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Vážení čtenáři!
Máte před sebou letošní poslední číslo našeho časopisu a tak by nebylo 

špatné připomenout si, jaký ten rok 2012 vlastně byl a co odborářům přinesl.
A začal hned akčně, protože v návaznosti na neúspěšnost kolektivního vy-

jednávání a neochotu zaměstnavatele zvýšit mzdy, jsme na přelomu roku 
uspořádali anketu, ve které se zaměstnanci měli vyjádřit, zda podpoří veške-
ré zákonné kroky k prosazení svých mzdových nároků. Podstatná většina  - 
75 % zaměstnanců – sice se zaměstnavatelem nesouhlasila, ale ten ještě při-
tvrdil. Proto Rada SHO na konci února vyhlásila stávkovou pohotovost a na-
vrhla jednání před zprostředkovatelem. Řešení nakonec přinesl                
GŘ K.D.Beck na V.Sněmu SHO 23. března, když navrhl růst tarifů o 3 %, za-
chování přídavků na dovolenou a Vánoce s tím, že na koci roku proběhne jed-
nání k dorovnání výdělků alespoň ve výši zachování reálných mezd. K tomu-
to návrhu proběhlo referendum, ve kterém zaměstnanci velmi těsně vyhlásili 
souhlas s tímto návrhem, jinak už zbývala jako řešení jen regulérní stávka. 
Kolektivní smlouva pak byla podepsána 5. dubna 2012.

V březnu proběhl rovněž VII. Sjezd OS PHGN, který schválil další směřo-
vání svazu a potvrdil v roli předsedy na 4 roky J.Sábla. Současně se neuvol-
něnými místopředsedy stali J.Franta a J.Pytlík. Na sjezdu vystoupili také pre-
miér P.Nečas a předseda ČMKOS J.Zavadil. Hned za týden proběhl také 
Sněm SHO, kde předal dosavadní dlouholetý předseda SHO M.Syrový 
„žezlo“ J.Pytlíkovi a jako místopředsedové byli potvrzeni J.Vlach a R.Palič-
ka. Nový předseda vyhlásil jako hlavní úkol zpracování návrhu a vyjednání 
nové Kolektivní smlouvy OKD pro rok 2013 a další léta. 

Všechno společenské dění tento rok probíhalo v napjaté atmosféře okoře-
něné souvislým proudem afér koaliční vlády a úpornou snahou škrtat, kde se 
dá. Proto jsme se v rámci platformy Stop vládě zúčastnili v dubnu demonstra-
ce v Praze, v níž se proti politice vlády postavili vedle sebe odbory a spole-
čenská sdružení při účasti kolem 100 tisíc demonstrantů. Další akce se v prů-
běhu roku konaly i před Úřadem vlády nebo na Václavském náměstí s cílem 
prosadit nové předčasné volby. 

Konec roku byl zasvěcen kolektivnímu vyjednávání, které zatím nepřines-
lo očekávané výsledky. I když se konaly i tradiční akce s naší účastí jako je 
Den dětí a Den horníků, jsou pro nás tím hlavním cílem mzdy zaměstnanců 
OKD a odpovídající životní úroveň. Přejeme proto všem kolegům a jejich rodi-
nám pěkné prožití vánočních svátků a dobrý rok 2013.                redakce ZB

Na své poslední letošní poradě se 5. prosince sešli závodní 
inspektoři bezpečnosti práce /ZIBP/ z našeho regionu na Dole 
ČSM. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci OBÚ  Ostrava a 
Oblastního inspektorátu práce /OIP/, aby vyhodnotili svou 
spolupráci s odbory na poli BOZP.

V úvodu porady vystoupil náměs-
tek pro BOZP Dolu ČSM Ing.K.Bla-
hut, který přítomné seznámil se sou-
časnou provozní situací, která je po 
výrobní stránce výborná s očekává-
ním roční těžby ve výši 2,87 tun. Hor-
ší je naopak stav bezpečnosti práce, 
když letos došlo dosud ke třem smr-
telným úrazům a je proto třeba 
„přitlačit“ na důslednou kontrolu do-
držování předpisů a technologic-
kých postupů. 

Na jeho slova navázal předseda 
Z O  O S  P H G N  D o l u  Č S M                 
Ing.J.Vlach, který kladně hodnotil 
práci ZIBP a roli ÚIBP v systému 
BOZP. Poté se věnoval aktuálním té-
matům mikroklimatu a bezpečnost-
ních přestávek, kolektivnímu vyjed-

návání a potřebě zajištění alespoň 
reálných mezd pro zaměstnance 
OKD. Dále vystoupil zástupce OIP 
Ing.T.Činčala, který informoval pří-
tomné ZIBP o letošních změnách v 
zákoníku práce, v zákonu o zaměst-
nanosti i o kontrolách nelegálního za-
městnávání.

Na jednání dále vystoupil    
Bc.M.Mančař z odboru BOZP OKD 
a informoval o dosavadních ukaza-
telích úrazovosti a rozebral příčiny a 
okolnosti letošních smrtelných úra-
zů v OKD /dosud 5 případů/. Hovořil 
rovněž o chystaných investičních ak-
cích v oblasti mikroklimatu důlního 
prostředí, kde se postupně počítá /v 
letech 2013 a 2014/ s výstavbou no-
vých centrálních klimatizací na Do-

lech Karviná /ČSA/ a Paskov. V ná-
sledné diskusi se hovořilo o novin-
kách v provoze, jako jsou chladící 
vesty, chrániče páteří, použití tagů v 
přilbách pro vypínání sběrných do-
pravníků apod.

Posledním z hostů, který vystou-
pil, byl za OBÚ Ostrava Ing.I.Staněk, 
který kladně hodnotil spolupráci 
OBÚ při společných kontrolách pra-
covišť a šetření pracovních úrazů. 
Dále zmínil některé změny v legisla-
tivě /například o zkouškách a perio-
dických zkouškách z BP/. Nakonec 
poděkoval za spolupráci při výměně 
informací a při společných fáráních s 
odboráři.

Závěr porady tvořila diskuse k ak-
tuálním problémům v oblasti BOZP, 
a to zejména k nápravě stavu v mik-
roklimatu důlního prostředí a dodr-
žování přestávek z tohoto důvodu. 
Poslední informací pak byl přehled 
akcí, které čekají ZIBP na začátku 
roku 2013.                     redakce ZB

A kdy vyjdeme v novém roce 2013?
Bude to zhruba za měsíc 10. ledna. Těšíme se na vaše náměty 
nebo i příspěvky do dalšího 23. ročníku novin Zdař bůh.    red

p Snímek z dubnové demonstrace v Praze...

A další jednání bude až 4. ledna 2013. Přestože byl návrh Ko-
lektivní smlouvy OKD pro roky 2013 až 2017 předán stranou 
odborů ve velkém předstihu dne 20. srpna 2012, je vyjednává-
ní zatím neúspěšné.

Dosud se podařilo vyjednat vše kromě 
mzdové části kolektivní smlouvy. Samo-
zřejmě, že na dohodu o mzdách čekají za-
městnanci nejvíce. Rovněž se nám nepo-
dařilo dojednat navýšení příspěvku na 
penzijní připojištění, který je důležitý pro 
zaměstnance s ohledem na probíhající 
penzijní reformu. 

Mnozí se mohou ptát, proč se nepoda-
řilo dohodnout mzdy. 

Odpověď je jednoduchá. Zaměstna-
vatel přišel s návrhem, který by nebyl zce-
la jistě přijatelný pro naše zaměstnance! 
Jeho obsahem je vazba na hospodářské 
výsledky takovým způsobem, který je pro 
stranu odborů neodůvodnitelný. Při nulo-

vém zisku by zaměstnanci přišli o celou 
mzdu na dovolenou a rovněž o celou 
mzdu na Vánoce. Teprve až při zisku 1 mi-
liardy korun by mzda na dovolenou a na 
Vánoce byla v současné výši - tedy ve vý-
ši 14násobku a 16násobku. Při větším 
zisku by pak násobky dále vzrůstaly.  Za-
městnanci by určitě tento návrh přivítali 
jako dlouhodobý závazek a hlavně v do-
bách, kdy mělo OKD obrovské zisky. Ta-
kový závazek na 1 rok je však naprosto 
nesystémový a je zde velké nebezpečí, 
že by se lidem podstatně snížila mzda. 
Proto strana odborů tento návrh jedno-
značně odmítla. 

Stávající kolektivní smlouva nám v pří-

padě, že nedojde k dohodě, zajišťuje stá-
vající tarify, rovněž zůstanou neměnné 
prémiové řády a mzda na dovolenou bu-
de ve výši 14násobku denní průměrné 
mzdy příslušného zaměstnance a mzda 
na Vánoce ve výši 16násobku průměrné 
denní mzdy příslušného zaměstnance.

Stávající kolektivní smlouva je tedy 
platná až do sjednání nové kolektivní 
smlouvy, nejpozději však do 31.12. 2013. 

Je nutné se v závěru zmínit, že dne 
6.12.2012 byla v Praze po velmi těžkém 
jednání podepsána „Kolektivní smlouva 
vyššího stupně“, která zaručuje zacho-
vání reálné mzdy. 

Toto ustanovení považujeme za velmi 
důležité a budeme se o ně opírat při dal-
ším vyjednávání. Odmítáme podepsat 
něco, co nám sníží reálnou mzdu za-
městnanců tak, jako se to stalo v roce 
2009. 

              Ing.J.Pytlík, předseda SHO

p Předseda ZO Ing.J.Vlach při svém vystoupení na poradě, vpravo na snímku báňský inspektor Ing.I.Staněk /OBÚ Ostrava/...
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Blíží se konec roku, domácnosti začínají vonět vanilkou a skořicí, mluví se 
o dárcích a lidé začínají pomaličku bilancovat – co se v letošním roce poved-
lo udělat, co se podařilo na 100 %, co jen částečně a co se nepodařilo vůbec.

V tomto kratičkém článku bychom chtěli poděkovat vedení SHO za znovu 
uvedení rekondičních pobytů do provozu pro povrchové pracovníky úpraven 
a ostatní pracující v riziku.

Od srpna letošního roku je tato možnost využívána s velikou oblibou. 
Jsme rádi, že i naše práce je takto oceněna a nepřehlížena. Nejen v dole se 
těžce „maká“, ale i pracovníci úpraven musí často pracovat v nezávidění hod-
ných podmínkách. A proto si nesmírně vážíme vynaloženého úsilí, kterého 
zřejmě bylo zapotřebí při vyjednávání jak se zaměstnavatelem, tak i se zdra-
votní pojišťovnou RBP.

Ten týden na Ostravici stojí za to! Nemusí se vstávat časně ráno do práce, 
na masážním stole nás pěkně „prohňácají“ a ta strava vynikající. Co do chuti i 
množství – to nemá zkrátka chybu!

Takže ještě jednou DĚKUJEME! A do příštího roku přejeme, aby se dařilo 
všem a ve všem; jak odborovým předákům v jejich ne vždy lehké práci, tak i 
řadovým odborářům. Aby byli spokojeni s výsledky vyjednávání a nadále s ra-
dostí a ve zdraví mohli využívat všech, i těch sebemenších vymožeností, kte-
ré nejsou samozřejmostí. Málokterý zaměstnavatel nějaké výhody svým za-
městnancům v dnešní době poskytuje.  

Za všechny spokojené účastníky rekondice (i ty, kteří se na rekondiční po-
byt teprve těší):                                              ZO OS Úpravny Dolu Darkov

Úpraváři k rekondičním pobytům
Nezaměstnanost v našem kraji roste

Historie psaná uhlím

“Šikmý kostel” v Karviné ožívá

Na Darkově proběhly volby

S blížícím se koncem roku se situace zhoršuje...

Havířov má stálou výstavní expozici historie města a hornictví...
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Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech 
MSK k 30. listopadu 2012

V Moravskoslezském kraji bylo k 30.11.2012 evidováno cel-
kem 76 590 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti se 
zvýšila o 0,2 procentního bodu na 11,6 %. Počet volných pra-
covních míst v MSK poklesl na celkových 3 713. 

Ministerstvo práce a sociálních vě-

cí přechází na nový ukazatel neza-

městnanosti v ČR s názvem podíl ne-

zaměstnaných osob. Od ledna 2013 

již nebude vykazovat míru registro-

vané nezaměstnanosti a nahradí ji 

novým ukazatelem - podílem neza-

městnaných osob. Tento nový uka-

zatel bude vyjadřovat podíl počtu do-

sažitelných uchazečů o zaměstnání 

ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu v 

témže věku. V posledním čtvrtletí 

roku 2012 MPSV zveřejňuje data 

podle stávající i nové metodiky para-

lelně, od ledna 2013 již přejde na zve-

řejňování údajů pouze podle nového 

výpočtu.

Nový ukazatel nezaměstnanosti - 

podíl nezaměstnaných osob, který 

od ledna 2013 vystřídá dosud zve-

řejňovanou míru nezaměstnanosti, 

na konci listopadu dosáhl v MSK hod-

noty 8,6 %, což je meziměsíčně o 

0,1 p. b. více. 

Nárok na podporu v nezaměstna-

nosti a při rekvalifikaci mělo na konci 

listopadu 12 072 uchazečů o za-

městnání, tj. 15,8 % všech registro-

vaných lidí bez práce v našem kraji.

Celkový počet volných pracov-

ních míst v registrech kontaktních 

pracovišť ÚP ČR v MSK se mezimě-

síčně snížil o 952 na úhrnných         

3 713. K největšímu poklesu došlo v 

okrese Ostrava (-387 míst), Frýdek-

Místek (-282) a Karviná (-269). V me-

ziročním porovnání bylo v MSK o 

489 míst méně.

Na jedno volné pracovní místo v 

našem kraji tak připadalo 20,6 ucha-

zečů o zaměstnání. Nejvíce uchaze-

čů na jedno místo bylo tradičně v 

okrese Bruntál (54,2), naopak 

nejméně v ostravském okrese 

(12,7).

Aktivní politika zaměstnanosti 

ÚP ČR - krajská pobočka v Ostra-

vě podpořila v listopadu prostřednic-

tvím nástrojů aktivní politiky zaměst-

nanosti vytvoření 356 pracovních 

míst, nejvíce společensky účelných 

pracovních míst (+205) a míst v rám-

ci veřejně prospěšných prací 

(+138). Od počátku roku tak bylo fi-

nančně podpořeno celkem 2 662 pra-

covních příležitostí. Do rekvalifikací 

bylo v průběhu listopadu zařazeno 

546 uchazečů a zájemců o zaměst-

nání a od počátku letošního roku jich 

pak bylo celkem 3 873. Od ledna do 

listopadu tohoto roku zahájilo v Mo-

ravskoslezském kraji zvolenou re-

kvalifikaci dalších 856 uchazečů a 

zájemců o zaměstnání.

Z materiálů poskytnutých ÚP Ost-

rava.                              redakce ZB

Těžba černého uhlí v Karviné-Dolech postupně končí. Kon-
krétně pod legendárním kostelem sv. Petra z Alkantary, který 
se kvůli poklesům terénu o více než 37 metrů naklonil téměř o 
7 stupňů, již poklesy dozněly, a tak mohli těžaři přistoupit k je-
ho komplexní rekonstrukci. Kostel po generální opravě spo-
lečnost OKD na konci listopadu slavnostně předala k užívání 
církvi.

„Ještě počátkem 90. let minulého sto-

letí hrozilo kostelu zřícení a byl určen k 

demolici. To, že se ho podařilo zachránit 

a nyní bude vítat lidi při vjezdu do Karviné 

v plné kráse, je důkazem nové firemní kul-

tury OKD, nového přístupu k rekultivacím 

a k odstraňování důlních škod. Péče o re-

gion patří k našim prioritám,“ řekl Václav 

Kabourek, ředitel Dolu Darkov, který měl 

rekonstrukci na starost.

Rekonstrukci zajišťovala stavební fir-

ma WINRO z Velkých Hoštic na Opav-

sku, která se zaměřuje na restaurování 

historických objektů a kulturních pamá-

tek. Přestože kostel zůstal šikmý, promě-

nil se k nepoznání. Má novou fasádu ze 

speciálního materiálu odolného povětr-

nostním vlivům, odvětrávací kanálky pro-

ti vlhkosti, zabezpečené odvodnění a 

opravenou podlahu. Do rekonstrukce in-

vestovali těžaři téměř 5 milionů korun.

Kostel také ještě letos dostane díky da-

ru Nadace OKD nové zvony. O ty původ-

ní ho připravili nacisté, po II. světové vál-

ce je sice nahradily jiné, byly už ale jen že-

lezné. „Ovšem zvony, které jsou železné, 

zvoní úplně jinak než zvony ze zvonovi-

ny. Se zvony se vždycky vrací život, a tak 

je to taková naděje pro toto místo, které 

bylo poddolováno, že i zde znovu život 

přijde,“ řekl farář karvinské římskokato-

lické farnosti Daniel Vícha. Ve svatostán-

ku teď chystá pravidelné nedělní mše i 

další církevní obřady.

Kostel svatého Petra z Alkantary byl 

postaven roku 1736 v barokním slohu 

místním šlechticem Františkem Wilhel-

mem Larischem na místě dřevěného kos-

tela svatého Martina. Jelikož v Těšín-

ském Slezsku bylo již svatému Martinovi 

zasvěceno několik kostelů, byl jako pat-

ron nového kostela vybrán svatý Petr z Al-

kantary. 

Jedinečnost chrámu spočívá nejen v 

jeho historické hodnotě, ale zejména v 

okolnostech, které stavbu postihly a natr-

valo poznamenaly. Po zahájení těžby čer-

ného uhlí bylo od roku 1854 pod koste-

lem vytěženo 27 slojí v celkové mocnosti 

46,82 metrů. O záchraně kostela bylo roz-

hodnuto v polovině 90. let minulého sto-

letí, kdy firma OKD zajistila jeho první re-

konstrukci.

Zdroj: Tisková zpráva OKD

p Kostel je opravdovou raritou a je dobře vidět i z hlavní cesty na Karvinou...

Stálou výstavní expozici historie města a historie hornictví 
má od pondělí 10. prosince letošního roku statutární město 
Havířov. Na ploše 200 metrů čtverečních vznikala od letošní-
ho dubna ve Společenském domě Reneta prezentace města a 
hornictví, které je s Havířovem velmi úzce spjato. 

Expozici pod názvem Historie psa-
ná uhlím tvoří mapy, letecké snímky, 
fotografie k symbolům města, foto-
grafie osobností a představitelů Ha-
vířova, podklady z významných akcí 
města. 

V hornické části jsou pak nerosty, 
model těžní věže, připraveno je 
okénko záchranářů, nástroje a nářa-
dí, fotografie ze života horníků, hor-
nické kahany a další. K dispozici 
jsou multimediální dotykové panely, 
aby výstava byla co nejatraktivnější i 
pro mladé návštěvníky. Na výzvu or-
ganizátorů expozice směrem k ve-
řejnosti, od které žádali dobové foto-
grafie, pohlednice, knihy, časopisy 
nebo noviny, zareagovalo v Havířo-
vě mnoho pamětníků. Jejich expo-
náty zatím na výstavě použity nej-
sou, nicméně Městská knihovna Ha-
vířov z nich v průběhu příštího roku 

připraví ucelenou výstavu.
Na pořízení výstavní expozice 

město Havířov získalo dotaci v rámci 
přes hraniční spolupráce Euroregio-
nu Těšínské Slezsko. Partnerem pro-
jektu je polské město Jastrzebie 
Zdroj, které má svoje hornické muze-
um a v rámci projektu si expozici do-
plňuje. Pořizovací cena havířovské 
expozice je vyčíslena na 60 tisíc eu-
ro, dotace pokryje polovinu nákladů.

Představitelé Havířova usilovali o 
vznik výstavní expozice k historii 
města několik let, protože mají zato, 
že i sedmapadesátiletou historii má 
smysl lidem prezentovat. Bezmála 
osmileté snahy jsou naplněny letos 
při příležitosti 57. výročí vzniku Haví-
řova - nejmladšího města republiky. 
Na vzniku expozice úzce spolupra-
covali členové Klubu přátel hornic-
kého muzea, pracovníci Těšínského 

muzea a ucelená pracovní skupina 
havířovského magistrátu, knihovny 
a městského kulturního střediska. 
Při příležitosti vzniku výstavní expo-
zice je vydaná publikace o hornic-
kých tradicích partnerských měst Ha-
vířova a Jastrzebie Zdroj pod ná-
zvem Města a uhlí. Hosté z Polska 
se zúčastnili slavnostního otevření a 
přivezli s sebou hornickou dechov-
ku.

Stálou výstavní expozici Historie 
psaná uhlím spravuje Městská 
knihovna Havířov. Otevřeno pro ve-
řejnost bude od pondělí do pátku ve 
stanovených provozních hodinách, 
pro návštěvníky je připravena pro-
hlídka s výkladem, dopoledne jsou 
určena především pro návštěvníky z 
mateřských a základních škol. Bu-
dou tady probíhat různé akce pro ve-
řejnost a také pravidelné hornické 
úterky s promítáním filmů. 

Zdroj: www.havirov-city.cz

Přáníčko...
Všem zaměstnancům 

AWT-Rekultivace přeje zá-
vodní výbor odborové orga-
nizace veselé Vánoce a 
šťastný nový rok 2013 plný 
pohody, pracovních úspě-
chů, rodinného štěstí a do-
statku peněz.

p Představitelé obou měst při slavnostním otevření stálé expozice...

Na Dole Darkov proběhly v minulých 

dnech volby do spojeného 21členného 

závodního výboru a 5členné revizní komi-

se na roky 2013 až 2016. Na ustavující 

schůzi v úterý 11. prosince pak byl zvolen 

jako nový předseda Ing. Luděk Procház-

ka. Místopředsedou se stal Vladislav Pa-

wlas. Současně byli zvoleni jako ZIBP An-

tonín Kodenko a Vítězslav Sznapka. Pře-

jeme novému závodnímu výboru i všem 

funkcionářům hodně zdaru v jejich odbo-

rové práci.                                          red
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V Česku vzniká nová cyklistická stáj

Na posledním letošním “puťáku”

Po Mikuláši slavili i Den seniora

Situace ve světové cyklistice není zrovna optimistická...

A nakonec trochu legrace...
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V příštím roce oslaví Klub českých turistů České republiky (KČT) s bezmála čtyřice-

ti tisíci členy už 125 let od svého založení v roce 1888, kdy u jeho zrodu stála skupina 

kolem Vojty Náprstka.  Sdružuje ve svých řadách děti, mládež, dospěláky a jak vidno 

třeba v turistickém oddíle v Karviné, vedeným bývalým havířem OKD Josefem Čigel-

ským, také čilé seniory.  Nedávno se také karvinští členové KČT, mezi nimiž byli např. i 

další bývalí pracovníci šachet karvinské části OKD Zdeněk Tomala a Pavel Humenjuk, 

spolu s dalšími stovkami členů KČT ČR z různých míst České republiky, vydali na      

32 km dlouhou trasu nazvanou „Za posledním puchýřem 2012“, která se konala pod 

záštitou jak hetmana plzeňského kraje M. Chovance, tak L. Aschenbrennera, starosty 

městského obvodu Plzeň 2-Slovany a města Starý Plzenec, a na trase putování Pl-

zeňskem nechyběl ani 81letý Jaromír Kaňa z Orlové-Lutyně, taky kdysi na šachtě pra-

cující. Trasa, jak už to tak v přírodě bývá, vedla jak červeným, tak i žlutým či vlastním 

značením. A tak po cestě naučnou stezkou si prohlédli i rotundu sv. Petra a Pavla v 

Sedleci, hasičské muzeum Pod Vyrovanou v Radyni, ale poznali i jiná hezká místa, 

když se prošli např. Losinnou, Nebílovským Borkem, Štěnovicemi a když šli po žluté, 

poklonili se i u tamního Památníku obětem zla.  Prohlíželi-li si, nebo promazávali-li si i 

po tomto dalším z putování na nohou své puchýře, aby naplnili název této své poslední 

sešlosti, o tom se nemluvilo. Takových ještě může být…  Kalendář KČT ČR i jednotli-

vých turistických oddílů je totiž nejen takovýmito „puťáky“ letos, ale i na příští léta boha-

tý a čeští turisté při nich poznávají možná ještě nepoznané krásy naší vlasti. Každo-

pádně dělají mnoho dobrého pro své zdraví a při svém putování zažijí i nějakou legraci 

se spoustou zdravého adrenalinu.                                 Text: (bř), Foto: P. Humenjuk

pTuristé, členové KČT, poznávají všechny kouty naší vlasti - v tomto případě Plzeňsko... 

V Česku vzniká nová cyklistická stáj, jejímž cílem je vycho-
vat jezdce pro jeden z nejvýznamnějších světových týmů, bel-
gický Omega Pharma – Quick-Step (OPQS). Jezdit za ni budou 
jen cyklisté do 23 let. Jedním z dvou hlavních partnerů stáje je 
server IHNED.cz, po němž se tým také jmenuje.

Jedná se o tzv. kontinentální tým s 
tuctem jezdců, který bude sídlit v 
Česku. Stáj, která momentálně čeká 
na udělení licence mezinárodní cyk-
listické unie UCI, bude mít převážně 
české zaměstnance, jen trenér a kus-
tod budou z Belgie. Ze země hlavní 
stáje pochází i druhý ze sponzorů – 
Etixx. Jedná se o výrobce nutričních 
přípravků, který vlastní společnost 
Omega Pharma.

"Jednoznačně je to šance pro ta-
lentované české jezdce dostat se do 
profi cyklistiky," uvedl Petr Kováč z 
vedení stáje Etixx – IHNED, který je 
zároveň výkonným ředitelem Patria 
Finance.

V úvodní sezoně obléknou dres 
nového týmu z dvanácti jezdců tři Če-
ši – Karel Hník, Tomáš Koudela a Pe-
tr Vakoč. Po dvou jezdcích bude z 
Belgie, Francie, Norska, týmový tri-
kot budou oblékat i Polák, Rakušan 
a Australan.

Na vznik "farmy" dohlíží šéf 
OPQS Patrick Lefévere, který patří 
mezi hlavní muže profi cyklistiky. Ten 

v devadesátých letech rozjížděl po-
dobnou líheň pro tehdejší tým Mape-
i. "Dost lidí se tehdy mému nápadu 
smálo. Ale pak u nás vyrostl Cancel-
lara a mnozí další," řekl Lefévere s 
tím, že pravidla zakazují mít na jezd-
ce jakékoliv přednostní právo. "Věří-
me, že jezdci si pak uvědomí, kdo 
jim dal šanci," dodal Lefévere s tím, 
že "recept Mapei" přenese i na Etixx 
– IHNED: stáj bude hledat talentova-
né jezdce od 17 let a bude se z nich 
snažit vychovat špičkové cyklisty.

"Jezdce jsme nevybírali podle ná-
rodnosti, ale podle výsledků a poten-
ciálu, jaký podle nás mají," uvedl 
Lefévere. Přiznal však, že času neby-
lo tolik, kolik by si představoval, a že 
někteří jezdci, o které usiloval, pode-
psali v jiných týmech.

Za týmem stojí finančník Zdeněk 
Bakala, jenž je spolumajitelem vyda-
vatelství Economia, provozovatele 
IHNED.cz a HN. Bakala si v cyklisti-
ce v krátké době vybudoval silnou po-
zici. Ještě před čtyřmi lety jel jen 
amatérský závod Král Šumavy a 
téměř nikdo ho ve světě kol neznal. 
Nyní už dva roky vlastní OPQS, do 
které nově přivedl slavného spurtera 
Marka Cavendishe a za kterou jezdí 
i Češi Zdeněk Štybar a František Ra-
boň.

Bakala navíc nedávno představil 
ambiciózní plán, jak z profesionální 
cyklistiky, v níž se ročně protočí mili-

ardy korun, vytvořit obdobu formule 
1. Navrhuje v cyklistice vytvořit šam-
pionát, který by tvořil daný počet zá-
vodů po celém světě a závodilo by v 
něm přibližně 18 stájí. Klasifikace by 
byla také obdobná jako ve světě for-
mulí, a tudíž přehledná. Zároveň by 
se televizní práva a reklamy prodá-
valy v balíku, a nikoliv jako nyní za 
každý závod zvlášť.

Sportovním ředitelem Etixx-
IHNED je René Andrle, který starto-
val na nejvěhlasnějších cyklistic-
kých závodech této planety včetně 
legendární Tour de France.

Talentovaní cyklisté budou využí-
vat stejnou špičkovou výbavu, jakou 
má hlavní stáj OPQS – tedy zejména 
kola značky Specialized.

V kalendáři pro příští sezonu má 
stáj padesátku akcí, včetně nejzná-
mějších závodů, i když v juniorské 
kategorii do 23 let - Giro d´Italia, Ko-
lem Flander, Paříž-Roubaix, Lutych-
Bastogne-Lutych nebo Závod míru.

Zúčastní se i hlavních závodů v 
Česku včetně Czech Cycling Tour, 
Grand Prix Královéhradeckého kra-
je či Okolo jižních Čech.

Sezona jezdcům začne prosinco-
vým tréninkovým kempem na Mal-
lorce, kde se budou připravovat spo-
lečně s jezdci OPQS včetně slav-
ných Toma Boonena a Marka Ca-
vendishe. Prvním závodem bude 
koncem února belgická jednodenní 
klasika Beverbeek. Zdroj: Ihned.cz

V domečku Městského klubu seniorů v Karviné i letos rozdal Mikuláš, tra-
dičně v podání Honzy Fedorka, místopředsedy MKS a bývalého havíře už za-
vřeného Dolu Doubrava, hodně dárečků. Svědčí to o tom, že karvinští senioři 
a hlavně jejich vnoučata byli hodní. Před přijetím dárečků však, ať už dospě-
láci, mezi nimiž převládali bývalí pracovníci okolních šachet nebo jejich pro-
tějšky, či děti museli přednést básničku, písničku a ti starší přispěli vtipem ne-
bo rýmovačkou. Ctí pro nás, seniory, je i fakt, že se opět přišel mezi nás poba-
vit náměstek karvinského primátora Ing. Dalibor Závacký. To byla středa. Ja-
ko vždy na podobných setkáních nechybělo i dobré občerstvení z kuchyně 
kolegyň, vedených Jindřiškou Czudkovou, a nějaká ta štamprlička či vínečko 
náladičku jen stvrdilo a všichni jsme se skvěle pobavili.     

 A za necelých čtyřiadvacet hodin se mnozí opět scházeli, tentokráte v sále 
karvinské restaurace U Tesarčíka, aby společně oslavili Den seniora, svá-
tek, který je vyhlášen OSN a slaví se i v ČR od 1. října 1998 a který karvinský 
MKS pořádá vždy ve spolupráci s územní organizací Svazu diabetiků Karvi-
ná. Jako vždy se výborně společně pobavili také se svými přáteli, delegací se-
niorů z polského Rybniku, v čele s jejich předsedou Benkem Glówkou. I na to-
to setkání mezi nás přišel zástupce karvinského magistrátu, náměstek pri-
mátora Mgr. Petr Bičej. Na takových společných sešlostech nechybějí nikdy 
se svým pásmem děti MŠ U Modrého slona z městské části Hranice a tento-
kráte to byly kromě vánočního stromečku na pódiu právě děti, které svým vy-
stoupením navodily příjemnou předvánoční atmosféru. V popředí před hu-
debním duem Antico Ericha a Lenky, která svoji produkcí hezky rozpohybo-
vala mnohé tancechtivé, mezi nimiž nechyběl ani dvaadevadesátiletý pan 
Viktor Hanzel, byly na jevišti soustředěny také věcné výhry tradiční tomboly, 
věnované mnoha přítomnými seniory. Zdravicí, ale i cenami do tomboly, za 
potlesku přítomných, stylově, neboť v mikulášských čepečcích, přispěli ke 
skvělé náladě také rybničtí přátelé.                                Text a foto: J. Břoza 

p Mikuláš v podání Honzy Fedorka slavil u seniorů i jejich vnoučat úspěch...


