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1.Iedna 2009 se novoročního výstupu na Landek zúčastnilo více než 300 účastníků a mezi

nimi byl i náš člen klubu přátel hornického muzea p. Roman Krzak.

61.2aa9 v,ýbor KPHM pod vedením nového předsedy Mgr. Rodana Broskeviče zahájil svoji

činnost za přítomnosti členů Wboru: Rojíčka, Konečného, Dombrovského, Žáka, Kuby,

Vincence, Bardoně, Grygárka, Minky, Krzaka.

Ve středu 14. Ledna 2009 v ostravském Librexu se členové KPHM p. Rojíček, Špok, Král,

Minka, Čerkovský, Smička zůčastnily křtu knihy,,Memento důlních nehod v českém

hornictví". Kmotry byly: zástupce rektora VŠg p. Noskievič a za HGF děkan Vladimír Slivka a

Pavel Prokop. Autoři knihy b,ývalý předseda ČnÚ Roman Makarius a Petr Faster představili

skoro pětisetstránkovou publikaci věnovanou památce všech obětí na šachtách za

přítomnosti emeritních ředitelů HBZS v Radvanicích Lubomíra Hájka a Františka Papřoka a

současného ředitele Václava Pošty. Křtu se zúčastnil i ostravský biskup František Lobkovic.
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Kmotr, vydavatel a autor
při symbolickém křtu

-J) í, č.4 J{_.
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sobofu 22. 1istopadu 2008
v ostravském Domě hrihy LI-
BREX pokřtil ředite1 oKD,

HBZS, a. s., Ing. Václav Pošta knížku
Milana Svihálka, známéIto zejména
z dokumentámích
pořadů Ostravské
televize, věnovanou
příběhům a osudům
s\ých záchranrářů.

Autor se omezil na pŤíběhy pětice
zácbranáiíl: mechanilnr Josefa
Ml}fuka a Václava Dudy, záchranářů
stálých hlídek ze dvou ZBZS v OKR
Josefa Kaspera a Ludvíka Valtera
a technika HBZS Ostrava Jana Daňka.

Ve svém vystoupeni kmotr ocenil
skutečnost, že publikace není infor-

maci o zácttanářské činnosti, ale je
sondou do zážiki apociti lidí, kteří
záchranářské čirrnosti zasvětili pod-
statnou část svého aktil.ního pracov-
ního nasazení. Skvělý lrypravěč doká-

zal vy.ttžít své
starší reportáže,
doplnil nové roz-

hovory a vložil dobové informace,
které osvěžil značný počet dobových
fotografií ze soukomého živoá a ze
zácht anář ské činnosti.

Knihu lydalo nakladatelství EN
FACE Ostrava s podporou sponzorů,
kterymi byla stafutámí města Havířov
aKawiná, OKD, HBZS, a. s., a Na-
dace LANDEK.

P. Faster
Autor publikace

s lng. L, Hájkem na křtinách

několika báň-

Ředitel OKD, IĚBZS,a. s., Ing, Vác-
lav Pošta ve svém lystoupení opětovně
ocenil formu a provedení knihy a ne-
zapomenu| poděkovat ani rydavatal-
ství MONTANEX, ani tiskárně PRI-
NTO, bez jejichž pečlivosti by publi
kace nedosáhla takového uznání.

Oba protagonisté ,,obřadu" , který
se tentokrát obešel tlez zájmu ostrav-
ské redakce Ceské televize, sice opět
skromně zdůraznili, že kniha vlastně
nemá autora a je pouze souhrnem
a kompilací z podkladů několika desí-
tek montanistů, badatelů a sběratelů,
z tvorby něko|ika set specialistůo kteří
se zabývali problematikou důlních
nehod ve svých knihách, statích, člán-
cícho zprávách či jiných informacích,
rádi se podepsali několika desítkám
z přitomných hostů.

a
Yšemzájemcům o MEMENTO opět

doporučuji, aby si knihu co nejdříve
objednali na OKD, HBZS, a. s., u B.

Kubačkové na tel.596 258 30ó nebo na
e-mailové adrese:
kubackova@hb zs-oy,cz.

Ing. L. Hájeli

Téměř půl roku po svém,,narozenío'
se dočkala dne 14. ledna 2009 svého
slavnostního křtu v nově rozšířené in-
ternetové kavárně v ostravském Domě
knihy LIBREX nová publikace, kterou
jako účelovou monograíii pro OKD,
IIBZS, a. s., rrydala a. s. MONTANEX.

Mezi mnoha hosty jsme mohli za-
stihnout jak představitele veřejných
institucí města Ostraly, vedené staros-
tou centrálního obvodu M. Svozilem,
a Hornicko-geologické fakulty v čele
s jejím děkanemo prof. Ing. V. Slivkou,
CSc.o tak i mnoha odborných praco-
višt', ale také řadu v knize citovaných
pamětniků některých ne příliš dávných
havárií. Mezi vzácnými hosty v čele
slavnostního aktu zasedl také Msgr. F.
V. Lobkovicz, biskup ostravsko-opay-
ské diecéze.

Hlavního kmotra, rektora VŠB *
TU Ostravao prof. Ing. Tomáše Čer-
máka, CSc., v úvodním slovu ceremo-
niálu omluvil a za§toupil proděkan
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.o který
opětovně připomněl, že toto di|o, které
nemá v odborné literatuře tohoto
druhu obdoby, nemá být chápáno jen
jako vzpomínka na doby minulé, ale
jako důrazné varování pro všechny
horníky, jak předcházet tragickým si-
tuacím v důlním provozu ajakzabrá-
nit opakování minu|ých chyb. Autory fotografií na této stránce jsou P. Faster jun", V. Smička a R. Luksza

ZÁCHnaNÁŘ a čfufiletník pro báňské záchranáře a vedoucí techniky důlních závodů O vydává OKD, HBZS, a. s., Ostrava-Radvanice O redakční radu řídí Ing. V Pošta,

členovéPFaster,PMelichelPMilostný,Ing.F,Papřok,Ing.Z.Pavelek,J.Provázek,V.SmičkaOodbornéatechnicképoradenstvífaFASTEROredakceaadministrace
OKD, HBZS, a, s., Lihovarská10,716 03 Ostrava-Radvanice O Tisk: Ringier PrintCZ a.s., Ostrava-Hrabová O
Toto číslo vyšlo v únoru 2009 o Reg. zn.: MK ČxB tzlds BEZPLATNĚ
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Očím jsi adešel,
v srdcích jsi zůstat,

Hl uboce zarmo uce n i ozn amujeme vlem. příb uzným, přátel ů m, kamarád ů m a
Znamym,

že nás dne 10. dubna 2a09 opustil
ve věku 73 let

náŠ milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr, stryc a kamarád

pan

Ing,Otakar PODHAJSKÝ

S naším drahým zesnulým se rozloučíme
v pátek 17. dubna 2009 ve 14.00 hodin

v obřadní síni krematoria ve slezské ostravě.

zarmoucená rodina

Pohřebníslužba Dáša, Husova g, Ostrava 1, tel.: 596118151
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Smutná zpráva

o jeho úmrtí nás za-
stihla dne 28. dubna,
kdy jsme dokončovaIi
jím ještě zahájenou
přípravu vydání letoš-
ního druhého čísla li-
stovky Záchranář. Do
té doby jsme věřili, že
se po uzdravení vrátí
a bude pokračovat.
osud však tomu chtěl
jinak. V těchto chví-
lích siještě více uvě-
domujeme, co jeho
odchodem ztrácíme.
Byl to právě on, kdo byl hnací silou vydávání listovky
Záchranář od samého poěátku v roce 1964. Jeho zá-
sluhou se !istovka stala uznávaným zdrojem odbor-
ných informací z báňského záchranářství nejen pro
záchranáře, důlní techniky a studenty, ale pro celou
širokou hornickou veřejnost.

Své bohaté zkušenosti z důlních nehod, na jejichž
likvidaci se podílel jako směnový technik HBZS,
a hluboké teoretické znalosti dokázal srozumitelným
způsobem předávat ostatním. To bylo asi i hlavním
důvodem k tomu, že v roce '1977,když už nemohl dále
ze zdrav otn ích d ůvod ů vykon ávat f u n kci smě nové ho
technika, byl převeden do funkce vedoucího útvaru
výchovy, výcviku a taktiky. Trvale vylepšoval systém
školení a výcviku záchranářů, zavádělvyužití nových
prostředků audiovizuální a již počátkem devadesá-
tých let i výpočetní techniky při školeních.

Aktivně se podílel na tvorbě právních předpisů pro
báňské záchranářství. Jeho znalosti ruštiny byly pří-
nosem v rozvoji mezinárodní spolupráce s báňskými
záchrannými službami v sousedních státech. Byl
spoluautorem knihy,,Báňské záchranářství" vydané
v roce 1977. Pod jeho odborným vedením bylo v roce

2000 zpracováno a vy-
dáno ,,Báňské záchra-
nářství l - Kompendium
pro báňské záchranáře"
a v roce 2004 ,,Báňské
záchranářství lI - Kom-
pendium pro vedoucí
likvidace havárií". Sest-
náct let připravoval pro
vydavateIe Hornickou
ročenku.
Jeho velkou zálibou

byla historie báňského
záchranářství. V osm-
desátých Ietech reali-
zoval na HBZS ucele-

nou sbírku dýchací techniky, která byIa pak v roce
2003 převedena do nově vybudované expozice báň-
ského záchranářství v Hornickém muzeu OKD, a.s.
v Petřkovicích. Zpracoval chronologický vývoj báň-
ského záchranářství, přehled vývoje dýchací tech-
niky a několik přehledů nehod v hornictví, Hluboké
znalosti historie a velké množství shromážděných
podkladů o nehodách mu umožnily zpracování knihy
,,Memento dů!ních nehod v českém hornictví", která
představuje vrcholjeho publikační činnosti, Je jen
velkou škodou, že je to publikace poslední.

Ztratili jsme vynikajícího odborníka, pracovitého ka-
maráda, připraveného se vždy podělit o svoje hlu-
boké znalosti a bohaté zkušenosti. Budeš nám chy-
bět Petře.

S posledním Zdař bůh vzdávají čest jeho památce
zaměstnanci HBZS, OKD, a,s.
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Ka ma ró důřn, záehrrl * ú řům.,,

Hornictví včetně záchra nářství je náš obor.

Agrikola a další velikáni mu dali rákony,
K tomu patří í náš záchranářů sbor.

na záchranu lidí, hmotných statků se všemi jeho úkonyl

Člověk se narodí a neví jak a proč?
příroda a rodiče to vědí.

Člověk roste, ziskává vědomosti, sílu, k černu a proč?

Naše smysly, rodiče a škola to vědí.

Vybraly jsme si jedno z netěžších povoiání,

málokdo to tuší a společnost o torn někdy ani nevíl
Jsme tedy nejen havíři a naše činnost neníjen dolování,

ale k tomu patříještě profese záchranář - kdo to ještě ví?

Ti nejbližší, rodina, kamarádi, záchranný sbor a jeho vedení.
Ti všichnijsou zárukou, že jsme, že žijeme a můžeme zachraňovat.

To vše umocňuja svýrnizákony a předpísy BáňskÝ úřad a jeho vedení.
Těm všem patří dík, že můžeme nejen zachraňovat ale také nehodám zabraňovat!

Poděkujme kamarádům a vzdejme hold těm, co už mezi námi nejsou,
poděkujme patronůrrr a všem velikánům našeho stavu,

zdokonalujme se v uměni a technice záchranářství co naše síly snesou,
zachovávej me hornictví trad ice a našemu zách ra nářsW í slávu I

Do další činnosti, umu ifyzické kondici v běhu života
zachovej nám Bože štěstí a rdraví v našem počinání.

Vyznamenání ať nám připomene záchranu kaidého života§
bez soudřnosti a kamarádství v našem cechu neni stáníl

Tak jako na Horách Kutných je náš symbol a havířů lradice,
tak taky náš eáchranéřský stánek na Dole Anselm ctíme velice.

Jména našich kamarádů v hlubinách našich srdcí spojuje Permoníkův duch,
vzdejme hold a v srdci chovejme hornickou hymnu a náš pozcirav * Zdař Bůhl

lng Jaroslav Minka
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lng Václava Pošty!

Pod vrcholem památné hory Říp

Už odkvetly konvalinky a akáty,

nedaleko ve Slaném někdo píp,

za pivo se budou dávat dukáty!

co se odehrálo ve městě sedláků?

27. června 1949 byla právě sobota,

právě se sedělo u natočených tupláků

čekalo se s napětím, jaká to bude robota?

v rodině poštů se narodil kluk,

radost to byla veliká,

sedláci v okolí říkali, bude jako buk,

ten něco mléka a pak piva spolyká!

Vše letělo jako voda, v Ohři, po dně,

od r. 1955 do r. 1964 základní škola, úděl to daný

a to už Váša kope jako žák za ČrO Slaný,

v r. 1964 je to Průmyslová škola hornická na Kladně!

Na průmce obor,,Důlní měřictví" zmáháš,

v r. 1963 si hrál fotbal za Duklu Slanrý,

a jelikož se také postavou do výšky taháš

přecházíš hrát basket, tentokrát za Čxo Slaný!
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Průmka na Kladně vychovala hodně absolventů,

nejen maturanty ale také sportovní talenty.

V různých sportech a klubech bylo dost debutantů,

škola i město Kladno měly i své reprezentanty!

Rok 1968 se ptá: tak kam Vášo po maturitě?

Tvoji někteří kamarádi odešti do Ostravy,

a Ty jsi na tanku v té době nepokrytě

začal studovat VŠB, vrchol havířiny, bez obavy!

Y r. L973 Tě diplom baňáka hřeje,

nastupuješ na Důl Rudý říjen v Heřmanicích,

ŠuHková na Černé louce právě pěje,

co mělitehdy havířina srdcích!

V životě každý §port hraje svoji roli,

člověka utváří atyzická kondice doplňuje myšlení,

pro profesi havíře nebo vojáka je toho třeba jako soli

a tak po vojenské katedře Tě na 1. rok přebírá vojenské velení!

Nastupuješ na vojnu do Brna, nejako Kudrna,

košíková pro Tvoji postavu je to pravé ořechové.

OddílWA/voj. tech, akademie/ je Tvůj mančaft pravého zrna,

rázem se vojna stává pro další Tvůj růst to pravé!
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Na šachtě byl jsi revírník potom bezpečák a aby toho bylo více,

přecházíš tam, kde můžeš b,ýt i hrdinou.

V r. 1979 se stáváš vedoucím závodní báňské záchranné stanice,

přebíráš odpovědnost, kde život má cenu jedinou!

Po sedmi létech vedoucího ZBZ5 už co by profik

v r, 1986 jdeš mezi záchranářskou elitu, na HBZStanici

a §tává se z Tebe rázem Hlavní mechanik,

na HBZS Ti ředitel František Papřok podává pravici.

Čtyři roky vládneš mechanikům,

kde pečujete o plíce záchranářů,

d áváte ú d ržbu záchran ářslcým přístroj ů m Drégrů m,

staré Chirany zůstávají jen v hlavách snářů !

Přichází pro Tebe slavný den,

v r. 1990 se stáváš záchranářským ředitelem.

To co jsi v životě prošel, dělaljsitoho místa hoden.

Vždť František Papřok bylTvým dobrým učitelem!

Při dnešním Tvém jubileu 60-ti let

19-ti letému vedení Hlavní báňské záchranné stanice

můžeš klidně dál všemu dění velet.

Máš zkušenosti, odborno§t, lásku k tomuto řemeslu,

splň uješ ch a ra kteristické rysy M altézského kříže

a to Tě ctí velice!!!
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Vážený kamaráde, havíři, záchranáři, řediteli !

Za nás z našeho cechu i Klubu přátel hornického muzea,

jsem tak přiblížil Tvoje Životní mantinely

a vydání knihy,,Memento'důl. nehod byla iTvoje historie idea!

Toto vše jsou Tvoje memoáry,

to vše je Permoníkův duch.

Tobě na zdraví a štěstí ať zní naší hyrnny fanfáry,

přejeme do sta let žití. ,,ldař Bůh"!

Kamarád a přítel

emeritní ekonom, havíř, technik, záchranář

lngJaroslav Minka
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lng. Václav Pošta šedesátníkem
27. června letošního roku

oslavil své významné životní
jubileum - šedesáté naroze-
niny ředitel Hlavní báňské zá-
chranné stanice v ostravě-
Radvanicích lng. Václav
Pošta. Hornická veřejnost vy-
soce hodnotí přínos tohoto
báňského odborníka pro
české hornictví a zejména pro
báňské záchranářství. Již
jeho středoškolská studia
v kladně a kontakt s kolébkou
ěernouhelného hornictví, pro
ktený mělo báňské záchranář-
ství mimořádný význam, po-
znamenaly jeho odborný
vývoj v oboru, ktený se stal
jeho ceIoživotním posláním.

! když svůj profesní život
prožíval v Ostravsko - karvin-
ském revíru, podařilo se mu
výrazné ovlivnit rozvoj báň-
ského záchranářství v celé
naší republice, Ve své dlouho-
leté odborné praxi dovedl
zúročit bohaté provozní zku-
šenosti, které získalv důlním
provozu na bývalém dole
Rudý říjen, kde několik let
vedl a hlavně budoval zá-
vodní báňskou záchrannou
stanici. Zde měl příležitost dů-
věrně se seznámit se všemi
druhy nebezpečí, která s důl-
ním provozem souvisí a k je-
jichž |ikvidacijsou báňští zá-

chranáři povoláni. Jeho pří-
chod na Hlavní báňskou zá-
chrannou stanici v Ostravě,

tostí k budování báňské zá-
chranné služby v nov,ých po-
litických, ale hlavně ekono-

v nové situaci jako stanici
schopnou důsledně plnit své
povinnosti v oblasti bezpeč-
nosti práce při současném re-
spektování nutné ekono-
mické prosperity.

V době mého působení ve
funkci předsedy Ceského
báňského úřadu byl pro mě
lng. Václav Pošta nenahradi-
telným spolupracovníkem,
pro kvalifikovanou tvorbu le-
gislativních pravidel báň-
ského záchranářství. Stejně
cenná by|a pro mě ijeho spo-
lupráce při šetření havarijních
situací a zjišt'ování jejich pří-
ěin. za dobu dlouholetého
úspěšného působení v oboru
si jubilant vybudoval uznání
a respekt nejenom mezi báň-
skými záchranáíi, ale v celé
hornické veřejnosti.

K šedesátým narozeninám
gratuluji lng. Václavu Poštovi
nejenom za sebe, ale za
všechny záchranáíe, jeho
přátelé, ale i za ty, kteří tvoří
početnou rodinu pracovníků
v hornictví. Přeji mu ještě
mnoho tvořivých |et, ale
hlavně pevné zdraví a osobní
pohodu.

Prof. JUDr.
lng. Roman Makarius, GSc.

nejprve do funkce hlavního
mechanika a pozdějijeho po-
věření funkcí ředitele této sta-
nice, se pro něj staIo příleži-

mických podmínkách našeho
státu. Byl to on, ktený po-
stupně transformoval Hlavní
báňskou záchrannou stanici

4"ffi tezfi máffi míkcmfcr_emc@-.báň§kfrffi záohrammýffi §ilúžGb
,1..,,,.J i i§rne],naše čtenáře již několikrát ,v, předtházéj:íeieil
,Ěíslech informova:li.lby|*, OKDr,,fJBZ§, a.s.,,jako jeden,zldeviti

, zaklédaJieich_ělanů mezifiárodniho",sdružcnl.b.áň§lrýth zá,
, ehranných,služ€b lnternálioRal :Silins§,, Reseu: Bodý.§{rvěřena

":,usBgřádáním, této,konf+ienee'Ť§zilodnutfun b,oardu v Johan-
}T,esbťr,g,u:v řoG§:,2903;,,.,,, ,,, , ::,,,,:, :: , ]

,,., FŤipra\Ť,n§ konfeř€ncí §yly'zaháJeny p_oiváním.delegátr}'
,,,3..rneei*árodní korrference, v,Nash,ýille.v§SA,v, roea 2§§L Na
_.,pfípryvěJ,§nŤěrence,'která.s*'koná v l{radď,naď Mgra.v.iei
"v holalu §eru,enLý aámek va dn écl'i22:i,ž4. září O§ .p i
i.Ýydavatelství.Montanex. Konfere*ce Je.spcjanas,doprovod*'

. ným.prograrnem,pro ú,ěas-tníky+.,kteři.lR,ohou,§fár*,f.do dolui.
p{qlilédnout §i'tlBZ§,.[{,g-pír;c16 mueaum' QKD v,Ostravě pEť:.

, kgvlcíchr,navštiÝř př+detavení ve,§lezskéŤn divadle v Opavé
a proti|édRout, parněti,hodno*ti Fr*hpZvláštnt prograrn je Bři.
Pfa\íén.Bío,parlnerky de.legátů], ]]: ::]] :,:i::,

:. Jednáni kotrřerence bude.v tlte{ý 22ieíí od8h9{,,předchá.
eetzasedání boardu IMRB, kde se bu{e rozhodovat o'doplnění
stanov v,b,odě týkaJieím se:hla§ování, pŤhlá§káeh noťch

,, uchazeěů o,.člEnstvi,v IMRB, proyožování,'webové" siránky,

vvww.minerescue"org,,,pořádáttí,,S.,kon:fure{rc+ v roee it{'{,
v Číně, pořádání 6. konference v roce 2013 v Kanadě a o při-
dělefi i.,pořádán_í konference v, roce 2Oí 5.

,, §<r.uzávěrlgr -tohoto či§la.konecrfi §řpná,§e přihlásilo.íú7 de.
tegátůa 14'partnerek z 2§,zemí, Př.edneseno bude,27 rďérátů'"
o nelzaiíťnavéJšiďi.diskus-níeh příqpěvaich budenre fi ašg'čté"
náře, inf.ormavat. v dalši§h,číslech,',|istovky.,.Celý,progr,am
4,.,,,,defifii'aktuální
upravodáj§tri z.prů*
běhu,kgnf,erenee bu.
dotna, :,,, po§kýtova]t
večer po, skončgní
lednání, ná""webové:
§tráncs:8KD,,,fiBz§,
á"§,,, ,wvnť;hbzs_
ov,cz]a po skcněení
celé konferencetaké
na'webové stránce
lMRB
wlnt.w'minele*c§e.org
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7emřel inženýr František Papřok
V lednu 'l975 nastoupil na HBZS Ostrava do funkce hlavního

inženýra. V únoru 1986 byl jmenován ředitelem HBZS Ostrava.
od února 1990 do odchodu do starobního důchodu v březnu
1993 vykonával funkci vedoucího pohotovostních sborů - hlav-
ního inženýra.

Po odchodu do starobního důchodu jako vedoucí útvaru tak-
tiky, v,ýchovy a výcviku na HBZS předával své bohaté zkušenosti
při školení a výcviku nových záchranářů, četařů, vedoucích
ZBZS a vedoucích likvidací havárií. Známá je také jeho publikační
činnost v listovce Záchranář a v Kompendiích báňskéh o záchra-

}

*
*
+l

t
ť

nářství l. a ll. Svými hlubokými zna-
lostmi, praktickými zkušenostmi z li-
kvidace nehod přispěl k řešení mnoha
výzkumných úkolů. Podílel se na pří-
pravě předpisů pro báňskou záchran-
nou službu.

Jeho rozsáhlé znalosti v,.ývoje histo-
rie báňské záchranné služby byly pří-
nosem při budování expozice báň-
ského záchranářství v Hornickém
muzeu okD v ostravě petřkovicích.
Do konce roku 2006 byl činný ve'vý-
boru Klubu přátel Hornického muzea
okD v ostravě petřkovicích,

V roce 1997 byla oceněna jeho celo-
životní obětavá práce pro báňské zá-
chranářství a hornictví nejvyšším zá-
chranářským vyznamenáním zlalým
Záchranářským záslužným křížem
a v Iednu 2004 rezortní medailí Jiřího
Agricolly.

Pro svůj skromný a lidský přístup
byl oblíben mezi záchranáři - mno-
hými byl nazýván ,,íátao'. Odešel
dobný člověk, ktený se obětoval
svému životnímu poslání, vždy připra-
vený poradit a rozdělit se o svoje zna-
losti a zkušenosti.

. -}
.' ri

ť-;

Dne 30, srpna 2009 zemřel ve věku
71 letbývalý hlavní inženýr a ředitel
Hlavní báňské záchranné stanice
v Ostravě inženýr František Papřok,
jehož celý život byl úzce spojen
s báňským záchranářstvím.

Rodák z Krásné v Beskydech po
ukončení studií na hornicko-geolo-
gické fakultě VŠe v Ostravě v roce ,l960 začínal svoji profesní
dráhu u Jáchymovských dolů na závodě Nové Město na Moravě.
V roce '1964 se vrátil na Ostravsko a pracoval na výstavbě no- Čest jeho památce
vého Dolu Staříč, zpočátku jako revírník, později vedoucí úseku vzdáiají posledním
a vedoucívětrání, V roce 1966 absolvoval kurz báňských záchra-
nářů a v srpnu í969 byljmenován do funkce vedoucího ZBZS "Zdař 

bŮh" kolegové,
Dolu Staříč. později se stal vedoucím ut"a.u-oezpáĚi."ii 

" Ú sPoluPracov|Ígi, kamarádi -
gieny práce. báňští záchranáři
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xnes*vÁru*

koupar,lšrň
Nejobiíbeně,iší ie.}ih
:) i iť é.'r .! -J

ě{x E *;Ás §.e-"§H} t],T§]

§ro;any §BnnnrČxv
I]istribučni místa v ostravě
1']- ij :i ]a; ii, t)

Y
UekoneG hornílíů u ostra

§caqt§Tg,

RozHovon
Mario Lička

Po letech plných
slávy se letos Ostrava
musí obejít bez Dne
horniků.
Jan Král
ostťava

Jaroslav n{inka, kr:onikái
Klubu přátel Hornického nru,
zea v ostravě, má letos dtivod
ke snrutku.Jcho černý horniclw
kloj zťlstane z.rvřený ve skřini,

Den horniků se v ostravě nesla-
vi, každoročni slavnosti přesu-
ntrlo ve<l,:ni 0stravsku karvin
ských dolů užjen na Karv,insko,
kde se uhlí doposucl těží.

,,Zvali mě. ať přijedu do ltar-
viné, ale to úplně ztratí efekt.
V Kar-vinó se nekoná ani žádný
pruvod, kteqi,, ke Dni irorní-
ků patří," řiká Minka. ,j|ed'už
vl,táhnu kroj asi jenom na ptl-
hřby"' stěžuje si.

Každoročné pnlvod krojo-
vanÝch havíiu miii! z }'ctikovic

do Hornického muzea, před
kapličkou svaté Barbory se ko,
nala mše a rldpoledne v""-pukiy

oslaw. na které 1rřicházell tisr-
ce lidi,

Největši úspěch: Gott

Největši úspěch v novodobé
historii ostravských hornických
osiav měl karel Gott, v roce
2oo5 na něj přišlo do areálu
muzea devět tisic lidi a někteří
hospodští v Přívoze odmítali

v ten den sr,é podniky vťrbec 
l

otevřít, Prý by to vůbec rremělo l

smv*l. kd.vž o kus dál zpivá (;ott
jerrza symlrolické vsttrpné. i

Letos se sice chystá v nrtrzeu 
]

na sol:otu 13. záři Den na Lan, 
]

deku. kde wstoupi Vera Špina- :

rová rrebo Migrt, aie to s horní- 
i

ky mn<rho společnélro ncmá, Tcl 1

nakonec připoušti i společnost l

RPG. kteráje spolupořadatelem 
i

Dne na Larrdeku. kam je vstup i

zda rnra.
pokračováni na straně z

črĚrr

§tudenti kuji želr
Ostrava I rřed oomcr
tur,r/ mčsta 6r1l1rly u\
plastik3r, které vytvoi,i
umělečti kováři, §

Sběratel auto§ra
Ostrava I ries čtyři tir
pisů osobnrrsti nrá ve l

.|iří Harribal z Ostrav"v.
například sJeanem-P;
Beinrondem, $

§§§i&*

§řR*§s§e"§§§*á

ffieI*§§

K#áY§J§& !i!i

§P#ffi§ : i]-]]

ff§ Vii{§Fji)
ŤŤsť

Osmnáct premiél
Ostrava l Smetanovu c

tlalibor či činoherní Č
ky z Easťrvicku uvede r

sezorrč Národní divad]
ravskoslezskó. 5,?

Vitkovice chtěji v
ostrava I t-tokelisté vír
chtě.ií r, letošním roční
extra l i gy vy-lep š it svůj
dek z předcházejícílro
kdv skončili ve čtvrtíir

ř*ťn'}i

ž*t'
DEN HORNÍKŮ. *lorničti důchodci §e §tatT-m haviřským pfaporem na slavnostech, které se o vikendu konaly v Karviné,
V Ostravě letr-rs horníci své oslaly nemaji. !'c}to Petr Sznapka

play-off §-§ř
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Konet hornik r,,$l]auě:,il latry nei ou .-lb uá
Pokračováni,** titť*ny t

i ,,Akce má b.{,t p ipomenu-
] tinl, že mu?.* rfi *tále existu-
j 1", t,icte sc vrátili z prázdnin a

] 
dovolen;|ch, tak s* mohol,z.ajít

] bavit do muuťa, S hornickj,mí
l slavnostmi bvch Dcn na Landc-
, ku nespojoval." iká tletr}Iandl

ze společnrrsl i RPG

Hornictvi $tils živ{

,,Le[els jsnre sloučili osl*r1
cla jedn* v Kar*inó." nclprrvidá
jodrrcrduše a* spoltčnost Ost"
ravsk*-karrginsk$ doly Zuzana
Kolárikr:vá rra rrtáz.ku. pr*č se
oslavy horniclcého svÉtku letos
ůstravě v_vhnuly.

,Je tr: sprosťár:n*r" iiká jed-
noduše Miroslav Šrnid z lqlubu
p átel muzea, ,-ToJ* ta ťrroveň
dohy. ťhtěji žapomťnůilt í}a
v echno, co kdy tady bylo vel-
k*ho." ultlbi se b val"Ý havii
kter. ptlprv íáral roku r9*z.

nrutekjeenátizdlšieh
členťl klubu, .,PťO tě ták róu-
hodlo piedstavfn :Ý{} ťJl{il.
il{usime ta resp*ktrrv*t, Fňjd+-
me drr Karvin{." kr*í ram*np
tajernn{k klrrhu Arttlť H*n**n$.
Ru<lilÝ t)lrravák fáral v p rvrrr
skérrr rlolr s někdtjiim nárvem
vltčtn tinor redirrótťl sílť{,

l(lub piáret lltrrnlckého mu-

r,ea má témě pčt stovek členťr
a nostalgie po časoch, kdy s*
v ůstravě točila kola iachet, je
v*lik*. Fravirlelné rylet"v vtdy
konr\i f'áráním drr dolu neho
alespaň do cr.ični štoly.,,t,etos
jedeme elrr historiekóho p*lskó-
ho l}olt Qidr:,*'té*í s* Ad*lf t{o-
neůnli. Je jasn*" že táráni maji
v letnící p edem d*mluven ,

thodc* Ilav+l tilaťekje u*
pá$m rr:kem v Řu?"eť pr vod-
cem, ,,ilájenr o hornictví *tou-
pň. Jtz<ti k nám spousta licli
t Pr*hy i z ciainy, Zdá se jirn
ntpochopitelnó, lt se mtrhlo
takrrv5im zprisobem dčlat"- ik;i
B'laiek rr rtaktich návštěvnikri.
kdyžiim ukazuje čtyi:icet ťenti-
metru vysoké sloje, kde rnuscli
havi i v}eže lrutnt uh|í,

Sám Blažck v prldob*;irh
slojich v ostravsk"li,c}r drll*ch
strávil šestadvlťťl lťl, N.l l11.r/

ku, prrrť n*tr;:rtsti pť$í{1 {li
šachty ani v r]ucht,drr. rrrlpo
vít|á lrlf,ickv: ..Vtrprrntrnhy Jsrrtr
stiilr: a *i*írn f u sliietr(du h*"
vit tntrrím."

Arpoň ra ftuctrr.lu

"|ecltn*u" b ť kptkt$ krlltr_*rni
t,slnvuu t}ne lrrrrník , se letos
v (ktr*t* itHl k t htrrnii:ké
hx*traFky tu mich&lkovickórn

dlÉ&riťh l"

k

k

t
1

;

l
I
y

B U Uillr{}n M.B vali havi iddolťKoneČn; '(vl*vo)a,|aroslav,íŮnkatrcnhorník ťmlríŤťvscťrav - JÁl{ lttÁ pn orA*KtJ, Mllrrnlnv ftunkl
Pst k$vicí*h neo*lavi. , 

to ťJan xrál liruchn 
kor,l.

li l"
S*trt

{"

t"J
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tíinka Den lrorniku \r §luzeu rr ()slravě-
f"oto ?i.Jan Král

,lAK NA IrAZOLACKU. l\'liloslal
kuchařkou.

Rucki s Hornickou
ijoto:,'lan K!,ál

",Licit] si t,tt!cti 1]ii1,1oitlťt-ltltt
1|g,spoň z te ]ii,rihaikt,. 7,c v't
ie víc nr,,siar,í. z..rlhr_i je,cnrutck
r, duši." řiká ;l,tiloslav P.u|:ki..lt]
jeclrrirT-r z těch, Iit cií i<tlr:ha řkri k
,,,.yr"i.iní pl'iprav1 li a srrtlčasni,jr: i
pritvoclcenr tia i_)r.lit i\,!ichal,

,,Hlcdali jsnre v arclrivccll.
n)tl:i Lit,i). rl,er i,i.rli l,,,ll1]itni
li.r,"' 1lt;;lisirje Rrrcki vzrri}i ku
ch.rřkv. Ta rrtrsahrr je ťťťe l)t_v
na ttstravskott th,r.ol.rČkti. kop
iivačktr, irolrrickú ohnirró krt.

liČk1,, fu6i,l;r1,,1 gtriái ni:btl i_is

tlavskÝ *r,og, }ri,íznačrrc je. že
v_vt].rvatcl knih._v si: pr; trsilov
nerrr lrlr,ciáni našrl až r, ()llarli a

.lala sc irnr \1atier .iczsk.t.
Liclé se pr.ý o sl_alti hai,iřskrl

|,( t,t,pl\ 1,1iltni.il. ..['Ž rtvrti 1slltt,

lrt',,ti.rli nt,ktrlik .l(}\(,k ktl{ll,''
lliási spoko jcrrč ltucki.

!-akt. žc tlslavánr l]ne hor-
nikú v 0strarlě alespor\ pl,r: 1e

ttlšek odzr.orlilrl. nele špatnil
i maiitel nralóho soLrkromrjlrrl
llltl,/t,,l he lriikor.r l nr at na
na Slc,zské Ostravt\ Svatop]Ltk
(]ltur]Lrra. Dll svélro clrlrrrktr sbi
t,j vilt,lttt,t 1,,rnt;tkl n; ]llI,t,iit
korr nri nttlrtst (J§trav\,.

...ic nli to Iitr;, t,ide si ncr,áži
lratlice a zapoininá se na tci.

žc sc v Ostr,lr,ě rlvtr stě pade sát
iet težilo tlhlí. .|c to stllLltnó."
konstatr,rje souk1,orrlÝ nrrrzc jník
Sr,atopluk Chtrrlura.

7 KRAT o Dt{l
HonilíKŮ

* řoprvé se slav
Ř t*lg,lq vJihla,,,ě.

.}ilrlava připomněla ?c
ziskání horllického pr;

p* 7r dob vlad1, 1

& eccntrcm rlsla,
travě v_t,staviště Čern
Objevr.rvalo se na nich
zi:oží typu nrandarinel

"F \íezi Iet_v r9t)c

e3 ,g, s. v Ostrave sl
málo. Ve]ké osla.,ly st
ttrii ocl roku r99+.

v sousedninr
*slaví lrornici.j

clcn svárek svaté Barlrr
ronk1. htlrniků. Připat
prosincc,

M V ťoce 1t]97

u!§ *ostravou tři tls

.jovanÝch horníků. Tt,
oficiá[nirrr patronefi sv
kop, svitek ilvl 4. i,erve

ď* i ig. :toletr ch
&.:§ *st,jtck pruvcrd.

ku na dnešní Masar"vk
městí. Tam se konala n

66r V ,sobotu l§.

4, t+v nrtrzeu kcrr'ai
Dcn na L;rndek§. Vy§toi
Špinarová a §ti,q 21.
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Má ostraua slavit
hornický svátek?

petr Bortlík
i7 let, student

Můj děda byl horník, na hor-
nickó tradice by se zapomenout
nemělo, Hornictvi Ostravu ži-
vilo a hodně.ii proslavilo.

Svatopluk Šupft
63 let, bývalý

zámečník

vadí mi, že se Den horníků
neslaví, Vždyť Ostrava, to byl
základ hornictví, Sám jsem fá-
ral pětadvacet let na Švermě,

Marcela
kalabisová

37 let, studující

Určitě ano. Na Den horni
ků jsem chodívala s rodiči na
Černou louku. Byla to nádhera.
ZpivalaMarieRottrová. lksnl

o].

BEZ UNIFOREM. Bývalí havíři Adolf Konečn
petřkovicich neoslaví.

koneí hornílíů u ostrau
Pokračování ze strany 1

,oAkce má být připomenu-
tim, že muzeum stále exisru-
je, Lidé se vrátili z prázdnin a
dovolených, tak se mohou zajít
bavit do muzea. S hornickými
slavnostmi bych Den na Lande-
ku nespojoval," říká Petr Hand!
ze společnosti RPG.

Hornictvi stále živé

,,Letos jsme sloučili oslavy
do jedné v Karviné," odpovídá
jednoduše za společnost Ost-
ravsko-karvinské doly Zuzaťla
Koláriková na otázku, proč se
oslavy hornického svátku letos
Ostravě vyhnuly.

,Je to sprosťárna"' říká jed-
noduše Miroslav Šmíd z klubu
přátel muzea. ,§o je ta úroveň
doby. Chtějí zapomenodt na
všechno, co kdy tady bylo vel-
kého"' zlobí se b;ývalý havíi
kteqý poprvé fáral roku 1942.

§mutek je znát i z dalších
členů klubu. ,,Prostě tak roz-
hodlo představen§tvo OKD.
Musíme to respektovat. Půjde-
me do Karviné," krčí rameny
tajemnik klubu Adolf Konečný.
Rodilý Ostravák fáral v přivoz-
ském dole s někdejšim lázvem
Vítězný únor sedmatřicet let.

Klub přátel Hornického mu-

zea má téměř pět stovek členů
a nostalgie po časech, kdy se
v ostravě točila kola šachet, je
veliká. Pravidelné qilety vždy
končí fáráním do dolu nebo
alespoň do cvičné štoly. ,,Letos
jedeme do historického poiské-
ho Dolu Qido," těši se AdolťKo-
nečný, Je jasné, že fárání mají
rliletnici předem domluvené.

Důchodce Pavel Blažekje už
pátým rokem v muzeu průvod-
cem. ,,Zájem o hornicťví stou-
pá. Jezdí k nám spousta lidi
z Prahy i z ciziny. Zdá se jim
nepochopitelné, že se mohlo
takoqim způsobem dělat"' říká
Blažek o reakcich návštěvníků,
kdyžjim ukazuje čtyřicet centi-
metrů vysoké sloje, kde museli
havíři vleže kutat uhli,

§ám Blažek v podobných
slojich v ostravských dolech
strávil šestadvacet let. Na otáz-
ku, proč neopusti prostředi
šachty ani v důchodu, odpo-
vídá logicky; ,§zpomínky jsou
stále a něčím se v důchodu ba-
vit musím."

A,spoň ta kuchařka

Jedinou, byť hodně komorni
oslavou Dne horníků, se letos
v ostravě stal křest hornické
kuchařky na michálkovickém
Dole Michal.



37€

Doprava:

Prosram:

Odjezd z Karviné

Dvoudenní poutóvaď a$ed Tychy, Zabrp, Kralsów v Pols*u

Datum kontinÍ: Čnrtetr 24. ziří 2009 a pátek 2§. zóřt 2tN9
45 místrrý autobus KÁROSÁ, Ján Kyptús Bus s,r,o

v 6.00 hod., Havffov 6.20 hú, Perřvctd 6.45 hod, ostrua DK 7.00 hod

Ostrava- Tyclty 90 km

Plograrn I. &n: Browar Tychy, muzeum a wýOz
od 10.00 hod cca do 12,00 hod

Přejezd: Tyclty - Zabrze 60 km

Pmgrant2 &n:

Dťrl QUíDO v Zabrzu - muíprlrl,
ď I3.30lwddo 16.00hd

Přejezd: Zabne QUrDO - Zabrze hotel Álpex § km

Hotet Alpex ubyíovún{ a volno
od 17.aO réddo l9.a0 hú

Eotel AIpa - *atulu pivaa ftornbkd aíbava)
od B,aa fud do 24.a0 hd

HouIÁlpex
nocleh

Hotel álpu sníďaně

Přejezd: Zabtze - Krahów rua km

Krahów prohlid*a s průvodcem
ad l 2.a0 Ind do cca l 4.00 ltod

Trasa.Drcge Knólewslr4 po Krakcwie
. Miasto Klepara Barbakan i Mury miejskie
. Ulic4 Floriaňsk4 do Rynku Glównego
. Rynek Glówny: K§.Mariacki oraz Sukiennice
. Uniwersytet Jagielloúski
. palac sistupiw krakowskich ( podwórko palacu ) oraz "papieskie okno"
. Kš. Frarrciszkanów ( wejšcie do ko§ciola )
. Ul. Grodzka: Kš. Piotra i Pawla
. Ul. Kanonicza
. wzgórze wawelskie: katedra wawelska ( zwiedzanie wewn4trz) oraz

Zarnek Królewski z zewrliqt:rz.

Xra*ów -votno
od 14.a0 lnd do cca 16.a0 hod
Ostrava* Tychy 160 km předpokJadaný příjezď cca v 19 hod,)

Organizační:

_ s§avoviiní mimo 14.g.-večeře a snídaně 25.9. je individuální, dle domluvy zasávka na

- příspěvek účastníka 1000 Kč F
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přátelé ínuzc ínířili do ?al§
Horničtí nadšenci ocenili expozici soudobé důinítechniky v památkovóm dole v Labrze

PO§K0 - Součásfi ročnfto plánu
práce Kubu pŤátsi hrxrrického rnu-

zea OKD v Ostravě 1e rowéž zitlezó
s hornickou ternadkou. l,ro tento
rok jsme *ybrali dvoudenni prrtor,.{ní

Horním Slezskem,.
Přes hraniční piechod v Chotěbuzi

jsme k naši::r sev-errťm sorrsedůrr: rn,-

r-Lrzifi l,e čtlrrek 24. záŤi ránc'i. PrlT rí
zastár,kou b_vl pivovar ,.Iisiqzee,v Br*
rl,al J\<irv". Pro!*írlka začala irudio-

ižuúlrrí prezentací, těhem nú k nál:l
ze žjvéba obrazu p;,otn}uvi1 sárn za-

ki,rdafel modet,ntclt dé.iirr prvovaru.
kúže.}an Jirrdřich Xt. '&,ský pivo,u,ar

je ne.istarší v Poisku (raiože* i629J
a rjr-res tai<é rlejvčtší polský plo<lucent

pivs. Porržívá se v něm t-ot-ltčž tro-
ricrr:í čes]á pi,--av*.rnická teciili<;lc§ie

a pracrrjí zu i češd sládci. Prolriídku
ukolrči]o krítké příjerrrrié prlsezení
v pivovalslqi,cir sldepcclr rr půliitr"u

.;Tysi<,e§o".

Další zastjvkou h1,ia historic}uí
památka. v gnohóm připomrnající
náš Landek * Dťrl Grrido v cenřu
města Zabrze. Po nezb;,tnén vlr-

ba,.leni pracor.nírni odčv1,, přilbani
a lanrparni .,isrne po prohlírlce bis-
torickóho téžnfric s|roje za pllélri:
pí{]\,/ozu nasto*pili do těžrri klece
a sť*ali ve clvt_lu skupinách do pod,

zeni- Bťr] nrá dl,č prchlídkol,á patr*,

Na pr-rmílrr v }rloubce 170 metrů jsou

na Z80nreirové prohiídkcrť trase

k i"itiěuí historicL€ kcliské nrašiale"

čerpaci stanice, siarír holriickii iech-
nika, nářaďí a oso}rni r,},bal,ení hor-
ní}iů. I}ůjrrí expozici cloplňrrjí audio-
efekt1-. rTapi"í klaci pii trkázce odstřelu

čeib," či vt stájic}r. NávštčlT:{i,v* r,ítqií
dolloré posta,v_v hcrriíkij :i koní.

V.etklTrr překv-aper:írn pra vétšin*
z nas lr_l1u alc d*]šr íarl-ni trl pan,u

32ům. Je iu přiirrave;r,:r ckoio l3C0
mehir dúlrrjclr důl v prri,c,dnirl,] 5fultl,

s ukizkami jú moderrrí dulní rechni-
ky. Navštívili jsme napŤ*<1ad porub
s íurrkč.rdmkomirailrern a odtěžerím či
če]bu s u]aizkou provoz,u razicího kom-
hajrru Á_r\4-5ů. Cestorr jsmebvli nuceni
pŤekolrat i r.,_vškcf raz.dfl po rlrrrrrc}uť

i sv-al,né. Zde bych clrtěl oceirrt kl,,*lit-

ní, odircrrrr_ý a často irumorenr prr.riože-

rrY výldaii rrasich průvodců. priLŤet,éttt

mizrJy i i rrz"_vkove b.rri éry,.

Prograrn prr.,irího clne zájeziitr y>
lrračoviri v nerla]e}érn }rote}u ,§lcx-
Nasi jrostite]é tu pro rrás pŤipavili
večerní píL]gíam s boha{rrr c;bče;,st-

venírn. triiďiční,,Kar-czmu Pj.rrtlou"

{po}ská obdoha šacht'áku) s lrudborr,

lrumcrert í ti1]1ť€m. l pies niiroČnri
proglaltl celiho cl.ire došla r-::r vtipté
kulturrrr příspčvr_q.i sj;ororé }roruiclié

zi:ívání a dntžnou beseriu ličastlríků
zá_jezriu.

Hlaiirrír:r pr.{}grrrr-ter'ri druh.ého
dne b,",la r:ár.štěr.a a prolrlidka sta-
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Členové Kiubu přátel Hornického muzea při prchiídce pivovatu vTychách

rob_y!3j19 lrráoi,si<iho rrrěsta Kra-
kóu,. Pioí'esionáLrí prúr,oďkynč rrás
během fi hodirr provttila nejr4i-
značněišimi kuiturrririri paraátkarni
něsia, mezi rrĚž paiří Rynek - Su}ri-
enrrice. Lirrirverst tei .Jngiellorisld či
trVarl-el. Pii polriedu z walteiského
n;ir.rší nad řeklu S/islou jsme ob-

divova]i množsř,,i krakovskÝr-:}r věží
a věžiček. kt€rc urJité pi,irrejmerršinr
pi,ipominaii poh}ed rra stovčžatori
Pra]ru,

Fodie r-.vjácli,eni ťičasmís.ú 1zc sotl,
dii že lr: rrárrr letošrrj pirtor,árli zcia-
řilo a nezbýr,á než se těšit na zájezd
v přsnm rcce. stani§tav l(rrba
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Vítejte v Jurském parku.
Hyundaí znamená korej sky,,moderní"

,,Vítejte v Jurském parku"! Tak přivítal členy havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea
generálni manažer PR HMCM Peh Vaněk na exkurzi v automobilce Hyundai v Nošovicích.
Prohlídka qýrobní linky automobilky byla pro všechny nezapomenutelným zážitkem,
Po příjezdu se seznámili v krátkém klipu s historii qistavby a dosavadním qýrobním programgm
závodu ařáneaU si základní vyráběné typy aut v závoděv Nošovicích,.
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Největší dojem působí sladění a Mpťogramování robotů tak, že se qýrobní linka nezastaví i když se
změní jednotlivé dily podle následujíciho typu auta na lince a obzvlášť svařovací robot.
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Zapot$avy výklad a při prohlídce qýrobní_lirlqy poděkoval Zdeněk Dobrovs§ý Petru Vaňkovi -
zaúaOai ic*n ělenrKPHM v ll a y 

"?b v ď
Prohlldka qýrobní linky byla pro účastníky náročná a vyčerpávajíci.
Na laátlcý odpočinek a oběd jsme se zastavili v restauraci Na sýpce v Dobré.

Po obědě jsme ještě navštívili pivovar Radegast a i přes velké vedro a únaw se po prohlídce

,,probojoval i* až k ochutnávce skvělého moku.
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?a y, yar v NoEa tr ieclcJ- -* r{ &ur*n ťo
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4, o-,l-+/n-J,,,Lez_ pe'va A Lr*-* pa/r1'

Výhled na oba závody vNošovicích v podhůří Beskyd byi impozantním závěrem našeho zájezdu.
I Bůh našich hor - Radegast přijal moderní závadHyundai do svého království.

rT1a,


