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Odboráři z Caterpillaru /dříve BASTRO a Bucyrus/ řeší obdobné problémy jako my…

Mzdy jsou na lepší úrovni než dříve
V minulém čísle ZB jsme informovali o tom, že firma
Bucyrus se stala členem skupiny Caterpillar. Položil jsem proto několik otázek předsedovi základní odborové organizace Jiřímu Kožušníkovi.
Bude mít uvedená změna nějaký vliv na výrobní program a tím i
na zaměstnance?
Rozsah výroby bude obdobný, připravují se však novinky jako je například výroba ramen pozemních
bagrů. Na tuto výrobu je vyčleněno
zvláštní pracoviště. Je to po dlouhé
době náš typický výrobek.
Daří se vám v současnosti obhajovat oprávněné zájmy zaměstnanců vaší firmy?
V tomto směru se nám v poslední
době daří. Je to vidět v novinkách zařazených do kolektivní smlouvy, jako
jsou například vyšší přídavky na penzijní připojištění /max. 800 korun/. Letos se zavedly také nové jubilejní odměny – po každých pěti letech zaměstnání ve firmě zaměstnanec obdrží finanční odměnu podle tabulky

v závislosti na odpracovaných letech. Růst průměrných mezd je
ovlivněn vyplácením podílu ze zisku
a dosahuje v současné době 7 procent. Loni byl průměrný výdělek
24 670 korun.
Co by si řekl k problémovým
otázkám současné doby?
Řešíme problém spojený s pitným
režimem, a to postupnou obnovou sifonových boxů. Vedení tím zajistí dostatečnou zásobu nápojů pro nadcházející horké období.
V rámci Evropské rady zástupců
zaměstnanců ve skupině Caterpillar
řešíme jak globální evropské problémy, tak i třeba konkrétní problém zaměstnávání na dobu určitou.
U nás se po jednání s vedením firmy podařilo omezit tyto smlouvy na
dobu určitou na úplné minimum.

Daří se vám udržet potřebný
stav členské základny?
Musím konstatovat, že pracovníci, kteří odcházejí do důchodu byli
většinou v odborech, zatímco noví
pracovníci se do naší odborové organizace zrovna nehrnou. I když s
každým novým zaměstnancem mluvíme, snížila se nám základna z 60
na 56 procent organizovanosti z 559
zaměstnanců. Naší snahou je zajistit pro zaměstnance co nejlepší podmínky dané kolektivní smlouvou a
tím získat nové členy.
Pokoušíme se také jednotlivými
benefity v rámci našeho rozpočtu
zvýhodňovat odboráře.
A co mimopracovní aktivity vašich členů?
Každoročně pořádáme aktivy důchodců, organizujeme pro odboráře
lyžařské a turistické zájezdy. Pravidelně připravujeme turnaje ve stolním tenisu, tenisu a volejbalu.
Díky za rozhovor a přeji vám mnoho zdaru ve vaší další práci.
red

p
Předseda základní odborové organizace ve firmě Caterpillar Jiří Kožušník ve své pracovně...

V Havířově se opět konala slavnost květin
Sobotní ráno 16. června
bylo, jako v posledních letech, zasvěceno tradiční akci „Havířov v květech“.
Trasa květinového průvodu vedla od
havířovské radnice po Hlavní třídě, podél
náměstí Republiky, Společenského domu a po otočce na centrální parkoviště,
kde byly nazdobené vozy vystaveny. I
když různé stroje a automobily nebyly nazdobeny tak bohatě jako v minulých letech, bylo na co se dívat.
„Od jedenácti dopoledne procházelo
defilé koňských spřežení, brazilských tanečnic, bubeníků, nazdobených aut světových značek, veteránů, ale i dětí havířovských mateřských a základních škol a

zájmových kroužků, dechovek a pěveckých sborů kolem hlavní tribuny na náměstí Republiky v Havířově. V průvodu
šlo celkem na osmdesát subjektů, které
podél Hlavní třídy sledovaly tisíce lidí.
Další tisíce průvod sledovaly už na samotném náměstí na velkoplošných obrazovkách. Samotné slavnosti zahájil primátor města Zdeněk Osmanczyk krátce
před jednou a doprovodila jej při tom kanonáda grenadýrů. Odpolední program
zahájila vystoupení hudebních skupin,
zahrál Hradišťan, vystoupily děti z mateřských školek a škol, poté Kristína s kapelou, Petr Bende s havířovským pěveckým sborem a skupina Lunetic. Vyvrcholením večera byl koncert Petra Koláře a
tradiční ohňostroj," uvedla mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Slavnosti se letos účastnilo o poznání
méně návštěvníků. Hrubým odhadem to
bylo okolo třiceti tisíc lidí, zatímco loni to
bylo téměř čtyřicet tisíc. Vzhledem k předpovídanému počasí se přitom očekávala
rekordní návštěvnost. Počasí ale svými
rekordními teplotami způsobilo, že mnozí lidé zkolabovali a tak měli lékaři co dělat.
Akci již tradičně doprovázela soutěž
floristů, kteří tentokrát na náměstí tvořili
květinové plastiky na téma Deset divů
světa. Vedle deseti zástupců České republiky předvedl své umění i jeden slovenský reprezentant. Nejvíce se lidem líbilo květinové letadlo domácích květinářů Pavly Kubošové, Věry Kubošové a
Františka Machálka.
redakce ZB

Přivede matka k lékaři syna.
“Pane doktore! Můj syn trochu zaostává!”
Doktor se ho zeptá:
“Pověz chlapče, kolik má kočka uší, tlap a ocasů.”
Kluk odpoví: ”Mami, ten blbec snad nikdy neviděl kočku!”

ZIBP z celého revíru se školili
Penzion Maják v Soběšovicích u Žermanické přehrady se
před čtrnácti dny stal opět základnou pro závodní inspektory
bezpečnosti práce /ZIBP/ z celého revíru. Proběhlo zde pravidelné dvoudenní školení, jehož cílem bylo osvěžit a rozšířit
znalosti ZIBP v oblasti BOZP.
SIBP Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák připravili pestrý program, který odstartoval předseda SHO Ing.J.Pytlík. Ten přítomným přiblížil obsah nově připravovaného návrhu KS OKD ve vazbě na BOZP i aktuální problematiku z odborového dění a dotkl se i oblasti mikroklimatu, kde odbory požadují změnu
vzhledem k faktu, že nejsou dodržovány přestávky z důvodu mikroklimatu.
Na vystoupení navázal vedoucí útvaru OBHP OKD Bc.M.Mančar, který se
věnoval nejprve analýze úrazovosti, jejím zdrojům a příčinám. Letošní statistika není radostná a představuje do konce května celkem 105 registrovaných
úrazů /včetně dodavatelů/. Podrobně informoval o mimořádných událostech, popsal dva květnové smrtelné úrazy a zdůraznil, že je potřeba zvýšit
obezřetnost při každé pracovní činnosti. Jeho rozbor doplnil výsledky šetření
mimořádných událostí za uplynulé roční období inspektor OBÚ Ing.J.Staněk
a informoval rovněž o novinkách v legislativě – například přejmenování OBÚ
dle krajů nebo zákon o těžebním odpadu.
Ing.T.Zamarská z KHS Ostrava se věnovala ve svém vystoupení Zprávě o
stavu hygieny na důlních podnicích MSK a zejména státnímu zdravotnímu
dozoru a rozboru nemocí z povolání /vloni bylo zaznamenáno 120 NzP/.
O systému prevence rizik na dílenských povrchových pracovištích hovořila Ing.V.Mazurová z Oblastního inspektorátu práce. Zmínila se o základních
předpisech pro tato pracoviště včetně povinností zaměstnanců a zaměstnavatele. V následné diskusi vysvětlila pojmy k nelegálnímu zaměstnávání lidí.
Odpolední program pak doplnil bezpečnostní technik Centra servisních
služeb Ing.R.Girtler informacemi o této VOJ a jejím vzniku, o pracovních podmínkách a jejich vývoji včetně zlepšování statistiky úrazovosti na povrchových pracovištích. Později odpoledne vystoupili zástupci firmy ISOLINE,
aby informovali o jejich výrobcích /zejména ochranné nápoje/.
Nakonec pozdravil všechny přítomné předseda hornického svazu
Bc.J.Sábel a stručně je informoval o aktuálních problémech spojených s důchodovým systémem a s hospodařením pracoviště Praha.
Druhý den nejprve vystoupil Ing.M.Kruczek, zástupce ČBÚ v Praze, který
přítomné ZIBP informoval o mimořádných událostech v naší republice mimo
OKD.
Na závěr právnička SHO JUDr.M.Piekarzová podala informaci o odškodňování pracovník úrazů, novinkách v zákoníku práce a o lékařských posudcích.
Celý program byl ukončen pravidelnou poradou ZIBP a projednáním potřebné agendy.
redakce ZB
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Účastníci školení ZIBP - zleva M.Chmiel, V.Gerlach, J.Pavlištík a P.Halčák...

Mohli jste uvidět na akci Havířov v květech 2012...

p
Diváci spatřili vojsko v historických uniformách a s kanónem...
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V průvodu vystoupil i folklorní soubor Vonička...
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Brazilské tanečnice zaujali svým oblečením a vlnícími se těly...

“Kurzarbeit” opět ve hře, chtějí ho zaměstnavatelé Josef Mikoláš mezi seniory z Františku
Možná, že už se blíží šance na záchranu pracovních míst.
Odbory totiž již dlouho apelují na vládu, aby zavedla německý
kurzarbeit, tedy sytém, kdy firmy v ekonomických potížích budou využívat příspěvky státu, aby nemusely propouštět své
zaměstnance.
O podobě kurzarbeitu jednala i nejedna tripartita. Kurzarbeit by i podle Svazu
průmyslu a dopravy přece (SP) jen mohl
být v Česku konečně zaveden. Podařilo
se údajně odstranit hlavní překážku pro
jeho zavedení, kterou je financování. Ministerstvo práce a sociálních věcí souhlasí s návrhem zaměstnavatelů, aby pro
něj byly využity peníze z evropského sociálního fondu.
Ministerstvo financí doposud zavedení těchto opatření odmítalo, protože by to
údajně zatížilo státní rozpočet. Nyní by
se to ale rozpočtu nemělo dotknout, tvrdí
mluvčí svazu Milan Mostýn. Ministerstvo
práce odhadlo, že by si opatření na podporu zaměstnanosti vyžádala náklady za
jednu miliardu až 6,22 miliardy korun, pokud by se opakovala hospodářská krize z
roku 2009.
Původně ale návrh na zavedení kurzarbeitu nepochází od zaměstnavatalů,
ale z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která před dvěma lety spojila své síly právě se Svazem
průmyslu a dopravy ČR a snažila se pře-

svědčit vládu, že toto řešení pomůže
všem. Stát ušetří na nákladech s nezaměstnaností a zaměstnancům zůstane
práce, popřípadě vyšší příjem než při tzv.
částečné zaměstnanosti a firmy si budou
moci ponechat kvalifikované zaměstnance na dobu po krizi.
Kurzarbeit je systém, kdy zaměstnavatelé kvůli nedostatku zakázek vyplácejí pracovníkům za zkrácenou pracovní dobu nižší mzdu a firmám na ni přispívá
stát. Podle materiálu předloženého vládou se měl kurzarbeit uplatnit tehdy, když
by byl stát v recesi. To znamená, že by
mu meziročně dvě čtvrtletí za sebou klesal hrubý domácí produkt.
V rámci kurzarbeitu by mohly firmy, podobně jako v Německu, které neměly kvůli hospodářské recesi dostatek zakázek,
nechávat své zaměstnance 20 až 60 procent pracovní doby, tedy jeden až tři dny
v týdnu, doma. Vyplácely by jim za to náhradu mzdy, která má činit nejméně 60
procent průměrného výdělku. Stát by na
to firmám přispíval 50 procenty. Doba, po
kterou by stát přispíval, byla v návrhu

I podzim života může být na úrovni
V Havířově se 18. června
sešel na schůzi naposledy v
tomto pololetí Koordinační
výbor důchodců OKD /KVD/.
Předseda KVD K. Bajtek nejprve
pogratuloval třem členům výboru k
jejich významným životním jubileím
/M.Machálek, K.Mendl a Ing.J.Vilím/
a pak již předal slovo hostu - řediteli
střediska Helios v Havířově
MUDr.M.Drábkovi. Uvedený objekt
poskytuje služby seniorům a vznikl
sloučením dvou středisek na ulici
J.Seiferta a Lidické. Senioři mohou v
tomto zařízení klidně prožívat podzim svého života se zajištěním
všech potřebných služeb od stravování přes ubytování až třeba po služby kadeřnice nebo pedikérky. Členové KVD se pochopitelně zajímali o
podmínky přijetí do tohoto střediska i
mezilidské vztahy, které zde existují.
Staří nemocní lidé mají své problémy, jsou přecitlivělí a někdy i podráž-

dění. Služby jsou poskytovány i těm
osobám, které vyžadují pravidelnou
pomoc, ať už jde o hendikep snížené
pohyblivosti nebo mentálního postižení.
Na tomto setkání zaznělo více závažných informací, a proto je důležité, aby obdobné instituce vytvořily
klidné prostředí s možností prožití
klidného stáří, s poskytováním pomoci při naplňování potřeb klientů a
s podporou jejich soběstačnosti. Posláním je rovněž poskytování odborné zdravotní péče a podporování klientů v jejich rodinných vztazích nebo dokonce v navazování vztahů nových.
Činnost střediska je podporována
také Nadací OKD a sympatické na
názorech ředitele Heliosu je, že i
přes velký zájem o bydlení v tomto
objektu nedává přednost zájemcům
podle peněženky, ale zásadně podle
jejich zdravotního stavu.
J.Navrátil

p
Členové KVD - oslavenci - zleva K.Mendl, Ing.J.Vilím a M.Machálek...

omezena na 12 měsíců v průběhu tří let.
Kurzarbeit prosadily před lety v Německu tamní odbory KOVO, a v této zemi
s ním mají také nejvíce zkušeností. Využívaný je také i v jiných státech, například
v Rakousku nebo na Slovensku. Pochvalně se o něm vyjádřila a odborům za
něj poděkovala německá kancléřka Angela Merkelová. Miliardy eur uvolněné
pro program "kurzarbeit" umožnily v době krize společnostem v Německu snížit
vyplácené mzdy a přitom nepropouštět
zkušené zaměstnance, aby po odeznění
krize mohly firmy opět najet na plný výkon.
"Podíl mzdy není ještě určen. Mezi našimi návrhy je až 80 procent mzdy s tím,
že stát a firmy si dělí náklady. Je to jeden
z několika návrhů a výsledek bude závislý od řady faktorů," uvedl Mostýn. Upozornil však, že nejde již o klasický kurzarbeit po vzoru Německa, kdy lidé zůstávají doma. Tento model je založen na vzdělávání pracovníků, zejména pak v oblasti
podpory jejich technických dovedností.
Příspěvek by byl vyplácen v době částečné nezaměstnanosti za určitých podmínek, a to v případě určitého propadu výroby, snížení zakázek zaměstnavatele v
rozmezí 20 až 60 procent, přechodných
potíží v období šesti až maximálně 12 měsíců. "Opatření na podporu udržení zaměstnanosti považujeme za jednu z možností, jak bezprostředně a konkrétně pomoci podnikům v době zhoršené ekonomické situace. Máme proto eminentní zájem, aby jednání došla do cílové rovinky
až k právní úpravě," uvedl viceprezident
svazu Pavel Juříček.
Obrysy konkrétního návrhu by měly
být předloženy na stůl k další diskusi v
první polovině června. Zaměstnavatelé
prosazují, aby opatření nabyla účinnost k
1. září letošního roku. Odbory argumentují i tím, že se státu vynaložené peníze
vrátí. Ušetří totiž na podporách v nezaměstnanosti a zaměstnaní budou i nadále přispívat do státní pokladny.
(kov)

Tragický závěr května
Závěr měsíce května se z pohledu závažné úrazovosti v OKD zapsal černým
písmem. V podzemí OKD došlo ke dvěma smrtelným úrazům, k oběma na Dole
ČSM.
Na závodě ČSM Jih v pondělí 21.května ve 3.05 hodin na nedělní přesčasové
6.směně došlo k úrazu 26letého pomocníka havíře 6 kvalifikační třídy. Při couvání kombajnu AM-50 z čelby byl postižený,
jež se nacházel na boku díla za dopravníkem, zasažen a přitlačen k boku díla řezným orgánem razícího kombajnu. Utrpěl
poranění hrudníku neslučitelná se životem. Míra zavinění na tomto úraze je
předmětem šetření komise složené ze zástupců OBÚ v Ostravě, OKD, Dolu ČSM
a odborářů.
Na závodě ČSM Sever o týden později – 28.května, byl v 16.06 hodin nalezen
na pásovém dopravníku v důlním poli
Darkov na odtěžení ČSM – Darkov pracovník bez známek života. Lékař výjezdu
HBZS konstatoval v 17.20 hodin smrt pracovníka. Jednalo se o 38letého předáka
spodní kaple porubu, 6 kvalifikační třídy.
Pracovník byl nalezen cca 1200 m od svého pracoviště. Rozsáhlá poranění hlavy,
hrudníku a končetin byla způsobena pohybem těla po dopravnících od porubu
po místo nálezu těla. Úrazový děj je také
v šetření komise složené ze zástupců
OBÚ Ostrava, OKD, Dolu ČSM a odborářů.
V OKD byla zaregistrována po více
než 7 měsících opět smrtelná poranění.
Před letními měsíci je to smutné upozornění ke zvýšené pozornosti a dodržování
bezpečnostních předpisů zejména při
pracech v blízkosti strojních zařízení. vp

Hornosušský „Domeček“ i sousední pergola praskaly na začátku června
ve švech. Klub hornických důchodců Dolu František /KHD/ připravil tradiční
akci „Smažení vaječiny“. Přišlo rekordních 150 milovníků žluté pochoutky,
pro které kuchařinky při přípravě vaječiny spotřebovaly 360 vajíček a 22
bochníků chleba.
Předseda KHD Roman Konopka v uvítacím projevu uvedl: „Vážené dámy
a pánové, milí hosté. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní akci – Smažení vaječiny. Srdečně mezi námi vítám vzácné hosty, kteří přijali naše pozvání.
Jsou to Josef Žerdík, místopředseda obce Horní Suchá s manželkou,
Mgr. Josef Běhan, kronikář obce, Mgr. Václav Studnický, obchodní náměstek Lázní Karlova Studánka, Karel Bajtek, předseda Koordinačního výboru
důchodců OKD, členové Kroužku krojovaných horníků a Josef Mikoláš /bývalý reprezentační brankář, který reprezentoval naši republiku ve 29 hokejových zápasech/ s kamarády Miroslavem Figalou a Jiřím Ševčákem. Doufám,
že se jim bude tady líbit a podělí se s námi o svoje zážitky ze sportovní kariéry.“
„Pepík Mikoláš byl bystrý a obětavý kluk již v době, kdy pracoval na ostravské šachtě Hlubina jako naražeč. Přes den hrál střídavě hokej a fotbal a večer šel bez problémů na noční šichtu,“ prozradil jeho kamarád J.Ševčák.
Zábava v Domečku probíhala spontánně a přítomní účastníci měli k dispozici dostatek nápojů, stejně tak si mohli objednat kávu, zákusky nebo i domácí guláš a klobásky. Točilo se také kolo štěstí a k dobré náladě hrál A.Ryba.
Každý návštěvník obdržel jako pozornost krajíček chleba s vaječinou a ke slovu přišla také prezentace vozů Hyundai, kterou připravila vnučka manželů
Stašových.
Předseda Konopka nakonec všechny přítomné na Vítání léta, které obec
Horní Suchá připravuje na 23. června do amfiteátru na fotbalovém hřišti. -jn-

Do chudoby se vloni propadl
každý desátý občan republiky
Chudobou byla loni ohrožena bezmála desetina obyvatel
České republiky. Počet osob žijících v domácnostech s příjmem pod hranicí příjmové chudoby meziročně vzrostl
o 86 000 na 1,022 milionu a jejich podíl na celkové populaci se
zvýšil z devíti procent v roce 2010 na 9,8 procenta.
Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Míra chudoby v
letech 2006 až 2009 klesla z 9,9 procenta
na 8,6 procenta, poté ale kvůli hospodářské krizi a razantním škrtům vládní koalice začala zase růst. Nejvíc jsou příjmovou chudobou ohroženi nezaměstnaní,
kteří loni tvořili bezmála polovinu těchto
osob. Podle typu domácností pak neúplné rodiny s dětmi, rodiny s třemi a více
dětmi i jednotlivci nad 65 let.
Dvě třetiny českých domácností podle
ČSÚ vycházejí se svými příjmy s obtížemi a jen zhruba třetině domácností to nedělá problém. Největší potíže mají lidé s
náklady na bydlení, které za velkou zátěž
považuje více než čtvrtina domácností.
Dalších zhruba 64 % domácností připustilo, že náklady na bydlení jsou pro ně určitou zátěží.
Růst příjmů českých domácností se
přitom podle údajů ČSÚ zpomalil. V roce
2010 činil hrubý peněžní příjem na osobu
167 400 korun, což bylo v přepočtu zhruba jen o 100 korun měsíčně více než v roce předchozím.
Z pohledu ekonomického postavení
osoby v čele domácnosti předloni nejvíce
vzrostly příjmy domácnostem důchodců.
Jejich čistý roční příjem v přepočtu na
osobu činil 134 600 korun a meziročně
byl vyšší o 2,6 procenta. Růst příjmů zaznamenaly i domácnosti zaměstnanců s
vyšším vzděláním, a to o 1,2 procenta. Jejich příjmy byly mezi jednotlivými typy domácností nejvyšší a obnášely 172 500 korun na osobu a rok.
Příjmová diferenciace mezi příjmy za-

městnanců se oproti předcházejícímu
roku zvýšila. Čisté příjmy domácností zaměstnanců s nižším vzděláním mírně klesy na 124 800 korun na osobu a rok. Také
příjmy domácností samostatně činných
byly nižší a jejich čistý roční příjem na
osobu činil 161 300 korun. Kvůli snížení
průměrné měsíční výše podpory v nezaměstnanosti klesly rovněž peněžní příjmy domácností nezaměstnaných. Jejich
čisté příjmy se předloni meziročně snížily
o 2,2 procenta na 76 900 korun na osobu
a rok.
Přesto Česko v rámci EU patří k zemím s nejnižší mírou chudoby. Ve členských zemích EU míru chudoby pravidelně monitoruje evropský statistický úřad
Eurostat, který zjištěná data prezentoval
minulý týden. V roce 2010 žilo v EU celkem 16,4 % chudých občanů s příjmem
pod 60 % mediánu mzdy. Za chudého se
tak považuje 80 miliónů občanů Evropské unie. Podle Eurostatu je nejvíce chudých občanů v Lotyšsku (21,3 %), Portugalsku (21,1 %), Španělsku (20, 7%), Bulharsku (20, 7%), Litvě (20, 2%) a také v
Řecku (20,1 %).
Nejmenší počet chudých občanů naopak podle evropských statistik vykazuje
Česká republika (9 %), Slovensko
(12 %), Maďarsko (12,3 %), Slovinsko
(12,7 %) a Švédsko (12,9 %).
Nejvíce jsou chudobou v EU ohroženi
penzisté, nezaměstnaní a děti. Snížit počet osob ohrožených chudobou v EU do
roku 2020 o 20 milionů představuje i jeden z cílů hospodářské strategie EU
2020.
(pek)

Každý občan by měl myslet na “zadní kolečka”...

Současnost a budoucnost penzijního připojištění
ČMSS je významným zprostředkovatelem ČSOB penzijního
připojištění. Penzijní reforma je za dveřmi. O jejích výhodách,
nevýhodách a rizicích jsme si povídali s Karlem Svobodou, generálním ředitelem ČSOB Penzijního fondu Stabilita.
V poslední době se psalo o tom,
že lidé začali v souvislosti s penzijní reformou navyšovat své měsíční úložky na penzijním připojištění. Co je k tomu podle vás přimělo?
Považuji to za prvotní signál toho,
že lidé se o penzijní reformu začali
aktivně zajímat, protože si uvědomili, že tady už nejde jen o téma v novinách, ale o problematiku, která se
jich bezprostředně týká. Pochopili,
že se nevyplatí sedět se založenýma rukama a myslet si, že dvě či tři
stokoruny posílané měsíčně na penzijní připojištění jim ve stáří zajistí bohatýrský život. Takže skutečnost, že
již 100 tisíc lidí si navýšilo měsíční
úložku, považuji za úžasnou. Zároveň si však musíme uvědomit, že klientů penzijních fondů je kolem 5 milionů, takže nás čeká ještě velká práce probrat s těmi zbývajícími, zda i
výše jejich úspor na stáří odpovídá
standardu, který by ve stáří rádi žili.
Jak je to vlastně nyní s penzijním připojištěním?
Na konci února měli lidé v letošním roce poslední možnost přestupu
k jinému penzijnímu fondu, čehož někteří využili, ale nešlo o žádnou masovou akci. Tento rok je ale zároveň
otevřený všem, kteří ještě penzijko
nemají, ale do budoucna by chtěli využívat jeho současných výhod. To
znamená garance kladné nuly, kdy
mají jistotu, že i v případě propadu
trhů jim zůstanou všechny peníze,
které do fondů vložili. Dále pak možnost čerpat výsluhovou penzi, tedy
čerpat z úspor již po 15 letech spoření.
Chápu to tedy správně, že od
roku 2013 už penzijní připojištění
tyto výhody mít nebude?
Ano, je to tak. V roce 2013 se totiž
penzijní fondy změní na penzijní společnosti a noví klienti již výše zmíně-

né výhody mít nebudou. Ti stávající
budou automaticky převedeni do
transformovaného fondu, kde budou
zachovány podmínky penzijních plánů. Každý, kdo tedy ještě nemá penzijní připojištění, ale rád by i po penzijní reformě využíval výše zmíněné
výhody, by si jej měl zařídit. Počínaje
rokem 2013 pak bude možnost
vstoupit v rámci třetího pilíře jen do
účastnických fondů, kde lze předpokládat větší výnosy, avšak bez garance nulového zhodnocení.
Bude ale potom penzijní připojištění ještě pro klienty zajímavé?
Ano, určitě. Počínaje rokem 2013
totiž dojde ke změně výše státního
příspěvku. A to i těm, kteří penzijko
platí už řadu let. Těm, kteří doteď měsíčně ukládali do 500 korun, se příspěvek sníží. To se může zdát jako
tvrdé opatření, ale je to právě naopak. Jak již bylo zmíněno, měsíční
úložky v této výši nikomu slušný důchod nezajistí, a proto je stát tímto
způsobem pobízí, aby si spořili více.
Těm, kteří si pak ukládají měsíčně
600 korun a výše, se naopak státní
příspěvek zvýší. Doteď dostávali až
150 korun měsíčně (ročně až 1800
Kč), nyní to bude až 230 korun měsíčně (ročně až 2760 Kč). To z penzijního připojištění dělá jeden z nejvýnosnějších produktů na trhu.
Skloňovaný ve všech pádech je
ale asi nejvíce druhý pilíř. Jak je to
s ním?
Druhý pilíř je mediálně atraktivní,
slibuje vysoké výnosy, a proto se o
něm tolik mluví. Navíc do důchodů
vnáší skutečnou revoluci tím, že občanům umožní přesměrovat 3 % odvodů ze státního průběžného systému do soukromých fondů a přidat k
nim další 2 % ze svého hrubého platu.
Je vůbec reálné, aby se obyčejný člověk v jeho parametrech vy-

V loutkovém divadle o sexu
Havířovská pobočka Klubu přátel hornického muzea ve spolupráci s MKS připravila v pondělí 11.června další akci autorské čtení a vystoupení MUDr R.Uzla.
Po uvítání účastníků a blahopřání jubilantům přečetla M.Šotková svou erotickou povídku ze života „ Nejsou všechny
lásky stejné, aneb Adam, Eva a ta třetí“.
Obsah povídky je prostý: Muž ovdoví
a samotu velmi těžce nese. Projeví se nechutenství, roste hromada neumytého
nádobí i hromada špinavého prádla.
„Moje snaha o navázání kontaktu s mladou fešulí vyzněla jako nežádoucí sexu-

ální obtěžování, bohužel častěji bylo mé
úsilí chápáno jako vyslané SOS všeho
druhu, od pomoci do schodů počínaje,
převedení přes rušnou křižovatku, či uvolněním místa v tramvaji konče. Byla mi nabízena výpomoc s nákupní kabelou a nezřídka jsem byl osloven „dědo“. Když
jsem byl za svou projevenou přízeň odměněn větou: „Co bys se mnou dělal, padavko, odhodlal jsem se hledat přítelkyni
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MUDr.R.Uzel a M.Šotková na besedě v havířovském KPHM...

znal, aniž by si nechal poradit někým, kdo tomu skutečně rozumí?
Pokud se ve finanční problematice skutečně dobře nevyzná, pak musím říct, že bohužel není. Jak moc se
o druhém pilíři mluví a píše, tak moc
se toho o něm neříká. Například to,
že pokud bude přinášet opravdu dobré výnosy, pak se budou pohybovat
maximálně kolem čtyř procent, a ne
kolem sedmi, jak se říká. Dále to, že
na jedné straně můžete ve druhém
pilíři vydělat, ale také můžete o peníze přijít. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že když už se lidé pro tuto variantu rozhodnou, nebudou mít šanci
z ní vystoupit a zkusit něco jiného. Tohle rozhodnutí bude nevratné.
Kde by se tedy měli lidé o svých
možnostech poradit?
Když před pár lety realizovali penzijní reformu na Slovensku, stovky
lidí se staly oběťmi nezávislých finančních poradců, kteří jim slibovali
vysoké výnosy. Lidé jim uvěřili a pak
zplakali nad výdělkem. Byl bych rád,
kdybychom tohoto jevu byli v Česku
ušetřeni. Proto doporučuji, aby lidé
šli s prosbou o radu za skutečnými
odborníky, kteří je nebudou chtít
„ulovit“, ale kteří jim nabídnou takovou variantu, která bude odpovídat
jejich možnostem, splňovat jejich požadavky a která jim zajistí maximální
bezpečí pro jejich úspory, a tedy i pro
jejich stáří.
Zdroj: www.cmss.cz
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Ing. Karel Svoboda...
mezi staršími ženami, ale tu jsem nad nabízeným výběrem ohrnoval nos zase já,“
píše se v povídce.
V druhé části programu se představil
populární MUDr Radim Uzel. Zavzpomínal na své mladé roky, kdy brigádničil o
prázdninách na dřevišti Dolu Dukla a
zdejší pracovníci ho připravili svými sexuálními historkami na budoucí dráhu sexuologa. Pokračoval svými zážitky z praxe
při řešení nerůznějších, mnohdy neuvěřitelných příhod. Konstatoval známou životní moudrost, že amatér je mnohdy
lepší než profesionál svým netradičním
přístupem a nasazením k problému, a to
se týká jak vojevůdců, tak i prostitutek.
Následoval úryvek z jeho nové knihy
sexuálních příběhů a zároveň uvedl, že
chystá publikace, kde hodlá shrnout svůj
dosavadní životní příběh včetně epizod z
praxe soudního znalce v oblasti sexuologie. Konec besedy byl spojen s dotazy posluchačů, ze kterých vyznělo, že každý
věk má své kouzlo a s tím i spojené sexuální praktiky, které, pokud jsou vzájemně
pozitivně vnímány, mohou prodloužit erotiku i v seniorském věku. Není to o tom,
kdo častěji a déle, ale o vzájemném porozumění a něžnostech, konstatoval závěrem. Současný trend staříků s mladicemi nemusí vždy skončit pozitivně pro obě
strany.
Beseda byla velice úspěšná a zúčastnili se jí nejenom členové klubu a pokračovala i po skončení v prostředí kavárny
při sklenici piva.
-jn-

Vyšel Hornický zpravodaj KPHM
Hornický zpravodaj KPHM /Klub přátel Hornického muzea / pro 2.čtvrtletí
letošního roku přináší článek jednatele klubu K.Budina „Přátelské setkání
ve Valdštejnském paláci“ a Kalendárium KPHM roku 2011. Jako velmi aktivní
se v tomto čísle časopisu projevuje Ing.J.Minka, když představuje 3 články –
K 35. výročí na Dole Staříč, Nepředpokladatelné tři směny na Dole ČS. armáda a Z knihy J.Ježka Smutné vzpomínání. Článek o důlním neštěstí na Dole
ČS. Armáda je doplněn lyrickou básní nazvanou „Mým kamarádům“. Redakce zpravodaje tak dokazuje, že poezie má na jeho stránkách své místo.
Pozornost čtenářů si jistě zaslouží i článek s názvem „Důl Jeroným v Čisté
- geografie, geologie, historie, současnost.“ Vedoucí CSS rekultivace
Ing.J.Sliva nazval svůj článek „Přehled činnost souvisejících s asanačně rekultivačně akcemi realizovanými v OKD, a.s.“ a profesor Ing.J.Grygárek se
ve svém článku vrací k únorové přednášce v Landek Parku.
Rubrika „Z hornické filozofie 2“ přináší opět vybrané fejetony z deníku
Duch času z roku 1931, které připravili
Bc.T.Majliš a A.Szturcová.
Také v tomto čísle Hornický zpravodaj KPHM srdečně blahopřeje všem
členům KPHM, kteří ve 2.čtvrtletí oslavili významné životní jubileum.
Článek J.Plavčíka „Z havířských
vzpomínek“ přibližuje období stávek i
boje horníků proti tehdejším mocipánům. K.Sliva ve svém příspěvku připomíná, jak vypadal Hladnov ve Slezské Ostravě před 150 lety. V článku
„Pohled na slezskoostravské kolonie“
stejný autor hovoří o historii Kamence
a Františkova. Zástupce předsedy
OBÚ v Kladně nazval svůj článek „15
let od ukončení těžby na Dole Mayrau.“
-jn-

Aktuální témata pro tuto dobu...

Kuřácké přestávky zaměstnanců a elektronická cigareta
Převážná většina českých firem neomezuje čas, který zaměstnanci tráví kouřením. Takřka 75 % společností kuřácké
přestávky nijak nereguluje, spíše vyhodnocují, zda kuřáci řádně plní své pracovní povinnosti.

Mazda Takeri v Ženevě 2012
Mazda Takeri /snímky nahoře a dole/, předobraz budoucí generace Mazdy6, se
představuje evropským fanouškům značky na právě probíhajícím autosalonu v Ženevě. Poprvé byl tento sportovně střižený sedan prezentován na loňském autoshow v Tokiu, dnes ho můžeme poprvé vidět v Evropě.
Tvary automobilu byly tvořeny podle aktuálního designového jazyku značky nazvaného KODO - Soul of Motion. Sama automobilka prohlásila, že jejím cílem bylo tvořit
nejen dynamický, pohodlný a úsporný vůz, ale také vizuálně přitažlivý vůz, který by byl
ozdobou střední třídy.
A designérům se tento úkol zdařil. Takeri působí velice agresivním dojmem, a to
nejen díky červenému laku použitém na karoserii. Hrany automobilu jsou ostře řezané, vpředu je mohutná maska chladiče tvarovaná podle současného trendu Mazdy. Takeri znamená v japonštině muž či samec, což odkazuje na maskulinní tvary karoserie.
Zadní blatníky jsou mohutně nafouklé, zajímavě řešené jsou koncové světlomety,
které jsou jakoby vykousnuté ze samotné karoserie. Koncovky výfuku jsou elegantně
zakomponované do zadního nárazníku.
Takeri působí velice mohutným dojmem, japonský sedan je dlouhý 4.850 mm, široký 1.870 mm a vysoký 1.430 mm, rozvor činí 2.830 mm. Rozvor náprav aktuální
Mazdy6 je dlouhý 2.725 mm.
Takeri zůstává konceptem, ale s ohledem na změny mezi studií Minagi a sériovým
crossoverem CX-5 je patrné, co můžeme čekat od nové generace Mazdy 6. Ta zajisté
dostane větší vnější zpětná zrcátka, aby mohla být homologována pro běžný silniční
provoz. Pravděpodobně se změní také vnější kliky dveří a především příď vozu. Ta by
se mohla více podobat CX-5, zachována nejspíš nebude linka spojující čelní světlomety přes masku chladiče.
V případě, že si sériová budoucí Mazda6 zachová větší část sportovního charakteru Takeri, bude tak jako ta současná patřit svým vzhledem mezi nejsportovnější automobily střední třídy. O zákazníky tak bude i nadále soupeřit především s Fordem Mondeo. Příď nové generace Mondea jsou někdy připodobňovány k vozům značky Aston
Martin.
Nová šestka využije nejen vnější křivky Takeri, ale i to, co se skrývá pod karoserií tohoto konceptu. Budoucí Mazda 6 totiž podobně jako CX-5 použije balíček techniky
Skyactiv.
Dynamicky tvarovaná studie je poháněna 2,2litrovou vznětovou jednotkou Skyactiv-D, která spolupracuje se šestistupňovým automatem Skyactiv-Drive. Podle Mazdy
ujede Takeri díky úspornému motoru na jednu nádrž zhruba 1.500 km. Síla motoru je
posílána na přední kola.
Jedním z unikátů Mazdy Takeri je nový systém rekuperace brzdné energie, takzvaný i-ELOOP, jehož předností je to, že ukládá elektrickou energii do kondenzátoru. Díky
tomu může i-ELOOP ukládat velké objemy elektřiny, na rozdíl od baterií lze kondenzátor rychle nabít a vybít, podle Mazdy v řádu několika sekund. Navíc nedochází ke snížení kapacity jako při častém užívání akumulátorů.
Nová generace Mazdy6 má být oficiálně představena během letošního podzimu,
podle zákulisních informací vyráběna ve čtyřech karosářských verzích – jako sedan,
liftback, kombi a kupé. První tři jmenované se začnou zřejmě prodávat v roce 2013,
kupé má následovat o rok později. Zdroj: auto.cz

Sousedé k nám cestují rádi
Česko umí zahraničním turistům nabídnout luxus i jednodenní levné nákupy. Potvrzují to dlouhodobé statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ) i výzkumný projekt Ministerstva
pro místní rozvoj ČR (MMR), který je financován z fondů EU,
přesněji z Integrovaného operačního programu.
Během prvního čtvrtletí letošního roku
přenocovalo v hromadných ubytovacích
zařízeních v Česku přes 2,6 milionů turistů. „Proti loňsku přibylo sedm pětihvězdičkových hotelů – i z toho je vidět, že
prostor pro luxusní ubytování na trhu stále je,“ přibližuje statistická data o nabídce
ubytovacích služeb vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ Pavel Vančura. Samotní Češi se podle něj ubytovávají nejvíce v tříhvězdičkových, cizinci zase v čtyřhvězdičkových hotelích. Mezi
nejčastěji návštěvníky hlavního města
Prahy patří podle statistik Rusové, Němci a Italové. „Nejdelší dobu pobytu podle
počtu přenocování ale drží Karlovy Vary,“
dodává Vančura. Sezóna podle něj hraje
roli spíš u kempů a levnějšího ubytování,
drahé hotely roční období příliš netrápí.
Jednodenní návštěvníci Česka jsou z velké většiny obyvatelé sousedních zemí –

především Slováci a Němci. U turistů, kteří v zemi přenocují, je znát vysoký podíl
Rusů. „Ten podíl je významný a pro nás
to je i argument na uvolnění vízové politiky právě pro ruské turisty,“ říká ředitel odboru cestovního ruchu MMR Aleš
Hozdecký. Zároveň konstatoval, že výdaje zahraničních návštěvníků stagnují.
Zatímco v roce 2010 nocující turista v ČR
utratil denně 2 445 Kč, o rok později to bylo už o 43 korun méně. Trend přitom pokračuje. „To bychom samozřejmě chtěli
změnit,“ říká Hozdecký.
Největším lákadlem pro zahraniční turisty je podle údajů statistiků hlavní město Praha. Míří sem naprostá většina z
nich (794 tisíc za první tři měsíce letošního roku). U domácích hostů je v zimních
měsících nejoblíbenější destinací Královéhradecký kraj – především díky atraktivitě Krkonoš (184 tisíc). Zdroj: cszo.cz

Současně se objevil poslední výkřik
techniky a módy a to elektronická cigareta. V mnoha firmách je ustanoven zákaz
kouření, nicméně je možné ve výrobě zakazovat či nikoliv tento způsob vpravování nikotinu do těla?
Zhruba desetina společností kuřácké
pauzy zakazuje zcela. To vyplynulo z šetření, kterého se v únoru zúčastnilo bezmála 300 tuzemských středních a velkých zaměstnavatelů.
"Kuřácké přestávky bývají zcela zakázány například ve výrobních firmách, kde
je vyžadována takřka neustálá přítomnost zaměstnanců na pracovišti. Lidé si v
takových případech mohou užít cigaretu
pouze během zákonem stanovených
obědových pauz. Výrazně odlišné podmínky panují především v oborech, kde
má práce povahu duševní činnosti. Například v kreativních profesích kuřákům
může pauza u cigarety často posloužit k
vyřešení určitého problému, získání zajímavého nápadu a podobně. Přítomnost

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Co víte o titanu?
Průměrný obsah titanu v zemské
kůře činí 0,61 %, jedná se o desátý
nejrozšířenější prvek periodické soustavy. Přírodní titan je směsí pěti stabilních izotopů. Nejdůležitější rudy
titanu jsou ilmenit FeTiO3, rutil (anatas, brookit)TiO2, perovskit CaTiO3
a titanit CaTiSiO5.
V roce 2011 se nejvíce ilmenitu vytěžilo v JAR - 1,1 Mt, v Austrálii 800
kt a v Kanadě 700 kt, nejvíce rutilu se
vytěžilo v Austrálii 400 kt, v JAR 131
kt a v Sierra Leone 60 kt. Největší zásoby obou hlavních rud titanu má Čína 200 Mt, Austrálie 100 Mt a Indie
85 Mt. Celosvětové zásoby ilmenitu
se pohybují okolo 650 Mt, zásoby rutilu se pohybují na úrovni 690 Mt. Z
evropských zemí má nejvyšší těžbu i
potvrzené zásoby ilmenitu i rutilu
Ukrajina.
Průmyslová výroba titanu se provádí poměrně složitým, značně energeticky náročným procesem z chloridu TiCl4 redukcí roztaveným hořčíkem nebo sodíkem (Krollův proces
výroby titanu) nebo aluminotermicky. Chlorid titaničitý potřebný pro
Krollův proces se připravuje chlorací
rutilu nebo ilmenitu.
Pokud je surovinou rutil TiO2, je
postup jednoduchý, ruda se smísí s
uhlím v poměru 3:1, briketuje se a poté kalcinuje v redukční atmosfeře při
teplotě 700°C. Ze sloučenin titanu
má největší využití oxid titaničitý TiO2, který se pod názvem titanová běloba používá jako vydatný bílý pigment v řadě aplikací.
Titan se používá zejména jako přísada do speciálních slitin. Přídavek
titanu podstatným způsobem ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti. Slitiny titanu nalézají rozsáhlé využití
jako konstrukční materiál zejména
ve zbrojní výrobě nebo v chemickém
průmyslu.
Chlorid titaničitý TiCl4 se používá
v pyrotechnice jako náplň dýmovnic
- při styku se vzdušnou vlhkostí snadno hydrolyzuje za vzniku bílého dýmu TiO2 a HCl. Ve směsi s chloridem hlinitým se jako Ziegler-Nattův
katalyzátor používá k iontové katalýze polymerace. Velmi tvrdý nitrid titanu TiN2 se používá jako brusivo a k
povrchové úpravě břitů obráběcích
nástrojů. Zdroj: prvky.com

kuřáren však dnes již ve firmách není příliš častá. Zaměstnanci proto obvykle na
cigaretu musejí mimo pracoviště a firmy
přitom v určitých případech jejich odchody a příchody pomocí různých čipových
technologií monitorují," uvedl Tomáš Ervín Dombrovský, tiskový mluvčí společnosti LMC.
Vždy přitom záleží na tom, jaké podmínky má zaměstnavatel se zaměstnanci sjednané, například co do počtu povolených přestávek. Důležitý je také typ vykonávané práce. Na pracovištích, které
během výkonu práce nelze vůbec opouštět, bývají přesně stanoveny přestávky,
během kterých dochází ke střídání zaměstnanců. Například u manažerských
pozic se naopak často vůbec nehledí na
pauzy v pracovní době, důležité je především splnění vytýčených cílů.
A co elektronická cigareta?
Povinnost zaměstnavatele zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích
a povinnost zaměstnance nekouřit tam,
kde pracují nekuřáci, je v zákoníku práce
bezprostředně provázána na zákon č.
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tento zákon pojednává o kouření tabákových výrobků. Pojem tabákový výrobek je pak definován v § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o
potravinách a tabákových výrobcích a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako tabákový výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud
je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku,
včetně tabáku geneticky upraveného. A o
to u elektronické cigarety nejde.
Probíhá velká reklama kolem tohoto
způsobu kouření, ale nejde o kouření taPOMŮCKA:
EREMIT
VYMANIT
OPCE, REP
SIALIT

1.DÍL
TAJENKY

STŘEDNÍ
ÚTOČNÍK

VYSOKÉ
KARTY

Vestfálský mír, který ukončil v roce 1648
třicetiletou válku, byl skutečně vytouženým
mírem. Jen v Čechách poklesl počet
obyvatel ze tří milionů na pouhou třetinu.
Stovky vesnic zanikly, města byla vypálena,
napůl vylidněna, ...(tajenka). Bída, nemoci,
mor, ruiny - to byl rub té velké války, v níž
generálové dobývali “skvělá vítězství”.

SLOVENSKY
“JESTLI”

POUSTEVŠACHOVÝ
ŽÁK
NÍK
VELMISTR
KADETKY
/ŘÍDCE/

PŘEDKUP
NÍ
PRÁVO

PŘEDLOŽKA

DOMÁCKY
RENATA

NĚMECKY
“VÝCHOD”

báku. Elektronická cigareta obsahuje aerosolové částice, které navozují chuť pravé cigarety, ale nejde o cigaretu. Naopak
– je prezentována jako zdravý styl života.
Kromě elektronické cigarety ještě existují další výrobky určené k odnaučení
kouření jako např. Nicorette náplast, Nicorette žvýkačky nebo Nicorette bonbóny. Proto nemůžete elektronickou cigaretu zakázat. To je stejné, jako byste zakázali zaměstnanci, aby žvýkal žvýkačku
nebo nosil na těle Nicorette náplast. Do
osobních práv zaměstnance nemůže zaměstnavatel zasahovat. Zaměstnavatel
může zaměstnance omezovat pouze tehdy, když je to nezbytné z důvodu zajištění
jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Elektronickou cigaretu zakázat nelze,
lze zakázat jen kouření tabáku.
Elektronické cigarety jsou především
méně škodlivé pro vás i vaše okolí. Na
rozdíl od klasických cigaret neobsahují
zdraví škodlivé látky jako dehet, oxid
uhelnatý, metan, kyanid sodný atd. Elektronická cigareta slouží kuřákům jako náhrada klasických cigaret, protože jim poskytuje dostatek nikotinu. Jedním z hlavních rozdílů proti klasickým cigaretám je,
že elektronická cigareta nehoří. Dochází
v ní k odpařování tekutého nikotinu. Uživatel elektronické cigarety tedy vdechuje
čisté nikotinové výpary bez dehtu a dalších rakovinotvorných látek z cigaretového kouře. Přitom odborníci potvrzují, že
největším rizikem klasických cigaret je
zejména dehet a tisíce dalších zplodin hoření.
Na rozdíl od náplastí a ostatních nikotinových náhrad zachovává elektronická
cigareta veškeré kuřácké rituály, které
jsou pro kuřáky často velmi důležité. Proto je také výrazně vyšší počet kuřáků, kteří ji používají dlouhodobě a výrazně snižují svou spotřebu cigaret. Nelze říct, že
elektronická cigareta někoho odnaučí
kouřit. Ale rozhodně umožní výrazně
omezit počet vykouřených cigaret.
Z tisku zpracoval:
Ing.Vladimír Potomák
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