
V Havíøovì se 14. bøezna konala další pravidelná Rada SHO…

Jednání se neslo v duchu Snìmu SHO

Stanovisko SHO k situaci 
v hornickém regionu

To snad nemyslí vážnì

V Praze se konal snìm pøed VI.Sjezdem ÈMKOS
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A já byl o prázdninách 

s rodièema v protialkoholické

léèebnì...

Za úèasti vìtšiny èlenù Rady SHO a pøedsedy OS PHGN 
Bc.J.Sábla se v Havíøovì 14.bøezna konala pravidelná Rada 
SHO.

V úvodu pøedseda SHO Ing.J.Pyt-
lík informoval všechny pøítomné o 
jednání „Krizového štábu“ za úèasti 
ministra Mládka, zástupcù vedení 
OKD, hejtmana Nováka a dalších vý-
znamných osobností našeho kraje. 
K Dolu Paskov lze konstatovat, že 
dosavadní kroky zainteresovaných 
lidí smìøují k tomu, aby po roce 2016 
došlo k útlumu a likvidaci tohoto do-
lu. Tyto informace potvrdil i pøedse-
da svazu Bc.J.Sábel . O setkání od-
boráøù s premiérem B.Sobotkou ho-
voøil místopøedseda SHO Š.Pintér. 
Premiér vyjádøil podporu našemu 
kraji. Pøedseda Pytlík pak zkomple-
toval zprávy informacemi z jednání 
Dozorèí rady OKD, která hodnotila 
stav spoleènosti za první dva mìsí-
ce letošního roku, který se nese v du-
chu snižování nákladù.

Informace ze Snìmu ÈMKOS pøi-

nesl ve svém vystoupení pøedseda 
svazu Sábel. Zde se jednalo zejmé-
na o blížícím se Sjezdu ÈMKOS 
/konfederace sdružuje 366 tisíc od-
boráøù/. V rámci jeho konání byl 
schválen nový statut konfederace s 
vedením složeným z jednoho pøed-
sedy a dvou místopøedsedù. O funk-
ci pøedsedy se zatím ucházejí J.-
Støedula  a V.Pícl. 

O konání Valné hromady Spolku 
sv.Barbory informovali Z.Stronèek a 
Bc.M.Nìmcová. Naše sdružení bu-
de nadále pokraèovat v podpoøe této 
organizace, která se stará o dìti hor-
níkù, kteøí ztratili život pøi výkonu po-
volání. 

O vyhodnocení plnìní dohody o 
spolupráci s ÈBÚ a OBÚ v krajích in-
formoval SIBP Ing.I.Kavka, který 
konstatoval, že pøenos informací, 
spolupráce pøi fárání a školení jsou 

na dobré úrovni. Podal souèasnì in-
formaci k souèasnému stavu úrazo-
vosti v OKD.

O situaci na Dole Paskov informo-
val pøedseda ZO R.Palièka. Sezná-
mil pøítomné s návrhem vedení OKD 
na zavedení 10hodinových smìn.   
K tomuto zámìru se Rada SHO sta-
ví velmi negativnì a své stanovisko 
bude tlumoèit všem dotèeným fir-
mám a institucím – OKD, KHS,     
OBÚ. Sdìlil rovnìž, že paskovská 
úpravna se stane souèástí Závodu 
Úpraven v rámci OKD. Zajímavou in-
formací je také fakt, že Dùl Frenštát 
bude vyveden z OKD. 

Celé jednání pak bylo ukonèeno 
informacemi k hornickým dùchodùm 
(naøízení vlády è. 363/2009, Sb.) a 
dalším jednáním, které naši zástupci 
vedou na úrovni tripartity a minister-
stev.

Pøedseda Pytlík rovnìž zkontrolo-
val organizaèní zajištìní zítøejšího 
snìmu a nechal schválit návrh roz-
poètu SHO na pøíští rok.              red

p Snímek z jednání Rady SHO v Havíøovì - zleva pøedseda SHO Ing.J.Pytlík a pøedseda OS PHGN Bc.J.Sábel...

Rada SHO projednala na svém zasedání dne 14. 3. 2014 situaci v tomto re-
gionu.  Tento region a hlavnì mìsta Karviná, Orlová a Havíøov jsou silnì po-
stižená nezamìstnaností, kriminalitou a velmi špatnou sociální situací. Kar-
viná vykazuje vùbec nejvyšší poèet násilných trestných èinù. 

Výrazné omezování tìžby èi dokonce uzavírání dolù vytvoøí neøešitelné a 
velmi nebezpeèné konflikty. Možnosti uplatnìní zamìstnancù z dolù jsou vel-
mi mizivé s ohledem na situaci v okresech Karviná a Frýdek Místek, kvalifi-
kaèní pøedpoklady zamìstnancù a jejich zdravotní stav.

Rada SHO oceòuje, že se vláda, kraj, mìsta a obce ve spolupráci s vlád-
ním zmocnìncem Jiøím Ciencalou snaží situaci øešit. Situace je však stále 
horší a je nutno použít radikálnìjší opatøení k odvrácení kolapsu v tomto kra-
ji. Máme obavy, že mohou být v blízké budoucnosti uzavøeny další doly. Pro-
to Rada SHO vyzývá vládu ÈR, vedení MSK, zastupitele obcí a mìst, aby 
urychlenì doøešili situaci v OKD ve vztahu k zamìstnanosti.  

Rada SHO žádá o urychlenou novelizaci naøízení vlády è.363/2009, Sb. 
Je proto zarážející, že vedení  OKD pøipravuje navýšení denní pracovní do-
by nad 8 hodin v podzemí. Jedná se o velmi tìžké provozy, mnohdy ve špat-
ných mikroklimatických podmínkách a s vysokou fyzickou a psychickou zátì-
ží. 

Vìøíme, že vláda zaujme zásadní stanoviska k øešení nezamìstnanosti v 
regionu.

V Havíøovì dne 14.3.2014                  Ing.Jaromír Pytlík, pøedseda SHO 

V Praze se 10. bøezna ko-
nal Snìm ÈMKOS, jehož se 
zúèastnili i naši zástupci vèe-
le s pøedsedou hornického 
svazu J.Sáblem. 

Cílem snìmu bylo øádnì pøipravit 

Sjezd ÈMKOS, který se bude v Pra-

ze konat 25. až 26. dubna 2014 v ho-

telu Olšanka. 

Rozhodovalo se proto o statutu 

konfederace, kterou povede tým slo-

žený z pøedsedy a dvou místopøed-

sedù. Na pøedsedu konfederace pøi-

jali kandidaturu J.Støedula a V.Pícl 

/dosavadní zastupující pøedseda 

konfederace/. 

Delegáti snìmu rozhodli o roz-

poètu sjezdu, který byl také pøedìlán 

do úspornìjší varianty. Pro správ-

nou organizaci sjezdu byly ustano-

veny pracovní komise – mandátová, 

návrhová a tisková. Jako jeden z 

hlavních materiálù sjezdu byla 

schválena velmi obsáhlá Zpráva Ra-

dy ÈMKOS za roky 2010 – 2014. Za-

hrnuje celé spektrum èinností konfe-

derace od ekonomických analýz a 

rozborù pøes pracovnìprávní pro-

blematiku až po mezinárodní èin-

nost a styky s ostatními odborovými 

centrálami. Jednotlivé odborové sva-

zy, které jsou èleny konfederace, ne-

budou muset odvést za své delegáty 

žádné poplatky, protože celá akce 

probìhne v režii konfederace. Za 

náš svaz bylo již urèeno deset dele-

gátù, kteøí budou reprezentovat svá 

sdružení na této významné akci.  

                                  redakce ZB

Zvýšení pracovní doby horníkù pøímo na pracovišti o 50 % 
je naprostý nesmysl. Vychází to totiž ze zámìru zvýšit délku 
pracovní doby na 10 hodin. Dotyèní „vynálezci“ asi nikdy ne-
pracovali v dole. Doslechli jsme se, že OKD požádalo o vyjád-
øení hygienický dozor. Ten údajnì èeká na studii Prof.Z.Jiráka. 
Doufáme, že to nebude studie podle zbožného pøání zadava-
tele. Bude-li celá vìc takto pokraèovat, brzy se dozvíme, že 
horník je, co se týèe fyzické zátìže, roven napøíklad pracovní-
kovi u pøepážky v bance. Jsme proto zvìdavi i na stanovisko 
hygienického dozoru, který má chránit zdraví našich horníkù 
a dohlížet na pracovní podmínky. Bylo by zajímavé poctivì 
zmìøit u vìtšiny profesí energetické výdeje. Asi by pak nikoho 
nenapadly takové šílenosti! 

Rada SHO proto projednala na svém zasedání 14.bøezna pøi-
pravované prodlužování smìn v dole až na 10 hodin a zásad-
nì nesouhlasí  s navyšováním denní pracovní doby.          red

p Snímek z hlasování delegátù 9.Snìmu ÈMKOS o materiálech pro sjezd...
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U práce v dole existuje mnoho rizikových faktorù…

Rozšíøení výroby aut v Kvasinách pøinese až 1500 pracovních míst...

Práce na smìny vyvolává v tìle chaos
Dlouhé smìny v podzemí?

V platinových dolech JAR
probíhá nejvìtší stávka

Sníží to nezamìstnanost

p Ilustraèní snímek...

Že narušený biorytmus mùže vést k vyšší pravdìpodob-
nosti výskytu cukrovky, infarktu nebo rakoviny, už potvrdilo 
nìkolik studií.

Vìdecký výzkum ze spánkové la-

boratoøe v anglickém Surrey teï ale 

prokázal, že noèní smìny zpùsobují 

v lidském tìle skuteèný zmatek a mo-

hou mít dlouhodobé následky. Vyvo-

lávají totiž zmìny na molekulární 

úrovni, uvedla BBC. 

Krevní testy prokázaly, že geny 

ztratily pøi práci v noci své pùvodní 

„èasové nastavení“ k tomu, aby byly 

aktivní v urèitou konkrétní denní do-

bu.Rozsah, rychlost a vážnost po-

škození, které zpùsobuje to, že èlo-

vìk zùstává v noci vzhùru, podle 

BBC vìdce pøekvapila. Studie pro-

vedená na univerzitì v Surrey ve Vel-

ké Británii sledovala 22 lidí. Ti zmì-

nili v rámci experimentu svùj denní 

pracovní režim na noèní provoz. 

Krevní testy ukázaly, že bìžnì šest 

procent genù (informací obsaže-

ných v konkrétní sekci DNA) má ja-

kési naèasování k tomu, aby byly ví-

ce nebo ménì aktivní v konkrétní 

denní dobu. Ve chvíli, kdy dobrovol-

níci, kteøí se úèastnili experimentu, 

zaèali pracovat v noci, bylo toto na-

stavení narušeno.

„Pøes 97 procent tìchto genù na-

stavených na urèitý (èasový) rytmus 

se dostalo mimo nìj, kvùli tomu, že 

se zmìnila doba spánku. To ve sku-

teènosti vysvìtluje, proè se necítíme 

dobøe pøi pásmové nemoci (pøi dlou-

hé cestì letadlem do jiného èasové-

ho pásma) nebo, když musíme pra-

covat v nepravidelných smìnách,” 

komentoval výsledky Simon Archer, 

jeden z výzkumníkù na Univerzitì v 

Surrey.Lidské tìlo má nastavený 

svùj vlastní rytmus a vnitøní hodiny, 

podle kterých se øídí to, jestli bude 

spát, nebo bude aktivní. Ovlivòuje 

všechno, a� už vyluèování hormonù, 

tìlesnou teplotu nebo fungování 

mozku a celkovou náladu. Derk-Jan 

Dijk z Univerzity v Surrey dokonce 

tvrdí, že každá tkáò v lidském tìle 

má svùj vlastní biorytmus. Pokud se 

zmìní, dojde ke zmìnám i v tom, jak 

èlovìku bije srdce nebo mu fungují 

tøeba ledviny. „Je to èasový chaos. 

Dá se to pøirovnat k životu v nìjakém 

domì, který má v každé místnosti ho-

diny. Pokud je bìh všech tìchto ho-

din narušen, vede to samozøejmì k 

chaosu v celé domácnosti,” øekl 

BBC Derk-Jan Dijk. Už pøedchozí 

studie, které se zamìøovaly na vliv 

zmìny biorytmu na lidské zdraví, 

ukázaly, že pøíliš málo spánku a spa-

ní ve špatnou denní dobu, mùže zvy-

šovat riziko cukrovky 2. typu a obezi-

ty. Další výzkumy prokázaly, že u    

tìch, kdo pracují v noci, roste èet-

nost infarktu. Podle Derka-Jana Dij-

ka jsou negativní vlivy takové práce 

známé. „Projeví se až po nìkolika le-

tech práce na smìny. Jsme pøe-

svìdèení, že tyto zmìny v èasových 

schématech genù, mohou být prav-

dìpodobnì spojené s nìkterými z 

tìchto dlouhodobých zdravotních ná-

sledkù,” uvedl.

I podle dalšího odborníka studie 

ukazuje, že následky práce v noci 

jsou vážné. „Je pøekvapující, jak vel-

ký dopad to mìlo bìhem tak krátké 

doby. Je to možná mnohem vážnìj-

ší, než jsme si dosud uvìdomovali,” 

øekl BBC Hugh Piggins z Univerzity v 

Manchesteru. Podle jeho slov ale 

studie Univerzity v Surrey prokázala 

krátkodobé zmìny a bude potøeba 

víc èasu nato, aby se ukázalo, jestli 

jsou zmìny v lidském organismu 

dlouhodobé. Zdroj: Novinky

Stávka zamìstnancù jihoafrických platinových dolù kvùli mzdám trvá již 

osm týdnù a konec je v nedohlednu. Názory zamìstnavatelù a odborù se dia-

metrálnì liší a nezdá se, že by se brzy dohodly. Protest by se tak mohl stát nej-

vìtší stávkou v místním tìžaøském sektoru od konce apartheidu v roce 1994. 

Stávku zorganizoval odborový svaz AMCU. Požadavky odborù se zatím ne-

mìní a v tuto chvíli není naplánováno obnovení jednání mezi zamìstnanci a 

zamìstnavateli.

AMCU na poèátku bøezna poprvé zmírnil svùj postoj a uvedl, že chce roz-

ložit zvýšení mìsíèní základní mzdy na 12 500 randù, což je dvojnásobek 

souèasné mzdy, do tøí let. Doposud požadoval okamžité zvýšení.

Firmy nabízejí zvýšení pouze o devìt procent a tvrdí, že si vyšší rùst nemo-

hou dovolit. Poslední jednání mezi obìma stranami, organizované vládou, 

zkrachovalo pøed témìø dvìma týdny.

Akcionáøi se zaèínají obávat hlubokých ztrát, zvláštì v dobì, kdy je témìø 

polovina dùlních šachet nezisková. Kvùli stávce nebylo podle propoètù agen-

tury Reuters vytìženo 440 tisíc uncí platiny. V roce 2012 výpadek tìžby firem 

Amplats, Implats a Lonmin èinil 544 tisíc uncí. Tato hranice ztracené tìžby bu-

de pøekonána, pokud bude stávka trvat ještì 11 pracovních dní.

Podle Jihoafrické dùlní komory již firmy pøišly o témìø devìt miliard randù 

(16,5 miliardy Kè) a tato èástka stále roste. Zamìstnanci na mzdách pøišli již 

o témìø ètyøi miliardy randù. To znamená, že pøíjmy domácností desítek tisíc 

dùlních zamìstnancù se ocitnou ve velmi vážné situaci.

Veteráni z odborù i prùmyslu si nevzpomínají, že by se v dobì po ukonèení 

apartheidu uskuteènila stávka takového rozsahu. „Od roku 1994 zde nebyla 

žádná stávka takového rozsahu,“ uvedl generální tajemník Národního svazu 

zamìstnancù dolù, který se úèastnil stávky v roce 1987.                           red

Závod Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku zamìstná 
další stovky lidí. V továrnì se bude vyrábìt velký terénní vùz 
typu SUV.

Premiér Bohuslav Sobotka v nì-

meckém Wolfsburgu jednal s vede-

ním a šéfem Volkswagenu Martinem 

Winterkornem, na následné tiskové-

potvrdili rozšíøení výroby v Kvasi-

nách. Investice budou v øádu miliard 

korun.

„Škoda rozšíøí svoji modelovou øa-

du. Domníváme se, že Kvasiny jsou 

vhodné místo pro výrobu nových mo-

delù. Na našem rozhodnutí je vidìt, 

jak náš koncern s automobilkou Ško-

da nadále poèítá,“ øekl øeditel kon-

cernu Volkswagen Martin Winter-

korn. Premiér Sobotka ocenil, že se 

podaøilo pøilákat do ÈR další vý-

znamnou investici a zajistit nová pra-

covní místa. Škoda Auto je dnes nej-

významnìjší exportér v Èeské re-

publice. Rozšíøení výroby v Kvasi-

nách by mìlo pøinést v regionu víc 

než tisíc pracovních míst. Odhaduje 

se, že jich bude až 1500. 

Premiér pøipomnìl, že v èeské 

Škodì Auto bylo investováno pøes 

280 miliard korun. „Byly to význam-

né investice, které pomohly jejímu 

rozvoji. Jsem pøesvìdèen o tom, že 

Škoda Auto je spoleènost, která neje-

nom, že poskytuje velké množství 

dobøe placených pracovních míst, 

ale je to také spoleènost, která pod-

poruje vìdu a výzkum,“ dodal Sobot-

ka. Informace o typu nové škodovky 

i názvu auta zatím Volkswagen tají. 

Podle spekulací by mìla Škoda no-

vì vyrábìt sportovnì užitkový vùz s 

pracovním názvem Snowman, nebo-

li Snìhulák. Mìl by mít tøetí øadu se-

dadel umožòující až sedm míst. 

Lidé ve východoèeských Kvasi-

nách rozšíøení automobilky vnímají 

vìtšinou pozitivnì. A to i pøesto, že 

se musí kvùli továrnì vypoøádávat 

napøíklad s vìtším provozem.

Také podle øeditele úøadu práce v 

Rychnovì nad Knìžnou Petra Rich-

tery rozšíøení výroby znamená nové 

pracovní pøíležitosti po celém regio-

nu.

 „To je pozitivní informace. Pro re-

gion je to nezpochybnitelné. Úøad 

práce v Rychnovì eviduje asi 3500 

uchazeèù o zamìstnání. Pevnì vì-

øím, že jestliže se najdou nìjaká vol-

ná pracovní místa v automobilce, tak 

že se najdou i pro nìkteré z našich 

uchazeèù, i kdybychom pro nì mìli 

udìlat tøeba nìjaké rekvalifikace a 

podobnì,“ øíká. 

Závod s 4500 zamìstnanci vyrobí 

roènì pøes 150 tisíc vozù. Podle od-

hadù by mohlo rozšíøení pøinést až 

1500 nových míst, a to nejen v auto-

mobilce. Další zamìstnanci by tak 

mohli být i z vedlejších regionù.   

                                 redakce ZB

p Zamìstnanci ve Kvasinách se          
v poslední dobì vìnují výrobì nového 
faceliftu Škody Yeti, která si za poslední 
dobu získala širokou klientelu...

V OKD se proslýchá, že vedení OKD má v plánu na nìkte-
rých dolech zavést v podzemí delší smìny než 8hodinové. Lze 
toto vùbec provést?

Nejprve jsme se zeptali právní-

ka:

Co na to hygiena?

Zákoník práce stanoví, že délka 

stanovené týdenní pracovní doby ne-

smí pøekroèit u zamìstnancù pracu-

jících v podzemí pøi tìžbì uhlí, rud a 

nerudných surovin, v dùlní výstavbì 

a na báòských pracovištích geolo-

gického prùzkumu 37,5 hodiny týd-

nì, u zamìstnancù s tøísmìnným a 

nepøetržitým pracovním režimem 

37,5 hodiny týdnì a u zamìstnancù 

s dvousmìnným pracovním reži-

mem 38,75 hodiny týdnì a toto usta-

novení je zjevnì kogentní, to zna-

mená, že zamìstnavatel se od nìj 

nesmí odchýlit. Toto ustanovení je 

totiž uvozeno vìtou „Délka stanove-

né týdenní pracovní doby nesmí pøe-

kroèit…“ a zásadní je ono slùvko 

„nesmí“. Zamìstnavatel tedy záko-

nem stanovenou maximální délku tý-

denní pracovní doby dodržet musí, 

zákon mu to ukládá. Zamìstnanec 

nemùže dát zamìstnavateli souhlas 

(ani v pracovní smlouvì) k nìèemu, 

èím by se vzdal svých práv a to je prá-

vì tento pøípad. Taková dohoda by 

byla zjevnì neplatná. Nemùžete te-

dy v pracovní smlouvì souhlasit s 

délkou stanovené týdenní pracovní 

doby 40 hodin týdnì, když máte pra-

covat ve tøísmìnném provozu. Za-

mìstnavatel musí i v tomto smìru do-

držovat zákon. /JUDr.Eva Dandová/

Z vyjádøení Krajské hygienické 

stanice již ze dne 9.7.2007 vyplývá: 

...pøi pøípadném zavedení 9-ti až 

12-ti hodinových smìn je nutno kon-

zultovat veškerá opatøení vedoucí 

ke splnìní veškerých ustanovení 

platných pøedpisù z hlediska ochra-

ny zdraví pøi práci a souvisejících 

pøedpisù, vèetnì Zákoníku práce s 

OBÚ a KHS MSK. ...v pøípadì, že 

uvedená úvaha /více jak 8 hodinové 

smìny/ bude zpracována do fáze 

skuteèného zámìru, bude vyžádáno 

vyjádøení od všech pøíslušných orgá-

nù státní správy, vèetnì odborových 

organizací našeho svazu.

Hornictví stále patøí a bude patøit k 

povoláním nejrizikovìjším. Nejde 

jen o práci v podzemí jako takovém 

se složitými geologickými, hydroge-

ologickými a tektonickými podmín-

kami, ale zejména o celou øadu rizik, 

která se kumulují v dùlním prostøedí 

- stresové prostøedí s riziky dùlních 

plynù, závalu, otøesù, prùtrží, uhel-

ného prachu, jež je nebezpeèný 

nejen svou výbušností, ale jako 

zdroj silikóz, pùvodce pneumokoni-

óz. Kromì prašnosti vstupují do hry i 

další zdravotní rizika: nadmìrný 

hluk dùlních strojù a zaøízení, obtíž-

né mikroklima – vysoká teplota a vlh-

kost, øada nevolností zamìstnancù 

právì z tepla, vibrace pøenášené na 

ruce, dlouhodobá, nadmìrná, jed-

nostranná zátìž horních konèetin, 

tma a stísnìné prostøedí, manipula-

ce s tìžkými bøemeny, celková fyzic-

ká a psychická zátìž a další. Ne ne-

podstatnou záležitostí jsou i výše 

zmínìné choroby z povolání. Ne-

smíme zapomínat ani na samotnou 

nároènost hornické práce. Studie do-

kazují, že hornická práce patøí vedle 

práce lesních dìlníkù pøi tìžbì døe-

va k energeticky nejnároènìjším. 

Velký energetický výdej pøi pøípadné 

10hodinové smìnì zdraví horníka 

brzy znièí. Navíc s tím vším souvisí i 

zvýšené riziko pracovních úrazù. 

Hornictví s sebou evidentnì pøináší 

nejvíce zdrojù rizik pro ohrožení 

zdraví a prakticky není srovnatelné s 

jiným povoláním. Není možné pro-

dlužovat pracovní dobu v tìchto pod-

mínkách, zvláš�, když generace 

pøed námi a koneènì i souèasný Zá-

koník práce se snaží o opak – o zkra-

cování práce v podzemí.

V evropském hornictví si práce 

horníkù váží a tito jsou za svou práci 

také patøièným zpùsobem hodnoce-

ni. Z tohoto pohledu hornictví v OKD 

má ještì co dohánìt.              

                                           /mak/

Co na to odbory?



Stonavští krojovaní pøed svým svátkem

ÈSSZ vyplatila 2,5 milionu dávek

Nedodržují vycházky

Jak øešit sociální bydlení

Dukla Industrial Park byl otevøen

Odbory jsou na internetových stránkách vidìt…

Stará se o to horník z Darkova

p Miroslav Klika tentokrát v roli fotoreportéra na Masarykovì námìstí v Karviné...

Miroslav Klika se stal v poslední dobì osobností, která se 
stará o internetové stránky svazu OS PHGN, Sdružení hornic-
kých odborù SHO Havíøov a Dolu Darkov. Proto jsem mu polo-
žil pár otázek.

Mùžeš nám sdìlit nìjaké po-
drobnosti k tvé „hornické“ minu-
losti?

Na šachtu jsem nastoupil v roce 
1983 a skonèil jsem letos ze zdravot-
ních dùvodù. Je to tedy více jak 30 
let strávených prací v dole. Podrob-
nosti není tøeba uvádìt, každý havíø 
ví o èem je øeè. Práce horníkù je tìž-
ká a není lehké èlovìku neznalému 
vìci vlastnì vysvìtlit, co vše obnáší. 
Ten, kdo se do ní zapojí, brzo pocho-
pí, co pøedstavuje. Je potom smutné 
èíst nìkteré komentáøe v rùzných 
médiích "co vlastnì ti horníci chtìjí"? 
Ono riskovat dennì život v prachu, 
teple není žádná legrace.   K tomu 
pøidejte døinu a skoro polovojenskou 
disciplínu a máte hornictví. Navíc v 
poslední dobì se situace v tomto od-
vìtví zmìnila neskuteèným zpùso-
bem. Jistota zamìstnání je pryè, žád-
ný horník neví, co bude zítra. OKD 
se dostalo do nezávidìníhodné situ-
ace a mìl by mu pomoci stát, i když 

je to soukromá firma. Uhlí je pøece 
bohatství státu a ten by mìl mít pøe-
devším zájem situaci øešit. Nako-
nec, byl to on, kdo prodal OKD do 
soukromých rukou. Nevím, zda si  
politici vùbec uvìdomují, že jejich ne-
èinnost by mìla tragické následky. 
Snad se jejich slova zmìní také v èi-
ny, protože papírù už bylo napsáno 
hodnì.

Jaké máš doma poèítaèové vy-
bavení?

Co se týèe vybavení, mám vše po-
tøebné. Od tiskárny pøes skener až 
po další zaøízení. Samotný poèítaè 
mám výkonnostnì dost na výši a tak 
nemám problém se "zadýcháváním" 
systému. Nìkdy se to hodí, zvláš� 
když bìží nìkolik aplikací najednou. 
Samotné stránky jsou založeny na 
jednoduchém systému, který je vel-
mi pøívìtivý na práci. 

Jak si se dostal k poèítaèové 
vzdìlanosti?

 V roce 1998 jsem si koupil svùj 

první poèítaè a tím to zaèalo. Zkuše-
nosti získávám systémem "pokus-
omyl", jak já øíkám. Žádný kurz, ne-
bo nìco podobného nemám, i když 
by možná nebyl na škodu. Èlovìk se 
uèí celý život, to je stará vìc a platí to 
snad v každé profesi. Se stránkami 
jsem zaèal na popud Ing. L.Procház-
ky, pøedsedy OS Darkov. Ty vznikly v 
únoru 2013. Pak se pøidaly stránky 
SHO a nedávno i stránky svazu OS 
PHGN. 

Co tì na tvé èinnosti nejvíce ba-
ví?

Vlastnì všechno. Nejvíc mì, ale 
tìší, že jsou ohlasy a že tato práce 
má snad nìjaký smysl. To jsem ale 
už øíkal. Co by mì potìšilo nejvíc, by 
byla vìtší spolupráce se všemi, kdo 
na stránky chodí. Odbory Darkov ma-
jí i Skype a Twitter a popravdì øeèe-
no zájem není o tyto vedlejší "služ-
by" nijak vysoký. Je to škoda, proto-
že spousta otázek by byla vyøešena 
rychleji. Co se týèe samotných strá-
nek, práce na nich zabere prakticky 
mùj veškerý volný èas. Jen telefo-
nem provolám více jak 2000 minut 
mìsíènì, a to už mluví samo za se-
be. Jelikož se o stránky starám z vel-
ké èásti i z hlediska obsahu, tak  
mám poøád co dìlat a poøád se co 
uèit. Nìkdy je to docela zajímavé, 
horník a komunikuje s politiky, minis-
terstvy, úøady a rùznými organizace-
mi. 

Musím, ale øíct, že ve velké vìtši-
nì jsem se setkal se vstøícným pøí-
stupem. Jsem taky velmi rád, že 
mám možnost získat informace i po-
hled na hornictví z více stran. Situa-
ce není jednoduchá a to jak se vyvíjí, 
to by nikdo pøed dvìma roky ani ve 
snu nehádal. 

V èem vidíš hlavní smysl strá-
nek?

Je to hlavnì komunikace mezi od-
bory a zamìstnanci. Doufám, že to 
prospívá povìdomosti, že vùbec nì-
jaké odbory máme. Pamatuji dobu, 
kdy byly odbory tak trochu na okraji 
dìní. To se, myslím, hodnì zmìnilo. 
Napøíklad na Darkovì je to pøede-
vším, podle mého soudu, novým ve-
dením odborù a jeho pøístupem. To 
odstartovalo nový styl komunikace a 
je to jenom dobøe. Myslím, že to pozi-
tivnì poznamenalo i komunikaci me-
zi odbory a vedením OKD. Vše je ote-
vøenìjší, prùhlednìjší a to je myslím 
nejlepší cesta. 

Díky za rozhovor.       redakce ZB

p Snímek projektu - Dukla Industrial Park...

Za úèasti pøedstavitelù mìst a obcí celého Moravskoslezského kraje, mi-

nisterstev, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které celou akci po-

øádalo, se 24. bøezna v Dìlnickém domì v Horní Suché konal diskusní panel. 

Jeho téma bylo „Komplexní øešení krajiny dotèené tìžební èinností a mož-

ností využití povrchových areálù dolù“. V diskusi vystoupilo nìkolik øeèníkù 

od starosty Horní Suché Jana Lipnera až po prezidenta Sdružení pro rozvoj 

MSK Pavla Bartoše. Svým vystoupením pøispìl i pøedseda SHO Jaromír Pyt-

lík, který se vìnoval problematice další existence dolù a podpory zajištìní 

hornických dùchodù. Hlavním cílem jednání pak bylo spoleèné øešení pod-

mínek pro smysluplné využití území ovlivnìného tìžební èinností. Takže se 

jednalo o prùmyslových zónách zøízených v našem regionu. Celá akce pak 

byla dokonèena pøesunutím úèastníkù jednání na území nové prùmyslové 

zóny Industrial Parku , který vznikl na místì bývalého Dolu Dukla v Havíøovì. 

Tento objekt tak byl oficiálnì otevøen a bude sloužit pro malé a støední firmy, 

které by zde mìly vytváøet nová pracovní místa pro obèany našeho kraje.

                                                                                               redakce ZB

Stát by mìl dát na sociální oblast, tedy i na sociální bydlení, 
víc penìz. Jinak není možné, aby za ni nesly odpovìdnost 
mìsta a obce. 

Øíká to Svaz mìst a obcí ÈR ve shodì 

s Platformou pro sociální bydlení. Podle 

nich nejsou øešením sociálního bydlení 

ubytovny, ale standardní nájemní bydlení 

a podpùrné služby. Lidem v obtížné život-

ní situaci je tøeba pomoci také tvorbou a 

dostateènou nabídkou pracovních míst. 

Obce hrají v sociálním bydlení zásadní 

roli. Nemohou však suplovat roli státu.

„Sociální bydlení je tøeba øešit systé-

movì“, øíká výkonná øeditelka Svazu 

mìst a obcí ÈR Jana Vildumetzová a do-

dává: „Diskuze o podobì sociálního byd-

lení by mìla probíhat v partnerství státu, 

mìst a obcí a neziskových organizací. 

Stát musí na systém zajistit dostatek fi-

nanèních prostøedkù. Cestu vidíme ve 

vìtší podpoøe standardního nájemního 

bydlení, nikoliv v podpoøe ubytoven. 

Pøedpokladem dlouhodobé udržitelnosti 

bydlení jsou samozøejmì pøíjmy, proto je 

naprosto nezbytný také dostatek pracov-

ních pøíležitostí.“

Velmi diskutované ubytovny nejsou 

dlouhodobým øešením situace potøeb-

ných rodin s dìtmi a v politice sociálního 

bydlení tak nemají co dìlat. Dùvody vy-

svìtluje koordinátor Platformy pro sociál-

ní bydlení Jan Milota: „Sociální bydlení 

má být nástrojem sociálního zaèleòování 

a jako takové je možné pouze v bytech. 

Pro krizové situace existují, podle záko-

na o sociálních službách, pobytové soci-

ální služby. Organizace sdružené v Plat-

formì provozují více než 170 sociálních 

bytù, to však zdaleka nestaèí. Stát by se 

mìl z tìchto zkušeností pouèit. “

Svaz i Platforma navrhují jasnì defi-

novat cíl sociálního bydlení a spoèítat ná-

klady, které s ním souvisejí. Pøedseda 

pracovní skupiny pro sociální zaèleòová-

ní Svazu mìst a obcí ÈR Petr Pospíšil v 

této souvislosti zdùrazòuje: „Výdaje státu 

do sociální oblasti, vèetnì podpory soci-

álního bydlení, jsou dnes zcela nedosta-

teèné. Dìlat další koncepce nemá smysl, 

pokud tu nebude jednoznaèný, a mini-

málnì ve støednìdobém rámci rozpoètu 

vyèíslený závazek státu peníze urèené 

na tuto oblast významnì navýšit.“

Podle nedávno zveøejnìných údajù je 

v Evropì na 11 milionù volných bytù. Už 

dnes pøitom mnoho nájemních sociál-

ních bytù v ÈR ve spolupráci s obcemi 

spravují právì neziskové organizace, 

spoleènì tak pomáhají øešit bezdomo-

vectví a uniknout dluhové pasti. Oba sub-

jekty by mohly pøispìt s podnìty a zkuše-

nostmi z praxe k pøípravì nové koncepce 

sociálního bydlení a souvisejícího záko-

na tak, aby nová legislativa reagovala na 

skuteèné potøeby lidí v obtížné životní si-

tuaci.

                                                        fil

Do pùsobnosti Èeské správy sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) patøí kromì dùchodù 
také dávky nemocenského pojištìní. V roce 2013 ÈSSZ vyplatila celkem 2 503 648 
tìchto dávek. Objem výdajù na všechny dávky nemocenského pojištìní v roce 2013 
èinil 20,1 miliardy korun. Nejvìtší podíl èinily výdaje na nemocenské (60 %) a na penì-
žitou pomoc v mateøství (36 %).

Dávky nemocenského pojištìní, a to nemocenské, ošetøovné, penìžitá pomoc v 
mateøství a vyrovnávací pøíspìvek v tìhotenství a mateøství, vyplácejí okresní správy 
sociálního zabezpeèení (OSSZ). 90 % všech dávek nemocenského pojištìní je zpra-
cováno do deseti dnù, v prùmìru se jedná o 200 tisíc dávek, které OSSZ každý mìsíc 
zpracují.

Na penìžitou pomoc v mateøství mají nárok také muži. V uplynulém roce tvoøil jejich 
podíl na výplatì této dávky 0,43 %, u ošetøovného to bylo pak 22 %.

Pøedpokladem pro optimální prùbìh vyøízení a vèasnou výplatu dávky je zejména 
souèinnost zamìstnance, zamìstnavatele a OSSZ. Podle zákona o nemocenském po-
jištìní je lhùta pro výplatu dávek do jednoho mìsíce od data, kdy pøíslušná OSSZ obdr-
žela doklady potøebné k výplatì dávky.                                                                    red

Na svém pravidelném rokování se v nedìli 9. bøezna 2014 sešli èlenové Kroužku 

krojovaných horníkù /KKH/ pùsobících pøi obci Stonava v tamním Domì PZKO. Zahá-

jením svoji hornickou hymnou, pøivítáním èestných hostù – starosty Stonavy Ing. On-

døeje Febra, jenž je mj. také èlenem tohoto KKH, i pøedsedù, reprezentujících dva spøá-

telené kluby polských krojovaných horníkù z nedalekých dolù Borynia a Jas-Mos v 

Jastrzebiu, kolegù Franciszka Michnu a Mariana Grochowskiho, s nimiž byla vloni po-

depsaná družební smlouva, pokraèovalo jejich jednání zprávou o èinnosti, pøijetím plá-

nu jejich aktivity na další funkèní období a volbou nového výboru. Parafrázoval bych 

slova stonavského starosty Ing. Febra, který ve své zdravici právì po volbì staronové-

ho výboru, øekl, že, co je dobøe zabìhnuté, a na výsledcích práce tohoto KKH je to zna-

telné, není zapotøebí pøíliš mìnit. Staronový pøedseda L. Kajzar ve svém vystoupení, 

kromì jiného, také apeloval na ty èleny, kteøí mají od výboru sice zapùjèené hornické 

stejnokroje, ale nezúèastòují se dlouhodobì žádných akcí, a takových není málo, aby 

je vrátili, anebo zvýšili svoji aktivitu. Tyto uniformy, jejichž nové zhotovení není tak lev-

nou záležitostí, by mohly být poskytnuty novì pøicházejícím èlenùm.                                     

 Stonavské krojované horníky, kteøí museli reagovat na nová naøízení státních orgá-

nù a schválit i svùj nový název, pøijali v závìreèném usnesení mj. návrh, aby se krou-

žek do budoucna pøejmenoval na Spolek krojovaných horníkù /SKH/ pøi obci Stonava.  

Už v èervnu spolek pozve širokou veøejnost i své krojované kolegy z jiných spolkù z re-

gionu, ale i z ÈR, SR i Polska na tøídenní oslavy svého výroèí – 100 let od  založení v ro-

ce 1914. Èeká je ale i mnoho dalších setkání a spoleèenských akcí v ÈR i v zahranièí. 

Z rukou pøedsedy SKH Ladislava Kajzara a èestných hostù pak pøevzali pamìtní listy 

zasloužilí dlouholetí i jubilující èlenové tohoto spolku, naplòujícího odkaz svých dìdù, 

otcù i kamarádù pro zachování skvìlých hornických tradic a folklóru i pro pøíští genera-

ce.                                                                                                                          -bø-     

Bìhem loòského roku provedli pra-
covníci okresních správ sociálního za-
bezpeèení (OSSZ) 146 tisíc kontrol dodr-
žování režimu doèasnì práceneschop-
ných. Krácení nebo odnìtí nemocenské-
ho se týkalo 2 609 osob. Nejèastìjšími dù-
vody bylo nedodržení lékaøem stanove-
né doby vycházek, neoznaèení zvonku a 
bytu jmenovkou, nepøítomnost v místì 
pobytu z dùvodu zdržování se na jiné ad-
rese, práce související s údržbou bytu ne-
bo zahrady.

Nemocenské, které je dávkou nemo-
cenského pojištìní, nahrazuje obèanùm 
pøíjem v okamžiku, kdy kvùli nemoci ne-
mohou vykonávat práci, a to za pøedpo-
kladu, že doèasná pracovní neschopnost 
trvá déle než 14 kalendáøních dní. Aby ne-
docházelo ke zneužívání, musí být kont-
rolováno plnìní základní povinnosti, kte-
rou je dodržování režimu doèasnì práce-
neschopného pojištìnce (tzv. léèebného 
režimu). Pracovníci OSSZ provádìjící 
kontrolu se pøitom nezøídka setkávají s 
agresivním chováním lidí. Znaèná èást 
kontrolovaných také za úèelem vyhnutí 
se postihu používá rùzné výmluvy, který-
mi se snaží omluvit své jednání.

Dojde-li k porušení povinnosti, je mož-
né nemocenské krátit anebo jej 
odejmout. Stejnì tak i v pøípadì, že pojiš-
tìnec pøi kontrole režimu doèasnì práce-
neschopného pojištìnce neposkytuje ne-
zbytnou souèinnost k provedení této kont-
roly. Poskytnutím souèinnosti se rozumí 
zejména oznaèit potøebnými údaji místo 
pobytu v dobì doèasné pracovní ne-
schopnosti tak, aby bylo možné kontrolu 
provést. Zdroj: ÈSSZ
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Nejlépe vyvinutým smyslem u koèky je
rozhodnì zrak (jako lovec a pùvodnì
noèní živoèich ho potøebuje k vyhledávání
koøisti). Podle nejnovìjších výzkumù víme,
že koèky vidí barevnì. Døíve se naopak
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Pøeddùchod nebo pøedèasný dùchod?

Sbìratel a kumštýø Jarek Pawlas

Škoda na autosalonu v Ženevì 2014

Aktuální témata pro tuto dobu...

Škoda Octavia /snímky nahoøe/ jezdící na stlaèený zemní plyn (CNG) dorazí na èes-
ký trh v èervnu. Liftback bude stát 433.900 Kè, kombi 466.900 Kè.

Nová Octavia G-Tec bude dostupná ve výbavách Active, Ambition a Elegance, k to-
mu bude dostupný paket zvýhodnìné výbavy Plus. Na výbìr je mezi karoseriemi lift-
back a kombi, pod kapotou je speciální verze motoru 1.4 TSI o výkonu 81 kW.

Dvì nádrže na stlaèený plyn pojmou 15 kg CNG (to odpovídá 97 litrùm), pøièemž vý-
robce udává spotøebu 3,5 kg/100 km. Pøepoètený akèní rádius na plyn je 410 km, k to-
mu zùstává 50litrová nádrž na benzin, která v kombinovaném režimu vystaèí na 920 
km. Octavia G-Tec má proto pùsobivý teoretický dojezd 1330 km.

Nádrže se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru. Jeho objem proto klesl 
na 460 l, resp. 480 l u kombi, nicménì prostor pro posádku ani prostor pro náklad nad 
dvojitým dnem zavazadelníku není omezen.

Škoda Octavia je po malém Citigo druhým modelem mladoboleslavské automobil-
ky schopným spalovat CNG. Škoda tomuto alternativnímu palivu dala pøednost pøed 
døíve oblíbeným LPG, které s obtížemi splòuje stále pøísnìjší emisní limity. 

Zdroj:auto.cz

Co víte o bismutu?

Výskyt bismutu v pøírodì

Výroba bismutu

Praktické využití

Chemický prvek bismut je rùžový, lesk-

lý, velmi køehký kov, který se dá snadno 

rozetøít na prášek. Krystalizuje v trigonál-

ní krystalografické soustavì. Zahøát na 

vzduchu na teplotu nad 500°C hoøí mod-

rým plamenem za vývoje žlutého dýmu 

oxidu Bi2O3.

Za normální teploty je bismut stálý, za 

vyšších teplot ochotnì reaguje s chlo-

rem, bromem, jodem, sírou, selenem a 

tellurem. 

Bismut je radioaktivní prvek, který tvo-

øí celkem 14 izotopù s velmi dlouhým po-

loèasem rozpadu.

Bismut je lidstvu znám od støedovìku, 

jeho izolaci jako elementárního kovu pro-

vedl až v roce 1753 francouzský chemik 

Claude Francois Geoffroy.

Prùmìrný obsah bismutu v zemské 

kùøe èiní 0,2 ppm. V pøírodì se bismut vy-

skytuje ryzí a v øadì sirných a kyslíkatých 

minerálù, jako pøímìs v rudách niklu, ko-

baltu, støíbra a cínu.

Mezi minerály s obsahem bismutu pat-

øí napø. aikinit PbCuBiS3, aleksit PbBi2-

Te2S2, baksanit Bi6(Te2S3), dreyerit Bi-

VO4,emplektit CuBiS2, mayingit IrBiTe, 

zavarickit BiOF, changchengit IrBiS, ga-

nanit BiF3, froodit PdBi2, bismoklit Bi-

OCl,maldonit Au2Bi a pøibližnì 200 dal-

ších nerostù.

Nejdùležitìjším užitkovým nerostem 

bismutu je bismutin Bi2S3. Nejvyšší ob-

sah bismutu (92,89 % Bi) ze všech ne-

rostù má bismit Bi2O3.

Nejdùležitìjší nalezištì nerostù bis-

mutu jsou v Èínì, Peru, Bolívii, Mexiku, 

Japonsku a Kanadì. Celosvìtová roèní 

tìžba rud bismutu dosáhla v roce 2012 

hodnoty 7,4 kt. Odhad tìžitelných zásob 

minerálù bismutu se pohybuje okolo 320 

kt. V Evropì se rudy bismutu tìží v množ-

ství 45 t roènì pouze v Bulharsku a Ru-

munsku.

Hlavním zdrojem pro prùmyslovou vý-

robu bismutu jsou zejména odpadní pro-

dukty po rafinaci olova a zinku. 

Kovový bismut se používá jako èás-

teèná náhrada jedovatého olova ve støe-

livu, k pøípravì øady slitin s nízkým bo-

dem tání (60 - 95°C) a k výrobì ložisko-

vých kompozic.

Mezi nejpoužívanìjší slitiny bismutu 

patøí Woodùv kov (Bi, Pb, Sn, Cd), Ro-

seùv kov (Bi, Pb, Sn) a Lipowitzova sliti-

na (Bi, Pb, Sn, Cd). Ve slitinì s indiem se 

bismut používá k pøípravì zubních    

plomb. Slitina bismutu s olovem se pou-

žívá k chlazení jaderných reaktorù, sliti-

na bismanol (Bi + Mn) se využívá k výro-

bì silných permanentních magnetù. Ko-

vový bismut se používá jako katalyzátor 

k výrobì akrylových vláken.

Slouèeniny bismutu se používají ve 

skláøství, k výrobì pigmentù a glazur, ve 

farmacii a v kosmetice. Zdroj: prvky.com

Rozhoduji se mezi odchodem do 
pøeddùchodu nebo pøedèasného dù-
chodu z dùvodu zdravotnì závadného 
pracovního prostøedí. Jsem muž, naro-
zen 23. 9. 1953 a chtìl bych ukonèit 
pracovní pomìr z uvedených dùvodù 
2 roky pøed svým skuteèným odcho-
dem do starobního dùchodu. Nevím, o 
jakou finanèní èástku mnì bude sta-
robní dùchod zkrácen z dùvodu od-
chodu do onoho pøeddùchodu? Zá-

konné podmínky pøeddùchodu splòu-
ji. Dìkuji za odpovìï.

Odpovìï:
Pøeddùchod nebo pøedèasný dù-

chod?
Doba pobírání pøeddùchodu je tzv. vy-

louèenou dobou, takže nezhoršuje prù-
mìr z pøedchozích výdìlkù, ale není hod-
nocena jako doba pojištìní – roky stráve-
né v pøeddùchodu se nehodnotí pro výši 
starobního dùchodu. Za dva roky pobírá-
ní pøeddùchodu mùže být starobní dù-
chod nižší asi o 400 Kè až 500 Kè, v zá-
vislosti na výši vašich pøedchozích výdìl-
kù.

Tento negativní dopad lze eliminovat 
evidencí na úøadu práce – popsáno v této 
odpovìdi.

Než o pøeddùchod požádáte, doporu-
èuji vám pøeèíst si èlánek pøeddùchod ne-
bo pøedèasný dùchod, co se vyplatí? 
Pøeddùchod totiž není ani zdaleka tak vý-
hodný, jak se nám nìkteøí snaží namlu-
vit.

Otázka doplnìna:
Dobrý den, pane Maøík.
Dìkuji Vám za odpovìï. Zapomnìl 

jsem k mému dotazu uvést ještì nìkteré 
podstatné vìci. Pracuji – pokud dobøe po-
èítám – již 45. rokem. Jen 14 dní jsem byl 
na pracovním úøadu. Mé pùvodní povolá-
ní zaniklo a nyní již 6. rokem zastávám 
pracovní pozici v naprosto zdravotnì ne-
vhodném prostøedí. Jelikož zaèínám poci-
�ovat zdravotní problémy atd., tak tyto dù-
vody mne vedou k dùležitému rozhodnu-
tí, a to buï ten pøeddùchod nebo pøed-
èasný odchod z pracovního procesu. Sa-
mozøejmì jsem si vše pøeèetl na netu, ale 
pøesto jsem vcelku bezradný v rozhodo-
vání. Úspory samozøejmì mám a nerad 
bych kvùli napø. 500 Kè byl za nìkolik let 
nebo mìsícù na „druhém bøehu“. Mohl 
bych též zajít na OSSZ v Plzni, ale pøesto 
jsem rád, že jsem se obrátil takto na Vás. 
Velmi rád se s Vámi, pøípadnì s vaší fir-
mou finanènì vyrovnám za doporuèení, 
jak mám postupovat?

Odpovìï doplnìna:
Jak jste zøejmì pochopil z výše odka-

zovaného èlánku (Pøeddùchod nebo 
pøedèasný dùchod), nejsem velkým pøíz-
nivcem pøeddùchodu, ale spíše doporu-
èuji pøedèasný dùchod, i když je krácený. 
Pøeddùchod mùže mít v jistých pøípa-
dech své opodstatnìní, ale to se týká pou-
ze malé èásti populace. Na vašem pøípa-
dì si mùžeme ukázat, jak je nebo není 

pøeddùchod výhodný:
Abyste mohl jít do pøeddùchodu dva 

roky pøed dosažením dùchodového vì-
ku, musíte mít u penzijní spoleènosti na-
šetøeno 180.000 Kè, které vám bude pen-
zijní spoleènost bìhem tohoto období vy-
plácet. Poté budete moci odejít do 
„nepokráceného“ starobního dùchodu. 
Dùchod však bude pøesto nižší o 400 Kè 
až 500 Kè, protože doba strávená v pøed-
dùchodu není dobou pojištìní. Toto by se 
dalo alespoò èásteènì eliminovat sou-
èasnou evidencí na úøadu práce, vizte od-
kaz výše.

V pøípadì, že nepùjdete do pøeddù-
chodu, ale „vezmete“ si pøedèasný dù-
chod, mùže se výše krácení pøedèasné-
ho dùchodu pohybovat okolo 1.200 Kè až 
1.400 Kè mìsíènì. Pokud bychom poèí-
tali s ideální variantou, že pøi souèasném 
pobírání pøeddùchodu a evidencí na úøa-
du práce byste získal další dva roky po-
jištìní, mohli bychom poèítat se sníže-
ním pøedèasného dùchodu až o 1.900 Kè 
mìsíènì (oproti variantì s pøeddùcho-
dem a následným øádným starobním dù-
chodem).

Nyní si obì možnosti porovnejme: Pù-
jdete-li do pøeddùchodu, musíte si ne-
chat vyplácet svých 180.000 Kè od pen-
zijní spoleènosti a od státu nic nedostá-
váte. Pùjdete-li do pøedèasného dùcho-
du, od státu dostanete každý mìsíc pøed-
èasný dùchod, jehož výše se mùže pohy-
bovat okolo 11.000 Kè (kvalifikovaný od-
had, jak v souèasnosti vycházejí „bìžné“ 
pøedèasné dùchody o dva roky) a stále 
vám zùstanou vaše naspoøené peníze. 
Bìhem tìchto dvou let jste tedy každý 
mìsíc v plusu o 11.000 Kè pøedèasného 
dùchodu, tj. za dva roky 264.000 Kè. Ja-
ká je tedy návratnost takového postupu? 
264.000 / 1.900 = 139 mìsícù, tj. cca 11 a 
pùl roku.

Odchod do pøeddùchodu se vám tedy 
zaène vyplácet až po více než 11 letech 
pobírání starobního dùchodu (pokud 
bych nepoèítal s ideální variantou sou-
èasné evidence na úøadu práce, byla by 
návratnost ještì delší). Do té doby jste 
stále v mínusu. Já jsem v této vìci znaè-
nì konzervativní a držím se hesla „lepší 
vrabec v hrsti, než holub na støeše“, proto 
vám pøeddùchod nemohu doporuèit. 
Uznávám však, že jiní by na tuto vìc moh-
li mít jiný názor.

Jedno z pravidel dùchodové poradny 
je, že je zdarma, ale dìkuji.                red

Je tomu již více než rok, bylo to v prosinci roku 2012, a tenkráte byla z ostravské re-
dakce Èeské televize v podveèerních hodinách vysílána reportáž z cyklu Sbìratelé, 
tentokráte vìnovaná skromnému kumštýøi z Horní Suché, panu Jaroslavu Pawlasovi. 
Nu, øeknu vám, že pøed panem redaktorem a moderátorem tohoto poøadu Milanem Švi-
hálkem ještì dnes, pochopitelnì nejen za tuto besedu, smekám. Do patnáctiminutové 
stopáže vtìsnat a pøedstavit životní pøíbìh dnes již seniora, kumštýøe a� už tvùrce rùz-
ných cínových èi keramických nebo hlínìnných postavièek vojáèkù èi letadélek z rùz-
ných období, nebo døevoøezbáøských soch, sošek, nástìnných reliéfù, a co se jim už 
tøeba doma nevejde na stìny èi nábytek, ztváròuje pan Pawlas do obrázkù èi obrazù, 
spojených nejen, ale pøedevším s hornickou tématikou, to chce opravdu mít i srdce na 
dlani. Èást životního pøíbìhu chlapíka, bývalého havíøe z dolu František, co neposedí 
a jeho dìlné ruce musejí být stále v pohybu, si již ètenáøi pøeèíst mìli možnost, snad 
tehdy vidìli i onu reportáž o sbìratelské vášní pana Pawlase. Nedávno se prostøednic-
tvím ostravské redakce ÈT ozvala i jedna z tehdejších pozorných divaèek, sledující tu-
to reportáž, paní Drahomíra Jedlièková ze Sviadnova na Frýdecko-Místecku. „Mám do-
ma nìco, èím, a hodnì ráda, mohu rozšíøit vaši sbírku hornických exponátù“, podotkla 
ta paní v telefonátu. A tak slovo dalo slovo a kolega Jarek Pawlas se s èlovìkem a ka-
marádem, který jeho aktivitám hodnì fandí, pøedsedou klubu hornických dùchodcù z 
Horní Suché Romanem Konopkou do Sviadnova vydali. „Nu získali jsme další unikát“, 
øíká pan Pawlas o novém „úlovku“ do jejich hornosušského muzea v domeèku jejich 
klubu hornických dùchodcù.  A co moji skvìlí kamarádi získali? Je to dokument, pra-
covní prùkaz uèebního bìhu hornické pokraèovací školy Vítkovických kamenouhel-
ných dolù z let 1928-1929 jejího tatínka, pana Rudolfa Kleèky roèník 1907 z Paskova, 
vozaèe jámy Terezie. „Váhala jsem, dát-li tento dokument hornickému muzeu Landek 
Ostrava, ale po té televizní reportáži a nadšení, se kterým to vše pan Pawlas vytváøí, 
jsem se rozhodla vìnovat to jemu“, dodává paní Jedlièková.  Pan Jaroslav Pawlas, a 
tím i hornosušské muzeum jeho dìl, se opìt díky všímavé divaèce stane bohatší o cen-
ný exponát.                                                                                  Text a foto: J.Bøoza

pNa snímku zleva paní D.Jedlièková, J.Pawlas a R.Konopka... 
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