
Den horníků 2012
Ákce v neŽ!! Dolu Faskov se uskuteční následující sobctu po l"lcrnic}+ých sIavmcsbrrriné

srnŘíč - Zůstat na oslavy profesnl
ho svátku věrni svému podniku a záro-
veň si užívat programu ,,celorevírních"
Hornic\ých slavností v Karviné si letos
mohou zaměstnanci Dolu Paskov. Den
horníků 2072, pořádaný nejzápadně-
ji poloŽenou šachtou revíru oKD, se
s datem jejich konání - sobotou 1. září
_ nepřekýá! Uskuteční se aŽ o týden
později, v sobotu8' záÍi.

,,Jinak samozřejmě místo z'ťlstává,"
oznámila referentka paskovské šach-
ty Milena Malinská s tím, že na fotba-
lové hřiště ve staříči _ napůl cesty me-
zi lokalitami Staříč a Chlebovice _ zve
i kolegy z karvinské části reviru. Zači-
ná sejako obvykle dvě hodinypo poled-
ni a program je připraven na následu_
jících osm hodin. Definitivní konec je
o půlnoci, kdy přistaví autobusy.

Ruda z Sstravy,
Tomáš Klusn Í{rlstína,

$harlie $traight
či Tearn ťsvival'

,,MaŽoretky Impuls z Bohumína ni
kdy neodešly bez patřičného aplausu,
tak proč je nepoŽvat i letos," řekla Mo_
nika otáhalová, moderátorka rádia pa-
třící k,,tradičním" tvářím paskovského
Dne horníků. Provázet programem bu-
de i tentokrát a jako první z hudebních
skupin uvede vzpomínku na osobnost
českého country _ fýdecko-místeclqý
Michal Ttrčný Revival Band.

Poté na scénu nastoupí ,,horniclgÍ
synek" Michal Kavalčík z Českého Tě_ i
šína, jenŽ se publiku určitě nepředsta- *
ví sv.fon civilnim jménem. Spíše jako j
Ruda z ostraly! Ano, hudebník a ba- F
vič použ1vajici ostravského nářečí

a do svého vystoupení zapracovávajic|
zážitl<y pochycené jak vlastní brigádou
na šachtě, tak odjeho táty ijeho kolegů
ze šachty František z Horní Suché.

Po taneční skupině No Comment
dojde řada i na další mladé talenty -
slovenskou zpěvačku s umělec(fm
jménem Kristína a třineckého rodáka
a někdejšího zlatéIlo evropského pě-

tibojaře Tomáše Kluse. Pro toho bu_

de show ve Staříči druhým víkendem
před havíři a jejich rodinami po sobě.

Stejnějako další z hostů, kapela Char-
lie Straight, totiž bude i na oslavách
v Karviné.

,V mezičase mezi lystoupeními lylo_
sujeme také soutěž o věcné ceny, které
budou jako vŽdy hodnotné a zajímavé,"
upozornila Malinská.

Poslední vystoupení večera má patřit
ostravské partě Team revival, jejíž kva-
lity osobně ocenil i frontman originálni
hoTeamu Pavol Habera. RadekLukša

14'00 - maŽoretkv lmpulsz Bohumína

_14.1o :' modetáJo'rka Magda otá halprá

14.15- - Micnafučný Re'-viva l Band

15.00 - maŽoretky-lalec

15.10- Rudazostraw

15 45_ : No Comment ft aneÓn-Í skup-ina)

16.00 _ Kristína _
17.00 - No CoÍrment (ta!eční skupina)

17.05:lonbala
17.30 Charlie StralBht

19.00 - To'máš ruus

20.30 - Team revival

22'00 - ukonĎení progr:amu

24'00 - závěr_akce
Ruda z Ostravy bude zpívat, bavit, improvizovat'

Michal Tučný Revival Band z Frýdku-Místku. Slovenski6l511ns.


