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V Havířově i přes prázdninové období zasedala Rada SHO…

Hlavním tématem bylo kolektivní vyjednávání
Na pracovišti SHO v Havířově se 9. srpna sešla většina členů Rady SHO na své pravidelné poradě, aby řešila aktuální
problémy současnosti. A k těm bez pochyby patří kolektivní
vyjednávání, které stále nepřináší požadované výsledky.
Předseda SHO Ing.J.Pytlík přítomné seznámil s reakcí strany zaměstnavatele na náš poslední kompromisní návrh.Ten zaměstnavatel
hodnotí sice jako vstřícný, ale
„nekorespondující“ s připravovanou
koncepcí modelu nákladů, který strana zaměstnavatele připravuje a
chce o něm jednat v září. Rada na
podnět předsedy SHO pak schválila
i naši odpověď, kterou uvádíme na
první straně našeho časopisu.
Stručně lze konstatovat, že odbory
přistupují na volbu zprostředkovatele v osobě pana Mgr.R.Cuce, ale nesouhlasí s posunutím termínu jeho
vyjádření na tři měsíce.
Dalším důležitým bodem jednání
byla situace spojená s Dolem Paskov. Předseda ZO R.Palička stručně

informoval o jednání vedení VOJ,
OKD, odborů a ministra průmyslu
Ing.Ciencaly, který sdělil, že o budoucnosti dolu by se mělo rozhodovat z dlouhodobého hlediska. Předseda Palička kladně hodnotil výsledky petice na záchranu dolu. K tomuto tématu se vyjádřil i předseda SHO
Ing.J.Pytlík, který radě předložil i písemné „výzvy“ směrované na vládu,
představenstvo OKD i jeho vlastníky
/text uvádíme na jiném místě ZB/.
O stavu BOZP informovali SIBP
Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák. Konstatovali příznivý vývoj ukazatelů
úrazovosti a informovali o mimořádných událostech, ke kterým došlo za
uplynulý měsíc – samovznícení na
závodě ČSA, horský otřes na Lazech a otevřený oheň na Dole ČSM-

Sever. V závěru jednání vystoupil
předseda našeho odborového svazu Bc.J.Sábel, který se věnoval nejprve situaci a postojům odborů v současné politické situaci a zmínil přitom i přípravy Sjezdu ČMKOS, který
proběhne příští rok. S jeho konáním
se hovoří i o změnách statutu – počet uvolněných místopředsedů a
kdo vlastně bude novým kandidátem na předsedu konfederace, když
dosavadní předseda J.Zavadil uvažuje o politické kariéře.
Dále se zabýval stavem našeho
nemovitého majetku, který vyžaduje
údržbu. V této souvislosti mu Rada
SHO doporučila provést neprodleně
opravu balkonů v hotelu Fontána II v
Luhačovicích a dále usilovat o pronájem nebo prodej obou hotelů v našem vlastnictví.
Příští Rada SHO se uskuteční
13. září 2013.
redakce ZB

A nehlaste se, když nic nevíte!
Tady nejsme poslanecká sněmovna...
Dopis odborů adresovaný Ing.J.Ivánkové...
V Havířově dne 13. srpna 2013
Vážená paní ředitelko,
domníváme se, že náš poslední návrh kolektivní smlouvy a hlavně výše
mezd je na hranici, za kterou již zaměstnanci nechtějí jít. Když Vaše strana
navrhovala zrušení přídavku na dovolenou a přídavku na Vánoce, tak zaměstnanci absolutně nesouhlasili. Nesouhlasili ani s Vaším dalším návrhem
vazby na zisk společnosti.
Od počátku vyjednávání máme pocit, že záměrně zdržujete vyjednávání a
v zásadě se nechcete domluvit. Vždyť kolektivní vyjednávání trvá již téměř jeden rok. Vaše vyjádření, že náš návrh je sice vstřícný, nicméně nekoresponduje s Vámi připravovanou koncepcí modelu nákladů, který zajistí ekonomickou prosperitu společnosti OKD, a.s. i jejich zaměstnanců, znamená, že
chcete ještě více krátit mzdy a ostatní benefity. Poslední návrh jsme dávali v
polovině července a teprve 8. srpna jsme se dočkali odpovědi.
Je třeba si uvědomit, že náš poslední návrh může znamenat v porovnání s
rokem 2013 pokles mezd o 7 %. Když k tomu připočteme rok 2009, kdy ve
skutečnosti mzdy klesly o 13 % (při zisku OKD, a.s. 1,5 mld.), tak můžeme říci, že pokles mezd je již 20 %. Prosím uvědomte si, jaký je průměrný výdělek
horníků v dole. Již nyní neodpovídá jejich velmi těžké práci.
Je třeba hledat peníze tam, kde zmizely a také tam, kde jsou nadstandardně vysoké příjmy. Že to nemyslíte se zaměstnanci zcela vážně a jen je provokujete, dokazuje obrovské odstupné, které bylo vyplaceno několika vybraným pracovníkům. Dále se stačí podívat na volné pracovní místo pro řídícího
pracovníka v oblasti strategie a politiky organizací s nabídkou mzdy
250 000,- až 400 000,- Kč a s poznámkou, že toto volné místo je vhodné pro
cizince. Je to snad připravené místo pro dalšího „rádoby odborníka“ co spasí
OKD? Takových jsme už zde měli a dnes se potácíme v dluzích. I plošné snížení mezd o 10 % u zaměstnanců se smluvní mzdou dokazuje, že v žádném
případě nemyslíte na řadové zaměstnance s běžnými příjmy.
S navrhovaným prodloužením lhůty pro zprostředkovatele nesouhlasíme
a trváme na zákonem stanovené lhůtě. Žádáme, aby společný dopis zprostředkovateli byl odeslán ihned na začátku příštího týdne.
Za Sdružení hornických odborů:
Ing. Jaromír Pytlík, předseda

p
Snímek z jednání Rady SHO - zleva Bc. Jan Sábel, Jiří Parma a Ing. Jaromír Pytlík...

Odboráři z Darkova používají moderní prostředky
Po několika měsících fungování internetových stránek OS
PHGN Darkov (www.odborydarkov.cz) jsme položili předsedovi ZO Ing. L.Procházkovi několik otázek.
1. Kdy jste stránky založili a jakou návštěvnost vaše stránky mají?
Stránky jsme založili asi před 5
měsíci. Za dobu fungování mají
stránky asi 50 000 návštěv a současný průměrný denní přístup je
přes týden asi 500 návštěv a o sobotách a nedělích 250. Popravdě, ani

ve snu nás nenapadlo, když jsme začínali, že dosáhneme těchto čísel,
vzhledem k zaměření webu. Věříme, že se postupem času tato čísla
ještě zvětší. Jediná věc, která nenašla odezvu, je "inzerce". Je to škoda,
protože je tu možnost pro všechny
zaměstnance, a to z celého OKD,
zcela zdarma si zadat inzerát.

2. Když se podíváme na stránky
ostatních organizací, zdá se, že
jste poněkud vepředu. Jak to děláte?
Snažíme se hlavně stránky aktualizovat každý den. Zkušenosti sbíráme postupně, učíme se chybami a
hlavně nechybí nadšení. Když člověk vidí, že je odezva od uživatelů, je
to radost. Jsme vděčni za přízeň a

pokračování na str.č.2

p
Snímek z pracovny předsedy ZO Dolu Darkov Ing. L. Procházky...

Počty lidí bez práce narůstají...

Nezaměstnanost v červenci vzrostla
Oproti červnu přibylo 1 170 evidovaných nezaměstnaných
osob v MSK na úhrnných 83 726. Meziročně se však jejich počet zvýšil o 10 051.
Nezaměstnanost meziměsíčně
vzrostla, kromě bruntálského, ve
všech okresech našeho kraje, nejvíce v ostravském (+508 osob), karvinském (+337) a frýdeckomísteckém (+187).
Podíl nezaměstnaných osob v
MSK, který se počítá z 81 190 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve
věku 15 - 64 let, vzrostl o 0,2 procentního bodu na 9,7 %. Tento podíl
se v porovnání s letošním červnem
zvýšil nejvíce v okrese Karviná, Nový Jičín a Ostrava (shodně
+0,2 p. b.).
V červenci se na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji nově
zaevidovalo 7 146 osob, což bylo o
dost více jak oproti předcházejícímu
měsíci (+1 803 osob), tak i meziročně (+337).
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem
července 14 710 registrovaných lidí
bez práce, tj. 17,6 % všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji.
Po pětiměsíčním mírném navýšení opět počet volných pracovních
míst v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK poklesl, a to o 296
na celkových 4 071. K největšímu

snížení došlo v okrese Ostrava
(-338 míst). Také oproti červenci
uplynulého roku bylo v našem kraji o
463 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo
v MSK tak připadalo 20,6 uchazečů
o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na
jedno místo tradičně připadalo
v okrese Bruntál (57,4), naopak
nejméně v okrese Ostrava (11,6).
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila během července prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti vznik celkem 509 pracovních. Nejvíce z nich,

a to 368, bylo společensky účelných
pracovních míst, a dále pak 126 míst
v rámci veřejně prospěšných prací.
Od ledna do července letošního
roku tak bylo finančně podpořeno
celkově 3 829 pracovních příležitostí. Rekvalifikaci v průběhu července
v MSK nově zahájilo 117 uchazečů a
zájemců o zaměstnání a od začátku
tohoto roku jich pak bylo dohromady
2 043. Velký přínos pro řešení nezaměstnanosti má zvolená rekvalifikace, do které nastoupilo dalších 186
uchazečů a zájemců o zaměstnání a
za sedm měsíců letošního roku jich
bylo celkem již 1 865.
Z materiálů poskytnutých Krajskou pobočkou ÚP ČR v Ostravě.
redakce ZB

Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech
MSK k 31. červenci 2013
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Vedení společnosti OKD rozhodlo o zrušení Hornických slavností, které
se konaly vždy na začátku září v Karviné a ve Staříči v souvislosti s oslavami
Dne horníků. Firma tím pokračuje v sérii úsporných opatření, které v
souvislosti se složitou ekonomickou situací zahájila v květnu. Ve spolupráci s
odbory ale zachová hornické tradice, které se s tímto svátkem pojí.
„Tímto opatřením neušetříme zásadní objem peněz, ale vzhledem k
situaci na trzích se skutečně díváme na každou korunu. Nepřišlo nám také
vhodné pořádat slavnosti v takto náročné době, kdy jsme nuceni propouštět
a požadujeme po všech zaměstnancích, aby se zapojili do úspor. K hezké
tradici Hornických slavností, která je poděkováním horníkům za jejich
náročnou práci, se chceme vrátit ihned poté, co se nám podaří vyřešit
aktuální záležitosti a stabilizovat ekonomickou situaci. Pevně věřím, že se k
tradici vrátíme již příští rok,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva
Ján Fabián.
Pietní část slavností zůstane zachována. Ve čtvrtek 5. září uctí zástupci
firmy, odborů i města Karviná památku všech horníků, kteří zahynuli při práci
pod zemí. Na pietní akt, který proběhne u sochy horníka na karvinském
Univerzitním náměstí, naváže vernisáž výstavy Pro Barborku. Výstava v
prostorách Slezské univerzity představí téměř desetiletou historii sdružení,
které podporuje vzdělávání, volnočasové aktivity a zdravotní péči
hornických sirotků. Společnost OKD tím chce jasně ukázat, že této iniciativy,
která je mezi českými privátními firmami ojedinělá, se úsporná opatření
nedotknou.
Vladislav Sobol, mluvčí, OKD, a.s.

Karviná

Ostrava

Čistý zisk polské těžařské společnosti Jastrzebska Spólka Weglowa
(JSW) klesl v prvním pololetí o 79 % na
167 milionů zlotých (zhruba miliardu korun). Největší producent koksovatelného
uhlí v Evropské unii dnes uvedl, že jeho
ziskovost utrpěla propadem cen uhlí v Evropě. Zisk JSW se ve druhém čtvrtletí snížil na zhruba 25 milionů zlotých. Ředitel

Potíže mají
i polské doly
JSW Jaroslaw Zagorowski minulý týden
uvedl, že prudký pokles cen uhlí může
srazit firmu za celý rok do ztráty, protože
podnik nebude schopen tento vývoj kompenzovat dalším snižováním nákladů.
Zagorowski minulý týden rovněž sdělil, že JSW stále jedná o možném převzetí některých aktivit českého konkurenta
New World Resources (NWR), který je
vlastníkem i krizí postižené důlní společnosti OKD Ostrava. JSW začátkem minulého měsíce oznámila, že jí NWR nabídla
ke koupi některé své těžařské a koksárenské aktivity, včetně Dolu Paskov ze
společnosti OKD.
JSW loni uvedla, že delší dobu zvažovala spojení s NWR. Nakonec se však
rozhodla, že na fúzi nepřistoupí a raději
se zaměří na vlastní projekty.
(pek)

Odboráři z Darkova používají moderní prostředky
každý pozitivní ohlas, který se k nám
dostane a není jich málo. Dalo by se
říct, že už máme svojí malou základnu návštěvníků.
3. Kdo na stránkách pracuje?
Jsme tým. Každý dobrý nápad je
vítán. Po technické stránce využíváme jednoduchý a dostupný systém
"e stránky", který je přívětivý na editaci a spolehlivý. Za celou dobu neměl web ze strany provozovatele výpadek. Po grafické stránce vzhledem k používání šablon to sice nevypadá jako profesionální web, ale to
není naše priorita. Jde o funkčnost,
informovanost a praktické používání. Navíc se snažíme tvořit nový
"hezčí" web, ale k tomu je ještě dlouhá cesta. Správcem stránek je řado-

Na základě ekonomického vývoje v OKD, a.s. a nabídce Dolu Paskov k prodeji odboráři vyvíjejí činnost, aby celou situaci
řešily zodpovědně všechny zúčastněné strany. Jednou z prvních aktivit paskovských odborů byla PETICE NA PODPORU
DOLU PASKOV a pro zachování zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, kterou již podepsaly tisíce lidí. Minulý týden
jsme také formou dopisů oslovili představenstvo OKD, vlastníky i předsedu vlády. Jejich znění uvádíme níže.

Výzva představenstvu OKD!
Vážené představenstvo OKD,
V souvislosti s připravovaným rozhodnutím o útlumu Dolu Paskov Vás žádáme, aby byly zváženy všechny okolnosti pro zachování Dolu Paskov.
Za období posledních deseti let vykonali všichni zaměstnanci obrovský
kus těžké práce. Práce v tzv. harmonogramech o sobotách a nedělích,
třísměnný a čtyřsměnný provoz a k tomu důlní prostředí, včetně špatných mikroklimatických podmínek, jsou velmi náročné. Tito zaměstnanci vytvořili
pro OKD v minulosti nemalé zisky a prokázali i loajálnost k firmě snížením
mezd v roce 2009. Jsou to živitelé rodin a zaslouží si zachování svých pracovních míst. Případné uplatnění na karvinských dolech je pro většinu z časových a finančních důvodů nereálné.
Připravovaný útlum Dolu Paskov by byl unáhlený a také krátkozraký a může mít nedozírné následky nejen pro OKD, ale i pro celý Moravskoslezský
kraj a potažmo i stát.
Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem „Zdař Bůh“.

14,0

OKD KVŮLI ÚSPORÁM RUŠÍ HORNICKÉ
SLAVNOSTI, PIETNÍ ČÁST ZACHOVÁ

pokračování ze str.č.1

Podporujeme naše kolegy z Paskova

vý zaměstnanec OKD z úseku rubání, který stránky spravuje zcela zdarma ve svém volnu. Nesmíme, také
zapomenout na Moniku Růžovou a
její obrázky. I ona pro nás kreslí zcela zdarma a bez jakékoliv odměny.
Oběma patří naše poděkování.
4. Takže hodnotíš váš krok zřízení stránek pozitivně?
Jednoznačně! Myslím si, že jsme
umožnili všem, kdo mají zájem, získat informace a přehled o naší práci.
Dále kromě informování o událostech v odborech lidé vidí, že se snažíme pro ně pracovat, a to také není
málo. Byly doby, kdy o odborech bylo slyšet, jen když byl nějaký zájezd
a ten byl někdy navíc už obsazen.
Navíc, i my máme více možností. Internet a naše stránky nám umožnily
komunikovat s lidmi, poznat jejich ná-

zory potřeby a i vyslechnout si stížnosti, které lidi trápí. Máme možnost
obrátit se na různé politiky, funkcionáře, organizace a výstup z tohoto
umístit na web a seznámit ostatní.
Navíc chceme lidi oslovit a aktivně s
nimi spolupracovat. Jako příklad by
mohla sloužit výzva na všechny zaměstnance, ve které jsme je vyzvali
k aktivní spolupráci, pro odstranění
chyb z minulosti. Je to snaha zbavit
se především zbytečného plýtvání
penězi za některé nefunkční projekty, a to z důvodu, abychom se místo
pozdravu "Zdař bůh" nemuseli zdravit "Pán bůh s námi". Toto vše nám
naše stránky umožnily. Na závěr
bych rád poděkoval všem těm, kteří
naše stránky navštěvují i za jejich
podporu.
Díky za rozhovor.
red

Výzva vlastníkům OKD!
Vážený pane Bakalo,
prostřednictvím Vás, jako jednoho z vlastníků OKD, žádáme všechny
vlastníky o přehodnocení útlumu Dolu Paskov. Podrobnou situaci o stavu na
Dole Paskov a zásobách uhlí určitě znáte.
Za období posledních deseti let vykonali všichni zaměstnanci obrovský
kus těžké práce. Práce v tzv. harmonogramech o sobotách a nedělích,
třísměnný a čtyřsměnný provoz a k tomu nebezpečné důlní prostředí včetně
špatných mikroklimatických podmínek jsou velmi náročné. Tito zaměstnanci
vytvořili pro OKD v minulosti nemalé zisky.
V těžkých chvílích Vás žádáme, aby bylo přihlíženo k výše uvedeným skutečnostem a aby byla zachována pracovní místa a na Dole Paskov nedošlo k
útlumu. Myslíme si, že si to zaměstnanci za svou práci zaslouží. Připravovaný útlum Paskova by byl unáhlený a také krátkozraký a může mát nedozírné
následky do budoucnosti.
Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem „Zdař Bůh“.

Výzva vládě!
Vážený pane premiére,
Moravskoslezský kraj se dostává do obrovských ekonomických a s tím
souvisejících sociálních problémů. Pokles odbytu a hlavně obrovský pokles
ceny uhlí má za následek obrovské ztráty v OKD. Tento stav je řešen drastickým snižováním nákladů, do kterých patří i snižování stavů v dodavatelských
firmách a snižování stavů vlastních zaměstnanců a také dochází k výraznému poklesu mezd.
Kromě toho se zvažuje útlum Dolu Paskov, kde je zaměstnáno cca 2500
vlastních zaměstnanců a cca 500 osob v dodavatelských firmách. Není reálné, že v případě útlumu Dolu Paskov přejdou zaměstnanci na ostatní doly v
karvinské oblasti. Větší část zaměstnanců je z oblasti Vsetín, Kopřivnice, Nový Jičín atd., kde dojezdové možnosti jsou omezeny jak vzdáleností, tak časově. Také svými specifickými profesemi, jako je například střelmistr, se jen
těžko začlení na jiném dole.
Důl Paskov má v zásobách přibližně 23 mil. tun uhlí, což znamená životnost více než 20 let. Je pravdou, že dobývání nízkých slojí a v těžkých podmínkách je ekonomicky náročné. Domníváme se, že útlum Paskova je unáhlený a krátkozraký a může mít nedozírné následky nejen pro tento region. Uhlí je nerostné bohatství ve vlastnictví státu a takto by se s ním mělo nakládat.
Uzavření dolu je krok pro další generace nevratný a je proto nutné myslet na
budoucnost.
V rámci Vašich možností Vás žádáme o pomoc pro ponechání Dolu Paskov v provozu a tím i zachování pracovních míst. Jistě je v regionu s 82.000
nezaměstnanými záměr postavit průmyslové zóny chvályhodný, nicméně je
levnější zachovat pracovní místa stávající. Dále se domníváme, že je možno
pomoci i v oblasti předčasných odchodů do důchodů včetně zrušení krácení
důchodů při předčasném odchodu. Tato opatření by mohla snížit už tak vysokou nezaměstnanost v regionu. Vždyť důchodce stojí asi polovinu peněz než
nezaměstnaný.
Firmy v našem průmyslovém regionu jsou s ohledem na vysokou spotřebu
elektrické energie velmi neúměrně zatíženy poplatky za obnovitelné zdroje.
Žádáme Vás také o ochranu domácího trhu s uhlím.
Děkujeme za pochopení a věříme, že náš region společnými silami uchráníme.
Jsme s pozdravem „Zdař Bůh“
Za Sdružení hornických odborů v OKD:
Ing. Jaromír Pytlík, předseda

Ochrana proti slunečnímu záření je důležitá…

Jak vybrat opalovací přípravek?
Cílem opalovacích přípravků je poskytnout ochranu před ultrafialovým zářením, které může vyvolat poškození organismu. Z principu se tedy jedná o ochrannou kosmetiku. Při pobytu na slunci má zabránit spálení kůže a současně ji chránit
před rakovinotvornými účinky jak UVB, tak UVA záření.
Na opalování, nebo proti opalování?
Riziko vzniku zhoubného nádoru – melanomu narůstá s počtem spálení kůže
sluncem v dětském věku, dále s počtem
pigmentových mateřských znamének a
se slabou tvorbou pigmentu. Navíc nadměrná expozice slunečnímu záření narušuje imunitní systém a způsobuje předčasné stárnutí kůže. Ne všechny výrobky
na trhu jsou ovšem kvalitní. Nezávislé testy (www.dtest.cz/opalovani) opakovaně
prokázaly, že některé neposkytují deklarovanou ochranu před UVA nebo UVB zářením.
Používání opalovacích přípravků by
mělo být samozřejmé při jakémkoliv pobytu na slunci bez ohledu na oblečení, neboť ultrafialové záření proniká i textilními
materiály. Odhaleným částem těla je třeba věnovat zvýšenou ochranu. Ochranná kosmetika se používá nejenom v letním, ale i v zimním období při pobytu na
horách, kde může sluneční záření dosahovat vysoké intenzity.
Opalovací přípravky nicméně nemohou poskytovat stoprocentní ochranu
před ultrafialovým zářením a jejich používání nemůže zcela zabránit vzniku melanomu kůže.
Jakou ochranu?
Od označení ochrany pomocí ochranného slunečního faktoru (OF, SPF) se
upouští. Přehlednější, jednoznačnější a
jednodušší údaj představují čtyři kategorie ochrany: „nízká, střední, vysoká a velmi vysoká“. Příslušnou ochranu je nutné
zvolit podle míry expozice slunečnímu záření a podle typu pokožky; čím světlejší
pleť a čím vyšší expozice, tím vyšší
ochrana.
Co a jak aplikovat?
Výběr opalovacího přípravku by měl
probíhat s ohledem na jeho aplikaci. Na
trhu jsou různé druhy (mléka, spreje, gely) a různá balení. Pro dosažení odpovídající ochrany je třeba v každém případě

aplikovat přípravek v dostatečné míře;
na celé tělo dospělého člověka je to 36
gramů, tedy přibližně 6 čajových lžiček.
Je třeba mít na paměti, že snížení výše
uvedeného doporučeného množství výrazně snižuje ochranu (při polovičním
množství se ochranný účinek snižuje o
dvě třetiny). U všech ochranných přípravků je důležité opakované nanášení.
Například běžně prodávané 150 ml (cca
180 g) balení za předpokladu správné
aplikace vydrží na pět použití. Drahé opalovací přípravky mohou svádět k nebezpečnému snižování správného množství.
Výběr druhu opalovacího přípravku z
hlediska typu emulze a způsobu dávkování je individuální, kvalitní přípravky lze
nalézt napříč nabídkou bez ohledu na
druh.
V lékárně, nebo v drogerii?
Testy opakovaně prokázaly, že na výrobky zakoupené v lékárnách není z hlediska kvality větší spolehnutí než na výrobky z drogerií či parfumerií. Nákup v lékárně tak nemusí být zárukou koupě kvalitního výrobku, zato je téměř vždy zárukou koupě výrobku drahého.
Ochrana ve vodě
I když je velká část ochranné kosmetiky deklarována jako voděodolná, ukazuje se, že tuto vlastnost některé nemají.
Skutečnost prokáže pouze nezávislý test
(viz www.dtest.cz/opalovani). Voděodolnost znamená, že přípravek chrání před
slunečním zářením při pobytu ve vodě.
Při styku s vodou dochází v každém případě k výraznému úbytku ochrany a aplikaci přípravku je zapotřebí poté vždy opakovat. Přípravky, které by po pobytu ve
vodě nebylo nutné znovu aplikovat, neexistují! Pocit, že přípravek se ve vodě nesmyje nebo skutečnost, že se nespálíte,
přestože vynecháte opakovanou aplikaci
po pobytu ve vodě, nesvědčí o tom, že
jste stále chráněni. Spálení je jen jedním
z negativních účinků slunečního záření a

velká část poškození kůže není viditelná,
neboť je daná jeho dlouhodobými účinky.
Opalování a děti
U dětí platí mimořádná obezřetnost.
Vystavování dětí slunci výrazně přispívá
ke vzniku rakoviny kůže v pozdějším věku. Kojenci a malé děti by neměly být vystavovány přímému slunci vůbec. Děti by
vždy měly nosit ochranné oblečení a klobouček, který kryje jak ušní boltce, tak zátylek. Pro děti vždy používejte opalovací
přípravek s vysokou nebo velmi vysokou
ochranou.
Často je doporučováno, zejména pro
malé děti, používání opalovacích přípravků s tzv. minerálními filtry, které mají
být méně „chemické“ než jiné filtry. Důvodem je problematická možnost dosažení
vysoké ochrany. Účinná ochrana dětí
před účinky slunečního záření je důležitější než použití „nechemických“ filtrů.
Co po opalování?
Po opalování je vždy třeba se řádně
osprchovat a použít tělové mléko s vysokým hydratačním účinkem, abyste pokožce dodali potřebnou vláhu. Nemusí
se nutně jednat o přípravek po opalování, vysoce hydratující tělové mléko postačí. Jejich test lze nalézt na www.dtest.cz/telova-mleka.
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velmi nízká. A ještě jedna důležitá metodická poznámka: nelze vyvozovat závěry
jen na základě relativních přírůstků či
úbytků. Ostatně ty jsou v posledních pěti
letech obvykle v řádu desetin procent, a
to je tolerance v rámci statistické chyby,
protože ve stavu recese se i přesnost odhadů významně snižuje.
Je proto naprosto zavádějící z krátkodobých změn znamínek u fakticky
„kladné“ či „záporné nuly“ v jednotlivých
čtvrtletích dělat jakékoliv zásadní závěry.

Náš Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava jde kromě toho, že jezdíme na nejrůznější setkání našich přátel, utužující stejnou tradici po hornických městech a obcích českých a nedávno jsme byli dokonce na jedné z takových přátelských sešlostí na Slovensku i v Německu, stále víc do Evropy. Důkazem je uzavření družební dohody o vzájemné spolupráci s kolegy, krojovanými horníky, členy Kola Emerytów i rencistów při odborovém svazu horníků (Zwiazku Zawodowym Górników) JSW S.A. (Jastrzebskiej Spólki
Weglowej) „Borynia“ vedený předsedou Františkem Michnou a dalším klubem dolu Jas-Mos, vedený Marianem Grochowskim, v Jastrzebiu.
Na sobotu 21. července byli kolegy z Boryni pozváni do bývalého rekreačního areálu této šachty v Šimoncicích mezi polským Ratibořem a Nedzou.
Prožili tam poté, co před časem byli spolu na evropském setkání hornických
a hutnických měst a obcí v Košicích, a stonavští krojovaní je pozvali i na svoji
zahradní slavnost, kde tuto svoji spolupráci korunovali uzavřením už zmiňované družební dohody, moc hezký den se vším, co k přátelství a porozumění
dobrých kolegů patří.
Text a foto: (bř)

Po celé léto operuje na Ostravsku mobilní nafukovací letní
kino Biograf Láska. Díky podpoře Nadace OKD uvidí lidé zdarma filmové hity v mnoha městech i vesnicích.

Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá

Pro ty, kteří po šesti po sobě jdoucích
čtvrtletních poklesech stále netrpělivě vyhlíželi ono pověstné světélko na konci tunelu, ho teď v podobě sdělení o mezi
čtvrtletním růstu konečně po půldruhém
roce údajně spatřili. Vydávají ho dokonce
za konec recese. Kéž by tak měli pravdu!
Pokud by to tak ve skutečnosti bylo a ekonomika se konečně a hlavně již nadlouho
dostala z červených čísel, nadšeny by přirozeně byly především odbory.
Bohužel, podrobnější pohled na předběžně odhadnutá čtvrtletní statistická data jak o HDP, ale také na poslední data o
vývoji v klíčových odvětvích jakými jsou
průmysl a stavebnictví, či v zahraničním
obchodě nebo na skomírající poptávku
domácností, na důsledky tlumení vládních investičních výdajů, narůstající zpoždění v čerpání evropských dotací a podobně, nás bohužel vybízí k velké střízlivosti.
Aniž bychom chtěli být obviňování ze
škarohlídství, tak nelze nevidět tu část
zprávy ČSÚ, která uvádí, že HDP byl ve
srovnání se druhým čtvrtletím minulého
roku podle předběžného odhadu meziročně níže o 1,2 %, a za celé 1. pololetí
dokonce o 1,8 %!
Bohužel se tak potvrzuje odhad odborů z minulého roku, že celoročně letos bude HDP proti loňsku nižší o více než jedno procento. Dále je třeba vidět, že ve druhém čtvrtletí bývá absolutní objem HDP
obvykle o půl až o procento vyšší, než ve
čtvrtletí prvním. Přitom loňská hladina
HDP změřená ve druhém čtvrtletí byla

Společné chvíle nových partnerů

Biograf Láska promítá
pod širým nebem

K růstu hrubého domácího produktu…

Ve středu 14. srpna zveřejnil Český statistický úřad předběžné odhady o vývoji hrubého domácího produktu (HDP)
za druhé čtvrtletí 2013. Vyplývá z nich, že HDP změřený srovnatelně s minulými čtvrtletími, to znamená očištěný o cenové,
sezónní a kalendářní vlivy jednak meziročně o 1,2 % klesl, ale
současně, a to ve srovnání s 1. čtvrtletím letošního roku, byl
naopak o 0,7 % vyšší.

p
KKH L.Kajzara - hezké chvíle s polskými přáteli...

Absolutní hodnoty, které jsou rozhodující, totiž bohužel hovoří jinou řečí: Aktuální odhadnutý výkon české ekonomiky ve
2. čtvrtletí – asi 947 miliard korun – byl sice asi o 7 miliard korun lepší, než v letošním prvním čtvrtletí, ale ani tak ještě není
na hodnotách, kterých bylo dosaženo
před začátkem krize, tedy jak ve druhém,
tak ve třetím čtvrtletí 2008.
Jinými slovy – česká ekonomika se dosud pořád potácí na recesním dně, a co
hůř: Konce této nejdelší krize v novodobé
české historii zatím nevidět – jedna vlaštovka ještě jaro nedělá.
Odtud pak společný tlak na vládu, byť
v demisi, aby připravila realistické zhodnocení současného stavu české ekonomiky a navrhla kroky, které povedou k obnovení trvale udržitelného ekonomického růstu a ke snížení nezaměstnanosti.
Zdroj: Aktuálně, esondy.cz

Členství v EU se Česku vyplácí
Česká republika letos v pololetí získala z rozpočtu Evropské unie 40,2 miliardy korun, zatímco do něj odvedla 25,2 miliardy korun. Přebytek tak činil
téměř 15 miliard korun a je to o osm miliard více než o rok dřív. Za růstem stojí
zejména lepší čerpání prostředků ze strukturálních fondů, které již nebylo tolik poznamenáno pozastavením proplácení operačních programů, jako tomu
bylo v první polovině roku 2012. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích
letech čistým příjemcem peněz z EU.
Zásadní význam pro pololetní výsledky měly podle zprávy ministerstva financí (MF) především příjmy ze Společné zemědělské politiky (SZP). ČR takto obdržela za první pololetí letošního roku 27,8 miliardy korun, přičemž přímé platby činily 20,9 miliardy korun a prostředky na rozvoj venkova dosáhly
6,79 miliardy korun.
„Prostředky na přímé platby pro ČR v tomto ohledu každoročně rostou,
což odpovídá dohodnutému přibližování přímých plateb v ČR na úroveň v zemích EU-15,“ uvedlo MF.
Celkově od 1. května 2004, tedy od vstupu do EU, do konce letošního června odvedla Česká republika do rozpočtu EU 326,4 miliardy korun a získala
591,4 miliardy korun.
red

S myšlenkou putovního letního kina přišlo občanské sdružení Film for
People loni. Reagovalo tak na úpadek filmových promítání coby poslední pravidelně fungující kulturní
události v menších obcích. Konec
35mm filmového pásu výrazně zredukoval počet kin. Ta se soustředila
jen do větších obcí. Zániku neunikla
ani mnoho kin letních, protože jejich
digitalizace se s ohledem na to, že
promítají jen několik měsíců v roce,
nevyplatí.
„Přitom zážitek z promítání pod
hvězdami je neopakovatelný,“ říká
a u t o r p r o j e k t u R a d e k A u e r.
„Původně jsme se chtěli zaměřit jen
na oblast v okolí našeho rodného
Šumperka, ale záhy jsme zjistili, že
zájem je v celé republice. Naše kino
má obrovskou výhodu v mobilitě, můžeme jej za hodinku postavit prakticky kdekoliv. Stačí rovný plácek a zásuvka.“
Po konzultaci se zástupci několika obcí z našeho regionu si nadšenci z Biografu Láska potvrdili, že filmová promítání pod hvězdami chybí
i lidem na Ostravsku. Připravili tedy
projekt, který Nadace OKD podpořila. Díky tomu se tak letos v létě promítá v Horní Suché, Stonavě, Orlové, Pržně a mnoha dalších místech
na Ostravsku.
„Filmy vybíráme po dohodě s obcí, většinou české nebo zahraniční
komedie, lidé se chtějí v létě odreagovat, dát si pivo a vypnout.“ Proto-

že promítat lze až po setmění po deváté hodině, čekání na tmu zpříjemňují divákům promítáním fotek z akcí
v obci a zábavným filmovým kvízem
o ceny.
Nafukovací plátno má velkou projekční plochu (5x10 metrů), Biograf s
sebou vozí i 200 židliček.
Již proběhlé projekce na Ostravsku:
6.7., 13.7. – Frýdek-Místek
9.7. – Horní Suchá
26.7., 27.7. – Orlová
9.8. - Dětmarovice
Plánované projekce:
24.8. – Stonava – parkoviště ve
středu obce – Asterix a Obelix ve
službách císaře
27.8. – Žermanická přehrada –
parkoviště u hráze - Pelíšky
28.8. – Pržno – fotbalové hřiště –
Okresní přebor
29.8. – Ostrava – Radvanice –
hřiště Sokola – Okresní přebor
30.8. – Dětmarovice – hřiště Sokola – Kozí příběh se sýrem
6.9. – Havířov – náměstí – film v
jednání
Všechny akce začínají ve 20.00,
přičemž film je promítán po setmění
(cca 20.45-21.00)
Pro bližší informace kontaktujte:
Radek Auer, +420 602 25 55 46,
radek.auer@pragency.cz

zdař bůh
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Vybavení pro poskytnutí první pomoci
Prosím o vyjádření k následující problematice:
a) jaký by měl být základní rozsah vybavení prostředky pro poskytování první pomoci na vysloveně administrativním pracovišti typu radnice městské části?
b) pro upřesnění jedná se o zdravotnické zařízení, které má
6 nadzemních podlaží - ca 250 zaměstnanců. Bylo by možné
určit minimální počet lékárniček, případně zda by stačila například jedna umístěná na pracovišti s trvale přítomnou osádkou, která by byla prokazatelně vyškolena z poskytování první pomoci nebo by bylo nutné jiné řešení?
c) máte nějaké zkušenosti se zpracováním Traumatologického plánu vyžadovaného nyní vyhláškou č. 101/2012 Sb., na
úrovni poskytovatelů jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče?

Jeep Cherokee v Ženevě 2013
Po dvou letech na evropských trzích dostal Jeep Grand Cherokee důkladný facelift (snímky nahoře), kterým dotáhl náskok konkurence.
Jeep Grand Cherokee se u nás prodává dva roky, současný model měl ale
v USA premiéru přesně před čtyřmi lety. To už je dost dlouhá doba, jinými slovy na facelift je nejvyšší čas. Jeep se proto nespokojil s modifikací nárazníku,
naopak výrazně přepracoval přední i zadní světla a viditelně změnil interiér.
Přídi nyní vládnou menší světlomety s diodami pro denní svícení. Pod světly a upravenou maskou chladiče přibyl výrazný oblouk. Vypadá zvláštně, ale
když se Fiat rozhodl dělat usměvavá auta, nejspíš prosadil to samé i u Jeepu.
I koncová světla dostala LED grafiku a upravený tvar, který je mnohem modernější než stávající rustikální mnohoúhelník.
Ještě důležitější jsou ale změny uvnitř. Nový volant vypadá hodnotněji než
ten předchozí, původem z lowcostového Wrangleru. Přístrojový štít dostal
velký barevný displej, který zobrazuje ručičkový nebo digitální rychloměr a také množství dalších informací. K tomu Jeep dostal anatomicky tvarovaný volič řadicí páky, nový multimediální systém a přehlednější ovládání klimatizace a rádia.
Modernizovaný model dostane i vylepšený turbodiesel 3,0 MultiJet II a osmistupňový automat místo současného pětikvaltu. Prodej bude zahájen v
druhé polovině letošního roku. Zdroj: auto.cz

Živnostníci na zajištění
klidného stáří moc nemyslí
Živnostníci mohou v budoucnu představovat masivní skupinu žadatelů o sociální dávky. Placení sociálního pojištění
(1836 korun měsíčně) v jen minimální výši jim totiž zajišťuje
pouze minimální důchod, ze kterého se vyžít nedá.
Na stáří si přitom šetří či se zajišťuje
jinými způsoby pouze pětina z 870 000 registrovaných živnostníků. Vyplývá to z
analýzy Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných
(OSVČ) v ČR v roce 2012, vydané Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Vyšší než povinné minimální důchodové pojištění si platí pouze čtvrtina
OSVČ, nepovinné nemocenské pojištění
jen 11 procent.
„Živnostníci se orientují na momentální efekty, nepřihlížejí k životním rizikům a
nepředpokládají změny příjmů, výdajů a
stáří, nevytvářejí ani rezervy,“ vyplývá ze
studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
Zatímco živnostník s příjmem dvacet
tisíc může při minimální výši sociálních
odvodů očekávat šestitisícový důchod,
zaměstnanec se stejným příjmem dvojnásobný. Za celý ekonomicky aktivní život ale platí zaměstnanec i jeho zaměstnavatel státu na povinných odvodech několikanásobně více než živnostník.
Zatím to společenský problém nepředstavuje. Pokud v současnosti živnostníci do penze odcházejí, jedná se o
ty, kteří minimálně polovinu života pracovali jako zaměstnanci a zaměstnavatel
za ně odváděl povinné odvody. Proto mají nárok na normální penzi.
Do penzijního věku se ale pomalu blíží
i ti živnostníci, kteří jinak než sami na sebe nikdy nepracovali, odvádějí díky odpočtům minimální daně a také si na penzi
platí jen zákonné, tedy minimální pojiště-

ní. A to již sociální problém bude, upozorňují ekonomičtí analytici.
Samotní živnostníci ale příliš určité
ohrožení nepociťují – podle dvou třetin z
nich jim nějaké vážné nebezpečí nehrozí
a pro případy nebezpečí jsou zajištěni.
Ten problém je spíše skrytý a příliš se o
něm nemluví, potvrzují ekonomičtí analytici.
Pokud přece jen živnostníci řeší, co bude, až nebudou moci aktivně pracovat,
jedná se nejčastěji o osoby samostatně
výdělečně činné s vysokoškolským vzděláním, které mají i vyšší finanční gramotnost a sledují v ekonomice dlouhodobé
trendy vývoje.
Podle analýzy jen necelá polovina živnostníků si tvoří rezervy na nepředvídané životní události či nemoc. Počet živnostníků, kteří si platí nemocenské pojištění, dlouhodobě klesá, je jich 11 %. Při
třítýdenní karenční době, kdy si samostatný podnikatel hradí životní náklady
ze svého, se totiž stává nemocenské pojištění prakticky zbytečné, zajímavé by
bylo pouze v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Většina živnostníků nesleduje nástup
penzijního věku, většina z nich chce pracovat, jak jen to půjde či dokud se to bude
vyplácet. Dvě třetiny živnostníků se v průběhu aktivního života aktivně starají o
své zdraví, 80 % z nich pracuje maximálně 60 hodin týdně, dovolenou delší než
dva týdny ročně čerpá polovina dotázaných.
(jiv)

a) Hlavním prostředkem pro poskytování první pomoci na pracovišti první kategorie by měly lékárničky první pomoci.
Základní rozsah vybavení prostředky první pomoci však není pro většinu zaměstnavatelů žádným právním předpisem
dán. Jak známo, vybavení lékárničky první pomoci upravuje speciálně pouze zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pro zotavovací akce dětí (tedy
pro školy v přírodě) ve vyhlášce č.
106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Pro práce epidemiologicky závažné zákon o
ochraně veřejného zdraví stanoví, že
osoba provozující holičství, kadeřnictví,
manikúru, pedikúru, kosmetické, masér-

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Co víte o arsenu?
Arsen je znám v několika alotropických modifikacích. Nejrozšířenější je šedý arsen, lesklá, křehká krystalická látka,
krystalizující v trigonální soustavě.
Výskyt arsenu v přírodě
V přírodě se arsen vyskytuje ryzí a ve
velkém množství minerálů, např.auripigment As2S3, realgar As4S4, arsenopyrit
FeAsS, lolingit FeAs2, lautit CuAsS, alarsit AlAsO4, stibarsen SbAs, oregonit Ni2FeAs2 a řadě dalších. Nejvyšší obsah arsenu (90,33 % As) má duranusit As4S.
Celkem je mineralogicky popsáno přes
550 nerostů s obsahem arsenu.
Z mineralogického hlediska je unikátní lokalita Jáchymov v Krušných horách,
kde byla objevena a popsána řada nových minerálů arsenu.
Průměrný obsah arsenu v zemské
kůře se pohybuje pod 0,001 % hmot, v
množství až 1290 mg na 1 kg se arsen vyskytuje v některých druzích severočeského hnědého uhlí.
Celosvětová produkce oxidu arsenitého dosáhla v roce 2012 hodnoty 44 kt, z
toho na Čínu připadá 25 kt, na Chile 10 kt
a na Maroko 6 kt. Celosvětové zásoby
rud arsenu se odhadují na dvacetinásobek současné roční těžby. V roce 2010
bylo do ČR dovezeno 56 kg arsenu za
průměnou cenu 11 600 Kč/kg.
Výroba arsenu
Výroba arsenu se provádí tepelným
rozkladem arsenopyritu nebo lolingitu při
teplotě 700-800°C bez přístupu vzduchu.
Praktické využití
Volný arsen má pouze omezený praktický význam, nejčastěji se používá jako
součást speciálních slitin a pro výrobu polovodičů. Na velmi vysokou čistotu se arsen rafinuje zonálním tavením pomocí vysokofrekvenčního ohřevu.
Sloučeniny arsenu se používají v lékařství a při výrobě organických barviv.
Nerozpustný sulfid arsenitý As2S3 je
znám jako barvivo královská žluť a využívá se v koželužství jako odchlupovací činidlo. Arsenitan sodný Na3AsO3 se používá jako fungicidní prostředek, arseničnan olovnatý Pb3(AsO4)2 slouží jako insekticid.
Toxické účinky arsenu a jeho sloučenin
Elementární arsen není příliš toxický,
ale v organismu je metabolizován na toxické látky, zejména na oxid arsenitý
As2O3, který je pod názvem arsenik
znám jako účinný jed. Smrtelná dávka arseniku pro člověka je 0,2 g.
Všechny rozpustné sloučeniny arsenu jsou prudce jedovaté, některé se používají k hubení škůdců. Mezi nejjedovatější sloučeniny arsenu patří chlorid arsenitý AsCl3, který je díky své značné toxicitě zařazen na seznam bojových chemických látek. Zdroj: prvky.com

ní pracoviště prostředky pro poskytování
první pomoci. Z uvedeného vyplývá, že
by obsah lékárničky první pomoci pro
konkrétní pracoviště měl stanovit lékař
pracovnělékařské péče. Dříve jsme zaměstnavatelům doporučovali, ať se při vybavení lékárničky první pomoci řídí vyhláškou č. 106/2001 Sb. či vyhláškou č.
341/2002 Sb., podle toho co je jim bližší.
Dnes to snad nebude třeba, snad jim pomohou v tomto směru lékaři. Nakonec
ještě na vysvětlenou, když jsme namítali,
že by měl být někde stanoven alespoň minimální obsah lékárničky první pomoci,
tak se tomu lékaři bránili, že to nejde zobecnit, že pracoviště jsou různá, že každé pracoviště vyžaduje specifické prostředky první pomoci (někde je riziko popálenin, někde zase riziko řezných ran
atd.).
b) V daném případě, když má pracoviště 6 podlaží a 250 zaměstnanců, tak
se domnívám, že minimálně na každém
podlaží musí jedna lékárnička první pomoci. I když jde o pracoviště první kategorie, kde riziko úrazu by mělo být minimální, nedomnívám se, že by postačila
jedna lékárnička např. ve vrátnici, byť je
zde nepřetržitá služba. I při takové banální záležitosti, když někdo např. začne krvácet z nosu, by měl být na pracovišti k
disposici základní materiál – vata, obvazy apod. To ale by měla rozhodnout se
znalostí pracoviště a rizikovosti pracoviště osoba odborně způsobilá v prevenci rizik určená zaměstnavatelem (bezpečnostní technik) v dohodě s lékařem poskytujícím zaměstnavateli pracovnělékařské služby. Vámi uvedený počet 250
zaměstnanců je velký a nelze mít pro něj
pouze jednu lékárničku první pomoci.
c) Pokud se týká traumatologického
plánu, jeho povinný obsah je dán vyhláškou č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a
projednání a ostatní se opět musí odvíjet
od oné prevence rizik, kterou musí mít
každý zaměstnavatel řádně zpracovanou podle § 101 zákoníku práce, protože
každé pracoviště je také jiné. Je třeba jen
upozornit, že bylo povinností ho zpracovat do 31.3.2013 a poté může být za jeho
nezpracování uložena pokuta až
100 000 Kč. Zdroj: BOZP profi.
JUDr. Eva Dandová

ské, regenerační a rekondiční služby a
služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit
lékárničku první pomoci vybavenou
podle charakteru poskytované služby.
Další zmínka o lékárničce první pomoci
je v zákoně č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., který stanoví lékárničkou jako povinnou výbavu vozidel.
Přesný obsah lékárniček pro jednotlivé
typy vozidel je stanoven ve vyhlášce č.
341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nakonec se ještě o lékárničkách
první pomoci zmiňuje zákon č. 119/2002
Sb., o zbraních a jeho vyhláška č.
493/2002 Sb., o posuzování zdravotní
způsobilosti k vydání nebo platnosti
zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky
první pomoci provozovatele střelnice.
Pro nás je ale důležité, že na konci
března 2013 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) a tato vyhláška ukládá lékařům, aby v
rámci poradenství prováděli pro zaměstnavatele školení zaměstnanců určených
zaměstnavatelem v první pomoci a aby
zaměstnavateli zpracovali návrh vybaveDÍLNA
PROVÁDĚJÍCÍ
OPRAVY

2. DÍL
TAJENKY

Vitamin A (retinol) je v zelenině obsažen
ve formě provitaminu betakarotenu.
Podporuje tvorbu tkání, dobrý zrak,
správnou funkci sliznic a zvyšuje ...
(tajenka). Nejvíce je ho v zelenině
pěstované pro nať (petržel, celer,
pažitka, kopr, cibule), ve špenátu, mrkvi,
kapustě, mangoldu, brokolici a v tykvích
s oranžovou dužninou.
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