vy
sami byste to udělali docela jinak.
Následné vyústění situace vám dá
za pravdu. Pokud o víkendu vyrazíte
s rodinou do hor, nedovolte,
aby se vám cizí lidé dostali
příliš k tělu.

Rozepře v rodině zkomplikují některá
vaše rozhodnutí a plány. I když máte
štěstí na tolerantního partnera,
zvažte, zda vždy máte pravdu a vaše
argumenty obstojí. Díky své všetečnosti si jako jedni z prvních všimnete
zajímavé pracovní nabídky. Nebudete
dále hovořit, ale jednat.
Nezapomínejte na takt
a diplomacii. Opanuje vás
pocit sebeuspokojení.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

LEV 23. 7. – 23. 8.

Některé své sny budete nuceni přizpůsobit nenadálé situaci v rodině.
Rychle zareagujete a uvedete věci
na pravou míru. V dobrém rozmaru
navrhnete, jak ve ﬁrmě vylepšit pár
věcí. Možnost neúspěchu si vůbec
nepřipustíte, proto si reálná úskalí
přeberete jako nepřejícnost.
Pracovní vytížení hravě
zvládnete a čas zůstane
i na zábavu.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Nenápadná ekonomická aktivita
vám dá prostor pro naplnění vašeho
přání. Nebude to ze dne na den,
ale určitý ﬁnanční obnos se bude
pomalu navyšovat. Budete muset
místo lákání přátel k večernímu
posezení trochu pracovat. Nebylo
by rozumné nějak radikálně
měnit zaběhaný chod
domácnosti. Do všeho dění
zapojte i partnera.

RAK 22. 6. – 22. 7.

Horoskop na období od 26. 5. do 1. 6.

Všecko raz skoňči! Bo musi!
Taki už je koloběh života!
A tak když sem ze svojimi
dřistami v Horniku ešče v minulym stoleťu začinal, nětušil
sem, že budu trvať tak dluho
– skoro dvacet roku! Ale taka
je už doba. Uhli ve světě
ztraca na ceně temu se budě
utlumovať těžba a někere
doly budu dokoňca zavřite.
Tuš není divu, že chybja peníze aji na vydavani Hornika.
Ale hlavně až je na vyplaty
chlopuv ze šachet! A tak když
mi zavolal jeho šefredaktor,
že noviny jako tydenik koňča
a budu se vydavať v malym
rozsahu enem jako měsičnik,
něpřekvapilo mě to. I když mi
zabylo hodně smutno…
Pravda, zhruba před třemi
rokami sem se tež lučil v doměňu, že už nikdy… a naraz
se z Hornika znova ozvali, že
vam ty moje dřisty chybija.
Tuš sem se vratil. A to enem
potvrzuje to zname pořekadlo: Nikdy neříkej nikdy! Tak
to něpovim ani včil, i když to
z našimi šachtami, haviřami
a aji s tym tištěnym Hornikem
vypada dosť bledě. Když se
tak ohlidnu nazpatek,
byly to dobré roki. Paru
razy mě sice kdosik
napadnul dopisem, ale
ustali zme to jak ja, tak aji
šefredaktor Hornika. Ale
vic bylo spokojenych ludi.
Dokoňca pražska organizace
PR Klub roku 2011 ocenila
ty moji lojzkovske dřisty
v celostatni sutěži Zlata litera
druhym mistem. Byl sem
na to patřičně hrdy a chodil
po hospodě Na Upadnici
s diplomem v rukach a kinolem hodně vysoko od stola
ku stolu a chlubil se. To mi
věřtě! Sice sem za to guvno

dostal, enem jednu, sice
bohatu, večeřu s dvumi štamprlami a štyrmi plzňami, ale
i tak bylo moje libido v sedmym něbu! Ja, byly to slastne
chvilki. Ale na druhe straně.
Když se každy z vas uvědomi,
že za tych dvacet rokuv sem
musel tydiň co tydiň vypluvnuť jakisik tyn dřist. Potym
dojdětě ku čislu cosik kolem
1050 „fejetonkuv“ s myšlenkami na 31 500 řadkach
z psaciho stroja. To už by dalo
na paru knižek typu Ostravak
ostravski, němyslitě? Musim
přiznať, že mi za to sice spadlo paru zlatek do kasički, ale
statisice, jake se beru za taku
uspěšnu knižku, to něbyly.
Ale ja se něstěžuju. Robil sem
to rad. Mam rad lidi a rad im
robim radosť. To stě z tych
mojich dřistuv mohli vyčitať.
Je mi proto fakt luto, že už
se nědozvitě, co robja moji
kamoši z Upadnice: Juzek,
Antek, Poldek, Edek, Jaryn,
Břetik, Jiřik, mlady Áda,

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 16 000 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

jak se žiju Cyrilek z Mezřiča,
skotačivy stařik Slavek, jak
proživaju tyn naš ranny kapitalismus stary Kolder a jeho
partyja od „červeneho stola“.
Něbudětě vědět, jak to dali
je Na Upadnici, esli ji hoři krb
a či se místo kelnera Zbyňdi
něvratila za pipu ta žirafa, co
s kryglami tak motala, že člověk něvěděl jake pivo a z kere
pipy pije. Už se něpřečitatě
tradični frk Erdi, kery mi ale,
jak sam pravil, naposledy
pro vas jeden zašeptal
do ucha: Přidě do obchoda
kovboj a pravi: Máte laso?
– Prodavačka kivně: Kolik?
– Kolik si strč do řiti, já chci
laso! Fajne, ni?!
Tuš zdař buh, a když už
sem skoňčil ja se svojimi
dřistami, tuš až aspoň
něskonča ty naše šachty!
Byla by to škoda! Mějtě se,
vaš Lojzek
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