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FRÝDEK-MÍSTEK – Dispečer inspekční
služby Závodu Útlum - Jih se objevil
na pódiu patnáctého ročníku benefičního Sweetsen Festu, který se opět
konal i za podpory Nadace OKD a pomohl jejím partnerským neziskovým
organizacím. Milan Kopčo vystupoval na druhé největší festivalové stadionové scéně – Pavlač Šapitó – s kapelou Pleasure Without Problems
„Po letošním festivalu Kamenité
2018 je Sweetsen největší akcí, na které jsme hráli. Byli jsme na něm už podruhé,“ poznamenal bubeník rockové skupiny, jejíž název v češtině zní
Potěšení bez problémů a kromě něj
ji tvoří kytarista-zpěvák Miloš Teda,
kytarista Richard Zvonek a baskytarista Radek Stránský. Členové po-
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Za bubny se Milan
Kopčo posadil poprvé
na hornickém učilišti,
pak dlouho nehrál,
dokud neusedl
po jednom plese
za kamarádovu
soupravu
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Paskovský dispečer účinkoval
na dobročinném Sweetsen festu

Milan Kopčo za bicími při vystoupení
v Pavlači Šapitó.

Sweetsen Fest ve Frýdku-Místku byl
dobročinnou akcí.

cházejí z Frýdku-Místku a okolí, čímž
splnili základní podmínku pro zařazení mezi účinkující na Sweetsen
Festu – spřízněnost s tímto městem.
„Někdo v naší hudbě slyší
hardrock, jiný poprock, další punkrock,“ pokračoval Kopčo s tím, že
s Pleasure Without Problems začal
bubnovat předloni v lednu. Zbytek
kapely ho slyšel při zkoušce v jeho garáži a oslovil ho. Paskovský dispečer
s nimi nahrál i minicédéčko s názvem
Blázny živí bůh obsahující pět skladeb, zúčastnil se hudebních soutěží
BoomCup a Líheň a v srpnu ho čeká
další soutěž Skutečná liga v Praze.
„Zpočátku jsem měl před koncertem

trému, ale je to jako v havírně – s každou další šichtou či vystoupením se
stáváš zkušenějším,“ tvrdil Kopčo.
Ten ostatně poprvé zasedl za bicí
soupravu na hornickém učilišti Dolu
Doubrava v Karviné a hraní v poprockové skupině se věnoval první dva ze
čtyř roků studia maturitního oboru horník mechanizátor. Po něm nastoupil na šachtu ve Sviadnově, pokračoval na Chlebovicích, skončil
na Staříči. „Pět let jsem odpracoval
v rubání jako dělník, dalších patnáct
pak jako revírník rubání a momentálně dělám dispečera inspekční služby, která vzhledem k tomu, že Paskov
už netěží, hlídá především metan,

oxid uhličitý, důlní vody, chod hlavního ventilátoru,“ popsal pracovní
kariéru.
Vlastní bicí soupravu si Kopčo pořídil před necelými pěti lety poté, co
ho kamarád po plese pustil na chvíli
za bubny. „Zabouchal jsem si a šlo to.
Tak jsem sehnal jednu starší a chtěl
na ní naučit i tehdy čtrnáctiletého
syna Tomáše. Jeho to jaksi nevzalo,
zatímco mne šíleně. Rád bych hrál
i něco tvrdšího, jsem na heavy metal,“
poznamenal o své popracovní zálibě. Jeho čtyřicetiminutové vystoupení na Sweetsen Festu zdokumentoval
i kolega z dispečinku Ivo Maroszczyk.

109 759 korun na dobrou věc
Letošní 15. ročník benefičního
Sweetsen Festu probíhal už na deseti scénách (Nadace OKD podpořila
workshopy v dětské části) a podle
jeho ředitele Petra Korča vynesl
skoro 110 tisíc korun. Tyto peníze
pomohly humanitární organizaci
ADRA Frýdek-Místek (získala
36 534 Kč), Charitě Frýdek-Místek
(19 110 Kč) a neziskovce Podané
ruce (54 106 Kč) zabývající se osobní asistencí a canisterapií.
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Lodičky: Koncert i divadlo
KARVINÁ – Předposlední i poslední
víkend prázdnin pokračuje program
Lodičky Dokořán! pořádaný v areálu loděnice ve fryštátském parku Iniciativou
Dokořán, jejímž partnerem je Nadace
OKD.
Na pátek 24. srpna se chystá koncert
pro všechny, kteří mají rádi hudbu
mimo hlavní proudy; jmenuje se podle
toho také MimoProudy! a od 17 hodin
se na něm postupně představí Korben
Dallas, Minus123minut, Jaro Band,
Jamie Marshall a Puding Pani Elvisovej.
„Součástí bude i Bustage, prostor otevřený buskerům, čili pouličním umělcům
všeho druhu,“ zvou z Iniciativy Dokořán.
V pátek 30. srpna se uskuteční oblíbené divadelní představení Jaroslava
Duška s názvem Čtyři dohody a v sobotu 31. stejný umělec uvede pokračování, inscenaci Pátá dohoda. Obě
začínají od 19.30 a jejich výtěžek půjde
na dobročinné účely.

Vzpomínáme
„Očím ses ztratila, ale
v srdcích zůstaneš
navždy.“
Dne 8. srpna 2018 uplynul
rok, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka, tchýně,
babička a prababička paní Edeltruda
Trňáková. Vzpomínají dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ji měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Traktoriáda v Kozlovicích: Sotva skončila čtvrtá, už se plánuje pátá
strojem. Jožo byl taky na bedně,“ líčil
Kuchař. Traktoriády, jak upozornil, se
přitom v našem regionu netěší takové
popularitě jako třeba v Čechách. „Vím
to z vlastní zkušenosti, protože tam

na oplátku taky jezdívám. Naposledy to
bylo do Plzně. O to více mne proto těší
návštěvnost v Kozlovicích, vždyť je to
jen jednou za rok a nikde jinde v okolí
se nic podobného nedělá,“ pokračoval
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Traktoriáda 2018 v Kozlovicích.

Vladimír Kuchař a Malé koťátko.

Zaměstnanci společnosti
WAFAREX, s.r.o.
děkují za spolupráci a přejí
u příležitosti Dne horníků
všem zaměstnancům OKD, a.s.
hodně zdraví a štěstí,
mnoho úspěchu v soukromém
i pracovním životě.

příležitosti Dne horníků 2018
2017 děkujeme
UU příležitosti
zaměstnancům za úspěšnou práci v uplynulém
hornickém roce a obchodním partnerům
za úspěšnou a seriózní spolupráci.
Do příštího hornického roku přejeme svým
zaměstnancům i všem pracujícím v OKD a jejich
rodinným příslušníkům zejména zdraví, pohodu,
pracovní úspěchy a hornické štěstí!
Zdař Bůh!

Zdař Bůh!
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Vedení THK-ČECHPOL

Kuchař s tím, že srazy fandů podomácku vyrobených traktorů se svého
času pořádaly i v Dětmarovicích, ale už
zanikly.
Traktoriádu v Kozlovicích přitom organizuje z největší části právě Kuchař sám.
„A to hned od skončení té poslední.
Musím požádat obec, aby mi schválila
bezplatný pronájem těch asi dvou
hektarů pozemku za Kovářovým lesem,
vyřizuji další administrativu. Dělám
plakáty, oslovuji a sháním sponzory,
abych všechno nemusel platit z vlastní
kapsy. Ale baví mne to,“ řekl Kovář, jenž
na Závodě Útlum Jih pracuje pětatřicet
let. Před vodním hospodářstvím fáral
na čelbách a v rubání, dělal i řidiče.
Na polojubilejní pátý ročník
Traktoriády – termín už byl stanoven
na 8. června 2019 – slíbil Kuchař i nějaké speciální překvapení.
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ccm. „Tam nás startovalo sedm. A ještě
větší konkurenci měl další paskovský
havíř – Jožo Krúpa z výklizu – v kategorii
čtyřkolek, kam jsem zařadil i traktoristu z Rokycan s celoodpruženým
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KOZLOVICE – Paskovský zámečník vodního hospodářství Vladimír Kuchař vytvořil doma v beskydských Kozlovicích
nadregionální motoristický fenomén.
Na jeho čtvrtou Traktoriádu dorazilo
okolo dvou a půl tisíc lidí.
„Bylo to něco úžasného. Na louku
za Kovářovým lesem přišla samozřejmě
snad půlka dědiny, ale v davu byl každý
čtvrtý, pátý člověk odjinud. Nechyběli
chlapi z Čech, Slovenska a potkal jsem
spoustu bývalých horníků, co jsou
na rentách, jména si po těch letech už
ani nevybavuji, jen jsme se zdravili Zdař
Bůh!“ popisoval Kuchař letošní ročník,
jemuž mimoto přálo i počasí.
Hlavní organizátor také sám závodil
– a se svým podomácku vyrobeným
traktorem jménem Malé koťátko
poháněným motorem z motocyklu
Jawa 350 zvítězil v kategorii do 1000

