
Na tři tisíce lidí dorazily do Ostravy na akci hornických odborů…

V Klubu důchodců a Krojovaných horníků u závodu ČSA Dolu Karviná se konala 13. září Rada SHO…

Demonstrovali jsme za pracovní místa a slušnou mzdu

Jednalo se o kolektivní smlouvě i demonstraci 

Prohlášení účastníků demonstrace 
17. září v Ostravě ke společnosti OKD
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Tati! A co to 

je vlastně

ten bankrot?

p Čelo pochodu na demonstraci Za zachování pracovních míst a slušnou mzdu při příchodu na Prokešovo náměstí... 

Když odboráři ze Sdružení hornických odborů připravovali 
demonstraci „Za pracovní místa a slušnou mzdu“ a určili da-
tum na 17. září, netušili, jaké je čeká počasí. 

A bylo asi nejhorší v tomto roce s 

hustým deštěm a velkým poklesem 

teploty. Stovky demonstrantů se řadi-

ly pod ostravskými Bazaly od půl tře-

tí odpoledne a kolem třetí hodiny prů-

vod vyrazil po mostě přes Ostravici 

směrem na Prokešovo náměstí před 

ostravskou radnici. Za doprovodu po-

licie, která na potřebných místech za-

stavila dopravu, demonstranti dora-

zili před tribunu. Z té účastníci akce 

uslyšeli nejprve první sloku hornické 

hymny a pak již začali projevy, které 

měly společné myšlenky – podporu 

požadavků horníků a záchranu naše-

ho regionu před nezaměstnaností. A 

tak nejdříve promluvil předseda 

SHO Ing.J.Pytlík, následoval před-

seda hornického svazu Bc.J.Sábel, 

J . F r a n t a  -  m í s t o p ř e d s e d a              

OS PHGN, za ČMKOS Ing.R.Soko-

lová a za regionální komoru odboro-

vých svazů místopředseda SHO In-

g.J.Vlach. Akci horníků přišli podpo-

řit i J.Středula za hutníky a svaz KO-

VO, hejtman Moravskoslezského 

kraje M.Novák a předseda doprav-

ních odborů v Ostravě I.Protivínský. 

Ten mimo jiné řekl výstižnou větu: 

“Když tady nebudou horníci a ocelá-

ři, nevím, koho budeme vozit!“

Moderátor akce V.Altner nakonec 

přednesl prohlášení účastníků de-

monstrace, které bylo předáno ve 

správní budově OKD /jeho text uvá-

díme na první straně našeho časopi-

su/. Nakonec se po čtvrté hodině tisí-

ce demonstrantů vydaly k budově bý-

valého ředitelství firmy, aby zde ulo-

žily symbolickou rakev s nápisem 

NWR HROB OKD. Za bouřlivého 

skandování několik desítek rozváš-

něných demonstrantů vtrhlo dovnitř 

budovy a způsobilo menší škodu na 

zařízení. I když tato akce nebyla od-

boráři naplánovaná, nelze se horní-

kům divit. Jejich naštvanost a nervo-

zita již dosáhly nejvyšší míry. Na mís-

to dorazili policejní těžkooděnci a je-

jich přítomnost horké hlavy zchladi-

la, takže nemuseli ani zasahovat. De-

monstranti se pak odebrali zpět ke 

svým dopravním prostředkům a odje-

li domů. 

Akce ukázala, že zaměstnancům 

OKD i občanům našeho kraje není 

současná situace lhostejná.

                                  redakce ZB

Rada SHO měla tentokrát trochu netypický průběh, protože 
předseda SHO Ing.J.Pytlík a předseda OS PHGN Bc.J.Sábel 
nejprve seznámili přítomné s možnostmi dalšího kolektivního 
vyjednávání a pak s připravenými materiály odjeli za GŘ OKD 
Ing.Dr.J.Fabiánem.

Vzhledem ke složitosti kolektivní-

ho vyjednávání jsme totiž přijali na-

bídku společnosti /využívá služeb 

odborníků ve finančnictví i dalších 

potřebných odvětvích/, která posky-

tuje poradenství v podobných situa-

cích zdarma a veškeré výdaje platí 

strana zaměstnavatele. 

Následoval blok informací a pří-

pravy organizace demonstrace, kte-

rou odbory realizují 17. září v Ostra-

vě. Z předběžných informací vyply-

nulo, že pro akci bude zajištěno na 

20 autobusů s demonstranty včetně 

dalších v osobních autech. Na Pro-

kešově náměstí pak promluví odbo-

roví předáci a hejtman kraje M.No-

vák. Za ČMKOS se akce zúčastní 

místopředsedkyně Ing.R.Sokolová.

V dalším bodě jednání informoval 

předseda Pytlík o jednání s kontrol-

ním orgánem OKD, a.s., kde se sa-

mozřejmě hovořilo o současné kri-

zové situaci firmy. Předseda k tomu 

řekl: „Vlastník musí této společnosti 

pomoci a vložit do ní kapitál!“

Místopředseda SHO Ing.J.Vlach 

informoval přítomné o jednání Krizo-

vého štábu MSK, který se zabývá ře-

šením situace našeho regionu 

pokračování na str.č.2

  V současné době prochází celý Moravskoslezský region ekonomickou 
krizí. V OKD hrozí uzavření Dolu Paskov. Tím je ohroženo 2 500 kmenových 
zaměstnanců dolu a 500 dalších pracovních míst u dodavatelských firem. 
Obáváme se, že tento nevratný krok nebude v rámci OKD poslední, a že od-
startuje lavinu dalšího propouštění na ostatních závodech OKD i ve firmách, 
které jsou na OKD navázány. Tento náraz by i již nyní značně problematický 
region nebyl schopen unést. 

Nesouhlasíme proto se zamýšleným uzavřením Dolu Paskov, s nímž by 
bezesporu souvisel významný nárůst sociálního napětí v Moravskoslez-
ském regionu.

Situaci vyostřuje vedení OKD a.s. i tím, že záměrně předkládá návrhy KS 
v takovém znění, které jsou pro zaměstnance naprosto nepřijatelné. Navrže-
ná výše mezd v KS ze strany OKD vhání hornické rodiny do sociálních dá-
vek, je to ponižující a likvidační! Účastníci demonstrace plně podporují poža-
davky odborů SHO při vyjednávání KS.

Vyzýváme  vlastníky OKD - především pana Bakalu - kteří účelově vyvedli 
z OKD obrovské množství majetku a zatížili  OKD obrovskými dluhy, jež při-
vedly OKD na pokraj bankrotu - oddlužte  ze svých minulých zisků OKD a za-
jistěte tak normální chod firmy, zaměstnanci to nezavinili !

My zaměstnanci OKD, my občané České republiky, žádáme vlastníky 
OKD a vládu ČR o právo mít slušnou práci za slušnou mzdu, jak je ve slušné 
firmě a slušné zemi zvykem. Kolektivní smlouva je smlouva jistoty mezi za-
městnavatelem a zaměstnanci – a my chceme mít jistotu – jistotu práce a 
slušného výdělku. Dnes jsme se sešli, abychom připomenuli vlastníkům a 
vládě: nebudeme občany třetí kategorie, své právo na práci a mzdu jsme od-
hodláni důsledně bránit !!!

My, účastníci demonstrace:
Odmítáme  uzavření Dolu Paskov.
Odmítáme pohrdání vedení OKD zaměstnanci navrženou výší mezd
Odmítáme snahu OKD o omezování práv zaměstnanců v kolektivní 

smlouvě.
Odmítáme, aby zaměstnancům byly likvidovány zasloužené benefi-

ty.
Odmítáme nezodpovědný postup vedení OKD  k sociálním jistotám 

zaměstnanců.

p Snímek z jednání Rady SHO - zleva Bc.J.Sábel, Ing.L.Procházka a Bc.M.Němcová...
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Členové hornického odborového svazu chápou vážnost situace…

Rada hornického svazu zasedala v našem kraji
Odboráři VOKD byli 
také na demonstraci

Seniory zajímá další osud OKD

Prohlášení Regionální rady ČMKOS

Pomůže stát Dolu Paskov?

pokračování ze str.č.1

V Klubu důchodců a Krojovaných horníků u závodu ČSA Dolu Karviná se konala 13. září Rada SHO…

Jednalo se o kolektivní smlouvě i demonstraci 

zejména v těžkém průmyslu /doly, 

hutě, strojírenské podniky/ a mož-

nostmi nápravy současného stavu. 

Za daných okolností bude muset po-

moci vláda, která má k těmto záleži-

tostem v nejbližší době zasedat.

Na závěr jednání promluvil před-

seda hornického svazu Bc.J.Sábel, 

který informoval o blížících se vol-

bách, kde chceme „ochotné“ politic-

ké strany zavázat k tomu, aby řešili 

alespoň některé priority našeho sva-

zu – například věk odchodu do dů-

chodu a hornické důchody celkově. 

Dále sdělil, že s konáním Sjezdu ČM-

KOS v příštím roce souvisí také sta-

tut konfederace a další dokumenty, 

které se pro konání sjezdu připravu-

jí. A nic není jasné, včetně kandidáta 

na předsedu ve vazbě na odchod 

současného předsedy Zavadila do 

politiky.

Situace není jasná ani s nemovi-

tým majetkem našeho svazu – pro-

nájmy, údržba nebo prodej hotelo-

vých objektů nepřináší takový fi-

nanční prospěch, jaký jsme dříve 

očekávali.                                  red 

Vzhledem k aktuální situaci v našem regionu a při účasti 
všech členů Rady OS PHGN na úterní demonstraci v Ostravě 
proběhlo zasedání tohoto orgánu následující den 18. září        
v Soběšovicích.

V úvodu jednání poděkoval před-

seda svazu Bc.J.Sábel Sdružení hor-

nických odborů za zorganizování de-

monstrace v Ostravě s přáním, aby 

tato akce do budoucna přinesla něja-

ký výsledek. 

Pak již začala běžná agenda od 

kontroly usnesení až po body v růz-

ném. Při kontrole čerpání rozpočtu 

svazu předseda Sábel konstatoval, 

že nadále probíhá hospodaření v 

úsporném režimu, což potvrdila i 

předsedkyně Revizní komise         

Ing.T.Karkošková. Předseda rovněž 

informoval o hospodaření s nemovi-

tým majetkem, které se v současné 

době potýká s problémy v důsledku 

snahy nájemců platit co nejnižší ná-

jmy. Svaz má zájem oba objekty ho-

telů v Luhačovicích rovněž prodat, 

ale naráží na známý jev současné 

doby, že trh s realitami je na nejnižší 

cenové úrovni. Nemůžeme tak oče-

kávat, že při nalezení zájemce o kou-

pi, což se nedaří, obdržíme nějaké 

velké finanční obnosy.

Předseda Sábel hovořil rovněž o 

blížících se volbách, které spojuje-

me i s požadavky našeho svazu na 

jednotlivé strany. Proto jsme některé 

z nich oslovili dopisem /ČSSD, KSČ, 

ANO, SPOZ, KDU ČSL/ a očekává-

me, jak se k našim požadavkům stra-

ny vysloví. Předseda svazu hovořil i 

o dalších projektech spojených s do-

tací z fondů Evropské unie, jako byl 

BIDI I/bipolární dialog zaměstnava-

telů a odborů/, které nám mohou při-

nést užitek. Chystá se například  

BIDI II, který se bude zabývat důcho-

dovými systémy nebo B9 /energetic-

ká koncepce a Horní zákon/.

V závěru jednání pak informoval 

předseda odborů VOKD V.Sacha o 

situaci v jejich firmě, která vyžaduje 

okamžité řešení. Upozornil na fakt, 

že v OKD stále pracuje dost cizinců, 

na jejichž úkor ztrácí zakázky       

VOKD. Omezování výroby od počát-

ku tohoto roku a následné vypově-

zení většiny investičních smluv v mě-

síci květnu 2013 mělo za následek 

vyhlášení hromadného propouštění. 

Proto se firma musela rozloučit od 

začátku roku se všemi dodavateli, 

což představuje v číslech odchod cel-

kem 110 zaměstnanců. Dále došlo v 

rámci organizačních změn k propuš-

tění dalších 86 zaměstnanců. Jeho 

slova podpořil i člen Regionální rady 

ČMKOS místopředseda SHO        

Ing.J.Vlach a zdůraznil, že je potře-

ba podporovat české firmy, aby se 

stát nemusel starat o stále více neza-

městnaných.

                                 redakce ZB

p Snímek z jednání Rady OS PHGN v Soběšovicích...

Demonstrace horníků na Prokešově náměstí dne 17. 9. 2013 byla rozum-
ným krokem hornických odborů, jak dát veřejnosti najevo nespokojenost se 
současným stavem v OKD a stále se zvyšující nezaměstnaností v našem re-
gionu.

Členové naší odborové organizace se proto také jako jediní z dodavatelů 
hornických prací pro OKD připojili k postupu horníků SHO a společně jsme 
vstoupili do boje proti rozhodnutí vlastníků OKD.

Plně se stavíme za zachování pracovních míst našich kolegů z Dolu Pas-
kov a dalších horníků, kteří trvale žijí a pracují v tomto regionu. Ostravsko ne-
může fungovat bez průmyslové výroby, ale může fungovat, když začneme 
společně tlačit na uvolnění pracovních míst, kde v současné době pracují ob-
čané jiných zemí EU jako například polští horníci. 

Hornickou práci znám velmi dobře a vím, že svou náročností, nebezpečím 
a vlivem na zdraví horníků nenajdeme v žádném průmyslu obdobnou příbuz-
nou činnost. Tak proč se máme spoléhat jen na případné nabízené rekvalifi-
kace z úřadu práce, nebo se spoléhat na připravované zintenzivnění progra-
mu na tvorbu pracovních míst a následnou podporu novodobých podnikate-
lů, kteří by naše horníky stejně nejraději viděli maximálně na výdělkové hra-
nici minimální mzdy. 

Požadujme proto společně jako odbory po všech odpovědných pracovní-
cích, aby jen nemluvili o krizi, která tady straší už od dob bývalé Nečasovy vlá-
dy. 

Měli by se aktivně svými nápady zasadit o vytvoření plánu proti nezaměst-
nanosti a následné chudobě tohoto regionu. Nikdo přece z nás nechce, aby 
se Ostravsko změnilo v oblast s nejvyšší nezaměstnaností a přebytkem ne-
kvalifikovaných osob postižených těžkým průmyslem. Vždyť pravidelní pen-
dleři našemu regionu nepomohou. 

                                         Václav Sacha, předseda OSZ VOKD Karviná

RROS děkuje organizátorům a účastníkům hornické demonstrace v Ost-
ravě dne 17. 9. 2013 za výstižné formulování požadavků na zachování pra-
covních míst a slušné mzdy nejen v hornictví, hutnictví či strojírenství, ale i v 
resortech mimo těžký průmysl a ve službách. RROS MSK se podrobně zabý-
vala napjatou situací v regionu a vyzývá představitele státní správy a za-
městnavatele, aby ji urychleně řešili ve vztahu k vážnosti problémů a reálné 
hrozbě sociálního výbuchu. Snaha o zajištění investorů, kteří by ve svých fir-
mách mohli zaměstnat část současných 84 000 a budoucích tisíců neza-
městnaných, by mohla být torpédována právě nestabilitou sociálního klima-
tu. 

Moravskoslezský kraj stojí a padá s průmyslem, a pokud ten nebude z dů-
vodu různých poplatků, odbodů, omezení a daní rozvíjen, bude klesat jeho 
konkurenceschopnost a nezaměstnanost bude dále stoupat s dopadem na 
návazné resorty služby. 

Bude to znamenat obrovské zatížení státu ve formě podpor v nezaměst-
nanosti a v dávkách hmotné nouze. Před mnohými občany regionu se rýsuje 
takřka bezvýchodná budoucnost, a pokud nebudou přijata účinná opatření, 
lze očekávat mnohem ostřejší demonstrace, než byla ta hornická, která snad-
no mohou přerůst v nekontrolovatelné akce lidí, kteří už nemají co ztratit. Ča-
su moc není.

V Karviné dne 19. 9. 2013

V Havířově se 9. září konala schůze Koordinačního výboru 
důchodců OKD /KVD/. Předseda KVD K.Bajtek krátce zhodno-
til situaci v klubu a projevil nespokojenost s jednáním někte-
rých pravicových poslanců, kteří pod nejrůznějšími záminka-
mi odmítají pozvání k setkání se seniory.

S potěšením přijali členové výboru in-

formaci, že europoslanec Vojtěch Mlynář 

naopak jejich pozvání přijal a na schůzi 

15. října mezi seniory přijde. Gratulaci k 

narozeninám pak přijali od předsedy i čle-

nů KVD jubilanti J.Popowycz a J.Navrá-

til. 

„Na náš protestní dopis bývalému mi-

nistru financí Kalouskovi, ve kterém byly 

vyjádřeny velké výhrady ke zdanění de-

putátu a zrušení úlev na daních pro pra-

cující důchodce, už odstupující úředník 

neopověděl,“ konstatoval předseda. A do-

dal: „Asi nepovažuje za nic nenormální-

ho seškrtat i těch málo korun, které si lidé 

za svou celoživotní těžkou práci zaslouží 

a kteří se, bohužel, už v důchodu nemo-

hou bránit. Snad mu to občané ve vol-

bách nezapomenou.“ Následná kritická 

diskuse se zabývala především demon-

strací Za zachování pracovních míst a 

slušnou mzdu, která se koná 17. září v 

Ostravě. „Zoufalá a beznadějná situace 

se netýká jen horníků, ale i dalších za-

městnanců v našem kraji,“ prohlásil      

M.Machálek.  Stranou nezůstala ani prů-

měrná mzda kolem 25 tisíc korun, na kte-

rou ale valná část občanů ani nedosáh-

ne. Většina pobírá průměrnou mzdu ně-

kde kolem 17 tisíc a horníkům chce za-

městnavatel jejich tvrdě vydělané mzdy 

snížit také. Přitom různí vykukové a pod-

vodníci odcházejí se zlatými padáky ve 

výši sta tisů nebo milionů korun.         -jn- 

Vláda nebude z veřejných peněz přispívat na dluhy soukro-
mé důlní společnosti OKD. Po jednání kabinetu předminulý tý-
den to řekl premiér v demisi Jiří Rusnok. Vedení OKD uvedlo, 
že bez finanční pomoci státu budou do konce příštího roku 
muset uzavřít Důl Paskov na Frýdeckomístecku. O práci by 
tak přišly téměř 3 tisíce lidí.

Rusnok ihned po jednání vlády připo-
mněl, že OKD je soukromá firma, která 
když privatizovala tuto společnost, tak 
jednoznačně převzala a podepsala své 
závazky. 

Tyto dokumenty má vláda k dispozici a 
mezi závazky patří například právě ten k 
útlumovým programům. Podle Rusnoka 
situace v OKD kabinet trápí, především 
kvůli zaměstnancům dolů. 

„Osud firmy nás velmi tíží v tom smys-
lu, že tam pracuje několik tisíc lidí. Pokud 
by se ocitli bez práce, tak se o ně musíme 
postarat. Musíme zajistit příslušné soci-
ální programy pro jejich znovuzačlenění 
do společnosti. Ale rozhodně nebudeme 
zítra kupovat ani OKD, ani Důl Paskov, 
nebudeme ho přebírat ani za korunu,“ 
prohlásil premiér. To například navrhova-
la ČSSD. 

 „Abychom udržovali v chodu Důl Pas-
kov, pokud produkuje roční ztrátu miliar-
du a půl nebo dvě, tak si to vydělte dvěma 
tisíci postižených lidí - to jim můžeme za-

jistit luxusní sociální síť bez toho, aniž by-
chom stínovali nějakou těžbu uhlí. Naše 
pomoc bude do regionu směřovat kanály, 
které jsou dovolené a realistické. Roz-
hodně nebudeme sanovat žádnou sou-
kromou firmu,“ dodal Rusnok. 

OKD jakési vydírání vlády odmítá. Prý 
jen reaguje na požadavky horníků. „My 
nežádáme, aby stát zachraňoval OKD ne-
bo aby do nás lil nějaké peníze. Restruk-
turalizaci firmy musíme zvládnout my sa-
mi. Jsme soukromá firma a toto skutečně 
není úlohou státu,“ zdůraznil ředitel vněj-
ších vztahů OKD Petr Jonák. 

„Pokud jsme zde viděli společenskou 
poptávku po tom, zda by nešla činnost do-
lu prodloužit o několik let, kdy by opět v 
každém dalším roce generovala další a 
další ztrátu, přičemž by stát s posvěce-
ním Evropské komise nějakým způso-
bem tyto ztráty mírnil nebo třeba pomá-
hal se sociálními dopady, a třeba tím i 
ušetřil, protože by neměl tolik lidí na úřa-
dech práce a nevypadly by mu daňové 

příjmy, tak tuto debatu jsme vždy se stá-
tem připraveni vést,“ poznamenal. 

Předsedovi odborů na Dole Paskov 
Rostislavu Paličkovi se rozhodnutí vlády 
nelíbí a považuje jej za neférové. 
„Pamatuji si z 28.7., jak nynější ministr fi-
nancí pan Fischer prohlásil, že vláda při-
spěje na pokutu za rozkradené evropské 
fondy, kde byli odsouzeni lidé. Na to se 
peníze daňových poplatníků našly. Bohu-
žel tady lidé dlouhodobě platili daně, nyní 
by potřebovali pomoci a stát řekne, že 
ne, že je to soukromé vlastnictví,“ míní. 

Samotní horníci jsou připraveni o prá-
ci v dole bojovat. Někteří z nich chtějí na 
protest zůstat přímo v důlních chodbách. 
„Já jsem pro zůstat v díře a nevyfárat, být 
tam třeba týden. Něco se musí stát,“ svě-
řil se Českému rozhlasu jeden z nich. 

O situaci v OKD vláda jednala s vede-
ním firmy i v dalších dnech a 24. září pro-
běhlo setkání i za účasti prezidenta.     
Na tiskové konferenci pak vystoupili pre-
miér J.Rusnok i prezident M.Zeman. Sdě-
lili, že vlastník nepřistoupil na provozová-
ní Dolu Paskov další 2 roky bez dotace. 
Doporučili vedení, aby vlastník financo-
val provoz do roku 2016 ze zisku RPG. 

Dále přislíbili pomoc propuštěným hor-
níkům v sociální oblasti včetně zajištění 
vhodných rekvalifikací a získání zatím ne-
známého investora, který poskytne regi-
onu stovky pracích míst. S odboráři by se 
měl prezident Zeman setkat 2. října v rám-
ci jeho plánované návštěvy Moravsko-
slezského kraje.  

Zdroj: rozhlas.cz

p Snímek z jednání Koordinačního výboru důchodců OKD...



Zachytili jsme na demonstraci hornických odborů v Ostravě

p V čele průvodu nesli havíři rakev - v popředí předseda R.Palička... p K demonstrantům promluvil také předseda SHO Ing.J.Pytlík... p Jedním z řečníků byl i hejtman MSK M.Novák...

Konal se už 27. ročník turnaje o Pohár UZK

Koblovští mění své plány ve skutečnost

Havířovští senioři
KPHMO v tunelu

Pár vzpomínek ke Dni horníků

Na Kladenském fedrování

p Hráči všech mužstev turnaje předváděli na hřišti maximum snahy...

p Vítězné družstvo Alfy s poháry - zleva na snímku T.Čížek, M.Szlaur a T.Hanusek...

Na sobotu 14. září připadl tentokrát termín konání nohejbalového turnaje o Pohár 
UZK, který připravují a organizují každý rok s finančním přispěním vedení závodu od-
boráři z darkovské úpravny. Dějištěm celého klání se stal areál penzionu Yacht Club u 
Žermanické přehrady. I když počasí neslibovalo nic pěkného a od rána padal vytrvalý 
déšť, počasí se nakonec umoudřilo a tak mohlo 7 tříčlenných družstev rozehrát celou 
soutěž. Vzhledem k počtu účastníků byla zvolena varianta hry každého s každým a na-
konec si zahrála mužstva na 3. a 4. místě tabulky o celkové třetí místo a první dvě muž-
stva hrála o prvenství v turnaji. I když boje byly docela dramatické, probíhala všechna 
utkání v duchu „fair play“ a hráči předváděli místy až krkolomné figury, aby zasáhli míč. 
Turnaje se už tradičně zúčastnili hosté z Bani Nováky a byli určitě oživením dramatic-
kých bojů, které navíc hráčům ztěžoval kluzký povrch hřiště. 

Závěrečné zápasy nakonec vyústily v konečné pořadí družstev – od prvního místa 
Alfa, THC, Plazma, Victaulic. O tom, že boje byly urputné, svědčí výsledek posledního 
zápasu turnaje mezi Alfou a THC 2:1, když závěrečný třetí set skončil poměrem 10:7.

Na závěr obdrželi všichni hráči hodnotné sportovní ceny, malé poháry a trochu 
„ohnivé vody“. Vítězné družstvo Alfy se muselo za povzbuzujícího skandování přihlí-
žejících diváků už tradičně ponořit do vln blízké přehrady.

Celý turnaj byl organizačně dobře připraven včetně občerstvení i oběda. Všichni 
„přežili“ toto sportovní klání beze zranění, a to byl společně se sportovním vyžitím hlav-
ní cíl akce.                                                                                                               red

Ve středočeském Kladně se na tzv. Kladenském fedrování, 
sešli 6. až 8. září zástupci kroužků krojovaných horníků /KKH/ 
tentokráte na již 17. Setkání hornických a hutnických měst 
České republiky.

Sdružení hornických a hutnických 
měst České republiky /SHHS ČR/pořádá 
tato setkání v různých místech naší vlasti 
a ta s přívlastkem Evropská, se pořádají 
v různých městech v zahraničí.  Na pá-
tečním slavnostním zahájení, vystoupil v 
kladenském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie hornický pěvecký sbor Kladno.     
V sobotu přijal zástupce zúčastněných 
krojovaných horníků a hutníků na radnici 
primátor statutárního města Kladna          
Ing. Dan Jiránek. Ale pak se už ze seřa-
diště na náměstí starosty Pavla vydal uli-
cemi města slavnostní průvod. Nechybě-
li v něm pochopitelně delegace kroužků 
krojovaných horníků /KKH/z Karvinska - 
KKH při obci Stonava, KKH Dolu Franti-
šek z Horní Suché, KKH Rozkvět ze Sed-
liště, KKH Gabriela, KKH Barbora při od-
borové organizaci Dolu Darkov, ve které 
byl i náměstek primátora Karviné Ing. Da-
libor Závacký, a nechyběli ani zástupci 
statutárního města Havířova, které bude 
hostit setkání hornických a hutnických 
měst v roce 60. výročí založení tohoto 
města v roce 2015, v čele s náměstkem 
primátora Ing. Eduardem Heczkem. Pří-
tomní byli i zástupci Klubu přátel hornic-
kého muzea Ostrava, Hornického spolku 
Prokop atd. Za pozdravného skandování 
a hornického Zdař Bůh vítali účastnící 
průvodu mnoho přihlížejících a mávají-
cích občanů Kladna. Trasa pestrobarev-
ného pochodu vyvrcholila na městském 

stadionu Sletiště.  Po slavnostních pro-
slovech následovalo dekorování praporů 
KKH, předání štafety pořádajícího Klad-
na dalším organizátorům setkání a udíle-
ní hornických vyznamenání. Ctí pro KKH 
při obci Stonava bylo udělení vyzname-
nání LUX EX TENEBRIS (což znamená 
Slětlo v temnotách) Nadací Georgia Agri-
coly z regionu Slavkovský les mj. i panu 
Ladislavu Kajzarovi, předsedovi tohoto 
stonavského KKH, za zachování hornic-
kých tradic a folklóru. Celý třídenní pro-
gram byl ve znamení výstav a nejrůzněj-
ších kulturních vystoupení a v hor-
nickém skanzenu Mayrau v nedalekých 
Vinařicích byly kromě zábavného progra-
mu uděleny v tamní historické řetízkové 
šatně čestné ceny Český Permon. Tuto 
cenu převzal za otevření expozice hor-
nických tradic v Havířově pro toto město 
právě Ing. E. Heczko. 

Při odjezdu z Kladna mnohé delegace 
účastníků navštívili národní kulturní pa-
mátku - Památník Lidice, kde jsme vzdali 
hold prohlídkou a minutou ticha tamním 
obětem. Tak hezky prožily ne jenom KKH 
z Karvinska společné chvíle ve slušivých 
hornických stejnokrojích, kdy se snad nej-
lépe přihlížejícím kladeňákům líbily ty od 
stonavských účastníků s bílými fedrpuši 
na čepicích. A všichni se bezesporu těší, 
jak se napřesrok všichni sejdou v jiho-
českém Českém Krumlově.        

                          Text a foto: J. Břoza

p Přehlídka kroužků krojovaných horníků na kladenském Sletišti...

Tradice je tradice a bylo by smutné, kdyby se například zapo-
mnělo na ty, kteří jsou po staletí spjati s náročným řemeslem v 
černouhelné pánvi na Karvinsku.

Proto se sešli ve čtvrtek 5. 9. 2013 v 
Dělnickém domě v  Horní Suché členové 
Klubu hornických důchodců Dolu Franti-
šek a pozvaní hosté k tradičním oslavám 
„Dne horníků“.

Slavnostní část zahájil předseda KHD 
pan Roman Konopka přivítáním všech 
zúčastněných. Z hostů přijali pozvání sta-
rosta obce Ing. Jan Lipner, PaedDr. Mila-
da Halíková, členové KHD Dolu Dukla, 
pan Karel Bajtek - předseda Koordinač-
ního výboru důchodců OKD a Ing. Jaro-
slav Minka z Klubu přátel hornického mu-

zea v Ostravě. Poté předseda uvedl Žen-
ský pěvecký sbor Šárka, jenž svůj pro-
gram zahájil hornickou hymnou. Po ha-
vířských písničkách, které si mnozí za-
zpívali se sborem, pokračoval předseda 
KHD ve svém projevu. Připomněl těžkou 
práci horníků a důležitost kamarádství a 
spolupráce všech, kteří byli spjati s těž-
bou „černého zlata“, ať pracovali v dole 
nebo na povrchu. Zdůraznil, že přestože 
Důl František už neexistuje, musí být tra-
dice oslav dál zachována.

Na jeho slova navázal starosta         

Ing. J.Lipner. Podtrhl skutečnost, že stej-
ně jako dával kdysi Důl František práci 
stovkám horníků, nyní v areálu bývalého 
dolu vznikla rozsáhlá průmyslová zóna, 
kde opět nacházejí četné pracovní příle-
žitosti nejen občané Horní Suché. 

 Stalo se už tradicí, že součástí těchto 
hornických oslav je i blahopřání těm čle-
nům KHD,  jež během roku oslavili kulaté 
nebo půlkulaté narozeniny. Letos bylo z 
celkového počtu 152 zúčastněných 70 
oslavenců.

Po slavnostní části následovala volná 
zábava, příjemně podbarvená známými 
populárními melodiemi, které mnohé 
účastníky vtáhly na parket. Jako z každé-
ho setkání členů klubu si mnozí odnášeli 
koláčky nebo zákusky, připravené sku-
p i nkou  ocho tných  kucha řek  z  
„Domečku“. 

A tak všichni odcházeli spokojeni a 
dobře naladěni s příslibem účasti na dal-
ší akci, kterou bude „ Loučení s létem“.

V petřkovickém Kulturním domě se na začátku září uskutečnila slavnostní schůze 

Klubu důchodců Dolu Odra – závod Koblov u příležitosti oslav Dne horníků. Předseda 

klubu J.Kubošek uvítal v úvodu zasedání ředitele Hornického muzea v Ostravě         

Ing.L.Place a Ing.G.Jančíka a pak řekl: “Vzhledem ke složité ekonomické situaci v 

OKD bylo letos upuštěno od oficiálních oslav Dne horníků,“ a zároveň vyslovil optimis-

tické přesvědčení, že odboráři najdou se zaměstnavatelem společnou řeč při uzavírá-

ní kolektivní smlouvy. Následující dny však ukázaly, že jeho optimismus byl jenom 

zbožným přáním.

Minutou ticha pak účastníci schůze uctili památku osmi svých bývalých zemřelých 

spolupracovníků. Výbor klubu bude i nadále pokračovat v úspěšné činnosti – organi-

zování návštěv onemocnělých členů spojené s předáváním upomínkových dárků. Obli-

bu členské základny si získaly také zájezdy směrované na zajímavá místa našeho kra-

je i celé republiky. Senioři rovněž ocelili dlouholetou spolupráci s hornickým muzeem, 

které jim poskytuje místnosti pro organizování činnosti klubu. K této spolupráci se vyjá-

dřil i ředitel muzea Plac, který poděkoval členům klubu za brigádnickou činnost při úkli-

du a dalším zvelebování hornického muzea i celého Landek Parku. Dík seniorů si za-

slouží také finanční podpora ze strany Nadace OKD.

V průběhu slavnostního zasedání přišel mezi své bývalé spolupracovníky Ing.J.No-

vý, který před mnoha lety vykonával funkci hlavního inženýre na bývalém Dole Vítězný 

únor /později Odra/.                                                                                                -jn-

Po dvouměsíčních prázdninách se na 
Den horníků sešli v loutkovém sále      
KD P.Bezruče členové havířovské po-
bočky Klubu přátel hornického muzea. 
Uvítal je  předseda pobočky Ing.Vince-
nec. Informoval o událostech v klubu v ob-
dobí léta, zejména o účasti na Kladen-
ském fedrování, kde Havířov dostal cenu 
Český Permon za čin roku „ Otevření stá-
lé expozice Historie psaná uhlím“ a me-
daili kterou dostal Ing.Dombrovský, CSc 
za aktivity v hornické historii. 

Ti, kteří přišli na původně plánovanou 
besedu MUDr.Bačovského o Tasmánii, 
byli trochu zklamáni. Nemohl se z váž-
ných důvodů zúčastnit, proto dostal slo-
vo Ing. Drahoňovský na zajímavé téma 
“Havárie v Jablunkovském tunelu”. Ná-
sledně se ukázalo, že záskok Ing.Draho-
ňovského plně nahradil svou atraktivitou 
původní téma. Na velice podrobně při-
praveném materiálu nás seznámil s ce-
lým průběhem havárie. K rekonstrukci se 
přistoupilo pro přechod na zvýšení rych-
losti a celkové modernizaci tratě na Slo-
vensko. Celý projekt měl hodně omezení 
a limitujících parametrů a navíc i přírod-
ních anomálií. Tunely měly zajímavou his-
torii - jižní pocházel z roku 1870 i severní, 
který byl rekonstruován z roku 1917. V ro-
ce 1939 po polské okupaci byly oba tune-
ly těžce poškozeny trhavinou ve vago-
nech, kterou v nich ustupující armáda od-
pálila /při rekonstrukci byl nalezen náraz-
ník zaseknutý do zdiva/. Délka tunelu je 
576 m a výška nadloží od 8 do max.      
24 metrů. Úvaha o rekonstrukci výkopem 
nemohla být použita z důvodů husté zá-
stavby v okolí tunelu. Navíc vlastnické 
vztahy k zhruba 140 pozemkům v pláno-
vané trase vyloučili osové rozšiřování na 
profil 12 x 16 m. Rok 2009 měl velmi su-
ché léto a nadložní zemina byla vysuše-
ná. Následoval deštivý podzim, kdy říjen 
byl dvojnásobně srážkový. Přestože byly 
dodrženy všechny předepsané podmín-
ky rekonstrukce, došlo v listopadu k záva-
lu v délce 96 m. Ten způsobil i na povrchu 
značné propady terénu. Kladem bylo, že 
nikdo nebyl zraněn a pouze jeden lžícový 
bagr zůstal v závale. Na detailních zábě-
rech a schématech jsme viděli celý prů-
běh havárie a následné kroky k obnovení 
činnosti s odborným komentářem. Čas 
běžel tak rychle, že po třech dotazech by-
lo nutno skončit besedu a pokračovat v 
kavárně Varieté při sklenici piva a hornic-
ké svačině. Organizátoři by měli zvážit vy-
užití mikrofonu během besedy pro lepší 
pohodu starších seniorů.                   -jn-
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Dalších jedenáct dolů určeno k likvidaci...
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Náhradní doby pojištění pro důchod

Škoda Rapid Spaceback 
ve Frankfurtu 2013

Vyšel nový Zpravodaj KPHM

Aktuální témata pro tuto dobu...

Využili jsme první příležitosti a prozkoumali nový Spaceback /snímky nahoře/ 

s metrem v ruce. Co jsme zjistili?

Hatchback nebo malé kombi? Spacebacku můžeme říkat, jak chceme, důležitou 

otázkou však je, jak moc praktické dané řešení je. Nová karosářská verze totiž vznikla 

tak, že Rapid se splývavou zádí přišel o nezanedbatelných 179 mm na délku, střecha 

byla protažena nad zadní kola a vzniklé páté dveře jsou velmi kolmé, čímž velmi připo-

mínají tvar sportovnějších kombíků.

Začněme místem na zadních sedadlech. Přes zkrácení karoserie na celkových 

4304 mm se prostor pro posádku nikterak nezmenšil, rozvor je i nadále 2602 mm. V po-

délném směru se tak mají všichni cestující stejně jako doposud: tedy dobře. Cestující 

vysoký 180 centimetrů má před koleny (při posazení se „za sebe“) 15 cm místa, nad 

hlavou (díky protažení střechy) zbývají tři centimetry. Vystavený vůz měl panoramatic-

kou střechu, uvidíme, jak na tom bude „obyčejná“ verze.

S linií střechy souvisí také vyšší zadní dveře, takže se do novinky lépe nastupuje. 

Šířka interiéru však zůstává spíše kompaktní, takže s převozem tří dospělých pasažé-

rů na delší vzdálenosti raději nepočítejte. Místo uprostřed je lepší využít (díky průvla-

ku) třeba na přepravu lyží. Pod otevřenými pátými dveřmi projde bez problémů člověk 

vysoký 186 centimetrů.

Přejděme k zavazadelníku. Ten nabídne docela slušných 415 litrů; počítáno bez re-

zervy. Na délku má zavazadelník u dna 82 centimetrů, mezi podběhy se vejdou bře-

mena široká maximálně rovný metr a výška pod roletku je 54 centimetrů. Nakládací 

hrana je ve výšce 64 cm, po jejím překonání však následuje 21 centimetrů vysoký 

„schod“ dolů. Ten můžete eliminovat dvojitou podlážkou, která zajistí rovinu v úrovni 

ložné hrany. Sklopením opěradel lze zavazadlový prostor zvětšit na 1380 litrů, ložná 

délka se tak prodlouží až na 162 cm (po zadní stranu opěradla řidiče).

Celkový dojem z auta je velmi dobrý, byť interiér bez měkčených plastů působí mož-

ná až zbytečně levně. Co se týče praktičnosti a vzhledu, nemáme žádné výtky. Však ta-

ké máme tu čest s bohatě vybavenými verzemi, kterých však na českých silnicích bu-

de menšina. Zdroj: auto.cz

Hornický Zpravodaj KPHM /Klub přátel hornického muzea/ 
přináší za III. čtvrtletí na 1. straně úvodní článek „K významné-
mu životnímu jubileu 80 let Ing. Jaroslava Kláta – čestného čle-
na KPHM.

Následujících osm stránek tvoří 

podrobná reportáž z výroční plenár-

ní schůze KPHM, konané dne         

7. května. Souhrnný materiál obsa-

huje zápis ze schůze, její průběh, 

představení členů výboru, návrh re-

dakční rady zpravodaje, návrh slo-

žení Revizní komise pro roky 2013 

až 2016 a usnesení celého plenární-

ho zasedání. Další článek nese titu-

lek „Kdo je Ing. Petr Rojíček, nový 

předseda KPHM? Ing. J. Vincenec 

připravil stať „K historii psané uhlím 

v Havířově“ a článek „Košice 2013 - 

hlavní evropské město kultury /při-

pomíná červnové setkání v rámci Ev-

ropských dnů horníků a hutníků/. Au-

torkou článku „Archiv VŠB-TU Ost-

rava a jeho význam pro dějiny hor-

nických a geologických věd“ je 

Mgr.J.Biolková. Autorská dvojice 

K.Slíva a Ing.J.Grygárek seznamují 

ve svém příspěvku veřejnost s tech-

nologií těžby břidlicového plynu. Po-

zornost čtenářů si jistě zaslouží i člá-

nek „Ze života horního inženýra“    

Ing.D.Pavelka - bývalého hlavního 

inženýra na Dole Zápotocký /Lazy/. 

Ve d l e  p r a v i d e l n é  r u b r i k y  

„Blahopřejeme jubilantům“ jsou zařa-

zeny „Vybrané fejetony z deníku 

Duch času z roku 1931“. Zpravodaj 

KPHM i tentokráte sáhl do hluboké 

historie a zařadil do svého obsahu 

„Vzpomínání Prof. Ing. Václava Syn-

ka ze staré kolonie v Prostřední Su-

ché“. Ing. J. Grygárek informuje, že  

v areálu bývalého Dolu František     

v Horní Suché má svou pobočku ně-

mecká firma DHMS. J. Pavlačík na-

psal podle vyprávění Josefa Vlčka 

poutavý článek „Odboj horníků na 

šachtách Slezské Ostravy za 2. svě-

tové války“.                                 -jn-

Co víte o antimonu?
Chemický prvek antimon je stříbřitě bí-

lý, lesklý, velmi křehký kov s charakteris-
tickým, hrubě krystalickým lomem. Jako 
jeden z mála prvků krystaluje v trigonální 
krystalografické soustavě.

V tuhém stavu je antimon znám v něko-
lika modifikacích. Šedý (kovový) anti-
mon, polymerní žlutý, černý a amorfní ex-
plozivní antimon.

Výskyt antimonu v přírodě
Antimon se většinou vyskytuje jako do-

provodný kov v rudách olova,mědi a stří-
bra. Občas se nalézá také antimon ryzí.

Obsah antimonu v zemské kůře je pou-
hých 0,2 ppm. Nejdůležitější užitkové mi-
nerály antimonu jsou antimonit (stibnit) 
Sb2S3, tetraedrit Cu3(SbS3)2, jameso-
nit Pb2Sb2S5, stibikonit H2Sb2O5, ker-
m e s i t  S b 2 S 2 O  a  b i n d h e i m i t  
Pb2Sb2O7·nH2O. Nejvyšší obsah anti-
monu ze všech nerostů (91,92 % Sb) má 
paradokrasit Sb2(Sb,As)2, senarmontil 
Sb2O3 obsahuje 88,4% antimonu a kief-
tit CoSb3 obsahuje 86,1% antimonu. Cel-
kem bylo popsáno více než 260 nerostů s 
obsahem antimonu.

Těžba a zásoby
V roce 2012 dosáhla těžba nerostů an-

timonu hodnoty 180 kt. Největším produ-
centem, s roční těžbou 150 kt je Čína. 
Největší těžitelné zásoby antimonových 
rud má Čína (950 kt), Rusko (350 kt), Bolí-
vie (310 kt), Tádžikistán (50 kt) a JAR (27 
kt). Velké, doposud neověřené naleziště 
rud antimonu je v Laosu. Celosvětové tě-
žitelné zásoby antimonu jsou 1,8 Mt čis-
tého kovu.

Výroba antimonu
Průmyslová výroba antimonu ze sulfi-

dických rud se provádí oxidačním praže-
ním sulfidů s následnou redukcí vznik-
lých oxidů antimonu antracitem nebo dře-
věným uhlím. 

Praktické využití
Největší množství, okolo 60 % pro-

dukce primárního antimonu, se spotře-
bovává ve formě oxidu antimonitého 
Sb2O3 a antimoničnanu sodného Na-
3SbO4 pro výrobu zpomalovačů hoření 
některých druhů plastů (akrylonitrilbuta-
dienstyren - ABS, polyethylentereftalát - 
PET, polyvinylchlorid - PVC). Významné 
množství antimonu se spotřebovává k le-
gování olova pro výrobu akumulátorů, 
ochranných krytů kabelů a munice. Men-
ší využití nachází antimon jako součást 
slitin (tiskařský kov, ložiskové kompozi-
ce, pájky). Antimon ve formě svých růz-
ných izotopů je údajně složkou tajemné 
červené rtuti. Zdroj: prvky.com

Náhradní doby pojištění

Náhradní doby pojištění za-

počítané plně

Náhradní doby započítáva-

né částečně

jsou doby, které se do doby pojiš-

tění pro nárok na odchod do důcho-

du počítají jen určitou částí. 

Jsou to některá z období, kdy 

jsme neodváděli žádné pojistné, a 

přesto se tyto doby započítávají do 

potřebných let pojištění pro důchod. 

A to v případě, že doba pojištění trva-

la alespoň jeden rok.

V plném rozsahu se do doby po-

jištění započítává doba

! výkonu základní vojenské služby 

(nejsme-li vojáky z povolání)

! osobní péče o dítě do 4 let věku

! péče o bezmocnou/závislou osobu

Ostatní - níže uvedené - náhradní 

doby se započítávají jen částečně. 

Pro účely nároku na starobní dů-

chod se všechny náhradní doby hod-

notí plně, jestliže jsme je získali před 

1. 1. 2010. Pokud jsme je získali až 

po 31. 12. 2009, budou se níže uve-

dené náhrady redukovat na 80 %.

Ve výši 80 % se započítává doba, 

kdy jsme se soustavně připravovali 

na budoucí povolání studiem na 

střední nebo vyšší odborné škole 

(dále jen "střední škola") nebo vyso-

ké škole v České republice, a to po 

dobu prvních šesti let tohoto studia 

po dosažení věku 18 let v období 

před r. 2010.

V rozsahu 80 % se do doby pojištění 

započítává doba

! kdy jsme byli jako osoba se zdra-

votním postižením zařazeni v teore-

tické a praktické přípravě pro za-

městnání nebo jinou výdělečnou čin-

nost

! pokud jsme byli poživatelem inva-

lidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně [§39 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 155/1995 Sb.] z českého pojiště-

ní, a to do dosažení věku potřebné-

ho pro vznik nároku na starobní dů-

chod podle § 32; (za poživatele inva-

lidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně [§39 odst. 2 písm. c)] se pro 

účely účasti na pojištění považují též 

osoby, které nepobírají tento dů-

chod, avšak splňují podmínky náro-

ku na tento důchod a pobírají výslu-

hový příspěvek nebo příspěvek za 

službu podle zvláštních zákonů)

! pokud u nás po skončení naší vý-

dělečné činnosti, která zakládala 

účast na nemocenském pojištění 

podle zvláštního předpisu, trvala: 

8 dočasná pracovní neschop-

nost, kterou jsme si nepřivodili úmy-

slně, pokud tato dočasná pracovní 

neschopnost vznikla v době naší vý-

dělečné činnosti nebo v ochranné 

lhůtě podle zvláštního předpisu,

8 karanténa nařízená podle 

zvláštního právního předpisu v době 

Náhradní doba - studium

Další náhradní doby pojiště-

ní započítané částečně

výdělečné činnosti nebo v ochranné 

lhůtě podle zvláštního právního před-

pisu,

8 podpůrčí doba pro poskytování 

ošetřovného,

8 podpůrčí doba pro poskytování 

peněžité pomoci v mateřství v obdo-

bí před porodem. 

V rozsahu 80 % se nám do doby 

pojištění započítává i doba, kdy 

jsme byli v evidenci úřadu práce jako 

uchazeči o zaměstnání, jestliže nám 

náležela podpora v nezaměstna-

nosti nebo podpora při rekvalifikaci, 

a v rozsahu tří let také doba, kdy 

nám tyto dávky nenáležely.

Přitom rozsah, v jakém se nám za-

počítá doba evidence u úřadu práce, 

závisí na tom, kdy jsme byli neza-

městnaní a zda jsme dostávali pod-

poru v nezaměstnanosti.

! před 1. 1. 1996 se započítává pl-

ně bez jakéhokoliv omezení,

! po 31. 12. 1995 se započítává teh-

dy, pokud byla vyplácena podpora v 

nezaměstnanosti nebo podpora při 

rekvalifikaci,

! doba, po kterou podpora nebyla 

vyplácena, se započítává v rozsahu 

nejvýše tří let. (Doba tří let se zjišťuje 

zpětně od vzniku nároku na důchod 

s tím, že z doby, která byla získána 

před dosažením 55 let lze brát jen je-

den rok.).

Jestliže jsme byli vedeni v eviden-

ci úřadu práce do 31. 12. 2009, hod-

notí se pro posouzení nároku na dů-

chod plně, ale pro výši důchodu jen v 

omezeném rozsahu 80 %.

Doba evidence u úřadu práce zís-

kaná po 31. 12. 2009 se pro nárok na 

důchod i jeho výši hodnotí pouze v 

rozsahu 80 %.                            red

Doba evidence na úřadu prá-

ce

Doba vedení v evidenci ucha-

zečů o zaměstnání


