
konané v úterý 20. září 2022 v NKP Důl Michal v 17 hodin v Ostravě-Michálkovicích 
(pro návštěvníky bez motorku, na konečné trolejbusu číslo 104) 

Program: 
■ krátká prohlídka NKP Důl Michal ve stavu, 
   v němž ho před 19 lety opustil poslední havíř 
   (cca 15 až 20 minut) 
■ autorské čtení (cca 15 minut) 
■ autogramiáda (dle zájmu) 
■ prodej knihy za bonusovou cenu
■ 

”
malé“ občerstvení (zdarma)

Kniha zveřejňuje: 
■ autorovy konkrétní osobní vzpomínky na 40 let v hornictví 
■ pohledy za různé dveře GŘ (generálního ředitelství) 
■ autorovy uskutečněné nebo jen projektované technologické 
   vychytávky (patenty a zlepšovací návrhy)  
■ argumenty pro udržitelnou černouhelnou těžbu 
■ humorné historky 
   ...a mnoho dalšího, se zárukou a s nadhledem

Podporovatelé: MĚSTO OSTRAVA, MĚSTO KARVINÁ, MĚSTO HAVÍŘOV, NADACE LANDEK, 
NKP DŮL MICHAL, NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM, OSTROJ a.s.

POZVÁNKA

Miloslav Vítek (autor) a MONTANEX, a.s. (vydavatel)
vás zvou na představení nové knihy 

HORNICTVÍ A OKR – MÁ LÁSKA

Hornictví a OKR 

–  
má láska

Nejsem z těch, kteří si myslí, že mají dar slova a tak že 
musí něco 

napsat a téma si již najdou. Moje pohnutky k napsán
í této knihy 

vychází naopak z toho
, že mám téma o kterém se domnívám, že 

bych se měl s ním svěřit veřejnosti. Jso
u to neobyčejné život

ní 

zážitky a poznatky. Musím předeslat, že jsem svůj život neřídil tím, 

že o něm budu psát, tak jak to 
dělají někteří dobrodru

zi, nebo ces-

tovatelé. K rozhodnutí o napsání 
této knihy jsem dospěl až nyní, ve 

vysokém věku, kdy jsem měl již dostatek poznat
ků ke srovnávání 

a zhodnocení zda mohou být mé zkušenosti přínosem
 pro čtenáře. 

Takže neočekávejte, ž
e se dočtete o senza

cích a výmyslech pro 

upoutání pozornosti čt
enáře. Pravdivou knihu

 jsem psal tak, abych 

nikomu neublížil, pravá jména uvádím jen v kladných souvisl
ostech, 

jinak se jménům vyhýbám. Ti, kteří se příběhů z
účastnili si mohou 

povzpomínat. Pokud jde o mne, tak jsem ten, který se v kniz
e 

představil – tedy kladná postava, 
ale není to proto, že by

ch se po-

važoval za jen kladnou
 postavu, ale proto, že

 mé záporné stránky 

a příběhy jsou nezajím
avé.
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