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Techné 0strava
a,.fr '.€ta*d*k

l§t§At&-Meziná
rodníftstirralfitmů

adffi@dů
cteďrnir**,rtrapĚ
,rqd*&epar*aťreh,

keýtelebjř
p mme lonal v §ulfu núryrdom* fu l{ad
v Osfiač.Pwubě, te dky bývaÉmu rcdi-

teli řbdace Landek ffiava stanigavrr

V@aslrni d rokl 2005 úÉ€ spie{,
s ónnŇí |,tadace Lanffi" V ffie 2004

bda cena fuďiwlu poprvé udďena právě

§tanisl*w Vopaskwi - a indMdt*áiaí

p#t* t<oc§rarĚ a ryňíechniďď& pa-

mátek A od té doby se ztohoto atfu sala
MicB; pňsřlé!Ťiiď&:drxĚ*ích:dn&

Da§ím rmiftlm tÉo presfižúceny

*salOm Podhais<y, pň,*eda Hlubu

Ňel Hornirj<éřo muzea.

Po srnňi Staní§ava Vopaslra x
d nfuu 2ffi6 ačglc iots ffieí,ění ijděte
vat m jehs §§&§úakc ff aa Stanlslfi .a

lbpaska. Jako prwríji zíďral Ví.Ěnlav

}*ď*nberys6 ama&*ý ffif.heíik
a neúnaný organiátot prednášek

ó hi§tp,ii horni§ful'. o rok podeji * jejím

dťžitelem stál JiřOřsťjarrý, sa,o*a mě§t

skeho obvdu fuffirgvice. člen sgávrrí
ndy l,ladace Landek, tderý se v rámci wé
fu nlaezadouál o roaroj llomicltétp mu-

zea, a pak ZdeŇk Dombrrniský předseda

Klufu přiátel Homického muzea, lderrý

sruu *elsaryn*lí doséhi qdániŘdy pu-

Hiilacío hornické hi§Bii Ot(D. Leb§ jsem

ii ed !Ťsi já:á iť,d&úst álaípř*os v aHei
ochnarry a da§iho vwaíte*rtfiiďt
a pnrnyslovýď pamáft*r.

Je tedy aŘťmé, že §ads€e lafi dek
osřa6 jevekrli (.Ecespia6, dfoypoche
pe*íwdení HD PCIl{LAS, s Meinárpd*fitr

fgliwleyn'lMné Ma, a Bto by]

skoda kryby tato spofirpráce rreporae
rala i v ddšbir roárí,ďc|i.

los€f Xhs,
fudHí{abcláldó*

Cena ing, Stanis|ava Vopaska byla předávána na íestivall Techné

Vopaskova cena pro kolegu a kamaráda
O$rulVA - JcseŤ Kimer (75) se stal

novy-m drŽiteiem ceny ing, stanislava

Vopaska za individuální přínos v oblasti

ochrany a dalšího využití technických

a průmyslov.ých památek, §polu se soš-

kou - Osťavskou Venuší - ji přebíral při

zahájení V!l. ročníku festivalu Techné

2009, Kerý se konal v předpasledním

říjnovérn !ýdnu v porubském DK Poklad.

Je to pro mne velká če§t ' konstat0val

Kimer, kter,ý prakticlry celý svůj aktivnížvot

zawělil havifině, Rodákz Komotlan u Mos-

fu začínal na šachř v pauácti. Výuční

list hOmíka na Dole Jan Šverma v zacléři

získal souběžrě s maturiřrírn vysvědčením

z sirnnáaa vTru§lwě. Po 
"báňské" 

ná-

sledovalo mnohaleté působení v rumých

funkích nejen v našem revíru.

spolupraeovat s Vopaskem začal

coby vedoucí odboru hornictví podniku

Unigeo zablívajícího se kontřolou

útlumu těžby, A právě z toho yzešla

iniciativa na zachování Hornického mu-

zea a záchranu technických památek,

"SŤanislav 
Vopasekje dodnes mým

!?oíem,' doplnil Kimers tí$, že odkaz

starého kamaráda následuje i v práci

coby ředítel Nadace Landek, Více

oTechné2009 nasťaně4 ud0sttavská Vecuše plo Josefa Kimera.



KPHtio

Techné Ostrava 2009

vlfi. ročník mezinárodního festivalu filmů a televizních
pořadů o technických a průmysloqich památkách se

zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch
proběhl i za naší účasti.
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Sďružení ňomirfol - frutnicQýcfr. spo@

cEcH ByL zJhRE§§TRovlů,N 1 ?. 12, 1998
Jako nepolitické, nevýdělečné a necírkevní dobrovolné sdružení občanŮ.

Jeíikož ie náš KPtlftd založený na podobných principech a ustanovení jako v,fie

zaregistrovaný sdružení a abychom pomohli náš stav horníkŮ reprezentovat a

vyměňovat si zkušenosti společně s dalšími kamarády, staly jsme se Členy

celostátního sdružení ČR.

§družení hornicko-hutnických spolků ČR

1 t, 1 1. 2OO9 Důl Anselm - Hornické muzeum
valná hromada v ostravě - petřkovicích
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líldyž téžni věže padaiín
*nmffifrm# ffi ffiEfl3nk§ m*§wm§#§

OSTRAVA - První ř ádná v a7rLáll.r oma-

da občanského sdružení s názvem
Sdružení hornic\ých a hutnic\ých
spolků České repubiiky se konala
ve středu 11. listopadu v Hornic-
kémmazeu OKD v Ostravě.

Zástttpci členshích spolků a or-

ganizaci z cellé rcpabli\<y projeclna-

li vnitřní Ťád sdtuženi, jeho znak
a vlajku, otáu,ky frnancováni ataké
plán poíádárn nejqiznamnějších
akcl sdrtženi - Setkíní hornic-

\ých měst a obcí ČR Ta se buclou
konat ve dnech 10. * l2. záíi201O
v západočeském Sďíbře, v roce

2077 v Chodově u Karloqích Varů,
v rcce 2072 v Chomutově a v íoce
2013 v Kladně. Mimořádná sláva je
pak plánována na rok 2016 do Při
brami, kde se uskuteční Evropské
setkání hornic\ých měst a obcí,

Sdružení homic\fch a hutnic-

\ých spolků Čn tyto ofr,ctílně za,
registrováno na Ministerstv-u \,ŤIi-

tra ČR letos v červenci. Navazuje
na činnost dřívějšflro Štejnojmen-
ného volného seskupení hornic-
1<ých a hutniclcých zájmových ini,
ctaav, kteté vznIHo v,roce 2006
v Příbrami. Mezi _své trlavní priori-
ty Ťadi oživováni hornic\í,ch a hut-

nic\ých ucliflostí, zlryků, a tradic,
spolupráci s městy a obcemi či pro-
trlubovrání součinnosti mezi spolky
s obdobným zaměŤenim v republi-
ce i v zahraničí. Hlásí se k široké
propagaci hornic\ých a hutnic\ých
tradic a činnosti hornic\ých a hut-
nických spolků v republice a v Ev-
ropé..PoŤádá audflí ceny Čes\ý per-

Sd,ružení má v současné době 14

čtenslgich or$anizaci. ostravsko-
karvins\ý uhelný revír v něm re-
prezeriuji Klub přátel Hornického
7iazeaOKD, Nadace Landek, Hor-
nic§í spolek Prokop a Hornicko-ge-
ologická fakrrlta VŠB-TU Ostrava.
V sorrladu se stanovami ho dva ro\y
povede Cech pŤíbruns\ich horní-
ků a hutníků, kteíýjako pŤedseda-
jlcl or $anizace zasť.tpuje sdružení
i v Evropské asociaci hornic\ých
a hutnic\ich spolků.

,,Rozvoj hornic\ých spolků pa-

radoxně_ souvisí s progíamem
útlumu těžby. Řada představitelů
a pracovníků íesoítú se odmítla
smířit se zánikem hornické kultu-
ry a začala sé věnovat adržování
hornických tradic a zvyků. Tyto
snahy vyvrcholily v roce 1997, kdy

se v Příbrami uskutečnilo první
setkání hornichých měst a obcí,
které se sta1o trvalou součástí ka-
7end,áŤe hornic\ých akcl na úze,
mi ČR. Vznik volného silružení
hornických a hutnicfoy'ch spolků
tryl motivován snahou posílit je-
jicl:' vzájemnou spolupráci, pomoc
a podporu, Původně mělo osm
členů. S rostoucím zájmem o jelto

činnost jsme se- dohodli, že
musíme poqýšit jeho statut
na řádné občanské sdru-
ženi v souladu s,plat-
nými zákony. To §e

povedlo letos," popsal
okolnosti vzrlJk:u a uý-
voje Sdružení hornic-
lrých a hutnických spol-
ků ČR perkmistr sdtažeíú
a současně perkmistr Cechu
příbrams\ých horníků a hutníků
Miroslav Šťastný.

Jak dodal; významnýrn okamži-
kem'pro rozvoj sďružení se stalo
přistoupení ostravských hornic-
hých spolků a institucí, které byly
oficialně pŤijaty 13. listopadu 2008.

,,Působnost sdtuženi se tak rozší-
Ťila na celou republiku," zdttazni.
perkmistr Šťastn;i. Bohuslav Krzyánek

Budiž pochváleni
Co je podstatné a cpne?kiímaw
pohled na tuto otázku nabídlo ostravské

jednání ásfu pců Sdružení homicltých

a hutnických spolků ČR. Na pořadu byly

jistě důležité body, Vnitňqí řád, otá/G fi-

nancováni členské př'spěvt<y, Opravdová

půtka se ale strhla okolo použíilání

znaků sdružení - logaaza+jm

ještě neexistující vlajt<y.

Jejich VZhled? Nepod-

statné! Ale můŽeznak

poržívatpouze sdruže4i

nebo ijeho členové?

Mohou ho dát na plakát

nebo, nedej bože,

do novin? Toťotázky hodné

rozbouřené debaty! A kdpse podle

loga vyrobí odznalt co s ním? Cena?

Ne, ta nestojíza řeč. Ale má mítdvacet

nebotbba dvacďjedna milimetru? Má

být určen pouze na hornichý kroj, nebo

také na klopu ,,civilního" saka? A kdo ho

bude smět nosiP Jenom představitelé

sdružení, nebo také ólenové sdružených

organizací? Nebo se snad bude smětdát

i těm,,nesdruženým", či dokonce jako

dárečektň:ba i zahraničnímu hostu? Tol

problém, hlavo, přem$lej !

Ano, zníto možná trŇku jako žert

Havřby nad tím nejspíš mávnul rukou,

.ona praxe to vyňgší. Když se ale člověk

zamyslí, asi majíti pánové recht Všichni

jsou exponenty homicltých (a samo-

zň,ejmě takó hutniclných)spolků a cílem

všech je.pěstování a píopagace tíadic,

Na vnithím ňádu se shodnou bezřeĎí,

vždyt všichni chtějíto stejné. To, co je ale

tží na srdci,je otázka,jakse prezentovat

navenek. 0brazchlapa.stím Ďemým

pod očima",jakjej vnímá společnost, to

je to, oč tu běží. A o co se umí i do krve

poškubat Rvou se o homickou věc. Ato

jeto hezké asympatické. bk

§

ó

Z jednání první řádné valné hromady Sdružení horn ických

a hutnických spolků ČR. K úóastníkům hovoří perkmistrsdružení
rri"^^t^,. ěť^.+.,i

Na jednání předseda Klubu přátel MH Rodan Broskevič obdrže|

k45. narozeninám hornickou přilbu a páku k nátŤasným žlabům,

ktcrá v mrtzett zatím chvběla.
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Kldyž těžní věže padaií,
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Horn ictví o čima č e ských \rýty arníktl
Nová kniha inspirovaná barvou černého uhlívyšla díky podpoře Ňadace Landek Ostrava
OSTRAVA - Hornictví, jak ho vidě-
7y geí7eíace Čes\_ich uý,tuatnýcb,
umělců. Asi tak by se dala ve zkrat-
ce charakterizovat kniha Barva
uhlí s podtitulkem Hornictví ve vý-
tvatnémuméni7. poloviny 20. sto-
leti,ktexá byla pokřtěna ve čtwtek
12. listopadu v Hornickém muzeu
OKD v Ostravě. Na téměř.90 strán-
kách přináší necelou čtyřicítku vý-
hradně černo-bflých grafik, kreseb
a foto$rafri soch, které maji vztalt
k těžbě uhlí a hornicM v našem
regionu, Y-ýtvarnádíla doplňují po-
pisy, poetické texty a básně se stej-
n,ýmnámétem.

Zaiimavé dr'lko kolektivu auto-
tů,,které je snad prvníin uceleným
lv:Ližnim počinem spojujícím hor-
nicM s v§,tvarným uměním, výda_

Spolu s Rudolfem Grymem, jedním ze spolúautorŮ publikace, si v knize Barva uhlí zalistoval
i její hlavní kmotr, ředitel Nadace LandekJosef Kimer (vlevo).

1o v nákladu 500 výtisků ostravské
r,lrdavatelsM Montanex.

,,Myslím si, že je to velmi zdaŤtlá
publikace. Yýtvatná díla přesvědči-
vé zobrazujihornické ovzduší a do-
s7ova dýchaji ťlobou, v niž vznlJ,J,a,
PŤlbližujl život hornfl<ů a ná7ady,
které provázely jejich práci. Velmi
působivá je četno-bflá koloristika
dí|a, která vychází z přirozené bar-
vy uhlí," řekl pro Hornfl<Josef Ki-
mer, ředitel hornické Nadace Lan-
dek, která by7a jednim z7tričouých
sponzorů, kteří umožnili :,rydáni

knihy.
vzhledem k o me z,enému rléld,adu

je publikace k dostárrí v Naklada-
telství Montanex v Ostravě a pro-
střednictvím internetu íra www.
vsechnyknihy.cz. bk

§

ó

Zprava - člen správní mdy Nadace LandekJosefGavlas, ředitel Montanexu Aleš Rett, ředitel Nada-
ce LandekJosefKjmer ajeden ze spoluautorů publikace RudolfGrym nad sŤánkami nové knihy.
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TAK TO zRČlO: vlevo lng. Vincenec, tng, Dombrovský obdivují váhu vlajkonoše Bohumila
Zátopka. Olda Klepek ukazuie vlajku kamarádů ze Sedliště. V r. 2011 to bude právě lfi) let
od založení klubu,, RozKVĚr" v Sedlišti. Dík za prezentaci kamarádi!
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t6,lryBočí rruzgň

Jsme k obiektivům blíž, natáčí i neimenovaná televize 1. prosince 2fi}9
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Ryehle se podepsat, zabrat místo pro kamarády a b,ýt v očekávání"..
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Hudba připravena, sál se plní, známé tváře ožívaií, petřvaldští v popředí
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Dole Prof. lng. Jan §chenk,C5c, lng. Josef 6avlas, Prof. lng. lvo Černý
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Nejen z Petřvaldu bylo zastoupení, ale iz Prahy přiieli kamarádi- dole na foto
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Nahoře Slda Klepeíc, Jcsef Vilím, emeriťní ředítel solu Fučík Fliner, §da §{alura

Dole je grupa mocného udeření, KPHM Petřvald v dobré náladě
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