
podpoří. Festivalovou duhu obohatí modrá skupina LIBERTY již podruhé. 
Je pro nás příjemné vědět, že přispějeme k tomu, aby barevnou Ostravu 
vidělo v její plné kráse mnoho návštěvníků z různých koutů republiky i svě-
ta; že umožníme našim zaměstnancům a jejich rodinám získat vstup na 
vyhledávanou akci za zvýhodněných podmínek; že se davy návštěvníků na 
každém kroku historickým technickým areálem přesvědčí, jak pevná, krás-
ná, a hlavně nezbytná je ocel, jejímž jsme v Česku předním dodavatelem. 
Letos navíc propojíme naši účast na Coloursech s další aktivitou, která se 
v posledních dvou letech stala naší srdeční záležitostí. Chceme navázat na 
naši podporu Mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2021. Pokud 
se tedy přijdete bavit na Coloursy, nezapomeňte se stavit do naší LIBERTY 
PARA HOCKEY ARENY. Každý metr, který tam ujedete na parahokejových 
saních, převedeme na peníze pro našeho partnera, parahokej v Moravsko-
slezském kraji a parahokejový klub Flamingos Ostrava. 
Po hudebním červenci se můžeme znova setkat během divadelního srpna. 
Už po patnácté se v Ostravě pod širou oblohou uskuteční Shakespearov-
ské slavnosti, a už po deváté jejich konání svým finanční příspěvkem pod-
poří ostravská huť. Městu tak pomůžeme posílit kulturní scénu a mnoha 
našim zaměstnancům tím otevřeme možnost vidět v předpremiéře nové 
nastudování nejhranější Shakespearovy komedie Sen noci svatojánské.

Aleksandr Ivanov, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava

O polovinu snižujeme 
prašnost z naší
aglomerace sever
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Těšíme se 
na letní, hudební 
i divadelní setkání 

Aleksandr Ivanov, výkonný ředitel LIBER-
TY Ostrava            Foto: LIBERTY Ostrava

Odsunové cesty na aglomeraci sever.
Foto: Jiří Zerzoň

Na aglomeraci sever zahájila naše huť 
montáž nového odsávacího potrubí, 
které téměř o polovinu sníží fugitivní 
emise. Projekt na odsunových cestách 
spékacích pásů počítá s úplnou výmě-
nou potrubí odprášení. Měl by být ho-
tov do podzimu letošního roku. 
„Úpravy stávající odsávací potrubní sí-
tě odprašovacích zařízení jsou navrže-
ny tak, aby se zvýšila účinnost záchytu 
prachu u jednotlivých zdrojů prašnosti 
na dopravních cestách, a snížila se tak 
prašnost z provozu třídičů a dopravní-
ků v severní části aglomerace. Tím kles-
nou emise prachu až o 46 tun za rok,“ 
informoval projektový manažer pří-
pravné části projektu Petr Kraina.  
Na spékacích pásech severní části 
aglomerace vyrobila vloni huť 2,2 mi-
lionu tun aglomerátu, jehož hlavní 
složkou je železná ruda v prachovém

stavu, a další sypké materiály. Aglo-
merát se používá jako součást vsázky 
do vysokých pecí při výrobě železa. 
Odsunové cesty všech tří spékacích 
pásů aglomerace sever v současnosti 
produkují až 101 tun fugitivních emisí 
za rok, od podzimu už by to měla být 
zhruba polovina. Projekt přijde na 88 
milionů korun, 28 milionů korun po-
kryje dotace z  Operačního programu 
Životní prostředí 2014 až 2020.  
 

Nedávno jsme si připomněli neobvyklé 
výročí, 12. června 1969 vystoupil na ne-
povoleném shromáždění u Domu kul-
tury NHKG v Ostravě – Zábřehu tehdy 
disident, později prezident Václav Ha-
vel. Shromáždění pořádali odboráři No-
vé huti. Původně se mělo v sále disku-
tovat o politické situaci, ale komunisté 
účastníky nepustili do budovy, protože 
program nebyl v souladu se směrnicí 
ÚV KSČ. Akce byla označena za politic-
kou provokaci, neboť mezi pozvanými 
byly režimu nepohodlné osoby, včetně 
Havla. U domu kultury si nakonec pro- 

Disident Havel vystoupil na akci 
odborářů Nové huti

jevy řečníků poslechlo několik set lidí. 
Tisk později v článku nazvaném „S roz-
vahou a rozhodností proti dobrodruž-
ným pokusům pravice“ psal k akci no-
vohuťáckých odborářů i toto: „Což těm-
to soudruhům není známo prohlášení 
vedoucích hospodářských pracovníků 
NHKG o výrobní iniciativě? Proč se sna-
ží i nadále podsouvat pracujícím NHKG 
rezoluce vzdoru? ... Nelze slovy odsu-
zovat, ale ty, kteří slouží jinému než 
straně, vést k odpovědnosti. Jsme roz-
hodnuti dovést boj proti pravicově 
oportunistickým silám až do konce.“  

Léto je tady a s ním se blíží i jed-
na, pro Ostravu významná kultur-
ní událost. Po dvou letech hudební 
prohibice, která byla nepříjem-
ným důsledkem covidové epide-
mie, se opět vrací festival Colours 
of Ostrava. A my na něm nebude-
me chybět, protože ostravská huť 
tento svátek muziky, diskuzí a pro-
jektů již po dvanácté významně 

v LIBERTY 
PARA HOCKEY 
ARÉNĚ

na Colours of Ostrava
a Festivalu v ulicích

Společnost ASEKOL, jejímž prostřenic-
tvím naše  huť recykluje vyřazená elek-
trozařízení, ať už z provozů nebo kan-
celáří, nám vystavila certifikát environ-
mentálního vyúčtování. Ten vyčísluje 
náš přínos k ochraně přírody v roce 
2021. Vyplývá z něj, že díky 2251 kilo-
gramům odevzdaných elektrozařízení 
jsme uspořili přes 30 MWh elektřiny, 

32 945 litrů ropy, 76 m  vody a 1,63 tun 

Ušetřili jsme ropu na cestu do Paříže
primárních surovin. Také jsme snížili 
emise skleníkových plynů CO  ekv. 2

o 14,6 tun, a produkci SO  ekv., který je 2

příčinou okyselování prostředí, o 160 
kilogramů. Každý kus vytříděného 
elektra se totiž počítá. Například za 
100 kg vytříděných elektrospotřebičů 
se ušetří takové množství ropy, které 
by stačilo na výrobu benzínu pro cestu 
z Prahy až do Paříže.



Dosáhli jsme zatím nejlepších hospodářských 
výsledků pod značkou LIBERTY
Nejlepších výsledků pod značkou LIBERTY dosáhla 
ostravská huť ve finančním roce končícím 31. břez-
nem 2022. Hlásí čistý obrat ve výši 56,5 miliardy 
korun, což představuje nárůst 209 procent ve srov-
nání s předchozím devítiměsíčním finančním ob-
dobím končícím 31. března 2021. Tehdy byl 22 mi-
liard korun. Čistý zisk huť vytvořila ve výši 6,1 miliar-
dy korun, a to za situace, kdy se oproti předchozí-
mu období výrazně zvýšily náklady z 21,5 na 48,4 
miliardy korun. Důvodem byl růst cen surovin, di-
stribuce i energií, a investice do modernizace zaří-
zení, rozvoje, vzdělávání i náboru zaměstnanců.
Ve finančním roce končícím 31. března 2022 do-
sáhla Liberty Ostrava nejvyšší roční výroby od akvi-
zice v červenci 2019, a to 2,28 milionu tun tekuté Ráno v ostravské huti.                           Foto: Petr Murárik

Součástí putovní osvětové fotovýstavy Czech 
Industry Photo, na které jsou zastoupeny umě-
lecké snímky z významných průmyslových firem, je 
i fotografie taviče z naší huti, kterou pořídil fo-
tograf Lukáš Kaboň. Výstava odstartovala v červnu 
v Praze a postupně projede deset českých měst, 
v listopadu by měla dorazit také do Ostravy. 

S vizí uhlíkové neutrality do roku 2030 nám 
pomůže společnost ČEZ ESKO
LIBERTY Ostrava podniká další kroky, aby dosáhla 
svého vytýčeného cíle, uhlíkové neutrality do roku 
2030. Na spolupráci se dohodla se společností 
ČEZ ESKO, která pomůže identifikovat a rozvíjet 
obnovitelné zdroje energie a vodíkové technologie 
potřebné k tomu, aby se ostravská huť stala 
výrobcem zelené oceli. Firmy podle deklarace, kte-
rou spolu uzavřely, vytvoří komplexní program roz-
voje udržitelných zdrojů elektrické, tepelné a vo-
díkové energie, které jsou nezbytné pro přechod 
LIBERTY Ostrava od uhlíku k vodíku. 
„Naším cílem je transformovat LIBERTY Ostrava 
v moderního výrobce zelené oceli. V ČEZ ESCO 
máme partnera, který sdílí naši vizi udržitelného 
průmyslu,“ uvedl Sanjeev Gupta, výkonný před-
seda představenstva LIBERTY Steel Group.
Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících 
osmi letech investovat do přeměny LIBERTY 
Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené 

oceli miliardy korun. Klíčovým prvkem programu 
bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí 
ocelárny za dvě hybridní elektrické pece, které huti 
umožní využívat většího objemu ocelového šrotu 
a dalších železonosných vstupů, a snížit tak její 
závislost na dováženém uhlí a železné rudě, a dra-
maticky omezit emise CO2. Součástí transformace 
je také rozsáhlá modernizace válcoven. Investice 
budou zahrnovat též vytvoření elektráren na 
výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů i rozvoj 
GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat 
kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem 
nových lidí o práci v ocelářství.
Představu o budování ekologicky a sociálně udr-
žitelného podnikání ve výrobě oceli v LIBERTY 
Ostrava přednesl ředitel pro technologie LIBERTY 
Steel Europe Sambit Beborta také na významné 
konferenci Future Steel Forum, která se konala le-
tos 8. a 9. června  v Praze.  

Fotografie z vysokých pecí LIBERTY Ostrava na Czech 
Industry Photo.                                     Foto: Lukáš Kaboň
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oceli, což je o 33 procent více než v roce 2021, 
a nejvyšší množství od roku 2016. K navýšení vý-
roby přispěla provozní a technická vylepšení za 
více než 2 miliardy korun realizovaná již pod znač-
kou LIBERTY, a také obrovské nasazení zaměst-
nanců, kteří pomohli udržet výrobu po celou dobu 
pandemie koronaviru. „Vážím si pracovního nasa-
zení a úsilí našich zaměstnanců. I když se nyní po-
hybujeme v náročnějším ekonomickém a geopo-
litickém kontextu, jsem i nadále přesvědčen, že 
LIBERTY Ostrava má vše potřebné k tomu, aby do-
kázala překonat současné výzvy na trhu,“ uvedl 
Ajay Aggarwal, prezident skupiny Liberty Steel 
Europe a předseda představenstva Liberty 
Ostrava.  

Náš tavič projede 
deset českých měst

Trubky budou lépe 
označeny
Novou linku pro dokončující úpravy naftovodných 
a pažnicových trubek pro petrochemický průmysl 
instalovala naše rourovna. Linka v hodnotě více 
než 15 milionů korun má lepší technologické 
parametry než původní, téměř 25 let staré zařízení, 
omezila ruční práci a pomohla zautomatizovat 
výrobní proces. Modernizací také vzrostla kapacita 
všech značicích zařízení, takže nyní je možné na 
trubku vyrazit místo původních 50 až 200 znaků 
najednou. 

Nová linka s kapacitou 4,5 kilotuny měsíčně každou trub-
ku zváží, změří její délku, označí ji a vyrazí na ni infor-
mační údaje dle požadavku příslušné normy nebo 
zákazníka.                                                  Foto: Ivo Štěrba

Na středojemné máme 
nové ventilátory

Na středojemné válcovně ostravské hutě jsou 
čerstvě nainstalované čtyři nové ventilátory za cel-
kem 4 miliony korun. Ventilátory chladí pohony 29 
válcovacích stolic. Největší z nich váží téměř čtyři 
tuny, dlouhý je pět a půl metru, na výšku měří dva a 
půl metru, a je schopen během jedné sekundy vy-
produkovat takové množství vzduchu, které vyplní 

3průměrný obývací pokoj v paneláku, tj. 70 m . 

Pomohli jsme 
partnerské továrně v 
ukrajinském Dnipru
Celkem 48 náprav vyexpedovala v květnu společ-
nost LIBERTY Engineering Products Ostrava, 
dceřiná společnost LIBERTY Ostrava, výrobci tram-
vají Tatra Jug ve městě Dnipro. Dodávkou náprav 
vyšla vstříc prosbě svého dlouholetého ukrajinské-
ho zákazníka, který se v reakci na výzvu ukrajinské 
vlády rozhodl opět obnovit výrobu.
Protože v Dnipru velmi špatně fungovalo zásobo-
vání, naložili pracovníci naší huti do kamionu k ná-
pravám také pomoc v podobě oblečení a hygienic-
kých potřeb pro zaměstnance Tatra Jug a jejich 
rodiny ze sbírky organizované v hotelovém domě 
Kovák, který patří LIBERTY Ostrava.

Obří ventilátor                                         Foto: Ivo Štěrba



Na Slezské lilii zpíval sbor z Kováku
Letošního ročníku mezinárodního křesťanského 
hudebního festivalu Slezská lilie, který se konal od 
10. do 12. června v Ostravě, se zúčastnil i jeden vel-
mi neobvyklý sbor, který zkoušel v hotelovém do-
mě Kovák, patřícím LIBERTY Ostrava. Sedmdesát 
uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou na Kováku ubytova-
ní, mají v Ostravě prostor realizovat se mnoha způ-
soby. Mnozí si již našli práci, další už mají samo-
statné bydlení. A někteří využili nabídky komunit-
ního gospelového sboru Family Gospel Ostrava ke 
společnému zpívání. S myšlenkou vystoupení na 
Slezské lilii přišel otec Dariusz Sputo z farnosti 
v Ostravě-Kunčičkách, která od počátku pomáhala 
se zabezpečením potřeb pro rodiny uprchlíků. 

Nápadu se chopil kolega z LIBERTY Ostrava Radim 
Raszka. „Nebylo to snadné, protože někteří uprchlí-
ci bydleli na Kováku jen po omezenou dobu, takže 

Poslední zkouška před vystoupením.    Foto: Radim Raszka

Obří buben pro 
aglomeraci musel jet 
vedlejší bránou

Pomohli jsme se 
zkrášlením Rybníků 
Pod Hurou

Do krásy se proměnila nově upravená lokality na 
okraji ostravských Výškovic. Půvabné zákoutí se 
soustavou Rybníků Pod Hurou bylo donedávna ve-
řejnosti nepřístupné. 
V roce 2020 ho však městský obvod Ostrava – Jih 
začal revitalizovat a koncem loňského roku se z něj 
i s přispěním LIBERTY Ostrava vyloupla kouzelná 
rekreační zóna. Na odbahnění rybníků navázala 
výstavba mlatových chodníků, lávky s vyhlídkovým 
molem, pohodlného posezení s herními prvky pro 
děti. Podél břehů rybníků byly umístěny lavičky 
i odpadkové koše. V odpočinkovém areálu je vysá-
zeno bezmála 90 stromů.

Rozdělený na čtyři kusy se musel do naší huti vézt 
obrovský, nový ocelový buben na míchání aglome-
račních směsí. I tak se nadrozměrné náklady do-
stávaly do areálu vedlejší, vratimovskou bránou, 
protože k hlavní bráně by neprojely přes tzv. myší 
díru u hasičské zbrojnice. Jednotlivé části ocelové 
konstrukce měřily na délku necelé tři metry a jejich 
průměr dosahoval skoro čtyř metrů. Vyrobila je pro 
nás chrudimská firma IG Service. Celková hmot-
nost bubnu, který už je smontován na naší aglo-
meraci Jih, přesahuje 38 tun, dlouhý je 9 metrů. 
Výměna ocelového pláště míchacího bubnu byla 
nutná, neboť původní plášť byl již vlivem dlouhodo-
bého používání zeslaben.

Červen 2022

sice dnes umí svůj part, ale odstěhovali se do jiné- 
ho města, státu nebo se už se vrátili zpět na Ukraji-
nu. S několika maminkami a jejich dětmi se nám 
ale nakonec podařilo nacvičit trojhlasně dvě písně, 
ukolébavku Angels by your side od dánského 
skladatele H. Ch. Jochimsena a Fix You od kapely 
Cold Play, kterou zaranžovala a upravila izraelská 
parta Koolulam,“ vypráví Radim Raszka. Modlitbu 
rodičů, když uspávají své děti, Angels by your side, 
dokonce do ukrajinštiny přebásnila Alexandra 
Kalinovska, žena, která hovoří několika světovými 
jazyky a než utekla z Ukrajiny před válkou, jako své 
hobby překládala světové muzikály. Krásný ukra-
jinský text na Slezské lilii dojal. 

Polévka je grunt, říkaly naše babičky. A také se tak 
jmenuje akce Armády spásy v Ostravě, jejímž cí-
lem je na setkání donátorů, podporovatelů a kole-
gů z neziskových organizací prezentovat práci azy-
lového domu pro matky s dětmi a vytvořit prostor 
pro další možnou spolupráci. Náš Tým z LIBERTY 
Ostrava se v červnu účastnil soutěže o nejlepší po-
lévku s ukrajinským borščem s petrželkou i koprem.  

Vařili jsme v Armádě 
spásy

Tým LIBERTY Ostrava vařil ukrajinský boršč.
 Foto: Armáda spásy Ostrava

Přes pět tisíc dětí ze 44 ostravských školek a škol 
vyrazilo během tohoto školního roku na ozdravné 
pobyty do hor s příspěvkem ze speciálního měst-
ského fondu. Za dvanáct let jeho fungování tak ob-
rovský zájem Ostrava ještě nezažila. Peníze město 
dostává od průmyslových podniků, největším 
darem ve výši jednoho milionu korun loni přispěla 
naše huť. Do-tace na každého malého účastníka je 
6 tisíc korun, nejčastěji děti jezdí do Beskyd, ale 
také do Orlic-kých hor nebo Jeseníků.

Poslali jsme děti do hor

Tak krásně teď vypadá lokalita na okraji Výškovic.
Foto: Jiří Urban

Potřebuji pro sebe kontrast k hudbě, prozradil 
v květnu v Talent klubu v ostravské huti charismatic-
ký, špičkový houslista Jiří Vodička, když vysvětloval, 
že při každé práci, v níž se člověk chce stále zdoko-
nalovat, je nutný také odpočinek, kombinace s ji-
nými aktivitami. A ještě jedno důležité poselství si 
odnesli účastníci inspirativní besedy - i velkému ta-
lentu a umu sluší prostá lidská pokora.

Zaměstnanci naší huti měli vzácnou možnost set-
kat se na svém tradičním Talent klubu v rámci týd-
ne vzdělávání s ostravským spisovatelem Richar-
dem Sklářem. Jeho napínavé příběhy v duchu se-
verských detektivek si zamilovali hlavně čtenáři 
z Ostravska, neboť mnohá místa i lidi, o kterých au-
tor píše, dobře znají. Hlavní hrdinkou jeho de-
tektivní série, která dokonce startuje v ostravské 

Na Talent klubu o detektivkách Vodička v huti
vile v Sadové ulici, je dáma v nejlepších letech, 
bývalá odstřelovačka a dnes realitní agentka Bo. 
Podle autora je tak trochu jeho zrcadlem, protože 
na rozdíl od něj dobře vidí i v noci a také se umí 
rychle a rázně rozhodovat. Každopádně bylo 
společné dopoledne inspirující, protože účastníci 
besedy se dozvěděli, že knihu může napsat každý, 
kdo opravdu chce.

Nový buben zvýší spolehlivost celého zařízení.

Foto: Ivo Štěrba 

Ocelárna je v provozu 
už od roku 1952

Odlévání oceli do kokil v roce 1952.       Foto: archiv

S výstavbou ocelárny naší huti se začalo na 
jaře roku 1949. První ze siemens-martinských 
pecí byla uvedena do provozu 1. dubna 1952. 
Odpich první tavby byl proveden 3. dubna, 
dle dobového firemního časopisu „za radost-
ného provolání třikrát hurá“. Začátky byly těž-
ké, protože v době první tavby nebyla ještě 
zcela dokončená ocelárenská hala, takže se 
pracovalo jen částečně pod střechou. Pod-
mínky to byly z dnešního pohledu nepředsta-
vitelné. Přes všechny obtíže byly 11. června 
a 19. listopadu 1952 zprovozněny další dvě 
pece. Po roce provozu, v roce 1953, byly v pro-
vozu již čtyři pece, v letech 1958 až 1960 jich 
bylo postaveno dalších pět. Po jejich dokon-
čení představovala kapacita pro výrobu oceli 
na plynových SM pecích množství odpovída-
jící produkci předválečného Československa.
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V květnu tomu bylo 70 let, co Nová 
huť přispěla ke vzniku tělovýchovné 
jednoty, aby podpořila u svých za-
městnanců činnosti vedoucí k udr-
žování a zlepšování zdraví. Spor-
tovalo se ale už i v době výstavby 
podniku. Například v osadě na Le-
šetínské ulici se vybudovalo impro-
vizované hřiště pro různé sporty 
a na hřišti ve Vrbině se hrával fotbal. 
Oficiální rámec firemní sportování 
dostalo 14. května 1952, kdy lidé 
z různých provozů založili sokolskou 
jednotu s názvem Základní sokolská 
jednota Ocel NHKG.
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První soutěže mezi provozy byly dle 
očekávání v oblíbeném fotbale, ale 
rychle vznikaly nové sportovní od-
díly vo-ejbalu, stolního tenisu, 
vzpírání, lyžování, atletiky, hokeje, 
lukostřelby, boxu, košíkové a gym-
nastiky. Ke konci roku 1952 měla 
jednota již 400 členů. Huť se velkou 
měrou podílela na údržbě spor-
tovních areálů, sportovní aktivity 
dotovala z  Fondu kulturních a soci-
álních potřeb NHKG. 
Jedním z  nejznámějších členů TJ 
NHKG byl i tenista Ivan Lendl, kdysi 
první hráč světového  žebříčku ATP,

Huťaři organizovaně sportují už celých sedmdesát let
který v roce 1998 obdržel od primá-
tora města Evžena Tošenovského 
čestné občanství Ostravy.

 Fotografie: archivní fond NHKG

Pavel Hřivňacký se před sedmi lety 
zbláznil. Chlapík, co dělá na minihuti 
strojní odbavení, si vzal staré kolo od 
kamaráda, který ho chtěl vyhodit. A za-
čal jezdit. Loni se poprvé v LIBERTY 
Ostrava zapojil do výzvy Do práce na 
kole a v podniku hned vyhrál. Jezdí pod 
přezdívkou Zaječí Pacička, která mu zů-
stala z doby, kdy se registroval do něja-
ké hry a jeho jméno ve všech možných 
variantách hra odmítala registrovat. 
Letos se svými 3003 kilometry, najež-
děnými za květen, zvítězil nejen v huti, 
ale také v celé Ostravě, a jedenáctý byl 
mezi 24 553 účastníky z celé České re-
publiky, a to přesto, že stále jezdí na 
svém původním Triumphu, na němž už 
má přední světlo připevněné vrstvou le-
picí pásky. Světlo ale i tak svítí pořád 
spolehlivě stejně, jako podivný bicykl 
stále spolehlivě jezdí. A nikdo ho neuk-
radne. Pokud není sníh, nebo silně ne-
mrzne, Pavel vyráží do práce na kole po 
celý rok. Loni našlapal 9 tisíc kilo-

metrů. Dělá dvanáctky, takže když 
jede na ranní, vyjíždí už ve tři. Čty-
řicetikilometrová trasa z Kravař, 
kde bydlí, mu trvá dvě hodiny. Ov-
šem poslední den výzvy 31. května, 
nejezdil celkem 200 kilometrů, aby 
se dotáhl na v té době nejlepší 
účastníky. Vyrazil z domova na 
Ostravici, tu si objel, pak Olešná, 
Baška a domů, ještě přes Opavu. 
Když prší, obleče pláštěnku.          
„No a když leje moc, tak hodím kolo 
do vlaku,“ poznamenává sympa- 
ťák, co ještě před osmi lety v pod-
statě vůbec nesportoval. Teď má 
výbornou fyzičku a cítí se dobře. Ale 
za sebou už má i havárku. „Jel jsem 
z  práce večer po cestě, kterou dob-
ře znám. Chvilku jsem nedával úpl-
ně pozor, vjel jsme do díry, a už 
jsem letěl. Výsledkem bylo roztrže-
né obočí, které mi šili v nemocnici, 
a přilba vejpůl. Naštěstí jsem ji měl 
v té chvíli na hlavě. Od té doby ji 
fakt nosím poctivě, kdykoliv sednu 
na kolo,“ vypráví nadšený cyklista 
a přiznává, že druhý den ani nemo-
hl hýbat rukama a bolelo ho celé tě-
lo. V ostravské huti dělá už 25 let, 
od svého vyučení stále se čtyřletou 
přestávkou, kdy byl zaměstnaný 
jinde. Jeho velkým snem je objet si 
na kole celou Evropu, protože ho in-
spirovala kniha podobně šíleného 
dobrodruha. Tak snad mu to vyjde.  
Do výzvy Do práce na kole se letos 
zapojilo 47 zaměstnanců huti, loni 
jich bylo 42. Celkem ujeli 29 533 
a nachodili pěšky 1 228 kilometrů. 
Ocenění LIBERTY Ostrava za své 
perfektní výkony převzali slavnost-
ně ve čtvrtek 16. června. Benefity 
v podobě dobrého pocitu, kondice 
i zdraví jsou ale důležitější, a navíc 
si mohou připsat zásluhy, že volbou 
vlastního pohonu při cestě do prá-
ce pomáhají šetřit životní pro-
středí. 

Zaječí Pacička vyhrál výzvu 
Do práce na kole s více jak 3 tisíci 
kilometry

Zaječí Pacička se svým historickým bicyk-
lem.                Foto: Ivana Gračková

Svářečský a paličský 
kurz Ti zajistíme 
na naší svářečské škole.

ochota pracovat v nepřetržitém režimu

Pro více informací
volejte na čísloCO POŽADUJEME?

Nadšený cyklista Tomáš Kašný, kte-
rý má v LIBERTY Ostrava na staros-
ti správu komunikační techniky, 
vybojoval v květnu druhé místo 
v cyklistickém závodě Bílá Bajk na 
40 kilometrů v kategorii od 20 do  

39 let. K vítězství v náročném terénu 
mu chyběla jen 1 sekunda. V červnu se 
umístil celkové čtvrtý v závodě na 35 
km Bělský okruh, svou kategorii od 30 
do 45 let vyhrál.
Tomáš od začátku sezony pilně trénu-
je. Stupně vítězů se mu zadařilo obsa-
dit hned několikrát. První byl 19. břez-
na i 14. dubna na Ostravské MTB lize, 
druhé místo získal 24. dubna na Bike 
Atelier MTB Maratonu Rybnik v Pol-
sku. Inspirací by mohl být nejen pro 
další pracovníky hutě. „Pokud to 
počasí dovolí, jezdím do práce na kole. 
Jelikož chodím na ranní šichty a mám 
pevnou pracovní dobu, tak odpolední 
cesty domů využívám k tréninku,“ 
prozradil. Zpětná vazba od kolegů, 
kteří mu fandí, ho těší a je pro něj 
dalším povzbuzením.

Krajské přebory v boxu v Porubě v roce 
1963.

Fotbalový zápas TJ NHKG se Zbrojov-
kou Vsetín  v  roce 1964.  

Tomáš Kašný si jede pro vítězství ve 
své kategorii na Bělském okruhu. 
Foto: Adam Kazbunda 

Sportuje cestou do práce 
i z práce

Vývoj názvů: ZSJ Ocel NHKG > 
TJ Baník NHKG > TJ NHKG Ostrava 
> Tělovýchovná jednota Nová huť 
Ostrava > Tělovýchovná jednota 
Mittal Ostrava
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