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Výbor KPHMO, z. s. , srdečně blahopřeje členům,                                               
kteří v II. čtvrtletí 2019 slaví významné životní jubileum. 

 
 

Otto Plášek                         03.04.1934        85 let 
Ing. Josef Kimer, CSc,                                  15. 05.1934       85 let 
Ing. Přemysl Pospěch                   25.04.1939 80 let 
Jan Kočvara    18.06.1939 80 let                 
Ing. Pavel Broskevič   29.06.1939 80 let 
Milan Škutek    18.04.1944 75 let 
Vladimír Vlček    24.04.1944 75 let 
Ing. Oldřich Pospišil   25.04.1944 75 let 
Josef Kopecký    06.05.1944        75 let 
Ing. Miloslav Hanus   26.06.1944 75 let 
Antonín Strumenský    01.05.1949 70 let 
Pavel Blažek     01.06.1949        70 let 
Barbora Kubová    25.05.1954        65 let 
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Beseda v lednu 2019 : 
 
V novém roce 2019 také začínáme v novém působišti a to v areálu Hlubina 
v kinosálu kavárny Maryčka, kde jsme se přemístili z Petřkovic z důvodu 
rekonstrukce Domu kultury. Téma 1. Přednášky v novém působišti znělo : 
Letecké motory, lektorem byl Ing. Zdeněk Železný. Jak vidno z názvu 
přednášky tak jsme přesídlili do oblasti, kterou mnoho z nás nezná. 
Přednášející nám přiblížil tuto specifickou oblast jak slovem tak vlastní 
prezentací, která byla velice zajímavá. 
 

 
 
Přednášející Ing. Zdeněk Železný vysvětluje oblast leteckých motorů. 
 
 
 



Hornický zpravodaj     2. čtvrtletí 2019 
 

 
 

              
 

Přivítání členů v novém roce v novém působišti. 
 

 
 

Posluchači při besedě ing. Železného. 



Hornický zpravodaj     2. čtvrtletí 2019 
____________________________________________________________

Beseda v únoru 2019 : 
 
Téma přednášky : Historie výroby ocelových lan v ŽDB, přednášející Lukáš 
Durczok a Luděk Štverák účastníkům besedy připravili zajímavý exkurz 
výroby ocelových lan. Dovolím si tvrdit, že většina z nás horníků, kteří 
denně fárali do dolu o výrobě ocelových lan mnoho neví dodnes, kdy již 
dávno jsme ukončili aktivní činnost. Dle ohlasu byla úroveň velice vysoká a 
také po právu se dostalo ocenění přednášejícím formou potlesku po 
besedě. Každé nové téma má své kouzlo, a to se naplnilo. 
 

 
 
Protagonisté zajímavé přednášky při představování náplně besedy. 
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Vzorky lan a jejich struktura. 
 

 
 
Poutač k historii výroby ocelových lan. 
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Beseda v březnu 2019 : 
 
Z technických důvodů došlo ke změně přednášky a tak Ing. Petr Kaisar 
zastoupil svého kolegu a nám připravil téma přednášky : Letadlové 
soustavy. Jen pro informaci o původní téma nepřijdeme, došlo jen 
k prohození přednášek. Takže jsme se vrátili k letecké tématice. Tato 
oblast je bohatá na argumenty a je také dostatek podkladového materiálu 
a tak přednášející nám mohl předvést bohatou prezentaci. 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

         
Ing. Petr Kaisar při přednášce a záběr na prezentaci. 
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Členové Klubu při jednání o činnosti Klubu 
 

             
 

Před přednáškou je podávána informace ze života Klubu                                              
včetně   tiskových materiálu 
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Beseda v dubnu 2019 : 
 
Opět měníme téma a to pro nás důvěrně známe – hornictví. Předseda 
ostravské pobočky Pavel Sisr si pro nás připravil přednášku : Podzemí dolu 
Anselm, kde působí jalo průvodce a tak nás seznámil s trasou jakou 
projdou návštěvníci Hornického muzea v Petřkovicích. Přednáška zajímavá 
a Ti, kteří ještě expozici nenavštívili poslouží jako kvalitní pozvánka. 
 

 
 

 

Přednášející Pavel Sisr, 
 na dalším snímku                 

ukázka  z prezentace. 
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Ukázka dopravy v dole pomocí koňské síly, nahradila těžkou práci lidí. 
 

                 
      
               Moderní rozpojování uhelné sloje pomocí kombajnu. 
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Z historie : 
 
 

Rok 1924 .  
Důl Gabriela 
Výbuch na Dole Gabriela v Karviné, dne 12. dubna 1924, kdy došlo 
v uzavřeném požářišti k výbuchu, tato důlní nehoda si vyžádala 15 lidských 
životů. Další výbuch však pro Důl Gabriela měl katastrofální následky. 
Vlivem výbuchu byla demolice 35 m vysoké těžní věže a celé jámové 
budovy, těžní klec byla vymrštěna do výše 10 m. Následné škody na 
povrchu šachty a v okolí byly značné. Naštěstí, že v době výbuchu nebyl 
v podzemí nikdo a tak nedošlo k ujmě na zdraví horníků. Přes obrovské 
škody měla tato důlní tragedie  pro OKR značný význam nejen jak 
postupovat při podobných situacích, ale bylo zde při likvidací použito zcela 
nových postupu, které se později velice osvědčily. Významným 
pomocníkem pro záchranáře bylo použití nových typu dýchacích přístrojů 
Dräger již s přídavnou ventilací. Také bylo poprvé použito uzavření všech 
jam utěsněnými poklopy. Dříve se jámy zaplavovaly a zasypávaly. 
 
 

 
 
Snímek zachycující devastací těžní věže. 
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Práce jak v dole, tak na povrchu postupovaly velice rychle se vší 
opatrností, aby nedošlo k nepředvídané událostí, které ba veškeré snažení 
zhatilo. Již v červnu roku 1925 byla dokončená výstavba nové těžní  věže. 
V dole postupně byly otvírány hráze a následné zmáhání důlních děl 
vracelo vše do původního stavu. Jako základní příčinou byl zápar se slabým 
kouřem v závalu porubu ve 29. sloji a následný výbuch. V roce 1927 již Důl 
Gabriela vytěžil více jak půl milionu tun uhlí. Pro orientaci ještě uvádím 
názvy jakými šachta prošla – Gabriela , po roce 1947 UNRA, pak v roce 
1950 Mír a od roku 1958, kdy byl přidělen k Velkodolu 1. Máj jako závod 3. 
Od roku 1991 nese název Důl Darkov, dle nové lokality hlavního závodu. 
 
 
 

 
 

Důl Gabriela v plném provozu. 
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Rok   1949 
Důl Dourava 
 
V noční směně dne 12. února 1949 došlo na dole Doubrava k výbuchu 
metanu. Při rozsáhlém výbuchu přišlo o život 19 horníků. A dalších 8 bylo 
těžce popáleno. Toto však nebylo vše. V neděli 13.února došlo k dalším 
výbuchům, kde zahynulo 5 členů záchranářské čety. Počáteční výbuch byl 
v oblasti sloje Hubert nad 8. Patrem. Důsledky byly značné, nejen co do 
počtu obětí, ale hlavně rozsahem. Nedělní výbuch byl tak silný, ze silný 
černý dým stoupal z výdušné jáma č. 1 k oblakům a všem bylo jasné o jak 
velkou mimořádnou událost jde. Bylo nutno přikročit k rozsáhle uzavírce 
dolu na všech jámách zmíněného dolu poklopy s návozem písku. Jako u 
každé takové havárii je vždy nutno najít takový způsob likvidace, aby v co 
nejkratší době se zamezilo dalším škodám nejen na lidských životech, ale 
i na majetku. Také na dole Doubrava se poprvé použil dusík k uhašení 
požáru v dole. Tolik stručný popis havárie z dostupných informací. 
 

 
 

Hustý černý dým se           
valí z výdušné jámy č. 1. 
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Pohřeb obětí výbuchu v kostele v obci Doubrava 
 

 
Důl Doubrava za  provozu. 
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Rok 1979 
Důl Julius Fučík, závod 2 – Hedvika 
 
Dne 20. 8.1979 ve 14 hodin došlo na Dole J. Fučík , závod 2 k mimořádné 
události, při níž došlo k ujetí jámového stvolu bývalé těžní jámy č. 1.V  té 
době plnící úlohu výdušné jámy. Propadlá se těžní budova, těžní věž, její 
část zůstala vzepřena nad kráterem, který měl parametry – průměr 30m,         
a hloubka 20 m., jak uvádějí dostupné informace. K této události 
předcházelo asymetrické zatěžování jámového stvolu v období 1974 a 
1975, dobýváním ohradníku severním směrem, jelikož jižní směr dobývání 
znemožňovala výrazná Albrechtova porucha 
 

 
 

Pohled na Jámu Albrechtovu v roce 1926. 
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Těžní jáma č. 1 v plném provozu, vpravo báňská záchranná stanice 
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Dva snímky 
zachycující stav po 
zřícení těžní věže 

na Hedvice. 
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Od našich dopisovatelů : 
Marie Szottková 
 

Dne 23.3.2019 byl večerním televizním pořadem vysílán přímý přenos ze 
26. ročníku udílení cen „Český lev 2019.“ V kategorii nejlepší film nebo minisérie 
obdržel od České filmové a televizní akademie cenu nejlepší roku, film Dukla 61, 
režírovaný Davidem Ondříčkem. 
 Udílení těchto prestižních cen filmům, tvůrcům, hercům nebo celým 
štábům, také jednotlivcům profesí, které úzce souvisí s tvorbou filmů, se konalo 
tohoto 23. března už po dvacáté šesté, ale poprvé jej dostal film, který vyzdvihl 
prioritní profesí našeho kraje a ukázal ji v celé její tvrdé a nebezpečné skutečnosti. 
 Film Dukla 61 vidělo v kinech i televizí tisíce diváků z celé republiky, 
z nichž mnozí dodnes nemají potuchy, jak tvrdá a nebezpečná práce v dole je. A ti, 
kteří na Ostravsku a Karvinsku žijí, při pohledu na oživlé scény ve filmu, pocítili 
vděk za hold, kterým tento film a dokument hornictví vzdal. Rovněž jsou tu nové 
generace, potomků havířů, kteří se díky útlumu šachet o práci svých dědů a 
pradědů něco dozví právě z filmu Dukla 61. 
 Já si dovolím připojit svůj dojem, který jsem pocítila ve chvíli, kdy režisér 
filmu pan David Ondříček převzal na podiu cenu a myslím, že jsem nebyla jediná, 
kdo byl hluboce dojat, když režisér Ondříček místo obligátního děkování, vyzval 
přítomné k minutě ticha za 108 obětí Dukelské tragédie. 

Trvalo to více než půl století, co těmto havířům byl postaven tento 
nezvyklý pomník a tragédie z roku 1961 zcela neupadla v zapomenutí. 

Rovněž Sdružení hornických spolku, měst a obcí uděluje 1x ročně cenu 
„Český permon“ osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o 
rozvoj hornických tradic. Rovněž je udělována mimořádná cena jako zvláštní 
ocenění o povznesení hornických tradic. Protože film Dukla 61 připomněl život 
hornické rodiny v údobí plné funkčnosti hlubinných dolu s realitou té doby, 
přimlouvám se, aby tato mimořádná cena byla za rok 2019 udělena celému 
filmovému štábu a tvůrcům filmu Dukla 61, kterým vzdali hold hornické práci i 
obětem na Dole Dukla před 58 léty. 

 
                                         Marie Szottková, členka KPHMO pobočky Havířov. 
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Od našich dopisovatelu : 
Petr Kubinský 
 

OTVÍRKA 16. PATRA NA ZÁVODĚ PETR BEZRUČ DOLU OSTRAVA 
1) ÚVOD 

Těžní věž Nové jámy č. 2 na závodě Petr Bezruč ve Slezské 
Ostravě byla se svojí výškou 55 m jedním z nejvyšších míst v Ostravě. 
Současně se čelba raženého úpadního překopu č. 99 0251 zastavila 
v hloubce 1 368 m a stala se tak i nejhlubším místem v OKR. Úpadní 
překop byl součástí stavby: Hornická činnost v dobývacím prostoru 
Slezská Ostrava a Heřmanice na závodě Petr Bezruč – otvírka XVI. Patra. 
 

2) SITUACE NA DOLE OSTRAVA KONCEM 80. LET 20. STOLETÍ 

Původní Důl Ostrava vznikl rozhodnutím Federálního 
ministerstva paliv a energetiky k 1. 1. 1967 sloučením dříve samostatných 
důlních podniků Důl Petr Bezruč a Důl Zárubek. 

Na základě příkazu generálního ředitele OKD č. 30/1986 byly od 
1. 1. 1987 sloučeny dříve samostatné důlní podniky Důl Hlubina a Důl 
Ostrava. Vznikl podnik o rozloze 36,6 km

2
 tvořený čtyřmi samostatnými 

závody: 1 – Hlubina, 2 – Maršál Jeremenko, 3 – Petr Bezruč, 4 – Zárubek.  
Geologicky šlo o prostor ostravské kotliny se značně odlišnými 

podmínkami na jednotlivých závodech. Úklon slojí byl převážně ležmý do 
15

o
, pouze závod Petr Bezruč měl uložení slojí šikmé do úklonu 40

o
. Čistá 

průměrná mohutnost na podniku (1987) v provozovaných hrušovských a 
petřkovických vrstvách činila 78 cm, celková pak 90 cm, přičemž se 
dobývaly i sloje na hranici bilančnosti – kolem 40 cm.  

Rovněž vertikální rozsah hornických prací byl značný. Od 
relativní hloubky 570 m na závodě Hlubina až po 1 350 m na závodě Petr 
Bezruč. Průměrná hloubka dobývání se pohybovala okolo 1 000 m. V roce 
1987 byly v dobývacím prostoru v provozu tři jámy s hloubkou přes 1 000 
m (Petr Bezruč 1 089 m, Maršál Jeremenko 1 069 m, Hlubina 1 022 m), 
což mimo jiné taky znamenalo, že značná část těžby byla získávána 
podpatrově (59,9 % v roce 1987). 
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S hloubkou úzce souvisela i teplota hornin, která v úrovni pod 1 

000 m dosahovala 42 ℃ a více, např. v hloubce 1 300 m na závodě Petr 
Bezruč naměřili pracovníci ČSAV teplotu 46,2℃. V těchto poměrech byla                                                       
klimatizace pracovišť nezbytná a kromě závodu Zárubekfungovala v 
celém podniku. Z průměrného počtu 18,7 porubů na podniku se v roce 
1987 trvale chladilo 9,1 porubů a instalovaný chladicí výkon k 1. 1. 1988 
činil 6 736 kW. 

Charakteristickým znakem pro celý podnik byl provoz v oblasti 
„velkých hloubek“ se všemi obecně známými negativními vlivy. Podnik se 
proto dostal do popředí v praktickém řešení této problematiky, jako např. 
řešení stability a únosnosti výztuže, provozní aplikace injektážních metod, 
zvýšená plasticita hornin atd. 

 
3) OTVÍRKA 16. PATRA NA ZÁVODĚ PETR BEZRUČ 

 
Po dokončení otvírky 15. patra v roce 1982 nastala na závodě 

Petr Bezruč složitá situace. 15. patro bylo již druhým otevřeným 
podpatrem na závodě. Patro se nacházelo v hloubce -960 m (1 228 m) a 
nebylo přístupné hlavní vtažnou Novou jámou č. 2. Původní projekt 
z roku 1958 počítal s vyhloubením jámy až na úroveň -960 m, ale 
vzhledem ke kráceným investicím, došlo k vyhloubení jámy pouze na 14. 
patro (-780 m) a další otvírka byla zvolena úpadními překopy na úroveň 
14/1. podpatra (-870 m) a to ve východní a střední oblasti dobývacího 
prostoru.  

Otvírka 15. patra (-960 m) byla započata v roce 1975 opět ve 
východní a střední oblasti dobývacího prostoru. Vliv velkých hloubek na 
dobývací a razící práce a zhoršené mikroklimatické podmínky měly již 
zásadní vliv na jeho projektování a Báňské projekty Bratislava(BPB) byly 
nuceny komplexně řešit i otázku klimatizace pracovišť v této úrovni. Bylo 
počítáno s výstavbou strojoven klimatizačních jednotek, včetně vodního 
hospodářství. Při vlastní realizaci ovšem vlivem velkých hloubek 
docházelo k devastacím již vyražených a vyztužovaných strojoven, které 
musely být zmáhány.  

Po dokončení otvírky 15. patra (-960 m) byl zadán BP Ostrava úkol, zpracování 
studie otvírky 16. patra (-1 100 m). Vzhledem ke komplikacím, které se projevily 
při výstavbě 15. patra (-960 m), vliv velkých hloubek, složité a naprosto nevhodné 
mikroklimatické podmínky, problematika kapacity větrních cest při otvírce již 
třetího podpatra a další   
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faktory vedly BP Ostrava k závěru, že otvírka je za toho času 
dostupných technických řešení a problematiky v podstatě 
neproveditelná. 

Bylo nutno zmírnit postup otvírkových a dobývacích prací do 
hloubky. Začal proto intenzivní průzkum a otvírka partií na vyšších 
patrech a v rozšířeném dobývacím prostoru, např. v Cingrovském poli 
atd. 

V roce 1987 proběhla na závodě Petr Bezruč generální 
bezpečnostní prověrka Českého báňského úřadu (ČBÚ), která 
nekompromisně označila způsob dobývání dvěma podpatry 
s nedostatečným dimenzováním větrných cest, jako nevyhovující s tím, 
že musí být stabilizována větrní síť a odstraněno podpatrové dobývání. 
ČBÚ proto nařídil vypracovat „Studii větrání“ obsahující mimo jiné i 
prohloubení vtažné Nové jámy č. 2, výdušné jámy Tereziea výdušné jámy 
Rudý říjen č. 3. Pokud by tak podnik neučinil, další dobývací práce by 
nebyly povoleny. 

Podnik proto začal situaci řešit. Studii větrání vypracoval OKR - 
Rozvoj a projektování, k. ú. o. (Báňské projekty) v prosinci 1987. Přímé 
prohloubení jam nebylo myslitelné. Proto jako náhrada prohloubení 
výdušné jámy Terezie byl zvolen nový šibík č. 4, který měl větrně propojit 
13. patro (-602 m) s 15. patrem (-960 m). 

Prohloubení vtažné Nové jámy č. 2 bylo zvoleno 
,,šalamounským“ způsobem a to tzv. mimoosovým prohloubením mezi 
14. patrem (-780 m) a 16. patrem (- 1 100 m) slepou jámou č. 5. Na 14. 
patře (-780 m) měl být vyražen ochoz a strojovna těžního stroje. Na 16. 
patře (-1 100) potom také ochozy a následně měla být slepá jáma č. 5 
prohloubena vrtacím strojem WIRTH VSB IV, který byl schopen vrtat jámy 
o průměru 6 m. Stejným strojem měl být vyvrtán i šibík č. 4.  

Všechny tyto stavby Odbor přípravy výroby (OPV) následně 
začlenil do staveb otvírky 16. patra (-1 100 m), která již komplexně 
v souladu se studií větrání řešila, co ČBÚ podniku vytknul a řešila také 
další odrubávánía využití zásob ve vazbě na upřesněnou variantu rozvoje 
Skupinového dolu Ostrava. Žádost byla na Obvodní báňský úřad 
v Ostravě (OBÚ) podána 9. 3. 1990.  

Otvírka 16. patra (-1 100 m) měla začít ražbou úpadního překopu z 15. 

Patra (-960 m) na úroveň 16. patra (-1 100 m), kde měla ražba pokračovat až do 
prostoru ochozů nové, slepé jámy č. 5, nacházející se v blízkosti vtažné Nové jámy  
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č. 2, které měly být taktéž vyraženy. Ve východní části potom měla 
pokračovat ražba úpadního překopu až na úroveň 16. patra (-1 100 m). 
V této úrovni měla ražba pokračovat v rovině II. oddílových překopů 
k projektované slepé jámě č. 7. Rovina II. oddílových překopů měla být 
s rovinou Hlavních oddílových překopů a tím vlastně s novou slepou 
jámou č. 5 propojena směrným překopem. Celá otvírka patra měla být 
doplněna o vyhloubení slepé jámy č. 6 spojující 5. patro (-450 m) jámy 
Rudý říjen č. 3 s 14. patrem (-780 m) závodu Petr Bezruč. Po vytvoření 
průchodního větrního proudu na 16. patře (-1 100 m) mělo být 
pokračováno ve výstavbě dalších důlních děl, jako definitivní rozvodny, 
remíz lokomotiv, zásobníku u slepé jámy č. 5 atd.Součástí stavby bylo i 
vyražení ochozů na 14/1. (-870 m) a 15. patře (-960 m) u šibíku č. 4.  

OBÚ po místní šetření žádost 10. 7. 1990 povolil, ale pouze 
v omezeném rozsahu. Vzhledem k omezení investičních prostředků a 
nevyjasněné problematice dalšího dobývání v ostravské části revíru byla 
povolena pouze ražba ochozů na 14/1. (-870 m) a 15. patře (-960 m) u 
šibíku č. 4.  

Vzhledem k útlumu těžeb v ostravské části revíru, bylo dopisem 
ze dne 27. 7. 1990 nařízeno vedení Dolu Ostrava zastavit veškeré 
investiční práce na probíhajících stavbách. V seznamu zastavených staveb 
byla i otvírka 16. patra(-1 100 m) na závodě Petr Bezruč, respektive torzo 
původního předpokladu, obsahující povolené dokončení šibíku č. 4. 
Vedení se proti rozhodnutí ředitelství OKD odvolalo, ale to svoje 
rozhodnutí znovu 28. 2. 1991 potvrdilo a veškeré investice zastavilo. 
K tomuto datu byly dokončeny ochozy na 14. patře (-780 m) u slepé jámy 
č. 5 (součást jiné stavby), odvrtán byl šibík č. 4 a vyražena byla část 
úpadního překopu na 16. patro. Právě tato část, respektive čelba tohoto 
úpadního překopu č. 99 0251 se stala nejhlubším místem na závodě Petr 
Bezruč a současně i nejhlubším místem v OKR.  
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ZÁVĚR 

 
Podle Generelu OKR z roku 1983 měl závod Petr Bezruč ukončit 

těžební činnost před rokem 2000. Po úpravách a upřesnění v druhé 
variantě rozvoje jednotlivých Skupinových dolů si měl zachovat těžební 
schopnost až do roku 2020 s tím, že jámy měly později sloužit jako  
pomocné pro SD Ostrava, který měl postupně centralizovat dobývací 
práce na společná patra v úrovni -980 m a -1 200 m.  

Jak to všechno nakonec dopadlo, všichni moc dobře víme. 
Jednou si budou naši potomci ťukat na čelo, jak někdo dokáže sám sobě 
všechno zničit. 

 
 

Petr Kubinský 
Člen Klubu přátel Hornického muzea 

Vedoucí hornické sekce a místopředseda VSRO 
(Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska) 

 
 

Použité zdroje: 
 

1) Kubinský Petr: OKR – Důl Ostrava, k. p, závod Petr Bezruč, Ostrava, 
1842 – 1992, KPHMO 2014. 

2) Archiv autora: materiály OPV dolu Ostrava. 
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                 Prostorové schéma důlních děl Dolu Petr Bezruč. / 1969/ 
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Od našich dopisovatelů 

Ing. Kateřina Polínková 

 

7. Havířský bál 2019 

Dne 9. února 2019 se konal 7. Havířský bál ve Starých koupelnách 

na Hlubině v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Celou akci 

organizoval Soubor lidových písní a tanců Hlubina (SLPT) v čele 

s vedoucí souboru Kateřinou Macečkovou.  

V 19:30 bylo slavnostní zahájení bálu Souborem lidových písní a 

tanců Hlubina. Všichni přítomní si ve stoje a v pozoru zazpívali 

hornickou hymnu „Hornický stav“. Po té si úvodní zdravici vzala 

vedoucí souboru a bál byl zahájen úvodním tancem SLPT s názvem 

Hospoda.  

 

Následovalo další vystoupení s názvemValčíčky a poté se odehrávala 

skvělá již tradiční soutěž o „Štajgerovytrencle“. Nechyběla ani velmi 

vtipně pojatá “Hra o ceny” (tombola), která se konala přesně o 

půlnoci. K poslechu a tanci v prvním sále hrály cimbálové muziky 

(CM) Tragač a Vojtek. Členové CM měli na sobě havířský kroj, 

který se jim tak zalíbil, že si ho na své vystoupení museli obléct a 

reprezentovat tak havířinu.  

 

V druhém sále hrál již osvědčený orchestr Gangstersof Swing 

Orchestra. Též se tu odehrávalo velmi vtipné číslo SLPT. Ženy ze 

souboru byly velmi vyzývavě oděny a ke konci vystoupení již tančily 

se svými souborovými partnery. Při tomto vystoupení se bylo na co 

dívat až do konce, jednalo se místi až o velmi svůdný tanec 

souborových žen. 
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V tombole nechyběl pytel černého uhlí, též alko a nealko nápoje, 

zajímavé ostravské knihy, kalendáře, kosmetika či velmi módní 

oblečení a další skvělé ceny, z kterých měli účastníci velkou radost. 

Při losování cen se ze sálu ozývaly radostné ohlasy výherců, myslím 

si, že ceny udělaly radost nejednomu účastníkovi.  

 

Předem jste si mohli vybrat a zakoupit večeři, možnost byla také si 

zakoupit i jiné drobné pochutiny. Velmi dobře byl zásoben bar a 

stánek s kvalitními víny. Mohli jste si zde zakoupit suvenýr v podobě 

skleničky na víno s logem Havířského bálu.  

 

Velmi vítán byl také foto koutek, který jste mohli individuálně 

navštívit po celý večer. Účastníci se mohli vyfotit „na památku“ 

s vtipnými rekvizitami.  

 

SLPT opět dokázal to, že se hornické tradice v Ostravě stále 

dodržují, což dokládal velký zájem o tento ples, který byl 

jednoznačně vyprodán. Již příští rok se můžeme těšit na další 

Havířský bál a na nové vystoupení souboru.  

 

Text a foto: Kateřina Polínková, pravidelná účastnice 

Havířského bálu a členka KPHMO 
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Fota z  
7. Havířského bálu na 

Hlubině. 
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Klub přátel hornického muzea                           
v Ostravě, z. s. 

 
Výroční zpráva 

 
k 

 jednání Plenární schůze 
 

konané dne 7. května 2019 
 

v areálu Dolu Hlubina 
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Program plenární schůze 7. 5. 2019 
 
1)  Zahájení schůze, představení hostů, pietní vzpomínka, hornická hymna 

2) Určení řídícího schůze    -  Jiří Kunčický,  určen výborem 

3) Volba způsobu hlasování 

4) Schválení programu členské schůze 

5)  Určení ověřovatele zápisu  -  návrh výboru – ing. Josef Vilím +1 z pléna, 

schválení 

6) Volba mandátové komise  - Roman Krzak, Pavel Sisr + 1 návrh z pléna. 

schválení 

7)  Volba návrhové komise  - ing. Eduard Heczko + 1 návrh s pléna,  schválení 

8) Volba volební komise - Karel Budin  + 2 návrh s pléna,  schválení  

9) Volba zapisovatele   - ing. Stanislav Kuba - schválení 

10) Zpráva o činnosti klubu od poslední plenární schůze , výhled na příští 

období -    předseda ing. Petr Rojíček   

11) Zpráva o hospodaření klubu v roce 2018 a rozpočet na rok 2019 hospodář 

Karel Budin     

12) Zpráva revizní komise   - Arnošt Felkl  

13) Zpráva mandátové komise 



14) Schválení zprávy o hospodaření klubu, návrhu rozpočtu na rok 2019  a 

zprávy Revizní komise             

15) Návrh výboru klubu na udělení čestného členství v KPHMO,  schválení 

16) Ocenění Klubovou medaili : 

17)  Volba výboru Klubu přátel hornického muzea Ostrava – Karel  Budin,               

ing. Eduard Heczko, Roman Krzak,  ing. Stanislav  Kuba, Jiří Kunčický,              

Pavel Sourada 

18)  Volba revizní komise Klubu přátel hornického muzea Ostrava – Img. Evžen 

Břuska, Václav Černík, Pavel Sisr, 

  

19)  Volba redakční rady a Předsedy redakční rady Hornického zpravodaje - 

Josef Pintner, Ing. Kateřina Polínková,                        Petr Kubinský        

20) Volba předsedy Klubu přátel hornického muzea Ostrava 

21)  Vystoupení nového předsedy klubu 

22)  Vystoupení hostů 

23)   Diskuze  -  diskusní příspěvky max.  v délce 3. minut 

24)   Návrh usnesení, schválení  

25)   Závěr 
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Zpráva předsedy Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, z. s. 
 
K činnosti KPHMO, z. s. za rok 2018 s přihlédnutím 
k uplynulému volebnímu období (2016-2019) a významné akce 
spolku v r. 2019 
Vážení přátelé, členové spolku ! 
V podstatě bych vás mohl z velké části odkázat na moji zprávu o činnosti uvedenou 
v květnovém Bulletinu 2018 a zejména na  vydání rozšířeného Hornického 
zpravodaje č.II./2018 věnované naší rozsáhlé činnosti  k 30.výročí vzniku našeho 
spolku a každoročnímu publikování kalendária o  akcích našeho spolku a také 
všech vydání  Hornického zpravodaje  v daném období. 
V květnu letošního roku  nám končí tříleté volební období našeho výboru.Vypořádali 
jsme se  se zápisy v rejstříku krajského soudu.Budeme volit nové členy do výboru a 
někteří snad  budou pokračovat v dosavadní víceméně úspěšné práci ve prospěch 
nás –členů. Já osobně  po 10 letech již kandidovat do výboru  ani na předsedu 
nebudu a to z osobních důvodů, mimochodem jsem tuto skutečnost oznámil ve 
zprávě o činnosti v r.2018 . Upřímně bych chtěl proto využít i této příležitosti  a 
poděkovat svým spolupracovníkům dřívějším  i současným  za dobrou spolupráci i 
velmi dobré dosažené výsledky v minulém funkčním období. Velmi si cením práce 
předsedů poboček Ing.Ed.Heczko ( pob.Havířov) a v r. 2017 J.Čihař, Ing. St.Kuba( 
pob.Karvina) , Pavel Sisr (pob.Ostrava) a  místopředsedy  Jiřího  Kunčického . 
Zejména však za svého nejbližšího spolupracovníka  pokládám Karle Budina.Ten 
ve spojené funkci jednatele a hospodáře perfektně a aktivně zajišťoval vše 
podstatné bez čehož by našich dobrých výsledků nemohlo být docíleno. Jako 
předseda jsem zodpovědný za vše. To znamená i za hospodaření spolku. A 
zejména zde jsem se mohl o pečlivého a zodpovědného Karla opřít. Účetnictví bylo 
vždy perfekně vedeno, účty hlídané takže jsme se nikdy nedostali do problémů 
např. dluhů a kontroly finančního úřadu vždy dopadly dobře, daňová přiznání byly 
včas a bez připomínek FÚ přijaty. Za ostravskou pobočku bych pak poděkoval za 
dlouhodobou obětavou práci Romanu Krzakovi, služebně nejstaršímu členu výboru 
našeho spolku. Také s velkou mírou kamarádství vzpomínám i na bývalého 
zesnulého předsedu  havířovské pobočky J.Vincence, L. Bardoně a J.Minku a také 
na vynikající  spolupráci s bývalým předsedou redakční rady Prof. Ing. 
J.Grygárkem,Csc. s nímž jsem 5 let jako člen RR a místopředseda spolku 
spolupracoval. Za kus odvedené práce děkuji i jeho následovníku  Ing. J. Vaňkovi, 
CSc., který z osobních důvodů v průběhu roku 2018 z funkce odstoupil. Dobrou 
práci odvedla i revizní komise , která si za předsedu zvolila pana Arnošta 
Felkla.Tato komise má podle našich stanov i ze zákona velkou odpovědnost a  má i 
do budoucna ve své činnosti rezervy. Není jen tak , že členové komise jsou ze 
zákona zapsaní v rejstříku spolků u Krajského soudu! Samozřejmě si cením 
obrovské práce funkcionářů poboček,  kteří zajišťují  pravidelné akce naší základní 
a velmi  úspěšné činnosti a to jsou měsíční odborné přednášky,exkurze a výlety na 
pobočkách. Omlouvám se ale  nemohu zde všechny uvést ale vy je na pobočkách  
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znáte. Je to jejich  obrovská organizační práce a zodpovědnost vč. svého  času 
který  poskytují  zdarma našemu spolku. Velmi dobrou práci odvedli naši kronikáři 
na pobočkách a sami by se měli se svými kronikami představovat na   akcích jako 
jsou „Barborka“, výroční schůze, reprezentační akce apod., což se i dělá a to 
zejména v havířovské pobočce. Jen  členové by jim měli občas osobně vyjádřit 
pochvalu. Velmi dobrou práci pro Klub dělá pan Jiří Hrubý-webmaistr našeho 
spolku.Jen by už měl mít mladšího pomocníka aby bylo vůbec komu tuto nezbytnou 
činnost pro spolek předat. V poslední době mu zejména na facebooku pomáhá Ing. 
K. Polínková.  
Připomínám , že každoročně na plenární schůzi vyhlašujeme Čestného člena 
našeho spolku. Toto nejvyšší ocenění letos navrhuje výbor  spolku udělit panu 
Prof. Ivo Černému, CSc. Několika členům  již bylo také uděleno „Za činnost pro 

rozvoj spolku a udržování hornických tradic“  spolkové vyznamenání- medaile a 
to poprvé v loni v červnu na slavnostním shromáždění ke 30.výročí založení spolku 
a podruhé na „Barborku 2018“. Na této výroční plenární schůzi to bude již potřetí.  
Již v roce 2016 jsme zahájili  přípravy na různých projektech   k této jubilejní  oslavě 
30. Výročí ustanovení-založení  KPHMO. Projekt na vyznamenání byl již připraven 
v předstihu a součástí byla i realizace výstavy v Parlamentu ČR-Senátu v únoru 
2016: „Uhlí na Ostravsku-činnost a hornické tradice KPHMO „. Výstava pak 

putovala dva roky po regionu. Panely jsou archivovány v muzejní hornické expozici 
v Havířově. Do budoucna je stále aktuální a měl by ji vidět každý i budoucí člen 
spolku aby se o činnosti spolku něco v retrospektivě dověděl. Tato výstava pak byla 
doplněna o výstavní panely zpracované pobočkou Havířov (pan Čihař  s vedoucí  
hornické expozice) u příležitosti oslav 30. Let KPHMO a všechny výstavní panely 
vystaveny v sále Kompresorovny u téže příležitosti. V roce 2016 byl spolek po 
zásluze oceněn konsiliem 26 hornických spolků nejvyšší hornickou cenou 
Českým Permonem v kategorií Počin roku. Od roku 2008 každoročně výbor 
zajišťoval zájezdy na Setkávání Hornických měst a obcí. V loni to byl Sokolov ,který 
narychlo za skromných podmínek zorganizoval setkání když naše „ hornická“ 
Ostrava vybouchla a na poslední chvíli od tak významného projektu ustoupila.Na 
každé setkání jsme získali částečnou finanční podporu(v čase NLO,NOKD,město 
Havířov,Magistrát Ostrava a další organizace) Reprezentovali jsme se a angažovali 
v práci ve SHHS-ČR jehož jsme spoluzakladateli (r.1998) a reprezentovali náš 
spolek ( formou delegace) na řadě akcí spolků v našem regionu. Snad nejznámější 
jsou  celostátní Skoky přes kůži ( 2017 v Kompresorovně Landek parku) a také již 

5krát tradiční a velmi zdařile organizačně realizovaný Skok přes kůži ve Stonavě 
nebo známé  Stonavské zahradní slavnosti a den Horníků v Petřvaldě každoročně 
organizovaný našim spolkem ( Budin, Janků s manželkami a další..), Den Horníků 
organizovaný  spolkem Důchodci Dolu František a spousta dalších jako jsou 
návštěvy akcí spolků třeba i na Slovensku a Polsku. Musím zmínit také náš 
Seminář k hornickým památkách na Ostravsku který se konal již po jedenácté  

v červnu těsně  před Setkáním k 30. Výročí na VŠB v Porubě. Organizačně zdařilý , 
zajištěný dokonce pohoštěním a hlavně odborně zdařilým Sborníkem přednášek 

vydaným klubem pod redakcí pana Mgr. O. Klepka., který obdrželi všichni  
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zúčastění. Bohužel pokud se týká účasti našich členů bylo mi smutno. Přišlo cca 25 
osob z našeho spolku a k tomu 20 hostů. Takovou ignoranci ze strany členů spolku 
si nedovedu vysvětlit. Vždyť přednášková činnost je naše základní činnost. 
V Ostravě  i  Havířově běžně navštěvuje přednášky  i přes  50 osob a Karviné i 30 
osob z 35. To že klesá účast na zájezdech a exkurzích  je možno připsat na vrub 
našeho stárnutí a zdraví ale nezúčastnit se dlouho připravované a propagované 
akce mne osobně rozesmutnělo! 30. Výročí bylo oslaveno společenským 
setkáním členů spolku a hostů v Kompresorovně v Landek Parku . Bylo 

doplněno kulturním programem včetně dechové hudby, vystoupením tanečků a 
písní lidovým souborem  Havířovských babek, zmírněným oceněním členů i hostů 
vč. nadací a spolků, stužkováním hornických praporů. Zúčastnilo se ho na 160 osob 
včetně hostů zastupujících SHHS-ČR , některé spolky hlavně z regionu a pak 
zástupce i ze Slovenska a Polska ,zástupci kolektivních členů,nadací a také 
Magistrátu Ostravy,Petřkovic,Petřvaldu a další.. Těch chybějících čtyřicet  osob  do 
dvou set (plánovaná účast) z našich řad opět nedorazilo i když reklamu jsme dělali 
půlrok dopředu a to nemluvě , že jsme zajistili i finanční prostředky na naše poměry 
na bohaté pohoštění, když už jsme se dožili té třicítky. Možná to další bude za 10 
let ale to už tu mnozí nebudem. Každý účastník obdržel dárek v igelitce-pamětní 
placku, hornické tričko, mimořádný zpravodaj… Počasí bylo pravé slunečné a teplé-
červnové. Nevím co řadě členů bránilo nezúčastnit se naší jubilejní akce. Příprava 
stála hodně námahy a času jak mne osobně tak zejména K.Budina a i ostatní členy 
výboru, revizní komise a některé další.  
Přednášky a zájezdy z našich poboček  předpokládám, že uvedou předsedové 
poboček a tak je zde neuvádím. Velmi si cením , že  ve stanoveném datu každý 

měsíc konáme ročně až 26 přednášek. Když jsem počátkem roku byl za novým 
ředitelem RBP p.Klimšou se představit a žádat  proplacení  finanční podpory za 
r.2018 a na r.2019 novou smlouvu nestačil se divit co vše my „staříci“ stačíme dělat. 
Věnoval se nám celou hodinu a  slíbil co jsme po Revírní požadovali. Pro 
budoucího předsedu dávám k dobru známou  zkušenost : jedině osobním jednáním 
lze získat podporu pro spolek! Samozřejmě pan ředitel  obdržel naše vydání HZ 
k 30. Výročí kde se letmo mohl seznámit s naší činnosti, obdržel Pohádky 
M.Szottkové / 2017/ a také hornický kalendář 2019. Doprovázel mne předseda 
revizní komise A. Felkl. Považuji za vhodné aby návštěvu realizovala dvojice pokud 
je to jen možné! Obdobně  i osobním  jednáním s K.Budinem  jsme získali pro 
projekt 30. let KPHMO od devíti kolektivních členů pro rok 2018 dvojnásobnou výši 
ročního příspěvku. Dále pak přispěla NOKD a NLO a městské obvody Petřkovice a 
Petřvald,obce Stonava a Havířov a snad i další v rámci zpracovaných a 
proúčtovatelných projektů. Představuje to obrovskou práci, čas jak pro napsání 
projektů, předání ale i pak práce s vyhodnocením….Aktivně vypomohli i 
předsedové poboček. Ale to si najděte ve zprávě o hospodaření spolku. Všem 
zúčastněným i touto cestou vřele za podporu děkuji .  
Také činnost a podíl havířovské pobočky na vzniku hornické muzejní expozice je 
významný. Provoz této instituce pod pláštíkem městské knihovny je výhodný pro 
obě strany. Konala se tam celá řada akcí spojených s hornictvím, řada výstav i  
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vzpomínkových akcí. Především pak na této spolupráci má aktivní podíl pan  
Jaroslav Čihař z havířovské pobočky. Knihovny jsou místem kde se nám daří. Také 
Karvinská pobočka má místo působení v oblastní knihovně Karviná Fryštát a 
oboustranně obohacuje aktivity obou organizací a přispívá k prezentaci Klubu. 
Ostravská pobočka získala v tomto roce azyl na dole Hlubina-KNP a přednášky se 
konají v kinosále kavárny Maryčka. Havířovská pobočka se schází v loutkovém sále 
kulturního domu P. Bezruč, což je instituce spadající rovněž pod oblastní knihovnu. 
Závěrem roku 2018 a to  přesně 4.12. jsme uspořádali tradičně zdařilou Barborku 
v Landek Parku , přičemž  Pražský hornický spolek u příležitosti sto let obnovy 
České státnosti  uspořádal Hornickou Parádu Prahou s návštěvou Parlamentu a 
přijetím jeho předsedou v zastoupení předsedy Senátu (viz. Zpravodaj č. 1.2019) ve 
stejném datu , tedy 4.12.. Zúčastnilo se nás 10 členů KPHMO a z toho přímo náš 
spolek  reprezentovali čtyři členové a ostatní pak prezentovali  spolek Sedliště,VŠB, 
NLO jehož jsou také členy. 
Pokud se jedná o nejbližší významné akce tak jede malá delegace 10 členů na 
12.Setkání slovenských hornických spolků do Ľubetovej ( u B.Bystrice) ve 
dnech 17.-19.května. Následuje Zájezd v červnu do Polska a pak zájezd 
autobusem na 23. Setkání hornických a hutnických měst a obcí do Jihlavy. 
Následuje již tradiční akce a to 6. Setkání u příležitosti  připomenutí si sv. 
Prokopa a to v úterý 2.července  v chrámu v centru Ostravy od 18 hod. , sraz 

od 17 hod. Samozřejmě kdo má tak se prezentuje v hornické uniformě. Akce se 
tradičně koná za účastí regionálních spolků. Hlavní organizátor je však náš spolek a 
tak je nutné k tomu přistupovat ze vší zodpovědností.  
V září předpokládáme tradiční den horníků v Petřvaldě a závěrem roku tradiční 
Barborku. Pobočky pak připravují své zájezdy a exkurze na které můžou přijat i 
ostatní účast. Letos již tradičně počtvrté můžeme oslavit neformálně den horníků na 
Den otevřených dveří DIAMA, s.p. Ten se bude konat 7.září (sobota) na Dole 
Jeremenko s možností prohlédnout si povrh dolu a dokonce vystoupat na ochoz 

věže a pokochat  se mimořádně krásným pohledem na Vítkovice i Ostravské okolí. 
V loňském roce se akce konala na Dole Alexander  a v roce 2017 na Dole Petr 
Bezruč kde v sále kompresorovny bylo vystaveno  i našich 12+2  výstavních 
panelů. V roce 2016 jsme na Důl Alexander zorganizovali exkurzi, které se 
zúčastnili i zájemci z veřejnosti  a zejména průvodci z Dolní oblasti Vítkovic. 
Přátelé doufám, že v dostatečném počtu se zúčastníte volební plenární schůze 
konané dne 7.května t. r. v kinosále kavárny Maryčka na Dole Hlubina. 

Budeme volit nového předsedu a celý výbor i revizní komisi a RR Zpravodaje. 
Potřebujeme doplnit výbor i o nové členy, tak aby výbor měl minimálně 7 členů. 
Potřebujeme obnovit redakční radu a mít včele rady zkušeného předsedu. 

Předseda RR je zodpovědný nejen za věcné uspořádání časopisu ale i o 
dodržování naší směrnice KPHMO  k vydávání publikací atd. Nechceme snad ztratit 
nárok na číslo ISSN, které nám poskytla Národní knihovna . Co jsme tím získali 
?Přece celorepublikovou prezentaci a pověst …..Před zákonem je však za časopis 
zodpovědný statutární zástupce spolku a to je dle stanov a rejstříku zapsaných 
spolků -předseda spolku! Proto se také uvádí jeho jméno v tiráži časopisu. Pokud  
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se RD nenavolí a popřípadě nebude řádně pracovat bude se muset vydávání 
zastavit a případně jen nahradit např. Bulletinem vydávaných jen pro vnitřní potřebu 
nezbytných informací pro členy spolku. Od III. kv. /2018 vydáváme HZ 
v mimořádném režimu a jen díky obětavostí pana jednatele Budina. To je však po 
plenární schůzi dále již neúnosné. Paradoxně tak  může znít , že na vydávání 
časopisu máme letos 100 % zajištěné finanční prostředky od podporovatelů ( NLO, 
Petřkovice, Petřvald). Mimochodem informační Bulletin jsme vydávali 2x ročně také 
celé funkční období 2016-2018. K plenární schůzi i k Barborce tam byl vždy 
uvedeno slovo předsedy  k činnosti Klubu i  předsedů poboček a zejména ze 
zákona tam bylo zveřejněno hospodaření  spolku za minulý rok a návrh rozpočtu na 
běžný funkční rok,vč. naplánovaných realizačních projektů.  
Pokud se týká členské základny tak nás samozřejmě přirozenou cestou ubývá 
ale noví přibývají takže se v průměru držíme na 220 členech. Chybí nám mladí i 

když za poslední dva roky někteří přibyli. Nutno se jim však věnovat, podchytit jejich 
aktivity a umožnit jim aby se mohli věnovat zajímavým projektům tak jak tomu bylo 
v minulosti v našem spolku zvykem. Možná mi nebudete věřit ale zájemců o 
hornictví  tak jak to máme specifikováno ve stanovách je v Ostravě a na Ostravsku 
mnoho. Kde je hledat? Např. na  Facebooku , zkrátka sociálních sítích . Od léta 
2018 používám chytrý mobil a nestačím se divit kolik lidí má zájem o hornictví. Jsou 
tam tři polo uzavřené skupiny  ŠACHTY-VZPOMÍNKY-SOUČASNOST-HISTORIE, 
dále OSTRAVSKÉ  TĚŽNÍ VĚŽE a PODZEMÍ OSTRAVA a také OSTRAVSKÉ 
LANOVKY.Tam je možno čerpat , aktivně komentovat a případně i  lákat do našeho 
spolku.Tito lidé však mají velký zájem o „hornickou problematiku“. Prozatím za náš 
spolek tam komunikuje sem tam J.Hrubý, K.Polínková, P.Kubinský, V.Smička. Toť 
vše. Moderní technologie vyhrávají nejen volby ale umožňují lidem stejného zájmu 
se sdružovat v konkrétním zájmu. Tak konkrétně : skupina Šachty-organizuje pro 
své volné sdružené členy v dubnu fárání na Jeremenku a pro velký zájem znovu 
v květnu. Je možno získávat informace sběratelského charakteru, informovat a 
sdělovat odborné názory a tak i korigovat různé vzpomínky, odborné analýzy , 
poskytnout aktuální i staré fotografie atd. Berte nebo neberte to  jako podnět 
k využití pro další rozvoj v činnosti spolku. Ne jsme na tom tak zle abychom činnost 
dál nerozvíjeli . Co jsem získal za zkušenosti  v rámci Sdružení hornických a 
hutnických spolků je, že neustále vznikají nové a to i v místech kde na to lidé na své 
hornictví skoro zapomenuli  a obnovují vzpomínky, zakládají a otevírají hornické 
expozice, zpřístupňují štoly aj. Příklad ? Spolek v Zálužné u Vítkova , zabývající se 
hornickým dolováním břidlice, spolek ve Zlatých horách a na Slovensku před 7 lety 
založený spolek v Ľubetovej( velice úspěšný) a řada dalších. 
Pokládám za nezbytné upozornit nové vedení spolku  , že výbor má svoji e-
mailovou adresu na kterou dochází řada korespondence úřední , spolkové-jako 
různá pozvání  , veřejných organizací a osob soukromých s dotazy ,přáním…. Je 
nutno tuto agendu sledovat a vyřizovat průběžně a neprodleně. Já při té příležitostí 
děkuji všem našim členům , kteří mi pomáhali zpracovávat odborné rady , posudky  
a informace pro diplomanty a zájemce o hornictví. Je jich hodně a většinou to  byli 
aktivní a publikující členové spolku, nositelé titulu Čestného člena KPHMO a  další. 
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Přeji  našemu spolku do další činnosti hodně úspěchu a invence  a věřím , že 
se bude dál ubírat správným směrem , bude realizovat s invencí sobě vlastní 
další projekty a udržovat hornické tradice a spolupráci v rámci Sdružení 
hornických a hutnických spolků i zahraniční spolupráce kde je možno čerpat  
hodně inspirací. Přeji  nám  aby spolek měl dobré organizátory a uměl zajistit 

vhodné a dobré přednášející a to zejména témat ze širšího okruhu hornictví, 
památkové péče a případně zdravotnictví. Přeji vám všem dobré zdraví a pohodu a 
chuť nadále se scházet neboť je to nejkrásnější nacházet společně společnou řeč a 
zavzpomínat a v lepším případě vymyslet zajímavý projekt . Každý by měl něčím 
přispět do spolkové činností ! Tou základní povinností  i radostí je účast na 
organizovaných akcích naším spolkem. Podpořte tak  nově zvolené vedení spolku! 
Podpořte a oceňte práci všech organizátorů naší spolkové činnosti ! 
Zdař Bůh!        
 Ing. Petr Rojíček, předseda 
 

 
 

Členové výboru při první schůzi v roce 2019. 
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Slovo jednatele a hospodáře KPHM, z. s. 
Karel Budin, jednatel a hospodář KPHMO, z. s. 
 
Vážení přátele na dnešní Plenární schůzi hodnotíme práci Klubu za poslední                    
3 roky, kdy výbor pracoval dle schváleného plánu práce,  stejně jako jsme dle 
schválených rozpočtu hospodařili. Nutno říci, že přes veškeré potíže při zajišťování 
financí klub nikdy nespadl do dluhu a nikomu také po finanční stránce nic 
nedlužíme. Stejně lze říci, že i v případě jednání s partnery jsme si vše vždy vyřešili 
k plné spokojenosti obou stran. A tak můžeme konstatovat, že i zde máme čistý 
stůl. Přesto všechno bych se zastavil u jedné věci. Členská základna neustále klesá, 
ale také nám narůstají řady členů, kteří si neplní základní povinnost a to účast na 
schůzích Klubu a tím spojené neplacení členských příspěvků. V dobách, kdy měl 
Klub 400 členů to tak markantní nebylo, jelikož v té době jsme měli řadů sponzorů 
včetně OKD. Ale nyní kdy se pohybujeme na hranici 200 členů, je každá koruna 
znát, sponzory již dávno odval čas. Jak v následných tabulkách si přečtete kolik je 
nás v jednotlivých pobočkách a neplacení členských příspěvku se pohybuje v 10 – 
15 %, musíme uznat, že je to hodně. Určitě na tom má podíl, že o některých 
členech nevíme zda ještě jsou mezi námi či nikoli, ale přesto je to stav alarmující 
Jak si můžeme přečíst ve zprávě předsedy KPHMO, z. s., má Klub problém 
s obsazením jednotlivých funkcí, jednak ve výboru, ale hlavně v Redakční radě, 
kdy jedeme ve stádiu provizoria. Velice těžce jsme dávali dohromady Revizní 
komisi, bez které Klub nemůže existovat dle ustanovení Nového občanského 
zákona. I když se jedná o práci minimálně 2 krát za rok máme s tím problém. 
Většina členů nějak nechápe, že každý spolek musí mít vedení a příslušné komise, 
aby byl schopný řídit spolek po všech stránkách. Nechce se mi věřit, že v našem 
Klubu není dostatek ochotných členů přiložit ruku k dílu. Výsledky a akce za 
poslední 3 roky činností Klubu ukazují, že jsme schopni udělat pořádný kus práce. 
Také naše práce byla ohodnocena zástupci SHHS ČR i partnerských spolků. Na 
závěr mi dovolte, abych poděkoval těm aktivním členům, kteří po dobu funkčního 
období pomáhali se zajištěním akcí, které jsme dělali pro dobré jméno KPHMO,                  
z. s. Který urazil již více jak 30 let společné cesty. Přejí nám všem, aby bylo lépe. 
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Stav členské základny k 31.3.2019 
 
Pobočka KPHMO     počet členů 
 
Ostrava          100  
 
Karviná             34  
 
Havířov              83 
 
Celkem          217 
 
Kolektivní člen                10 
 
POHYB ČLENSKÉ ZÁKLADNY: 
 
Ukončené členství / vlastní žádostm neplacení čl. příspěvků/ 
 
OV : Štefan Gebroc, František Havlas, Jindřich Smolka,Jan Sysel 
 
HA : Ing. Tomáš Belka, Ing. Václav Kubíček, Eva Belková 
 
Z důvodů úmrtí: 
 
OV : Bohumil Hedvábný, Ladislav Karásek, Ing. Vitězslav Zahradníček 
 
HA : Ing. Ivo Garkisch, Milada Hanáčková, Ing. Pavel Ranocha 
 
KA : Dana Kubicová 
 
Noví členové : 
 
OV : Ondřej Musil, Ing. Michal Vokurka, Sylva Priesnerová, Bohumír Holub,             
Josef   Vitásek, Ing. Zdeněk Železný, Tomáš Pupík 
 
HA : Ing. Milan Giecek, Ing. Jiří Klimčík, Ing. Svatopluk Kunčický 
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Hospodaření za rok 2018: 
 

Závěrečná finanční zpráva za rok 2018 
  

    položka příjem vydání rozdíl 

P 544 - Technické zajištěni 30. výročí 139228,00 138863,00 365,00 

P 545 - Plenární schůze 5000,00 9501,00 -4501,00 

P 546 - HZ 1,2,4/2018 30000,00 37153,00 -7153,00 

P 547, 561 - zvláštní a rozšířené vydání HZ 30000,00 30130,00 -130,00 

P 548 - Sv. Barbora 5000,00 22952,00 -17952,00 

P 549 - Výstava 30 zastavení 20000,00 20060,95 -60,95 

P 560 - 22. Setkání Sokolov 14822,00 17922,00 -3100,00 

ČS,a.s. Ostrava - výběr hotovosti 115000,00 115000,00 0,00 

poplatky ČS BÚ   2636,00 -2636,00 

úrok z BÚ 8,97   8,97 

daň z úroku BÚ   1,71 -1,71 

Čl. příspěvky 10600,00 400,00 10200,00 

Členský kolektivní příspěvek 80000,00   80000,00 

převody pobočky 14475,00 8002,00 6473,00 

čl. příspěvek SHHS   1000,00 -1000,00 

dotace pobočkám   479,00 -479,00 

DH Petřvald 1860,00 3630,00 -1770,00 

DH Ostrava   2042,00 -2042,00 

WEB stránky   5475,00 -5475,00 
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Počáteční stav účtu na BÚ k 1.1. 2018 58686,27 

Pokladní hotovost k 1.1.2018 7985,15 

Zůstatek k 31.12.2018 66671,42 

rozdíl příjmů a výdajů  : 01 - 12/2018  -5273,69 

Zůstatek 1.1.2019 61397,73 

Banka ČS, a.s. Ostrava 32928,58 

hotovost v pokladně 28469,15 
 
 

Tato závěrečná finanční zpráva je zpracována v této úpravě, jelikož pro 
Plenární schůzi nemáme prostředky na tisk Bulletinu, musíme ji zařadit     
do HZ č. 2/2019, který je zaměřen k Výroční plenární schůzi.                                
Pro jednotlivé pobočky, členy výboru a Revizní komisi je vytištěn celý 
přehled dle pokladního deníku. Věřím, že členská základna pochopí tento  
nezbytný krok k informací členské základny o hospodaření KPHMO, z. s.. 
 
Závěrečnou finanční zprávu za rok 2018 zpracoval Karel Budin, hospodář 
KPHMO, z. s. Je závazným dokumentem materiálu z Výroční plenární 
schůze. 
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Zpráva Kontrolní a revizní komise : 
 
Revizní komise ve složení : Arnošt Felkl, Ing. Evžen Břuska, Zdeněk Dudek, 
t.č. omluven pro hospitalizaci. 
 
Je samozřejmé, že současný pokladník naší organizace pan Karel Budin, 
svou součinnosti a předloženými doklady byl  nezbytným členem tohoto 
jednání. 
 
Byla provedena kontrola příjmových a výdajových dokladů u následujících 
projektů č.: 544, 545, 546, 547, 548, 549, 560 a 561. Dále členských 
příspěvků, bankovních výběrů, doplňování hotovosti a to podle 
jednotlivých poboček, vč. Dotací s příslušnou nutnou režií, úroků a daní. 
Účty jsou vedeny po jednotlivých měsících s měsíčními přehledy. Jen pro 
zajímavost uvádíme, že některé odpisy bude nutno vést i když my tady 
dávno nebudeme. 
 
K finančnímu hospodaření začneme jen některými čísly, pro přehled : 
Výše členských příspěvků   10200,- Kč 
Kolektivní příspěvky     80000,- Kč 
Sumárně      90200,- Kč 
Jen pro zajímavost v r. 2017 to činilo 93369,- Kč, což je pokles o 3169,- Kč. 
Celkové příjmy za rok 2018 se dle poskytnutých údajů pohybovaly ve výši 
příjmů za rok 2017. 
Teď pár dalších nutných čísel : 
Počáteční stav účtu ve spořitelně k 1.1.2018 – 58686,27 Kč 
Pokladní hotovost k 1.1.2018 činila                       7985,15 Kč 
Čili  zůstatek k 1.1.2018 činil              66671,42 Kč 
Pro srovnání uvádíme, že k 31.12.1017 to činilo 75640,33 Kč.                             
Tím pádem rozdíl v příjmech a výdajích pro rok 2018, leden až prosinec 
činí -5273,69 Kč. 
Celkový zůstatek k 31.12.2018 je  61397,73 Kč 
Z toho ve spořitelně                  32928,58 Kč 
V pokladně                    28469,15 Kč 
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Z provedené kontroly a předložených dokladů vyplývá,že účtování je 
vedeno velmi zodpovědně, naprosto přehledně a za to v prvé řadě patří 
velký dík našemu pokladníkovi panu Budinovi a dobře víme, že tím pádem 
i jeho paní. 
 
Ještě jednou děkují za vzornou práci našemu pokladníkovi a Vám děkují za 
pozornost. 
 
Zprávu předkládá :  
 
Revizi provedli :  Arnošt Felkl, v.r. 
                               Ing. Evžen Břuska, v.r. 
 
V Ostravě, dne 17.4.2019 
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Návrh rozpočtu pro rok 2019 : 

Banka k 31.12.2018   32928,58 

Hotovost k 31.12.2018   28469,15 

Celkem   61397,73 

  
 

  

název 

předpoklad 
vydání v 
Kč 

předpoklad 
příjmu v 
Kč 

P 578 Hornický zpravodaj 2019 59080 30000 

P 579 Setkání Sv. Barbora 19050 5000 

P 584 Setkání Jihlava 62800 10000 

P 585 Nájem sálu pro besedy 6500 3000 

Členské příspěvky - členů   44400 

Členský příspěvky - kolektivní člen   50000 

Oprava naučné stezky 3000   

Režie  25470   

Členský příspěvek SHHS 1000   

DPP  36000   

Odvod daně z příjmu 5500   

Jubilanti, pieta 2400   

Poštovné 1800   

ČS,a.s. 2000   

Doplatek fa RBP za rok 2018   12000 

Dotace MÚ Havířov    10000 

Dotace MÚ Petřvald    10000 

Dotace Mob Petřkovice    20000 

Dotace NOKD    18200 

Smlouva o reklamě RBP na r. 2019   12000 

      

Celkem 224600 224600 

 



Hornický zpravodaj     2. čtvrtletí 2019 
 

 

N Á V R H 
USNESENÍ VÝROČNÍ PLENÁRNÍ SCHŮZE 

KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ, z. s. 
ZE DNE 7. KVĚTNA 2019 

 

1. Výroční plenární schůze bere na vědomí: 
 
1.1. Zprávu revizní komise 
1.2. Ostravská pobočka KPHMO je přímo řízena hlavním výborem 
KPHMO 
1.3. V diskusi přednesené připomínky, náměty a názory 
 

2. Výroční plenární schůze schvaluje: 
2.1.  Zapisovatele   Stanislav Kuba 
2.2.  Ověřovatelé zápisu  Josef Vilím + 1 ……………………… 
2.3.  Mandátovou komisi Roman Krzak, Pavel Sisr, + 1 
……………………….. 
2.4.  Volební komisi  Karel Budín + 2 
…………………………………………………... 
2.5.  Návrhovou komisi Eduard Heczko, + 2 
…………………………………………….. 
2.6. Zprávu předsedy KPHMO o činnosti za rok 2018 a výhled 
činnosti na rok 2019 
2.7. Zprávu hospodáře o hospodaření KPHMO za rok 2018 a zprávu 
revizní komise 
2.8. Rozpočet KPHMO na rok 2019 
2.9. Udělení čestného členství Prof. Ing. Ivo Černému, CSc. 
2.10. Předložený návrh usnesení 
 

3. Výroční plenární schůze volí na období 3 let: 
3.1. Členy výboru KPHMO:  Karel Budín, Ing. Eduard Heczko, 
Roman Krzak, Ing. Stanislav Kuba, Jiří 
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             Kunčický, Pavel Sourada 
3.2. Předsedu KPHMO: Jiří Kunčický  
3.3. Členy revizní komise: In. Evžen Břuska, Václav Černík, Pavel 
Sisr  
3.4. Členy redakční rady HZ: Petr Kubinský, Mgr. Josef Pintér, Ing. 
Kateřina Polínková 
3.5. Předsedu redakční rady: …………………………………… 
 

4. Výroční plenární schůze ukládá: 
4.1 Výboru KPHMO realizovat Usnesení z dnešní plenární schůze. U 
návrhů a připomínek z dnešní 
       plenární schůze rozhodnout o jejich přijetí nebo odmítnutí. 
Přijaté návrhy a připomínky 
       zahrnout do plánu práce. 
4.2. Nadále věnovat zvýšené úsilí při zajišťování finančních 
prostředkůna činnost KPHMO 
4.3. Využívat všechny možnosti k prezentaci KPHMO: Hornický 
zpravodaj, media, výstavy, apod. 
4.4. Rozvíjet spolupráci s Nadací Landek Ostrava, Nadaci OKD, 
obcemi a městy v našem regionu. 
4.5. Rozvíjet spolupráci s hornickými neziskovými organizacemi ve 
Sdružení hornických a 
        hutnických spolkůČR a hornickými spolky v našem regionu. 
4.6. Předsedové poboček v Ostravě, Havířově a Karviné zajistit 
zapracování tohoto Usnesení do 
        plánů práce poboček. 
4.7. Usnesení a zápis zveřejnit v Hornickém zpravodaji č. 3 2019. 
 

Přílohou tohoto Usnesení je Zápis z výroční plenární schůze konané 
dne 7. 5.2019 
Projednáno a schváleno Výroční plenární schůzi KPHMO, z. s., 
konananou dne 7. 5.2019 v Ostravě. 
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Ze života poboček KPHMO, z. s. 
 

Činnost pobočky KPHMO  v Havířově od 15. 5.2018 do 30. 3.2019 

V hodnoceném období byla hlavní náplní práce havířovské pobočky přednášková činnost. 
Ty se tradičně konají každé druhé pondělí v měsíci, vyjma prázdninového období, v 
loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče (KDPB). V chronologickém přehledu uvádím 
i přednášky a besedy, které konáme společně s Městskou knihovnou ve Stále hornické 
expozici (SHE) ve Společenském domě Reneta a další aktivity členů pobočky. Výbor 
pobočky pak jedná každé první pondělí v měsíci a krátce se schází i před každou 
přednáškou v KDPB. 

14. května: KDPB, Ing. Josef Durčák, Opevňování hranic Československa v létech 1935 – 
1938, u příležitosti stoletého výročí vzniku republiky, účast 42 členů a 2 hosté. 
4. června: SHE, Ing. Milan Šlachta a Mojmír Tomíček, Likvidace povrchových objektů Dolu 
Dukla – 10 let po odstřelu skipové těžní věže, účast 22 členů a 6 hostů. 
7. června: účast 2 členů na Odborném semináři k 30. výročí založení KPHMO na VŠB-TU v 
Ostravě. 
11. června: KDPB, Ing. Boleslav Kowalczyk, výkonný ředitel OKD, a.s., Důl ČSM Stonava 
1958 – 2018 a současný stav OKD, účast 47 členů a 6 hostů. 
16. června: Landek, Slavnostní schůze k 30. výročí založení KPHMO, účast 16 členů. 
22. června: Oslava svátku sv. Prokopa v Ostravě, účast 2 členové. 
4. července: Pietní akt k 56. výročí tragédie na Dole Dukla, účast 30 členů a 30 hostů. 
12. července: Setkání k 36. výročí založení Klubu seniora SITG v Jastrzebiu – Zdroj v Polsku, 
účast 3 členové. 
7. - 9. září: Setkání hornických a hutnických měst ČR v Sokolově, účast 4 členové. 
10. září: KDPB, Václav Přeček, předseda okresního mysliveckého spolku Karviná, Myslivost 
na Karvinsku, účast 45 členů a 1 host. 
8. října: KDPB, Ing. Ladislav Filip, bývalý vedoucí degazace na Dole Dukla, Využití metanu z 
uzavřeného Dolu Dukla, účast 48 členů a 6 hostů. 
10. října: společná návštěva výstavy v Muzeu Těšínska Musaion ke 100. výročí vzniku 
Československa, účast 11 členů. 
25. října: přednáška předsedy pobočky na XXV. Odborné konferenci SITG v Rybniku v 
Polsku, Využití areálu Dolu Dukla po ukončení těžby. 
12. listopadu: KDPB, Ing. Jiří Ptáček, DPB Paskov a Ústav geomechaniky AVČR, Důlní otřesy 
v OKD, účast 51 členů a 8 hostů. 
19. listopadu: SHE, Jaroslav Čihař a Bc. Michaela Kroupová, Život na Karvinsku za 1. 
republiky i v létech následujících, účast 14 členů a 10 hostů. 
4. prosince: Landek, Oslava sv. Barbory, účast 15 členů. 
 
 
 



Hornický zpravodaj     2. čtvrtletí 2019 
 

 
10. prosince: Výroční členská schůze pobočky KPHMO v Havířově, účast 58 členů a 19 
hostů. 
13. prosince: účast na Setkání starých střech a šachťáku Klubu seniora SITG v Jastrzebiu – 
Zdroj, účast 2 členové. 
 
14. ledna: KDPB, Bc Josef Bělica, primátor Havířova,Havířov 2019 a další léta, účast 44 
členů a 8 hostů. 
11. února: KDPB,Ing. Tadeusz Pieczka, vedoucí odboru investic a oprav OKD, a.s., Investice 
OKD v létech 2010 až 2019, účast 55 členů a 12 hostů. 
18. února: SHE, Hana Dvořáková, kronikářka Havířova, Průlet rokem 2018 v Havířově, účast 
11 členů. 
11. března: KDPB, npor. Ing. Pavel Budina, velitel hasičské stanice Havířov, Činnost 
hasičského záchranného sboru, účast 44 členů a 4 hosté. 
15. března: Výroční členská schůze Klubu důchodců Dolu František v Horní Suché, účast 2 
členové. 
18. března: SHE, Marián Lipták, Havířovské paneláky, účast 15 členů a 24 hostů. 
29. března: Výroční členská schůze Hornického spolku Rozkvět v Sedlišti, účast 2 členové. 

 
Ing. Eduard Heczko, předseda pobočky Havířov KPHMO 
 

 
 
Posluchači pozorně sledují výklad při přednášce. 
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Jednání  při výroční schůzi pobočky Havířov 
 

 
 
Kontakty je nutno udržovat. 
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Činnost karvinské pobočky KPHM v období mezi plenárními 
schůzemi. 
 
Rok 2018: 
 
30. května: Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora statutárního 
města Karviná, Dotační politika, lázeňství a cestovní ruch, 
přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-Fryštát, účast 
24členů karvinské pobočky.. 
 
9. června: Skok přes kůži pořádaný Magistrátem města Karviná, 
účast Ing. Stanislav Kuba, předseda pobočky Karviná. 
 
16. června:Oslavy třicátého výročí založení KPHMO v Landek 
Parku v Ostravě Petřkovicích, účast na přípravě a slavnostní schůzi 
4 členové pobočky Karviná 
 
27. června:Návštěva Státního okresního archívu v Karviné, výstava 
k 750. výročí první zmínky o Karviné, pod názvem "Od soli k 
uhlí", účast 26 členů karvinské pobočky včetně rod. příslušníků. 
 
26. září:Ing. Miroslav Hajdušík MBA, náměstek primátora 
statutárního města Karviná, sociální problematika a její řešení ve 
městě Karviná, účast 29 členů karvinské pobočky. 
 
1. listopadu:Návštěva Státního okresního archívu v Karviné, Pásmo 
historických filmů o městě Karviná, účast 27 členů karvinské 
pobočky. 
 
28. listopadu: Marcela Reichelová, Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska, z.s., Obrana proti klamavým praktikám některých 
prodejců, přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-
Fryštát účast všech 35 členů karvinské pobočky. 
 
4. prosince: Barborka KPHMO 2018 v Landek Parku v Ostravě 
Petřkovice, účast tří členů karvinské pobočky. 
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8. prosince: Skok přes kůži“ ve Stonavě, účast sedmi členů KPHM.  
 
12. prosince: Klubová Barborka 2018, Restaurace Baron Karviná 
Fryštát účast 33 členů karvinské pobočky a hosté. 
 
Rok 2019 
 
30. ledna:Tomáš Hejda, Sdružení karvinských zvoníků, Zvonařství 
od vzniku po současnost, 
přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-Fryštát účast 
26členů karvinské pobočky 
 
27. února:Ing. Jan Volf, primátor města, Perspektivy rozvoje města 
Karviná,přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-Fryštát 
účast 28členů karvinské pobočky 
 
10. dubna:Mgr. Andrzej Bizoń, náměstek primátora, Školství, kultura 
a sport ve městě, Přednáška a beseda v Regionální knihovně 
Karviná-Fryštát. 
 
V Karviné dne 31. 3. 2018. 
                                                                       
Ing. Stanislav Kuba, předseda v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hornický zpravodaj     2. čtvrtletí 2019 
 

 

 
 
Předseda pobočky Ing. Kuba při diskuzi s členy při besedě. 
 

 
 
Moderní technologie došla až k nám. 
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Činnost pobočky Ostrava 
 

 Akce od května 2018 do května 2019 vycházející z plánu práce na 

toto období. 

 15.5.2018:Plenární schůze,předány pamětní medaile zasloužilým 

členům k 30tému výročí založení KPHM. 

   4.9.Přednáška: ing. Zbyněk Szostek-                                                              

Od třídíren uhlí k úpravárenským komplexům v OKR9. 

  9.10.Přednáška:ing. Jiří Kupka-Krajina po těžbě břidlice 

6.11.Přednáška-ing. Železný Zdenek-Organizace leteckého provozu 

v sedmdesátých letech  

  3-5.12 delegace na oslavách Barborky v Praze s pozvánkou do 

parlamentu ČR  

 4.12.Barborka Landek s pohoštěním a vyznamenáním zasloužilých 

členů. 

 ROK 2019: 

 8.1.Přednáška-ing. Železný Zdenek-Letecké motory. 

 5.2.Přednáška: Štverák Luděk a Durczok Lukáš-Historie výroby 

ocelových lan v ŽDB 

  5.3.Přednáška-ing. Kaisar Petr-Letecké systémy 

 2.4.Přednáška:-Sisr Pavel-Podzemí Landeku  

 7.5.Plenární volební schůze KPHM. 

 Kromě těchto akcí probíhaly pravidelné kontroly panelů naučné 

stezky a bylo provedeno fárání na vodní jámě Jeremenko,kterého se 

zúčastnili někteří členové klubu a průvodci hornického muzea.Pokud 

jde o členskou základnu ostravské pobočky: 100členů(včetně 

čestných),z toho 8 nových nebo převedených z Havířova,7 zemřelo 

nebo ukončilo členství na vlastní žádost. 

 Pavel Sisr, předseda pobočky Ostrava 
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Roman Krzak a Zdeněk Dudek při prezenci členů při besedách KPHMO. 
 

 
 
Zaujetí členů při besedě na dané téma. 
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Připravované akce KPHMO, z. s. 
 
Květen 2019 
 

 
 

Náš Klub bude zastupovat delegace 10 členů, 
kterou povede Ing. Petr Rojíček. 
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Červen 2019 
 

Jihlava ve dnech 21. 6. – 23.6. 2019 je pořadatelem                                            
23. Setkání hornických a hutnických spolků ČR. 

 

 
 

Klub na tuto akci vypravuje autobus, takže naše delegace bude početná, 
dle tradice jak reprezentujeme náš region. Tradičního setkání je součást 
předávání Českého permona  a dalších významných ocenění. 
 
 

       Město Jihlava - radnice 
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Červenec 2019 
 
Dne 2.7.2019 bude v Katedrále Božího Spasitele v Ostravě slavnostní mše 
k svátku sv. Prokopa. Akce má začátek v 17 hodin prohlídkou katedrály         
a pak následuje Slavnostní mše přibližně v 18 hodin.  Jste srdečně zváni. 
 

 
 

Po ukončení mše svaté je připraveno pohoštění s setkáním  s kněží,           
kteří celou slavnostní mši připravili. 

 
 
 
 
 
 
 
 




