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VZPOMÍNÁME… 
 

 
 

Důl ČSM, závod Sever 
 
Dne 20.12.2018 nás všechny zastihla smutná zpráva. 
V tomto dole došlo k důlnímu neštěstí při němž přišlo o život celkem 13 
horníků , z toho 12 polských horníků a 1 český horník. Neštěstí se stalo 
ve 29. sloji  výše zmíněného důlního závodu. 
 
Touto vzpomínkou na kamarády horníky bychom chtěli My členové 
Klubu přátel hornického muzea v Ostravě vyjádřit hlubokou soustrast 
nad takovou ztrátou lidských životů. 
 
Čest jejich památce 
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Ve spojitosti s touto události obdržel náš klub  kondolence od a dalších :  
 

                          S nesmiernym žiaľom sme si vypočuli správu 

o banskom nešťastí, ktoré postihlo Vašich baníkov.  

                             Prijmite od našich baníkov a členov 

Handlovského baníckeho spolku prejav hlbokej sústrasti 

a spoluúčasti.  Sme s vami a cítime s rodinami postihnutých.  

 Česť ich pamiatke.   

                                                                 ZDAR BOH 

                Ing. Ihring Ján 

predseda Handlovského baníckeho spolku 

Vážení kamarádi ve Stonavě, 

vážení kamarádi na Ostravsku, 

vážení kamarádi v Polsku! 

 

S hlubokým zármutkem sledujeme následky neštěstí na Dole ČSM 

ve Stonavě. 

Přijměte prosím od předsednictva SHHS ČR projev hluboké 

soustrasti a spoluúčasti nad ztrátou životů havířských kamarádů. 

 

 

Zdař Bůh 

 

Ing. Pavel David 

tajemník 

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR 
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Výbor KPHMO, z. s. , srdečně blahopřeje členům,                                               
kteří v I. čtvrtletí 2019 slaví významné životní jubileum. 

 
 

Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc,                      08.02.1934        85 let 
Mgr. Oldřich Klepek                   29.01.1939 80 let 
Ing. Jiří Nytra    27.02.1939 80 let                 
Osvald Wytrzens   10.02.1944 75 let 
Josef Jaskiewicz    16.02.1944 75 let 
Ladislav Kopčo    22.02.1944 75 let 
Ing. Tomáš Belka   07.03.1944 75 let 
RSDr. Karel Křibský   07.01.1949 70 let 
Ing. Emil Szostek   15.02.1949 70 let 
Jiří Wytrzens    28.02.1949        70 let 
Josef Klimeš    08.03.1949        70 let 
Joséf Burkard    20.03.1949        70 let  
Jindřich Cahel    17.01.1954        65 let 
Ing. Michal Vokurka   17.03.1994        25 let 
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Vážení přátele,  
Na prahu nového roku 2019 mi dovolte, abych jménem svým i jménem 
výboru KPHMO, z. s. Vám všem popřál mnoho osobních úspěchu 
v osobním životě, pevné zdraví a štěstí. 
Věřím, že společně se budeme podílet na životě a práci našeho Klubu. 
Vždyť jsme společně ušli již 30 let od založení Klubu přátel hornického 
muzea v Ostravě, z. s. Nebyla to cesta jednoduchá, ale společná práce, 
vzájemné porozumění dokázaly v minulosti své opodstatnění. Pro letošní 
rok jsme si nastavili nemalé cíle, které jistě společně zvládneme. 
V letošním roce se bude konat Plenární schůze ( 7.5.2019) na které si 
zvolíme nové vedení Klubu, Revizní komisi a Redakční radu. Proto mi 
dovolte, abych Vás požádal o maximální pomoc při sestavování výboru 
Klubu a výše jmenovaných komisí, které jsou pro život Klubu bytostně 
důležité. Je nanejvýš důležité, aby v jednotlivých pobočkách Klubu zvážili 
kandidáty pro volbu na nové tříleté období. Není možné, aby Klub z více 
jak 220 členů nepostavil kvalitní vedení Klubu. Je to jen o tom chtít v Klubu 
pracovat. O významu Revizní komise snad není pochybností, vždyť tato 
komise je dle nového občanského zákoníku, tak důležitá jako její předseda, 
který zastupuje Klub v jednáních s partnery a institucemi. A o Redakční 
radě jsme již toho namluvili více než dost. Je načase, aby byla ustavená 
řádná Redakční rada, v provizoriu nelze stále pracovat. Přesto všechno, 
aby byla zajištěna kontinuita vydávání Hornického zpravodaje pro první 
pololetí tohoto roku prosím o zasílání podkladů na telefonní číslo             
731 413 660, nebo na email : budin.karel@volny.cz. 
Věřím, že mé úvodní slovo Vám dalo dostatek podnětů pro naplnění 
nejbližších úkolů Klubu. Pokud by byla pasivita členů Klubů vysoká museli 
bychom zvážit jak dál v brzké budoucnosti. Jen pro doplnění uvádím, že 
všechny akce – besedy i výroční Plenární schůze budou v prostorách DOV – 
kavárna Maryčka v kinosále. Jen tradiční setkání při Sv. Barborce se bude 
konat v prostorách Landek Parku. 
 
Zpracoval Karel Budin, jednatel KPHMO, z. s. 
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Slavnostní setkání členů Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, z. s, 
u  příležitostí svátku Sv. Barbory – areál Landek Park v Petřkovicích. 
 
Jak již se stalo zvykem na konec roku se vždy scházíme v Kompresorovně 
Dolu Anselm, abychom si společně připomenuli svátek patronky horníků 
Sv. Barboru. Nejinak tomu bylo dne 4. prosince 2018. K tomuto dni se však 
váže významné jubileum a to 25 let od zpřístupnění Hornického muzea 
V Ostravě Petřkovicích veřejnosti. Také jsme si to společně připomněli. 
Slavností setkání jsme zahájili společným foto, pro nepřízeň počasí uvnitř 
Kompresorovny a pak položením kytice v kapličce  u  Sv. Barbory delegací, 
která se vydala na cestu i přes nepřízeň počasí. 
Po krátkém slavnostním zahájení a uctění památky kamarádu, kteří již 
mezi námi nejsou a hornické hymně jsme si vystoupením Ing. Stanislava 
Kuby připomněli historický význam svátku Sv. Barbory. Pak v krátkém 
vystoupení Ing. Lumíra Place, ředitele Hornického muzea jsme si 
připomněli historii 25 let cesty muzea k dnešku. 
 
Takových významných setkání využíváme k ocenění členů za jejich 
dlouholetou práci pro KPHMO, z. s. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. 
Klubovou pamětní medaili byli ocenění : 
Ing. Otokar Podhajský  - in memoriam, Ing. Lumír Plac, Mgr. Oldřich 
Klepek, Prof. Ing. Ivo Černý, CSc., Ing. Josef Lang, Marie Szottková, Petr 
Hýsek a Jaroslav Žurek. Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme. 
Po této oficiální části vystoupili hosté se svými zdravicemi a my jsme mohli 
tuto část zdařilé akce zakončit hornickou svačinou, kterou nám tentokrát 
připravil gastro odbor DOV, ke spokojenosti všech účastníků, kterých bylo 
tentokrát 83. Je to potěšitelné, jelikož letošní oslavy se trochu tříštily, a to 
na domácí akci a souběžně ve stejném termínu v Praze, kde Pražský 
hornický spolek uspořádal k svátku Sv. Barbory velkolepou parádu. 
Z našeho Klubu se jej zúčastnilo 10 členů, takže bohaté zastoupení. 
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Delegace horníků před kapli Sv. Barbory 

Foto pod banerem k 25 let Hornického muzea 
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Společné foto u sochy Sv. Barbory 4.12.2018 

Pohled do sálu během jednáni 
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Prof. Ing. Ivo Černý přebírá Klubové ocenění. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Oldřich Klepek při 
převzetí ocenění. 
 
Fota : 
Ing. Kateřina Polínková 
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Ing. Petr Rojíček 
 
Hornická paráda Prahou u příležitosti  100 let obnovení české státnosti. 
PRAŽSKÝ HORNICKÝ SPOLEK  u příležitosti 100let vzniku Československa a 
současně i tradičních oslav svátku sv. Barbory zorganizoval „ hornickou parádu“ 
jakou Praha asi ještě neviděla. Pozvání v rámci Sdružení hornických a hutnických 
spolků-ČR přijalo na 30 spolků a to i několik  ze Slovenska, takže celkově se 
zúčastnilo přes 200 zástupců. Za náš spolek byl delegován předseda Petr Rojíček, 
Arnošt Felkl , Pavel Sisr a Silvestr Greguš  za pobočku Havířov.Ve skutečnosti nás 
ale bylo 10 členů KPHMO.Někteří  prezentovali své spolky ( NLO,VŠB,Sedliště…) 
Akce se konala přesně na svátek  sv. Barbory  4.12. a protože sraz a registrace se 
již prováděla od 9.00 v Restauraci Parlament v blízkostí Karlova Mostu vyrazili 
jsme den předem žluťáskem RJ a udělali jsme dobře. Do Prahy jsme dorazili se 
zpožděním  dvě a půl hodiny zásluhou námraz na drátech. Ani nám to přílíš 
nevadilo jen odpolední program jsme si upravili. Velice slušné ubytování s velmi 
dobrou dopravou do centra jsme získali předem na koleji I.E,Jarov –VŠE. Stačili 
jsme si ještě ten den prohlédnout vánoční trhy na Staromáku, projít královskou 
cestu až na Karlův most a pak pěšky dorazit k Národnímu divadlu a  posedět u čaje 
ve slavné kavárně Slávia. Nazítři 4.12. jsme dorazili včas na shromáždiště před 
restaurací Parlament v blízkosti stanice metra Staroměstská, kde jsme se 
zaregistrovali, obdrželi lístek na párek a pivko a hlavně všichni účastníci obdrželi 
široké šerpy v hornických barvách a pamětní placku. Každý kdo se podívá na 
internetové stránky  a facebook  SHHS-ČR nebo na náš web  musí uznat ,že to bylo 
na pohled velmi efektní. V ulici jsme se všichni seřadili, přičemž neustále hrála 
hornická kapela z Mostu a Chomutova, která se střídala s  kapelou „smečky „VŠB, 
kteří snad poprvé co pamatuji přijeli v počtu přes 30 osob a osobně jim velel 
Děkan prof. Slivka. Hornickou parádu bez hudebního randálu snad úspěšně ani 
zorganizovat nejde! Průvod hlídali strážnici na koních a zahájení průvodu pak 
„mušketýři“ z Jihlavy  ohlušující střelbou. V 11 hod  průvod vyrazil, krátce se dostal 
na nábřeží, takže jsme přerušili bezpečně dopravu  a coby dup jsme byli v předpolí 
Karlova mostu. Všude bylo plno turistů ,focení,zpěvu ,muziky …Čelo průvodu 
slavnostně položilo květiny k soše sv.Barbory a my ostatní aspoň nakrátko se u 
naší patronky  zatavili a často  fotili. Kolem 12.hod. jsme dorazili na Malostránské 
náměstí, které bylo vyklizené a tak jsme se mohli v polokruhu rozmístit.  
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Přivítal nás v hornické uniformě bývalý „horník“ a nyní poslanec z našeho regionu 
pan Josef Hájek. Hlavně jsme vybavení muzikou zazpívali několik písní vč. naší 
hornické hymny. Pak jsme se rozdělili na předem stanovené  dvě skupiny. Ta 
jedná včetně nás šla na setkání do Parlamentu kde nás pozval její předseda pan 
Radek Ondráček a pan poslanec.A protože pan Ondráček nečekaně odcestoval na 
pohřeb prezidenta G.Bushe,st. přesvědčili jsme se jak dobře funguje spolupráce a 
přivítal nás nově zvolený předseda Senátu pan Jaroslav Kubera. Musím zdůraznit , 
že se toho zhostil s parádou jemu vlastní. Po krátkých projevech , hlavně předsedy 
Pražského hornického spolku  pana Miroslava Hakla a neformálního projevu 
předsedy Senátu  se provedlo rozdělení několika medailí a stužkování hornických 
praporů nádhernou stuhou  z jedné strany věnované sv.Barboře a z druhé strany 
100 letům. Místo setkání bylo v nově upravené dvoraně Parlamentu. Pak 
následovala diskuse jednotlivců ve skupinkách a také ochutnávka z hojně 
připravené tabule kde nechybělo ani dobré víno a pivo.Někteří využili pozvání 
k prohlídce reprezentačních prostor a někteří si šli poslechnout na galerií jednání 
poslanců Parlamentu, které začalo ve 14 hod. Ti co tam šli pak vyprávěli, že to byl 
neskutečný zážitek! Druhá skupina účastníků místo do Parlamentu šla přímo do 
Malostranské  Konírny na Maltézském náměstí , kde hlavně podzemí vypadajícím 
jak štola opanovala smečka VŠB za pění písní a čepu pivního moku.Navečer jsme 
dorazili na kolej a zmožení ulehli neboť nás čekal další den, který jsme využili pro 
návštěvu Národního technického muzea na Letné. 
Přihlásili jsme se na již tradičně pořádaný  HORNICKÝ SEMINÁŘ u příležitosti 
svátku sv. Barbory. Seminář byl celodenní, takže jsme vyslechli jen dopolední 
přednášky  ale stačili jsem si alespoň v rychlosti prohlédnou Hornickou a také 
Hutnickou expozicí. S ohledem i na omezený prostor expozic jsme byli nadšení tím 
co jsme viděli. Je dobře, že něco takového existuje právě v Praze. Současný 
vedoucí expozice Martin Přibil má velké zásluhy na vybudování této expozice. 
V podvečerních hodinách jsme pak žluťáskem ,tentokrát na čas dojeli do Ostravy a 
Havířova.  
Závěrem bych si pak dovolil poděkovat předsedovi PRAŽSKÉHO HORNICKÉHO 
SPOLKU panu Miroslavu Haklovi a jeho spolupracovníkům za perfektně 
připravenou a zajištěnou „Hornickou parádu“ a vše co se před ní i po ní 
odehrálo.Tradice je potřebné udržovat. 
 
 
Zdař Bůh! 
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Zástupci KPHMO, z. s., v Praze na oslavách Sv. Barbory 
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Průvod v ulicích Prahy, fota Silvestr  Greguš. 
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     Předseda Senátu  pan Kundera přichází pozdravit horníky. 
 

 
 
Také foto z NTM v Praze, naše delegace u uhelného kombajnu. 
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Ohlednutí do nedávné historie hornických událostí : 
 

V květnu tohoto roku to bude přesně 125 let od tragické událostí u jámy 
Trojice ve Slezské/ do roku 1920 Polské/ Ostravě. 
 
Přibližně od osmdesátých let 19. století se ostravsko - karvinský revír stal 
nejprůmyslovější oblastí v rakousko-uherské monarchii. V dané době 
panovaly velice ostré sociální poměry, které vedly k rozporům, což 
přinášelo mnoho protestů až vedlo ke stávkám. Jedním ze základních 
požadavků bylo zkrácení pracovní doby / pracovní doba byla 10 a někde i 
12 hodinová / a také za spravedlivé odměňování za odvedenou práci. 
Pochopitelně, že tyto požadavky byly pro majitele dolů nepřijatelné a tak 
napětí stoupalo každým dnem. Také 9. května 1894 došlo k přímému 
střetu horníků s četníky, kteří se snažili zabránit vstupu stávkujícím 
horníkům, aby vstoupili do prostoru jámy Trojice. Při postupu horníků 
k jámě vyzval velitel četníků k zastavení postupu, ale rozvášněný dav dal 
plně na vědomí, že chce dosáhnout svých požadavků. Po odpovědí vůdčích 
horníků, že se jejich pušek nebojí a že půjdou dál vydal velitel povel ke 
střelbě do stávkujících horníků. Výsledkem bylo, že na místě zůstalo ležet 
34 horníků z toho 8 mrtvých. Toto byl důkaz nejbrutálnějšího zákroků 
státní moci proti dělníkům požadujících jen základní požadavky k zajištěni 
životních podmínek. Celková bilance tohoto střetu horníků s četnictvem 
byla 12 mrtvých – 2 zemřeli po převozu do nemocnic a další dva později 
podlehli střelným zraněním. Jak pozdější události ukázaly tato událost 
vyvolala v celé monarchii vlnu odporu, což naplat, životy to nevrátí. Jak se 
dalo očekávat státní moc se snažila vše v tichosti ukončit, důkazem byl i 
pohřeb padlých horníků, který byl proveden tajně v noci, aby bylo 
zabráněno novým protestům. Hornici byli pohřbeni do společného hrobu 
na slezskoostravském hřbitově. Důsledky pro stávkující byly zdrcující, 
jednak byli souzení a uvěznění, dále propuštění z práce a následné 
vystěhování z bytů vlastníka jámy. Tuto velice tragickou událost nám 
přibližuje kniha Karla Jiříka TROJICE 1894, ze které jsem také čerpal pro 
tyto řádky. Důležité je připomenout, že hornici nezapomínají na své 
kamarády, kteří položili životy za lepší životní podmínky a v den události se 
chodí poklonit ke hrobu na slezskoostravském hřbitově. 
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              Místo srážky horníků s četníky před dolem Trojice 9. Května 1894. 
 

                                           
      Pomník společného hrobu 12 horníků                                                                                 
na slezskoostravském hřbitově, odhalený 12.5.1894 
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Nový památník horníků zastřelených v roce 1894 u dolu Trojice, odhalený 1966. 
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      Kniha Karla Jiříka k Trojici 1894, z ni jsou čerpána data a fotografie. 
 

             
Detail pamětní desky 
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Důlní neštěstí dne 20. května 1919 na dole Nová jáma v Orlové Lazích. 
 

Nová jáma v Lazích u Orlové / později důl A. Zápotocký, nyní závod Lazy/ 
byl v době nehody v stoprocentním držení rodiny Guttmanů, kteří vlastnili 
i další šachty a byly vedeny pod názvem Kamenouhelné závody Orlová.  
 
V ranní směně ve 12,30 hodin došlo v jihozápadní části dobývacího 
prostoru k výbuchu metanu a následně po 45 vteřinách k výbuchu 
uhelného prachu. Tento druhý výbuch měl katastrofální následky. 
 Při výbuchu bylo zasaženo celkem 164 horníků a z toho 92 oběti na 
životech.  Na 72 horníků bylo poraněno a přiotráveno zplodinami výbuchu. 
Jen 6 horníkům se podařilo dostat  do bezpečí vlastními silami.                           
O materiálních škodách nelze ani mluvit, důl se ještě dlouho potýkal 
důsledky této havárie. Po obětech při tomto důlním neštěstí zůstalo 
mnoho vdov, sirotků, ale také ti , kteří byli zranění již se někteří nevrátili na 
svá pracoviště což mělo další sociální dopad na rodiny. Důlní neštěstí bylo 
velice rozsáhle. Své zde sehrála okolnost rozlohy dobývaného důlního 
pole. Jednalo se o prostor ve slojích Milan a Kazimír II. Za zmínku ještě 
stojí, že přes neustále uzavírání požářiště byly práce prováděny ve 
složitých klimatických podmínkách. I přesto se nepodařilo zabránit 
druhému výbuchu na výdušné jámě Veverka, o jeho intenzitě svědčí, že 
byla demolována jámová budova a stržen kryt těžní věže. Přes materiální 
škody naštěstí nedošlo již k ztrátám na lidských životech. K výbuchu došlo 
35 dní po důlní katastrofě. Vše se za nadměrného úsilí podařilo zvládnout 
a tak mohla začít obnova v dole. I po sto letech se k této nehodě vracíme 
nejen ve vzpomínkách na kamarády, ale také zaměstnanci dolu Lazy vždy 
s pietou uctívají ty, kteří položili při práci to nejcennější – život.  
Materiál - textový pro článek čerpán z publikace Memento, Prof. JUDr. Ing. 
Roman Makarius, CSc., foto archiv Budin. 
 
Čest jejich památce. 
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Takto vypadala Nová jáma v Orlové Lazích na počátku 20. století. 

 

 
Rakve s horníky, které se již podařilo dostat na povrch. 
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                 Smuteční průvod od šachty směřuje na hřbitov do Orlové. 

 

 
Původní pomník obětem důlního neštěstí odhalen 2.5.1948 v prostorách závodu. 
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Dnešní podoba pomníku, který je umístěn na orlovském hřbitově.                                  

S detailem pamětní desky 
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KPHMO,z. s., pobočka Havířov, plán přednášek na 1 pololetí 2019     
 
14. 1. 2019 – Bc.  Josef Bělica, primátor Statutárního Města Havířov 
                      Havířov 2019 a další léta. 
 
11. 2. 2019 – Ing. Tadeusz Pieczka, vedoucí odboru investic a oprav OKD  - 
                      Investice OKD v létech 2019.        
 
 11. 3. 2019 – MUDr. Peter Strakoš, primář neurologie Nsp Havířov 
                       Neurologická onemocnění. 
       
 15. 4. 2019 – MUDr. Jana Hajdušková, lékařka Metylovice 
                       Propolis a další včelí produkty.  
 
  13. 5. 2019 - Ing. Břetislav Crha, Česká inspekce životního prostředí 
                       Ekologie - ochrana vod.  
 
  10. 6. 2019 – Václav Smička, hornické muzeum Ostrava 
                        Ukončení těžby černého uhlí v Německu. 
 

  
 

Předseda pobočky             
Ing. Eduard Heczko 
spolu s primátorem 

města Havířov                    
Bc. Josefem Bělicou 

před zahájením besedy 

dne 14.1.2019. 
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Harmonogram akcí Stálé výstavní expozice na rok 2019 
 
18. února  - Letem rokem 2018 
v 16,00 hod - beseda kronikářky Hany Dvořákové o dění                           

v  Havířově v roce 2018 
 
18. března - Havířovské paneláky 
v 16,30 hod - přednáška Mariána Liptáka o havířovských  

panelácích, SORELE  a architektuře města 
  
29. dubna - Historie Dolu František – 1. část 
v 16,30 hod  -   přednáška JUDr. Evžena Kiedroně o historii šachty, 

důlních neštěstích, likvidaci šachty, atd. 
 
20. května  - Historie Dolu František – 2. část  

  v 16,30 hod - přednáška JUDr. Evžena Kiedroně                 
o  historii šachty, důlních neštěstích, likvidaci šachty. 
 

 
Účastníci besedy dne 14.1.2019 v Havířově. 
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Program přednášek KPHM pobočka Karviná na I. čtvrtletí 2019. 
 
Leden – O karvinských zvonech, Tomáš Hejda - kampanolog diecéze ostravsko-

opavské. 
 
Únor – Cíle v rozvoji města Karviné (primátor města) 
 
Březen – Prevence a výchova v požární ochraně ,mjr. Ing. Marian Mrózek, velitel 

stanice Karviná. 
 
Duben – Zvyšování bezpečí občanů města, Mgr. Petr Bičej, ředitel Městské policie. 
  
Květen – Význam průmyslové zóny „Nové pole“ pro město Karviná, Ing. Helena 

Bogoczová, magistrát města Karviná. 
 
Červen – Exkurze do vybrané firmy na Novém poli (bude upřesněno) 
 
Přednášející dle domluvy zajistí předseda pobočky. 
Přednášky se konají vždy poslední středu v měsíci v 15.30 hod. v pobočce 
regionální knihovny v Karviné Fryštátě. 

 
 

                
                  Diskuze mezi členy v průběhu poslední besedy v roce 2018. 

 



29 
 

Hornický zpravodaj     1. čtvrtletí 2019 
 

 
Plán besed pobočky Ostrava v I. Pololetí roku 2019 
 
Besedy se nově budou konat v kavárně MARYČKA v Dolní oblasti Vítkovic 
v Ostravě od 8. ledna 2019! 
 

1. 8.1. 2019 – Letecké motory, Ing. Železný Zdeněk, CSc. 

2. 5.2. 2019 – Historie výroby ocelových lan v ŽDB, Durczok Lukáš a 

Štverák Luděk.  

3. 5.3. 2019 – 100 let československého letectví, Ing. Břínek Miroslav.  

4. 2.4. 2019 -  Podzemí dolu Anselm, Pavel Sisr 

5. 7.5. 2019 -  Plenární schůze – volební. 

6. 4.6. 2019 -  Letadlové soustavy, Ing. Petr Kaisar 

Besedy začínají v kinosále kavárny Maryčka vždy v 15 hodin. Míst k sezení 
je 60 a je zde možno zakoupit občerstvení dle nápojového lístku a též něco 
k zakousnutí. Vstup na besedy je zdarma! Jste srdečně zváni! 
 

                 
Účastníci besedy 8.1.2019 v novém působišti. 
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Úvaha : Marie Szottková 
 

Milí čtenáři 
mých povídek, pohádek nebo článků, které občas vycházejí v tomto 
zpravodaji. 
Chtěla bych se dnes s vámi podělit o zvláštní příhodu, která se mi nedávno 
stala. Proč jsem se rozhodla o tom napsat, posuďte sami. 
Žiju v Havířově, před padesáti léty téměř stotisícovém městě, postaveném 
především pro horníky – havíře, jak je patrné i z jeho názvu. Práce na 
okolních šachtách, na Dole Dukla, Františku, Dole Lazy, 1.Máji, 9.Květnu 
nebo na Dole ČSM, tady přilákala mnoho pracovitých lidí, kteří zde zůstali 
trvale a začali nový život. Ještě dnes v Havířově žijí pamětníci těch slavných 
časů, kdy nejmladší město v republice žilo bouřlivým životem hrdinů 
každodenní práce. 
Ale časy se mění – a my s nimi. Po padesáti létech se šachty zavírají, mladí 
lidé odcházejí za práci jinam, nejmladší generace školáků sedí u počítačů a 
tabletů, podléhají iluzi virtuálních her a snů, Toník neumí přibít hřebík, 
Bára nedokáže přišit knoflík. Vědí, co je to enter, ale nevědí, co je to práce. 
I když je město ztichlé, přece jen všechno neodnesl čas. Zbyly nám tady 
budovy postavené ve stylu „SORELA“, opravené zprovozněné. Třeba jako 
tato cukrárna na Hlavní třídě, kde jsem vešla s kamarádkou Vlastou, 
abychom si popovídaly u šálku čaje. Místnost byly plná. Samozřejmě. Byl 
pátek 5. října, první den voleb do zastupitelstva našeho města a do Senátu. 
Tak trochu svátek. Lidé tlumeně hovořili, mladá servírka přinášela 
objednané pohoštění a v místnosti vládla příjemná atmosféra. Seděly jsme 
s Vlastou u čaje sotva několik minut, když se u našeho stolu objevil asi 
desetiletý chlapec s nafouknutým reklamním balonkem na dlouhé špejli. 
Pěkný kluk, pečlivě oblečený, upravený. 
Nepozdravil. Podíval se na mne upřeným pohledem a řekl: 
„Chci vám prodat tento balonek za dvacet korun.“ 
To mne tak překvapilo, že jsem chvíli nevěděla, co na to říct. Kluk mne 
pozoroval a čekal. 
„A za kolik jsi ho koupil ty?“ Snažila jsem se situaci obrátit v žert.  
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„Já jsem ho nekoupil. Dostal jsem ho. Ale vám ho chci prodat za dvacet 
korun. Potřebuji dvacet korun.“ Řekl důrazně a nesmlouvavě. 
 „A na co potřebuješ těch dvacet korun?“ 
„Potřebuji si nutně koupit zmrzlinu, a ta stojí dvacet korun. Zjistil jsem si 
to.“ 
Teď se mi nedíval do očí, ale na hlavu, vlastně na klobouk, který jsem si 
vzala k volbám. Už jsem pochopila, proč si vybral právě mne. (Má klobouk, 
bude mít i peníze). Otevřela jsem kabelku, vytáhla peněženku a vysypala 
její obsah na stůl vedle hrníčku s čajem. Samé mince. Desetikoruna, 
padesátka, asi tři koruny.  
Chlapec vyčkával. Přistoupil blíže a hleděl na mince. 
„Tak vidíš. Dvacet korun tady není. A padesátku ti nedám. To snad chápeš. 
Mohu ti dát desetikačku a těch dalších deset korun, které ti chybí do 
dvaceti, si můžeš odpracovat.“ 
Kluk se napřímil a jako by najednou povyrostl, zlobně zareagoval: 
„Cože? Odpracovat?! Pche, tak to už tu zmrzlinu nechci!! Pracovat musí 
ten, kdo si neumí opatřit peníze jinak!“ 
Otočil se a zamířil ke dveřím. Za chvíli byl pryč, jako by tady nikdy nebyl              
A přece tu něco po něm zůstalo. V nastalém tichu, se každá z nás  
vyrovnávala s nepříjemným překvapením uplynulých minut. Praktická 
Vlasta si určitě kladla otázku, kde se vzal v desetiletém chlapci takový 
negativní vztah k práci. Je to vliv rodiny? Nebo školy? Či společnosti? 
 
Mně dosud znělo v uších ono zlostné „PCHE!!“ Čemu to patřilo? Zklamání, 
že nemám v peněžence dost peněz? Anebo údiv nad mými hloupými 
názory na práci, když se dají peníze získat jinak než nějakou pracovitostí? 
Kde přišel k takovým názorům? V televizi? Mezi kamarády? Čtením 
pohádkových knížek určitě ne. Pozoruhodné, že k těmto úvahám nás 
přivedl chlapec v den voleb předpovídajících slibný život právě jeho 
generaci. Navíc ve městě proslulém pracovitostí lidí, předchůdců těchto 
dětí. Vedeme je k práci nebo jen ke snadným výdělkům. Proč máme na 
stovky vystudovaných teoretiků jen jednoho kominíka nebo tesaře či 
instalatéra? 
Zamysleme se nad tím, ale hlavně nezavírejme nad podobnými situacemi  
oči dřív, než je zavřeme docela. 
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Kresby děti k námětu hornictví při konání besed s dětmi ZŠ: 
 

 
Horník před směnou / Hugo – 10 let / 
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Horník po směně / Mareček – 6 let/ 
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Panel č. 9.z výstavy Uhlí na Ostravsku. Činnost a tradice KPHMO. 
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Panel č. 10.z výstavy Uhlí na Ostravsku. Činnost a tradice KPHMO. 

 

 




