
ZáI§fr€É :

=í 
Morfivu§,

"dař,



Lg,|

ffi



Z32

_:Em
TŤŤ,

+m-Ť-
,[óL q
flÉ=-l@n -

;

j

'-,

l

#:J&r
....' .-.......".-i

l!Ě.-€:

..,-|r e-
J,LíE l\l

-:iJ_

f

*F}:H_-}----l
-:



L!p

l
i-.3

]F#}'i*=j;-fu

-Eo+ffi--T-ffi
€



2ť*

# Půl Ne'r á§88

/7. a 78, zcz\z' /sn, e rzay,7{rr'ť.': -aú/ M/r r t?,'lu?.-'.,'.L.
n e /d, o 7. Z "' o - cÁ e o /a 2 ď. l e',.ro á - !,§/ { ?uÁĚa +y - ttz u 2 e ar?? ď
á|s/erťt' doó^_y'rďnt' o l reůeru 7.srŤze clorc-zť/r'ďe r, j*ac',{a-c1l.po
v lY/s#th{, hruQÍ dez 7knze za*7/r.nrťc' za'.*re,1 .Y.'/-/rél a
tz.q aÁe? 7rm_€ .r€ žashr,'/,' t, t"tfuíayr,Z:c'c-h .

fl 7 /Ťara-.a. i'ÁI;ji- -rďél
-lr 7l.ruÉ,+ -
.gJrě.srvu 2a(./oror
Je7rorou - V2*
?u/o!.rr' - 3.5n 4é,
?u4,nJ ry'-/-:,
le'/-ory' loorblL/
73/! 4e2ror.ac'l7
aa, tJadla'cl7a'7.

y lnuzeu b/ť/
€ tpena,'/y rufln,
2 Áornt'./vr/ a/.
y'aLe' r!b/l/4lA','S/
=lre/lro?97iel1' ,y a -

Pa'nAy, lá roY .zrílln'lo
re7Íonu J/o/e'
jí>e'yu'roLLu o
' ,.o'.-o/.! r,' d4 rr rn 

" 
*

h,i,/.r'lttj*, rcz'

-Lalo aaaa-a7



Daó.a u (ňuJ'!

n-e}y / , rclrů da. .n'-o,.t,'/.í .P

2-{i

2o08
Jp a /e e"ur, ! *' rn r'* /, o 14 rin-iee /Yr'r//r'rz-

t/er/ňl,e
,/ lw)

Panan-a c ro

Do/am-/r-/
rL'n e c ko

7J; rbtl€
tOlt .-rudu- ,

Ye vinnďm
al/epu. ,

_t / ,
U řulc/cq2 1ft.-

l/znenl-
tV o7reP4 |

/Ýa,a r

0 cl, ů ay r.Ar, / *l-a-1|'r ra ol c z' r7Ár/ov'rr.?



2ďa

r. 2OO8 77a-
- l Y/
/8. žczrl

J ve *ILF{
hu-s o' á77
é, ./
-g.(o/en-t .

(a 
7e 7roLo,

la 7'e do!* .I

tl/Íta- pr'-.Í
???,
a-ďlďo {c žaJ
-enýb.,
ěQ<-á{éy'/
yes eťot
Yďnla.se adr*n

Zq cA/e-éa.I



zt1
a.+a f,

=---#
FLT

l

llG

nflx

É



2ť(

.>1 n' / -. J ,' ,-, a./uQL-/'/?\,w-

:§
\c CI

-l_
ffiJMi---T---ffi}*
-€=



2-€gJ

la.
?e -grtiá*,y| (aa éz*ns

rx;l<prlTŤ'l

:|R|X| :
EEffi

a U 1j rtnE
a rY?krhirea*-,
ě,€, €ař{4 Á e é a-t/e ťu ̂  .r7-'/és.r,

/-.LQ€ €p oťa ř ďerzt-l'--ďn/ .e r z'rze *z-,
/aÁ ÉenZ,- rl'rz n .' Éro!/A y .F

?asíaďnr' /en"u/
Se-ď"Zb,J
4nfu"? ploa,)

pe/aro ó Su

/ýrern:,
Zqr.rJre/

3
áJ

;r43 raa tďy

Vt Ýr\ OP/
í4a r-O/li? !

J"rA 7L va/rrza //sí??€ u z$á,az-r'Qs n /.ulaěbyrbr'*L.

L,'
3e rep* ár,'/o
7e rn*/*|,

,+lJ
ž de eó,-q2e,€

lll}ra, rz- .

ť fq'zn,'eÁ .zďe

nďs*,ťairlp& \ť

Jq-oráďu*-
-z Zaál ř-{4
t7:ravuje.t2

, /?
EdJa l* ,,

Tq*lzme š€ r*e' .z. aý'*éorr 7,í/ra.
' 4 o-sebe Éav&', 4á-o7.r



2qa

§aaer.atrcsn Kffi{*í

ía&§{ar) Baťď§ž

Ing,Sosef Ýtft??,

P"
I L ft t e rll?ll &ťc ítx,íJ dť

a{ď{ufrKfue{

§eďfrr;ě zas{*uc§*§

fu* př*drl*šee rr *e*c:t:

sá ie i;*rr: gei<*h* n: i;x***

iu Ans*lry= p*d La*t{**i:cr,:r

}t*";*ří *le*rÉŤ n í ř** Eee i

'ťViJ* V,l Re=va::iei*h

e hi*viri ;nigg_t.;r 
=*!.ri 

ČŠS.

3r:g. Fetr Se nr*ibei e 5t

#+
*,

@Bn

L-.,':lt'



29/

Klub přátel Hornického muzea

do 3. prosince 2008

vydaltyto publikace!

2.

3.

,,Od nálezu uhlí po útlum těžby"

Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku, 1. část, 2001

Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku, 2. část, 2fil2

Historie Dolu Julius Fučík,3. část, 2003

O hornictví vesele i vážně, 4. část, 2003

Historie učňoýského školství v oKR. středoškolské hor. ŠkolstvÍ, 5. Část, 2{X}4

Karvinsko a ieho šachty, 6. část, 2fi)4

Jižní část revíru, 7. část, 2006

4.

5.

6.

7.
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Klub přátel Hornického muzea

do 3. prosince 2008

vydal tyto publikace!

,,Hornický zpravodai"

1. Heraldická historie hornických symbolů, 2fi}2
2. Hornický skanzen Mayrau, 2003
3. 15let práce KP HM OKD,2003
4. INFORMACE o KPHM v Ostravě 1988 - 2g04,20a4
5. Hornicloý skanzen Mayrau, 2006
6. Průvodce Hornickým muzeem OKD,2006
7. 10 let od útlumu těžbn/ v Petřvaldské dílčí pánvi, 2008
8. 1. Kluborrý Šachťák, 2008
9. Čwrtletník Hornický zpravodaj (1996 - dosud}
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Klub přátel Hornického muzea

do 3. prosince 2008

vydal §rto publikace!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

,,Hornicwí včera, dnes a zítra"

lfi) let Dolu Dukla,2005

Martinská štola - petřvaldské unikum,2005

Za hornictvím zlatohorského rudného revíru, 2006

Počátlqr dobývání v Petřvaldě 2fi)7

Hornické kolonie v rárnci industrializace Ostravska,20ÍJ7

Hornické kolonie karvinského okresu, 2(X)7

Ekologie a hornická činnost, 2fi}8
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Klub přátel Hornického muzea

do 3, prosince 2008

vydal tyto publikace!

,,Samostatné publikace"

t. Cesty za poznáním, (1.- 5. díl}, 90. Léta 20. Století

2. 20 LET KLUBU,2008

3. Sborník přednášek, seminář 3. Prosince 2008
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Zleva: Nejstarší člen klubu p. František Káňa, nar. 1. 8. 1910, lng. Kazimír Golasowski,
prof. lng. Jiří Grygárek, lng. Jiří Čerkovský, nahoře Prof. tng. lvo Černý, Stanistav Žák,lng.
Eduard Kajura, nad ním lng. Vladimír Špok, Oldřich Klepek, lng Josef Vilím, lng. Zdeněk
Dombrovský CSc, nahoře Roman Krzak" Bedřiška Žáková,Arnošt Felkl, lng, Lumír Olšar, lng.
Jaroslav Minka, nahoře u vlajky Bohumil Zátopek, lng. Jana Dadoková, nad ní Jaroslav
Čihař, ještě rrýš lng. Bohumil Hedbávný, vedle emeritní ředitel HBZS lng. František Papřok,
vpředu vpřavo počítačový fantomas a financiér Adolf Konečný, úplně vpravo náš filmař
Ladislav Bardoň.

Na **réek* * p#ď fu*r,rui**t$,*tt §r&F*a,*rř: *g§Bcfu ts§,xj*c*rc*:§* a* §*g*fifr§t* 3srt,a* **

*ř*ď §§Ě$p*lŤt e§* exg**xtr fumrítit:§q+*řt* :=taea** $*§§i * wyĚ*§i§§ s8" "ť'fik ja$c* k*ž#ý
r*k, biíĚ* Eq* s"3fi*t§{6.i sar, ffierh*flŤ*. Lpnpr*§}t*řt*ř,Tt* 6qatť"B,§á§aé*iv., kteří *-lř m*aE *árar§

ťt€js*a"ě, F#§i€í§tl€ se tr*dřeiatí m*stí, pffipř*j*fř;* sE pé:k*té w;*n*e* e aďr*va **
**rcéh* r*§<at # řt§*c"uffiS 5É p*p*víďe*rzt*- {e§*uc -q;fi:§i xc§**g,gčí*tt* řt*re=ti*k*x

hyn:r"lcu. ť#-lř Bcih!
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rueĚe gg,xg*mxYt

3e tomu W& rc{ ta sváte{sa. aar§ory L6áe prwá áW v grositlci 6ffiu {tonut*
wótful, se scfráz{ parta fouraanáďrž a prét { §"t *§* §erwi§t,c{ a r;sLÁac ceft §áň.s§6 forruá*í

p§zf,t ?ríe?ur{, jrjbfr osuá Náš L{aň ýáte{ ftamiefu§.e ftíuae& gs astr*.rsě - řeď{wic{c§, rua

cUo{e rtnseÉ* poďeau§efom se sta{jejicfr ďruň§*a ďatraolsew,.

ť pře.ďnójí{wm só&+ fuí§írl s eryonó$t, seďtcí z baa Ing. |Evžen Bň$Íg, Crof Ing. Ivo

Črný, ernf. Iry. liří §rlg óreÉ, IflB. 1 os ď ťifrfi, O ffiic fr {tep e ft lag. ?alle t *lit §g,

úí{e rozefilutek* |FratltišeL@ňa" Iflg. {g"sitn:ír §otasmtsÉ! InB. ťhtrrnírŠpoft
íng. rhÉwlit t{eď§árdj, Ing. *tirosfa* ínuťt, vzaďt afu.j§groš ze SeďEšň tsofrrffii{

ZátoprR,


