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I v době prázdnin se odboráři věnují své pravidelné agendě…

V Havířově zasedala Rada SHO
Na svém pravidelném jednání se 10. srpna 2012 sešla většina členů Rady SHO, aby řešili úkoly související s náplní odborové problematiky.
A k té určitě patří příprava nové Kolektivní smlouvy OKD pro roky 2013
– 2016.
Po několika jednáních příslušných odborových organizací v rámci
OKD je návrh strany odborů takřka
připraven a Rada SHO uložila předsedovi Ing. J. Pytlíkovi, aby uvedený
dokument byl do 24. srpna předán
straně zaměstnavatele.
Dalším tématem jednání byla problematika pracovišť vedených v režimu mikroklimatických přestávek,
kdy bylo provedenými kontrolami
zjištěno, že předepsané přestávky
nejsou dodržovány a odbory usilují o
to, aby uvedený režim byl nahrazen

jiným opatřeními, které umožní zajistit snesitelné pracovní podmínky
pro jejich provoz.
O stavu oblasti BOZP informoval
přítomné členy rady SIBP Ing. I. Kavka.
Seznámil je rovněž s obsahem
bezpečnostní porady vedení OKD,
na které byla projednána problematika mikroklimatických podmínek v
dole. Bylo dohodnuto vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců
OKD a odborů k řešení této problematiky.
O konání mimořádné Rady OS
PHGN v Havířově dne 23. srpna informoval předseda SHO s tím, že je-

ho hlavním obsahem bude řešení
rozpočtu našeho svazu v příštích letech.
V souvislosti s potřebou rychlého
hlasování v naléhavých případech
schválila Rada SHO formu „per rollam“ – to je hlasování oběžníkem
bez přímé účasti hlasujících na jednom místě.
Rada rovněž obdržela informaci
ke stavu členské základny našeho
sdružení v polovině letošního roku,
které ve třinácti odborových organizacích sdružuje takřka 11 tisíc členů.
Předseda Pytlík rovněž informoval o
přípravě Hornické konference v Praze dne 27. září 2012.
Rada SHO nakonec pověřila zastupováním SHO v Občanském
sdružení svaté Barbory Bc. M. Němcovou, která na tomto postu nahradí
předsedu ZO Dolu Karviná
Z. Strončka. Příští zasedání Rady
SHO se uskuteční 21. září v Havířově.
redakce ZB
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Předseda Rostislav Palička, Důl Paskov - na snímku vlevo a předseda Pavel Hliněný, Důl Darkov - závod 3 na jednání Rady SHO...

Hornické slavnosti proběhnou již v sobotu 1. září...

Nejen pro horníky je připraven bohatý program
V hudební části programu si své
favority jistě najdou všechny generace. Na třech scénách se vystřídá
17 zpěváků či kapel v čele s Richardem Müller a Tomášem Klusem, který je podle ankety na webu hornickeslavnosti.cz nejočekávanější
hvězdou festivalu. Karvinské publikum se jistě těší také na Buty, jež nedávno vydaly nové album Duperele,
nebo na mladíky z nedalekého hutnického Třince, kapelu Charlie
Straight. Teenagery asi nejvíce potěší účast tria z Hlasu ČeskoSlovenska – porotců Dary Rolins s Rytmusem a karvinského zástupce v soutěži, devatenáctiletého Martina Hrabala. Dříve narození diváci si určitě
nenechají ujít Mistřiňanku nebo karvinskou hornickou dechovku Malá
černá hudba.
Bonbonkem na závěr programu
bude koncert britské metalové kape-

ly Guns 2 Roses, jednoho z nejuznávanějších revivalů slavných Guns N´
Roses. „Podle britských hudebních
kritiků se atmosféra jejich koncertů
blíží legendárním Růžím, takže se
máme na co těšit,“ řekl mluvčí OKD
Vladislav Sobol
Po loňském mimořádném úspěchu chystají pořadatelé také druhý
ročník Karnevalového průvodu Nadace OKD, do kterého se letos mohou kromě neziskových organizací
zapojit také rodiny nebo neformální
skupiny přátel, stačí si připravit originální masku. „Už loni byl průvod největší akcí svého druhu v celé republice, tak to letos zkusíme zopakovat
a ještě překonat. Na vše bude dohlížet sedmimetrový anděl, největší pohyblivá loutka v Česku,“ upřesnil ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.
Chybět nebude jako tradičně
atraktivní program pro děti, letos v

cirkusovém duchu. Pod vedením artistů z Cirkusu trochu jinak se kluci a
holky mohou naučit chodit po laně,
žonglovat nebo jezdit na jednokolce.
Jejich rodiče si zatím mohou prohlédnout stánky, ve kterých se představí chráněné dílny a další organizace podpořené Nadací OKD.
Horníci si při akci vzpomenou také na své kolegy, kteří při výkonu hornického povolání zahynuli. Nejdříve
na bohoslužbě v kostele sv. Marka a
poté veřejnou sbírkou ve prospěch
Občanského sdružení svatá Barbora, které se díky podpoře OKD o tyto
děti stará. „Stačí upéct a přinést
buchtu, o všechno ostatní už se postarají dobrovolníci,“ řekl Sobol s
tím, že do charitativní akce se mohou zapojit všichni návštěvníci slavnostní buď upečením nebo zakoupením sladkého pamlsku.
Zdroj: Tisková zpráva OKD

Leží moucha na zádech a klepe nožičkama. Letí
kolem druhá a ptá se? “Aerobic?”
“Ne, biolit!”

Den horníků se blíží...
Česká i slovenská hudební esa, překvapení z Británie, cirkusový program pro děti, havířské tradice, obří hornické stroje a jako bonus pokus o největší karnevalový průvod v Česku.
K tomu atraktivní expozice báňských záchranářů a charitativní prodej buchet pro hornické sirotky. To všechno a ještě mnohem více slibuje letošní program Hornických slavností OKD,
které firma připravila pro své zaměstnance i všechny přátele
hornictví na 1. září 2012 v Karviné.

PROGRAM Hornických slavností v Karviné 1.9.2012
Hlavní scéna
13:00 – 14:15
Tomáš Klus
14:40 – 15:25
Buty
15:50 – 16:35
Škwor
17:00 – 17:45
Dara Rolins & Rytmus
18:10 – 18:55
Věra Špinarová
19:30 – 20:15
Richard Müller
20:40 – 21:35
Guns 2 Roses
Letní kino
13:00 – 13:50
Mistřiňanka
14:15 – 15:05
Světlana Nálepková
15:30 – 16:15
Charlie Straight
16:35 – 17:15
Miro Žbirka
17:40 – 18:20
Tublatanka
18:45 – 19:40
Cigánski diabli
20:00 – 20:55
Doga + Martina Pártlová
Scéna Nadace OKD (náměstí)
14:00 – 15:00
Malá černá hudba
17:00 – 18:00
V.O.S.A. Theatre – nevídaná
akrobacie
18:00 – 18:20
Martin Hrabal
Doprovodné programy
1.9. 12:00 Hornická bohoslužba (kostel sv. Marka)
6.9. 15:30 Pietní akt – uctění památky horníků
(Univerzitní náměstí)
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Třinecká skupina Charlie Straight bude jedním z vystupujících účastníků...

Čtyři měsíce se počet nezaměstnaných snižoval a nyní…

Nezaměstnanost se začala zvyšovat
Po nepřetržitém čtyřměsíčním poklesu nezaměstnanosti
v Moravskoslezském kraji došlo během července 2012 ke zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání na celkových 73 675. Míra
nezaměstnanosti vzrostla o 0,2 procentního bodu.
K 31. červenci 2012 vzrostl v porovnání s předchozím měsícem o
366 na 4 534 počet volných pracovních míst v registrech kontaktních
pracovišť ÚP ČR v našem kraji. Nejpočetněji pracovních míst přibylo v
karvinském (+172 míst), v ostravském (+137) a ve frýdeckomísteckém (+133) okrese. V porovnání se
stejným měsícem minulého roku to
bylo o 643 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v
MSK tak připadalo 16,2 uchazečů o
zaměstnání. Nejvíce uchazečů na
jedno místo připadalo, jako obvykle,
v okrese Bruntál (42,2), nejméně v
ostravském okrese (10,9).
Frýdek-Místek: svářeči, horníci,
obsluha vysokozdvižných vozíků a

skladníci, pracovníci poštovního provozu /doručovatelé letáků/, zprostředkovatelé služeb /obchodní referenti/, číšníci/servírky, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, zámečníci, uklízeči;
Karviná: svářeči, řezači plamenem a páječi, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách, kuchaři
/kromě šéfkuchařů/, pomocní kuchaři, nástrojaři a příbuzní pracovníci, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, všeobecní
administrativní pracovníci, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, pomocní pracovníci ve výrobě;
Ostrava: finanční a investiční poradci, obchodní zástupci, uklízeči veřejných prostranství a čističi kanali-

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech
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zací, prodavači v prodejnách, řídící
pracovníci v oblasti správy podniku,
administrativních a podpůrných činností, programátoři počítačových
aplikací, elektrotechnici a technici
energetici, seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě dřevoobráběcích/, kuchaři /kromě šéfkuchařů/,
pomocní kuchaři, svářeči, řezači plamenem a páječi.
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila v červenci prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti
vytvoření 224 pracovních míst, nejvíce společensky účelných pracovních míst (+116) a míst v rámci veřejně prospěšných prací (+84). Od počátku roku tak bylo finančně podpořeno 1 580 pracovních příležitostí.
Do rekvalifikací bylo v průběhu července zařazeno 117 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od počátku letošního roku jich pak bylo 2 165.
Vzhledem k nárůstu registrované
nezaměstnanosti v MSK nabízí ÚP
obtížně umístitelným uchazečům o
zaměstnání možnost získat zvýšený
finanční příspěvek na zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti, a
to v závislosti na pořizovacích uznatelných nákladech až do výše 100 tisíc Kč.
Stejným způsobem budou podporována nově zřizovaná místa u zaměstnavatelů, tj. příspěvkem na zřízení chráněného pracovního místa
pro osoby se zdravotním postižením
nebo společensky účelného pracovního místa.
Z materiálů poskytnutých ÚP Ostrava.
redakce ZB

Víte co je Evropská asociace černého a hnědého uhlí (EURACOAL)?

Delegáti zasedání EURACOAL: Bez uhlí to nepůjde
Společnost Czech Coal, člen Evropské asociace uhelného
průmyslu EURACOAL, byla před prázdninami hostitelem zasedání jejího výboru pro životní prostředí. Návštěvu České republiky zahájili členové EURACOAL setkáním se zástupci české energetiky a uhelného průmyslu.
Navštívili rovněž těžební lokalitu
ČSA Litvínovské uhelné a následně i
výstavbu nového hnědouhelného
zdroje v Ledvicích.
Jednání výboru v Praze se kromě
domácích delegátů zúčastnili zástupci Německa, Polska, Řecka, Velké Británie, Francie a Bulharska.
Hlavním tématem setkání výboru
se zástupci české energetiky byl podíl a úloha uhlí v energetickém mixu,
tedy téma aktuální nejen v Česku,
ale i v Evropě. Účastníci setkání získali také informace o připravované
surovinové a energetické politice
ČR.
Zástupci českých uhelných společností posluchače seznámili s aktuálním děním v českém uhelném průmyslu i se svými aktivitami v zájmu
co nejefektivnějšího využití uhlí v budoucnosti.
Evropský přístup k uhlí představil
generální tajemník EURACOAL Brian Ricketts, informace o současném
dění a perspektivách energetiky v
členských zemích EURACOAL přiblížili jeho zástupci.
Delegáti pražského zasedání výboru pro životní prostředí
EURACOAL během svého jednání
mimo jiné konstatovali, že nejlepším
řešením pro zajištění bezpečného
zásobování energií je vyvážený
energetický mix, ve kterém mají
všechny zdroje energie svou úlohu.
Efektivní a ekologická těžba a užití
domácích zdrojů energie je podle
nich optimální cestou pro nezvyšování dovozní závislosti a také cen

elektřiny. Nezbytným předpokladem
pokroku a udržitelného rozvoje je
podle účastníků pražského zasedání také podpora výzkumu a vývoje
nových technologií a inovací.
Z jednání výboru Evropské asociace uhelného průmyslu
EURACOAL tak mimo jiné vyplynulo
doporučení, aby při aktualizaci Státní energetické koncepce bylo k uhlí
přistupováno jako k nejvýznamnějšímu domácímu zdroji energie v České republice s podstatným ekologickým i technickým potenciálem. Zdůrazněna při tom byla zodpovědnost
z hlediska prosperity země, regionů i
obyvatel.
Česká republika je v
EURACOALU zastoupena prostřednictvím Zaměstnavatelského svazu
důlního a naftového průmyslu.
Kdo je Evropská asociace černého a hnědého uhlí (EURACOAL)?
Historie této organizace sahá až
do roku 1953, kdy byla založena Asociace producentů uhlí západní Evropy. Rozšířením asociace o producenty hnědého uhlí postupně přibývalo členských organizací a současně vzrůstal její význam v celoevropském měřítku. Od roku 2002 asociace užívá název EURACOAL.
V současné době EURACOAL
sdružuje 33 členů z 19 zemí (Belgie,
Bosna-Herzegovina, Bulharsko,
Česká republika, Finsko, Francie,
Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie). Čle-

ny EURACOAL jsou producenti,
zpracovatelé a uživatelé uhlí, výzkumné ústavy a university.
Česká republika je v EURACOAL
zastoupená prostřednictvím ZSDNP. Z jeho členů působí v asociaci zástupci Severočeských dolů a.s.,
Czech Coal Group, Sokolovské uhelné a.s., OKD, a.s. a Výzkumného
ústavu pro hnědé uhlí Most a.s. Činnost asociace je řízena Výkonným
výborem, který koordinuje a řídí čtyři
výbory.
red

Penzijní fondy v roce 2011
- jen čtyři překonaly inflaci
Všechny penzijní fondy již ohlásily výši zhodnocení, kterého dosáhly
v loňském roce. Jeho průměrná výše činila 1,7 procenta. Inflace byla
1,9 procenta, takže reálné zhodnocení je v průměru záporné. Pouze
čtyři penzijní fondy dokázaly inflaci
překonat.
Nejvíc zhodnotil prostředky
účastníků penzijní fond Allianz, který
dlouhodobě připisuje nejvyšší zhodnocení. Naopak nejméně se v loňském roce dařilo penzijnímu fondu
Generali, který klientům vydělal pouhé 0,3 procenta.
Výnos není všechno: je váš
fond silný v kramflecích?
Rozdíly mezi fondy se nesnižují, a
proto neplatí, že nezáleží na tom, u
koho si penzijní připojištění sjednáme. Vyplatí se proto penzijní fondy
před uzavřením nové smlouvy důsledně porovnávat. Přecházet mezi
fondy už není legislativou dovoleno.
Zdroj: penize.cz

Mikroklima v OKD a realita
dodržování vládního nařízení
Nám, po desetiletí známý systém práce v mikroklimatu s maximální délkou pracovní doby 6, 5 či 4 hodinovou a potom odchod z pracoviště, se před osmi lety radikálně změnil.
Tam, kde jsou na pracovištích nepříznivé mikroklimatické podmínky,
je dnes vládním nařízením stanoven
systém střídání výkonu práce s 30
minutovými přestávkami. V době přestávek musí pak pracovníci odpočívat v prostředí s příznivějšími mikroklimatickými podmínkami.
Současná situace v revíru při stávajících mikroklimatických podmínkách v podzemí znamená, že přechod na nové mikroklima nebyl na
dolech OKD po roce 2004 zvládnut a
není ani dosud řešen přes ujišťování
vedení OKD o bezproblémovém zavedení tohoto mikroklimatického systému do důlních podmínek. Jelikož
se mikroklimatické podmínky přes realizaci různých technických opatření
zhoršovaly, odbory OKD opět provedly v tomto roce kontrolu vybraných pracovišť s mikroklimatickými
přestávkami. Na přelomu května a
června 2012 z 15 kontrolovaných
pracovišť byly zjištěny u 11 z nich nedostatky v držení přestávek – Důl
Paskov, pracoviště 0805656,
0635348/3, 0805251, 0595357/1,
Důl Darkov, pracoviště 37942.4,
40312, Důl Karviná, pracoviště
14018, ve 4 případech dokonce pracovníci o bezpečnostních přestávkách ani nevěděli – Důl Paskov, pracoviště 0805252/1, Důl Karviná, pracoviště 14000A, 11434, 11470B. Při
další kontrole na přelomu července
a srpna pak na 9 pracovištích bylo
zjištěno nedodržování přestávek v 6
případech – Důl Paskov, pracoviště
0805256, 0805252/6, 0804251, Důl
Karviná 163902, ve 2 případech zaměstnanci o přestávkách ani nebyli
informováni – Důl Karviná 63905,
61101. Obdobná situace je i na Dole
ČSM. Bylo zjištěno, že v řadě případů bezpečnostní mikroklimatické

přestávky nejsou dodržovány, výkon
práce je tak prodloužen o dobu přestávek, pracovníci o přestávkách
mnohdy vůbec neví, někdy je režim
práce a odpočinku stanoven na pracovišti se značným zpožděním.
Technické režimy pro pracoviště
jsou mnohdy stanoveny tak, že
nejsou sníženy o dobu přestávek a
není stanoven dostatečný počet zaměstnanců na pracovišti pro splnění
pracovního úkolu. Pracovníci jsou
pak nepřímo nuceni pracovat i po dobu přestávek.
Naposledy byla otázka mikroklimatu opět odbory připomenuta na
bezpečnostním mítinku u generálního ředitele OKD 7.8.2012. V diskusi,
již se zúčastnili i někteří předáci a
technici dolů OKD, zazněly z jejich
řad připomínky především právě k
velmi obtížným mikroklimatickým
podmínkám na pracovištích. Proto
provozní ředitel rozhodl o utvoření
pracovní komise k této problematice
za účasti odborníků z OKD i zástupců odborářů. Snahou zástupců odborů bude provést úpravy technických
režimů pro pracoviště ve zhoršených mikroklimatických podmínkách, jež budou brát v úvahu povinnost dodržování přestávek. Dále doplnit stavy pracovníků na pracovišti
tak, aby pracovní úkoly mohly být plněny s dodržením přestávkového
systému a pracovníci pro splnění
úkolů nebyli nuceni tento systém obcházet.
Přestože je letos velmi teplé léto s
extrémními teplotami, zaměstnavatel nereagoval a nepřišel s organizačními opatřeními, která by vedla
ke zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců při práci v mikroklimatu. Proto usilujeme o nápravu tohoto
stavu. Zdroj: zpráva SIBP
red

Stávkující horníky v JAR postříleli
Smrtí nejméně 36 lidí a zraněním dalších 80 skončily před týdnem střety
mezi policií a stávkujícími horníky z dolu Marikana v Jihoafrické republice.
Uvedla to stanice BBC s odkazem na jihoafrickou vládu. Oběti potvrdil v rozhlase ministr policie Nathi Mthethwa. „Spousta lidí byla zraněna a jejich počet stoupá,“ dodal. "Policisté byli napadeni podlým způsobem. Bránili své životy," hájil postup strážců zákona jejich mluvčí Dennis Adriao. Jedná se o jeden z nejkrvavějších incidentů tohoto druhu od konce apartheidu v polovině
90. let. Násilnosti v souvislosti se stávkou v platinovém dole si už před čtvrtkem vyžádaly deset lidských životů. Stávka trvá už týden. Horníci se hlasitě
domáhají zvýšení platů. Tisíce jich žádají měsíčně víc než tisíc dolarů (přes
20 tisíc korun) navíc, uvedla policie. Vzrušenou atmosféru umocnily ještě
spory mezi dvěma konkurenčními odborovými organizacemi. Důl Marikana
se nachází asi 100 kilometrů severozápadně od Johannesburgu a provozuje
ho firma Lonmin, která je největším producentem platiny na světě. Společnost kvůli událostem v Marikaně pozastavila těžbu v celé JAR. Její akcie se
mezitím propadají a firma oznámila, že se její těžba propadla už o 15 000 uncí platiny a zřejmě se nepodaří naplnit plány pro letošní rok. Zdroj: Novinky
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Stávkující horníci...

FOTO: Siphiwe Sibeko, Reuters

Oslavovali výročí tělovýchovné činnosti i kopané…

Sportovci v Horní Suché měli svůj den
Obec Horní Suchá ve spolupráci s TJ DEPOS /dříve Důl František/ uspořádala 4. srpna 2012 oslavy 100 let činnosti tělovýchovy a sportu a 80 let kopané v obci.
Slavnostní schůze se konala v nové budově u hřiště, kde je k dispozici
byt správce, sedm šaten včetně sociálního zařízení, zdravotní místnost,
šatna trenérů, kuchyň, sklad materiálu, sociální zařízení pro, ženy, muže i zdravotně postižené. Nová je i
kotelna, ve které se přešlo z tuhých
paliv na ekologické palivo. V prvním

patře budovy je sál s pódiem, klubovna, sklad s archivem a sociální
zařízení.
Za předsednickým stolem kromě
dalších vzácných hostů zasedli starosta Ing.J.Lipner, který v krátkém vystoupení pozdravil všechny přítomné, a místostarosta obce J.Žerdík.
Hodnotící zprávu přednesl před-
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Rekonstruovaná budova tělovýchovné jednoty DEPOS v Horní Suché...

Seniorské „Sláva, nazdar výletu…“
Bylo to jako ve známém českém filmu s Josefem Bekem a Jarkou Panýrkovou
„Florenc 13,30“, prostě, pohodička všech cestujících, členů klubu důchodců bývalého
Dolu Dukla v Havířově, s tím rozdílem, že nám náš již osvědčený pan řidič Franta Bartek z dopravní společnosti SB Trans cestou nezpíval a my nejeli do K. Varů, ale zájezdem do nedalekých Nošovic. Tam nás čekaly dvě prohlídky.
První zastávka byla ve fabrice, produkující ročně 300 000 hezkých moderních automobilů některých značek Hyundai. Hned v úvodu jsme si ve vstupní hale mohli každý z
nás vyzkoušet pohodlí těchto aut, a byli jsme mimo jiného informováni, proč se zejména v reklamě říká těmto automobilům ne „Hyundai“, ale správnou korejštinou
„Hyundé“. Vzhledem k bezpečnosti jsme všichni byli vybaveni vestami a sluchátky,
abychom slyšeli podrobný výklad našeho mladého průvodce z PR oddělení této firmy,
neboť naše prohlídka byla za plného výrobního procesu. Osobně jsem mohl potvrdit
slova našeho průvodce o mnoha filiálkách Hyundaje ve světě, neboť i náš HyundaiAtos byl vyroben v Indii. Nejeden z nás po prohlídce vše zhodnotil jako koncert symbiózy lidského umu s moderní technikou, ať již to bylo v lisovně, svařovně či na montážní
lince apod.
Pak se naše cesta ubírala k odtud nedalekému nošovickému výrobci známého zlatavého moku, Pivovaru Radegast. Nás, Karviňáky, spojuje s tímto pivovarem, zejména s jeho značkou fakt, že jeho prvním sládkem byl pan Jaromír Franzl, bývalý sládek a
do roku 1953 i ředitel někdejšího Pivovaru Karviná, jemuž je nyní už přes 90 let. I tam
jsme sledovali práci nošovických sládků, viděli jsme cylindrokonické tanky, varnu, moderní stáčírnu včetně plnění piva do lahví. Všude nás však, právě vzhledem ke vlastní
bezpečnosti nedostali, a tak nám mnohé přiblížily nově instalované panely a velkoplošné obrazovky. Průvodcem nošovického pivovaru jsme byli vyvezeni do degustační věže, kde nám nabídli ochutnávku Radegastu-Prémium či nealkoholického Birelu.
Tam instalovaným dalekohledem jsme si prohlédli mnohým známé beskydské panoráma třeba s Lysou horou atd.
Do Havířova jsme se vraceli poté, co nás autobus ještě vyvezl po výborném obědě
v restauraci na chatě Kohutka ve Vyšní Lhotě, na vrchol známé poutní hory Prašivá,
kde jsme si tamní dřevěný kostelík sv. Antonína z r. 1640 sice neprohlédli zvnitřku, ale
hezkou podívanou nám připravili nějací mladí paraglajdisté, napřed startujíce a pak
plachtíc nad úpatím Prašivé.
Výbor tohoto dukelského klubu důchodců v čele s předsedou KD a členem vedení
Klubu hornických důchodců OKD Tondou Čejkou a kulturní referentkou KD paní Hildou Klimšovou pro velký zájem vypravuje podobné zájezdy převážně, pro velký zájem
nadvakrát. My byli účastníky toho do těch míst zájezdu druhého. Nemohu, abych, přesto, že jsem byl dukelákem oproti jiným jen krátce, nezavzpomínal i coby bývalý Sušan,s úctou a nostalgií nezavzpomínal na mnoho, mnoho i na tomto velmi zdařilém zájezdě pří-tomných známých a přátel. Tak zase někdy, někde na viděnou, přátelé. Třeba už na vaší zářijové slavnostní schůzi v bludovické „pézetce“ ke Dni horníků.
Text a foto: Slávek Břoza
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Účastníci zájezdu na společném snímku...

seda TJ DEPOS I.Marini. V roce
2009 odstoupil dosavadní výbor TJ
František a na valné hromadě byl
zvolen nový Výkonný výbor, který pokračuje ve správě a zvelebování stávajícího majetku jednoty. Oslovuje
firmy, které mají vztah ke sportu v
Horní Suché a chtějí se podílet na jeho rozvoji. Mezi nejlepší sponzory a
přispěvatele patří firmy VAPES CE,
JUBAR, Staspo, NES. Kromě spolupráce s Obecním úřadem v Horní Suché se Výkonný výbor dohodl na
dlouhodobější spolupráci s firmou
DEPOS, a.s. Proto došlo v listopadu
2010 k přejmenování TJ Dolu František na TJ DEPOS Horní Suchá. V té
době provozovaly svou činnost oddíly kopané, tenisu a ASPV /Asociace
sportu pro všechny/. Postupně své
aktivity ukončily oddíly odbíjené, nohejbalu a UNO MIX.
V další části slavnostní schůze následovalo ocenění zasloužilých funkcionářů. Odpoledne se na hřišti představila domácí „stará garda“ v zápase s polskou Silesií Lubonia. Hosté
byli lepší a zaslouženě zvítězili v poměru 6:1.
Oslavy pak pokračovaly dalšími
fotbalovými zápasy v rámci turnaje,
volnou zábavou a tancem.
-jnOznamujeme smutnou zprávu,
že dne 25. 6. 2012 náhle zemřel
dlouholetý pracovník Dolu
Doubrava František Randýsek
ve věku 63 let.
Franto,
budeš
n á m
m o c
scházet!
k a m arádi

Vyšel nový „Záchranář“
Na začátku prázdnin vyšlo další číslo
čtvrtletníku Záchranář, který je určen báňským záchranářům a vedoucím technikům důlních závodů.
Úvodní stránka časopisu je věnována
mezinárodnímu součinnostnímu cvičení
báňských záchranářů ERZBERG 2012,
které proběhlo v Rakousku a jeho průběh
popsal Bc.J.Provázek. Další stránky připomněli letošní úmrtí významných odborníků z oblasti hornictví a záchranářství – profesora Ing.J.Bilana a J.Sulovského.
Napínavý příběh závalu na rudném dole Cabeza de Negro v Peru je obsahem
článku profesora J.Láta a V.Smičky. V
podzemí bylo zavaleno 9 horníků, které
se po 6 dnech záchranných prací podařilo uvolnit. Zával ve štole a obnovu důlního díla bývalého dolu Nejedlý ve Rtyni v
Podkrkonoší přiblížil ve své zprávě
P.Stolina. O zasedání Štábu báňské záchranné služby informuje ve své stati
V.Smička, školení a výcviku četařů lezců
se věnuje J.Španihel.
O historii báňského záchranného sboru v oblasti Hamru na Jezeře (část třetí)
informují K.Barták a O.Hejnic. O tom, že
záchranáři z OKD se zúčastnili vytrvalostního běhu v Porúří napsal článek
V.Smička. Stejný autor rovněž přispěl dalšími dvěma obsáhlými statěmi o spolupráci s polskou BZS a o výměně informací s německými záchranáři. Nový Resuscitátor HBZS Ostrava je tématem technického článku Bc.J.Provázka. Analýze
bezpečnosti a hodnocení rizika v uhelných dolech v Rusku se věnují ve svém
článku profesor J.Lát a Ing.P.Zapletal z
VŠB – TU Ostrava. Obdobně informuje
profesor Lát v závěru časopisu o stavu
bezpečnosti v polských uhelných dolech.
Zdroj: Záchranář

Na životickou tragédii nelze zapomenout
Statutární město Havířov ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu,
Kongresem Poláků a Muzeem Těšínska uspořádalo v sobotu 11. srpna 2012 pietní
shromáždění k 68. výročí popravy 36 občanů Životic a okolních obcí hitlerovskými okupanty. Odvetná akce nacistů v roce 1944 byla reakcí na přestřelku mezi partyzány a
gestapem 4. srpna v životické hospodě. Nacisté obec 6. srpna ráno obklíčili a zastřelili
všechny muže, kteří neprokázali německou státní příslušnost. Dohromady zemřelo 36
lidí – 28 Poláků a 8 Čechů.
Na začátku pietní akce zazněly hymny České a Polské republiky a s krátkými projevy vystoupili primátor Havířova Ing. Zdeněk Osmanczyk a generální konzulka Polské
republiky v Ostravě Anna Olszewska. Poté navázali motlitbou a rozjímáním zástupci
katolické a evangelické církve Marcel Krajzl a Vladislav Volný. Moderátorka Jolanta
Balon přečetla jména všech obětí nacistické zvůle. Účastníci pietního aktu, mezi kterými byli vojenští veteráni, protifašističtí bojovníci, představitelé okolních měst a obcí i delegace z Polska, položili k Památníku životické tragédie věnce a kytice květů. Čestnou
stráž stáli vojáci Krajského vojenského velitelství a místní skauti. Při této příležitosti se
představil ženský pěvecký sbor Canticorum.
Akcí si tak občané i přítomní hosté připomněli nesmyslnost násilí a válek na celém
světě.
-jn-
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Primátor Havířova Ing.Z.Osmanczyk u Památníku životické tragédie...

Senioři nepřestávají sportovat
V karvinském Městském klubu seniorů (MKS) platí krátkodobě letní režim,
což znamená, že se scházívají odpoledne třeba k partičce šachů, karet či kulečníku denně mimo pondělků a pátků. Nezapomněli však na své tradiční
každoroční sportovní hry. Nešlo o kdovíjaké výkony nebo oceňování, ti šikovnější se v půli měsíce chopili v zahradě svého domečku, sídla jejich MKS
koule u ruských kuželek, vzduchovky při střelbě na terč či se do elektronického terče strefovali šipkami.
Až ve dvou disciplínách – střelbě ze vzduchovky na terč a v kuželkách se
nejlépe vedlo kolegyni Janě Jerouškové, která nastřílela 23 bodů. Druhá byla naše Maruška Smištíková (20 b.) a na 3. místě Míla Vojtěchová (18 b.),
(Důl ČSM). Ve skolení co nejvíce kuželek se kromě první Jany dařilo druhé
Martě Dvorské před Veronikou Balonovou. V šipkách se z našich seniorek
nejlépe vedlo M. Botošové před Věrkou Štukovou a Aničkou Góreckou. Mezi
muži-seniory se ve střelbě ze vzduchovky dobře vedlo Ervínu Olešňanovi
(28 bodů), bývalým pracovníkem VOKD, před druhým Otou Termerem (25
b.) a Honzou Parayem (24 b.), oba kdysi pracovali na dole ČSM. Pod šibenicí
ruských kuželek se, jako vloni, nejlépe vedlo senioru Erichu Hromadovi (VOKD 24) před Rudou Góreckim (ČSM) a Bohouškem Szymalou. Nejpřesnější
trefu v šipkách měl skvělý kamarád Pavel Buchta před druhým Honzou Fedorkem, bývalým doubravákem a třetím Toníkem Michalcem někdejším řidičem z Dolu ČSA. Pro žíznivé tekla orosená „dvanáctka“, k zahnání žízně
však bylo i vínko, nechybělo nealko, či jiné občerstvení. Honza Fedorek kromě účasti v hrách nám stihl ugrilovat i chutné klobásky. Zkrátka, středeční odpoledne ve znamení sportovních hrátek se vydařilo i počasím. A někteří pojali tyto soutěže i jako trénink na sportovní hry, které pro své kluby seniorů organizuje koncem měsíce odbor sociálních věcí karvinského magistrátu.
(bř)

V čele představenstva NWR bude nový předseda
Společnost New World Resources Plc
(„NWR“ nebo „Společnost“), jeden z předních producentů černého uhlí a koksu ve
střední Evropě, s potěšením oznamuje
jmenování pana Garetha Pennyho (49)
výkonným předsedou představenstva
Společnosti. Gareth Penny se stane od
3. září 2012 členem představenstva jako
jeho zvolený předseda a od 1. října 2012
nahradí ve funkci výkonného předsedy
představenstva Mika Salamona, který z
této pozice odstoupí po pěti letech ve
funkci výkonného předsedy.
Jmenování pana Pennyho je výsledkem komplexního světového výběru Nominačním výborem, který tvoří Bessel
Kok, Barry Rourke a Mike Salamon. Jednoznačné doporučení Nominačního výboru podpořili všichni členové představenstva Společnosti.
V souladu s rolí výkonného předsedy
představenstva bude pan Penny řídit
Skupinu v rámci holdingové struktury
NWR a bude nést odpovědnost za celko-

vý růst, rozvoj a výkonnost Společnosti a
také za řízení a naplňování strategie Společnosti prostřednictvím manažerských
týmů na provozní úrovni. Pan Penny bude navíc ve spolupráci s finančním ředitelem NWR zapojen do finančních záležitostí Skupiny.
Mike Salamon, předseda představenstva NWR, uvedl: „Je mi velkým potěšením přivítat Garetha ve společnosti New
World Resources. Během své více než
pětadvacetileté kariéry získal Gareth rozsáhlé zkušenosti s mnoha aspekty těžby
ve společnostech Anglo American, De
Beers a AMG, v nichž pracoval na provozních pozicích v průzkumu, otvírkách
a rozšiřování zdrojů. Ve funkci generálního ředitele společnosti De Beers, kterou
zastával od roku 2006 do roku 2010, Gareth zřetelně prokázal svou schopnost vytvářet hodnotu pro akcionáře, a to jak díky svému strategickému rozhledu, tak díky schopnosti řízení změn.“
Zdroj: www.newworldresources.eu

Aktuální témata pro tuto dobu...

Co je “švarcsystém” a doklady prokazující pracovněprávní vztah?
Společně s rozsáhlou novelou zákoníku práce byl od
1.1.2012 novelizován i zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který zavedl novou definici nelegální práce, do níž byl zahrnut i výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, tedy tzv. „švarcsystém“ čili najímání osob samostatně výdělečně činných (dále též „OSVČ“) na pozice, ve kterých by mohli (a dle zákona i měli) pracovat lidé v zaměstnaneckém poměru.

Dacia Lodgy v Ženevě 2012
Rumunský kolos přitahuje velkou pozornost. Přesně jak to mají modely Dacia při své premiéře ve zvyku.
Dacia Lodgy /snímky nahoře a dole/ původně debutovala jako závodní
speciál pro Tropheé Andros. Sériový model nemá tak agresivní proporce karoserie a hlavně vůbec žádné sportovní ambice. Chce jen nabídnout co nejvíc prostoru a za co nejnižší cenu.
Obal tomu napovídá. Dacia předvádí férovou hru – nijak neskrývá, že Lodgy je laciným autem. Obestavěný prostor zpracovává co nejúčelněji. Výsledkem je efektivní využití poměrně střídmé vnitřní šířky (141 cm), ale také přehršel prostoru nad sedákem, konkrétně vpředu 108 cm.
Palubní deska dostala laciné materiály, ale také velmi zdařilý design. Nechybí přehlednost ani několik zajímavých tvarů a křivek, za které by se nemusely stydět i mnohem hodnotnější vozy. Naopak z provedení výplní dveří je
jasně cítit nutnost šetřit všude, kde to jen lze a není to moc na očích.
Vpředu je místa přebytek, vzadu je to už slabší. Na vině jsou napevno ukotvená zadní sedadla, která neumožňují plně využít královský 2,8metrový rozvor. Vysoko umístěná přední sedadla ale zadním pasažérům dovolí natáhnout si nohy pořádně před sebe a tento prostorový přešlap kompenzovat.
Zavazadlový prostor má velmi štědré proporce. Délka 119 cm, šířka téměř
neuvěřitelných 112 cm a výška pod roletou 60,5 cm těžko hledají konkurenci.
Sympatická je i nakládací hrana 60 cm nad zemí. Částečně odhalené plechy
z vnitřní strany pátých dveří u auta této cenové kategorie nikoho nepřekvapí.
Nejdiskutabilnější částí celého auta je nakonec zevnějšek. Lodgy jako by
svým vzezřením říkal, že není z našeho (vyspělého evropského) světa. Duster a Sandero nejsou krasavci, nelze jim ale upřít styl a koncepční přístup k
designu. Tvary Dacie Lodgy jsou naproti tomu neurčité, z velké části bez výraznějšího nápadu, v některých pasážích násilně vylepšované detaily jako je
tvar zadních světel nebo prolisy na blatnících.
V Německu budou ceny nové Dacie Logan začínat na částce 9990 €, což v
přepočtu činí asi 248 000 Kč. Zdroj: auto.cz

Uhlí je málo, Česko
omezí vývoz elektřiny
Uhlí se stává příliš vzácnou surovinou na to, aby se
z něj vyráběla elektřina na
vývoz.
Ministr průmyslu Martin Kuba nejenom předpokládá, že export přirozeně poklesne, ale zároveň přichází s návrhem,
jak pro vývoz elektřiny v příštích letech
nastavit méně výhodné ekonomické podmínky. „To by bylo aktuální v případě, že
by chybělo uhlí pro české teplárenství,“
řekl Kuba.
Vláda se podle všeho v chystané energetické koncepci přihlásí k zachování tuzemského systému centrálního zásobování teplem. Otázkou zůstává, zda budou mít teplárny dostatek uhlí. Podle Kuby není možné vyloučit, že v letech 2014
– 2016 budou chybět ročně dva miliony
tun. Pak by bylo nutné právě omezit export.
Ministerstvo proto mimo jiné zvažuje
nové opatření, podle kterého by se vý-

robci elektřiny podíleli na nákladech za
přenos elektřiny, které dnes hradí koncoví zákazníci. Export elektřiny by se tak
stal méně ekonomicky výhodným.
Martin Kuba na druhé straně upozorňuje, že není proti exportu elektřiny jako
takovému, záleží ovšem na domácích potřebách. Ministerstvo průmyslu také chystá zavedení zvláštních poplatků pro tuzemské elektrárny a teplárny, které nedosáhnou při spalování uhlí dostatečné
energetické účinnosti.
Česko loni dosáhlo v exportu elektřiny
historického rekordu, takzvaný čistý vývoz (rozdíl mezi exportem a importem)
překročil hranici 17 terawatthodin.
Velký podíl na tomto rekordu mělo
podle všeho uzavření části jaderných
elektráren v Německu. Podle dostupných údajů nemuselo jít ani tak o přímý
český vývoz do Německa, ale o to, že český export elektřiny do dalších zemí nahrazoval dřívější německý vývoz.
Zdroj: (E15)

Ruku v ruce s novou definicí došlo i ke
zpřísnění sankcí, které za nelegální práci
mohou ukládat oblastní inspektoráty práce – minimálně 250 tis. Kč a maximálně
10 mil. Kč za umožnění výkonu nelegální
práce pro „zaměstnavatele“ a až 100 tis.
Kč za výkon nelegální práce pro
„zaměstnance na živnosťák“.
„Švarcsystém“ (nazývaný tak po
svém „objeviteli“ podnikateli Miroslavu
Švarcovi, který jej v 90. letech minulého
století začal jako první systémově používat) je z pohledu pracovního práva nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou
smlouvou. Nelegální práci definuje zákon o zaměstnanosti jako výkon závislé
práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, resp. cizincem bez povolení (nebo v rozporu s povolením) k zaměstnání nebo k pobytu (v případech,
kdy je povolení příslušnými právními
předpisy vyžadováno). Pro posuzování,
zda je práce pro zaměstnavatele vykonávána v pracovněprávním vztahu, tedy zaměstnancem, nebo dodavatelsky, např.
na základě smlouvy o dílo, je podstatná
definice závislé práce, jak je uvedena v §
2 a 3 zákoníku práce.
Ve smyslu tohoto ustanovení je závislou prací práce vykonávaná:
- ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
- výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele,
- podle pokynů zaměstnavatele,
- jménem zaměstnavatele,
- za mzdu, plat nebo odměnu za práci
(při práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - nikoliv na

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Zajímá vás zinek?
Zinek je modrobílý lesklý kov, při vyšších teplotách velmi tažný. Na vzduchu
se pokrývá vrstvou oxidu. Za tepla se zinek přímo slučuje s halogeny a sírou. S
dusíkem nereaguje, ale s amoniakem tvoří nitridZn3N2. Zinek se dobře rozpouští
ve zředěných kyselinách a hydroxidech
alkalických kovů.
Tvoří celou řadu sloučenin, ve kterých
je znám pouze v oxidačním stupni +II.
Průměrný obsah niklu v zemské kůře
je 70 ppm.
Nejvyšší obsah zinku
(73,25 % Zn) má zinkit.
V roce 2011 se nejvíce zinkových rud
vytěžilo v Čině - 3,9 Mt čistého kovu, v Peru 1,4 Mt, Austrálii 1,4 Mt a v Indii 790 kt, z
evropských zemí má nejvyšší těžbu zinkových rud (350 kt) Irsko. Největší zásoby zinkových rud ve výši 56 Mt čistého kovu jsou v Austrálii. Celosvětová těžitelná
zásoba zinku je 250 Mt, celkový odhad
zásob všech nerostů zinku činí téměř 2
miliardy tun. Na území ČR je evidováno 8
ložisek s bilancovaným obsahem zinku,
celkové zásoby zinku v ČR činí 472 kt čistého kovu v rudě. Nejbohatší rudu (až
6 % Zn) skrývá naleziště Křižanovice, jedná se o ložisko Pb-Zn-Cu rud v barytu s
doposud nevyjasněnou genezí.
V lidském organismu má zinek důležitou úlohu jako součást velké řady enzymů. Dostatek zinku v potravinách je důležitý pro správnou činnost imunitního systému. Zinek podporuje hojení ran, tvorbu
řady hormonů, léčbu zánětů, chrání lidský organismus před nachlazením.
V dostatečném množství se zinek vyskytuje v potravinách bohatých na bílkoviny, zejména v hovězím, vepřovém a drůbežím mase, vejcích a mořských plodech. Zvýšený obsah zinku mají také fazole, sýry, ořechy, ale v těchto potravinách se zinek vyskytuje ve formě hůře přijatelné pro lidský organismus.
Doporučená denní dávka zinku je 15
mg. Nedostatek zinku ve stravě se obvykle dotuje užíváním minerálních přípravků obsahujícíh zinek a selen. Nadbytek zinku v organismu negativně ovlivňuje vstřebávání hořčíku ze stravy. red

základě smluv o dílo),
- v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době,
- na pracovišti zaměstnavatele, popř.
na jiném dohodnutém místě,
- na náklady zaměstnavatele a
- na odpovědnost zaměstnavatele.
Pro práci ve švarcsystému platí, že pokud OSVČ koná na základě smlouvy o dílo u objednatele práce při splnění uvedených podmínek závislé práce, bude se
jednat o práci ve švarcsystému. Zjednodušeně – pokud OSVČ pracuje osm hodin denně, v prostorách společnosti, na
jejím vybavení a s jejími prostředky, přičemž je i začleněna do organizační
struktury společnosti a dostává pokyny
od „nadřízeného“, půjde s velkou pravděpodobností o švarcsystém, byť je s
OSVČ uzavřena „dodavatelskoodběratelská“ smlouva.
Popularita švarcsystému, který je v našich končinách značně rozšířený, spočívá zejména v úsporách na daních a hlavně pak v odvodech na sociální a zdravotní pojištění, které jinak musí zaměstnavatel za své zaměstnance odvádět státu.
Co je však populární pro občany, není populární pro vládu potažmo pro stát, a proto byl na politickou objednávku Ministerstva práce a sociálních věcí švarcsystém
od nového roku oficiálně prohlášen za nelegální, což společně s mediálně propagovaným zvýšením počtu kontrol ze strany inspektorátů práce vyvolalo paniku a
obavy z postihu mezi celou řadou firem.
Oblastní inspektoráty při kontrole nebude zajímat, jak je ta která smlouva s
OSVČ nazvaná (mandátní, dodavatelská atd.), ale jaký je její faktický obsah, tj.
v jaké míře jsou ve vztahu společnost –
OSVČ naplněny výše uvedené znaky a
důsledky závislé práce a v jaké míře tedy
jde de facto o výkon závislé práce mimo
pracovněprávní vztah.
V zákonu o zaměstnanosti je uložena
povinnost právnické nebo fyzické osoby
mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního
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vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat. Inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální práci. Dodatečné
předložení těchto dokladů již tedy nemá
vliv na hodnocení nelegální práce. Pokyn
je od 1. dubna 2012 závazný pro všechny
inspektory a další osoby, které se na kontrolách podílejí.
Zaměstnavatel je povinen mít v místě
pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných
registrů. Jedná se o pracovní smlouvy,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy. Doklady
prokazující oprávněnost pobytu cizince
je zaměstnavatel povinen (podle § 102
odst. 3) uchovávat po celou dobu trvání
zaměstnání, a proto pro rychlejší a efektivnější průběh kontroly má povinnost mít
jejich kopie v místě pracoviště cizince.
Zaměstnavatel je při prováděné kontrole povinen vytvořit podmínky k výkonu
kontroly a poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora. Zaměstnavatel je tedy povinen předložit uvedené doklady (kopie pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na
území České republiky) na pracovišti,
kde se koná kontrola a v průběhu této
kontroly, a to v listinné podobě.
V případech, kdy má zaměstnavatel
více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha
jeho činnosti, je za splnění této povinnosti považováno předložení kopie pracovních smluv či dohod uložených v elektronické podobě (naskenované originální
smlouvy např. ve formátu pdf) na paměťových médiích, např. CD, DVD, flash discích aj. prostředcích výpočetní techniky s
možností vytisknutí pro potřeby doložení
výsledků kontroly.
Splněné povinnosti uložené zákonem
o zaměstnanosti některým z uvedených
způsobů vyhodnotí kontrolní pracovník –
inspektor při prováděné kontrole. Nepředložení dokumentů zaměstnavatelem přímo v průběhu kontroly na daném
pracovišti je inspektor povinen zaznamenat do protokolu o výsledcích kontroly jako výkon nelegální práce podle § 5. Pak
musí udělit pokutu, která nemůže být nižší než 250 000,-Kč.
Zdroj: materiály MPSV a BOZPinfo
Upravil: Ing.Vladimír Potomák

Roku 1803 vzdorovala Napoleonovi ...
(1.tajenka) - Anglie. Britské loďstvo bylo
silné a Napoleon proto ... (2.tajenka).
V hlavách různých podnikavců se rodily
plány, jak se dostat Anglii “na kobylku”:
obrovskými balony, podmořským tunelem
atd. Tehdy nabídl Napoleonovi své služby
i Američan Fulton s tím, že postaví
eskadru podmořských člunů.
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