
O budoucnosti Dolu Paskov není zatím rozhodnuto...

Nabízí se několik možností řešení

V oblasti  BOZP je stále co zlepšovat

Společnost OKD oceňovala 
za bezpečnou práci v roce 2013
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Masku nepotřebuješ, naše tváře si stejně nikdo 

nebude pamatovat...

p Na poradě ZIBP vystoupil také ředitel Závodu Důl Karviná Ing.P.Dedek /na snímku 
vpravo/...

V zařízení Barborka u Dolu ČSA závodu Karviná se 5. února 
konala další z pravidelných porad závodních inspektorů 
bezpečnosti práce /ZIBP/.

V úvodu jednání vystoupil ředitel 
závodu  I ng .P. Dedek ,  k t e r ý  
konstatoval sice pozitivní vývoj 
snižování ukazatelů úrazovosti za 
poslední roky, ale řekl: „Jsme o kus 
dále, ale stále nejsme tam, kde jsou 
vyspělé firmy.“ Informoval pak o 
oblastech BOZP, kde je co 
zlepšovat. Od změn vzdělávání, 
školení, propagace, motivace až po 
získání předáků a revírníků pro 
důsledné uplatňování dodržování 
bezpečnosti práce. Podal rovněž 
informaci o parametrech, kterých by 
měla firma v současné krizové 

situaci dosáhnout. Je to roční těžba 
9,3 mil. tun, nákladovost 65 EUR na 
vytěženou tunu, peníze pro 
investice i rozvojové projekty. 
Dosažení ukazatele četnosti  
pracovních úrazů na hodnotu 5 pak 
představuje na závodě Karviná 
snížit počet úrazů na polovinu oproti 
minulému roku. Právě k tomuto 
ukazateli se rozvinula zajímavá 
diskuze o evidenci pracovních úrazů 
i o celé oblasti BOZP. Došlo k 
výměně názorů a informací, které by 
měly přispět k lepší spolupráci 
vedení OKD a odborů na poli 

bezpečnosti práce. V dalším 
průběhu absolvovali inspektoři test s 
20 otázkami, které se týkaly šetření 
pracovních úrazů. Jednání navštívil 
rovněž předseda SHO Ing.J.Pytlík, 
který informoval přítomné o plnění 
KS OKD v roce 2013 a o 
personálních změnách ve vedení 
OKD. Zmínil se také o hornických 
důchodech a o naší snaze rozšířit 
působnost vládního nařízení          
č. 363/2009 tak, aby se týkalo všech 
horníků, kteří splní dané podmínky.

Celou poradu pak uzavřely 
informace z posledního SAFETY 
mítinku a přehled odborových akcí v 
budoucím období, včetně fárání 
Výboru pro BOZP.                    

                                  redakce ZB

Společnost OKD považuje bezpečnost práce za naprostou prioritu a 

motivuje k bezpečnému a odpovědnému chování své zaměstnance. Proto 

dnes vylosovala mezi více než 12 000 kmenovými zaměstnanci a pracovníky 

dodavatelských organizací, kteří pracovali v roce 2013 bez úrazu, 15 vítězů 

zahraničních zájezdů. Pravidelně také oceňuje pracovní kolektivy s 

nejlepšími výsledky v oblasti bezpečnosti práce a realizuje řadu motivačních 

programů s cílem eliminovat potenciální rizika a nebezpečné situaci při práci 

pod zemí.

Počet úrazů v dolech OKD každoročně klesá. Zatímco v roce 2005 jich 

společnost registrovala 869, v roce 2013 šlo o 208 úrazů, což představuje 

meziroční zlepšení o 13 % (238 úrazů v roce 2012). K poklesu došlo také u 

klíčového a mezinárodně uznávaného ukazatele úrazové četnosti*, který se 

meziročně snížil z hodnoty 7,6 na 7,37. Všechny údaje zahrnují také 

pracovníky dodavatelských firem.

Společnost OKD si pro letošní rok vytyčila ambiciózní cíl stát se 

středoevropským lídrem v oblasti bezpečnosti práce v černouhelném 

hornictví a snížit hodnotu ukazatele úrazové četnosti na 5. Firma je 

rozhodnuta realizovat veškerá opatření, aby byl tento cíl splněn.

 „Vývoj klíčových ukazatelů v oblasti bezpečnosti v uplynulých letech 

ukazuje, že realizovaná opatření mají smysl a směřují správným směrem. 

Dosáhli jsme významného zlepšení. Stále však před sebou máme dlouhou 

cestu, abychom dosáhli našeho cíle: bezúrazového provozu. Na co se 

musíme s ještě větší intenzitou zaměřit, je osobní přístup každého 

pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina 

úrazů vzniká právě selháním lidského faktoru a nedodržováním pravidel. Při 

každé činnosti musíme mít na zřeteli vždy svou bezpečnost, ale i zdraví 

svých kolegů,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Společnost OKD vylosovala z každého závodu mezi pracovníky, kteří 

pracovali v roce 2013 bez úrazu, vítěze zahraničního zájezdu za 50 000,    

30 000 a 20 000 korun. 

V každém pololetí jsou také finančně oceňovány nejlepší kolektivy v 

oblasti bezpečnosti práce z rubání, příprav a vybavování a likvidace. V rámci 

motivačního programu „Bezpečné pracoviště“ jsou čtvrtletně na jednotlivých 

důlních závodech oceňovány kolektivy, které soutěží mezi sebou ve stavu 

pořádku na pracovištích a přístupových cestách k nim.

                                                                  Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.

p Předseda základní odborové organizace na Dole Paskov Rostislav Palička...

Situace na Dole Paskov 
není rozhodně jednoduchá. 
P o l o ž i l  j s e m  p r o t o  
předsedovi ZO Rostislavu 
Paličkovi několik otázek.

1/ Jak se daří Dolu Paskov 

ekonomicky oproti minulému roku?

Důl Paskov už na konci minulého roku 

vstoupil razantním způsobem do 

nákladů, letos v tomto trendu pokračuje a 

je reálný cíl se v nákladovosti na tunu 

přiblížit k průměrné prodejní ceně. 

Úspory nákladů se týkaly nejen materiálu 

a energií (především stlačeného 

vzduchu), ale řešily se i částečnou 

realizací Sociálního programu, kdy brány 

Dolu Paskov opustilo téměř 150 

zaměstnanců. 

K dnešnímu dni jsme prakticky na 

stavech zaměstnanců, které jsou nutné 

pro chod dolu a pokud bude rozhodnuto 

pro pokračování těžby, tyhle stavy 

zaměstnanců by měly být zachovány.

2/ Můžeš popsat některé problémy, 

které momentálně řešíte? 

Kromě zajištění běžného servisu pro 

naše členy, jde o poměrně početná 

jednání. Nedávno proběhlo jednání k 

výskytu velkého počtu krádeží v 

koupelnách zaměstnanců, jednání s 

paní poslankyní Havlovou k důchodům. 

Každý týden probíhají jednání s vedením 

našeho podniku, kde řešíme průběžně 

provozní problémy i náměty UIBP k 

bezpečnosti. Samozřejmě se zabýváme 

aktuální situací u nás a asi největším 

problémem jsou informace pro 

zaměstnance. 

Zaměstnanci se dnes nejvíc ptají na tři 

oblasti: prodloužená pracovní doba, 

budoucnost dolu a převedení naší 

úpravny pod Závod úpraven. Bohužel, 

vše je zatím v rovině úvah a nemůžeme 

poskytnout seriózní informace, které by 

vyvrátily nebo potvrdily „zaručené 

zprávy”, co kolují mezi lidmi.     

3/ Uplatňuje se sociální program 

pro zaměstnance v plném rozsahu?

Ze Sociálního programu pro Důl 

Paskov, který má platnost do konce 

technické likvidace dolu, bylo zatím 

uplatněno pouze zvýšené odstupné pro 

zaměstnance, s kterými byl rozvázán 

pracovní poměr pro nadbytečnost. Zda a 

kdy dojde k jeho uplatnění v celém 

rozsahu, záleží na rozhodnutí vlastníků a 

vlády.

4/  Nedávno bylo podepsáno 

memorandum k další existenci Dolu 

Paskov. Které řešení preferují 

odbory?

V dnešní ekonomické situaci obecně, 

preferujeme každé řešení, které 

poskytne co nejvíce lidem práci a 

slušnou mzdu. Zda to bude pod OKD 

nebo státem či jiným vlastníkem, hraje 

poměrně okrajovou roli. Hlavní je pro nás 

přístup k zaměstnancům.

Díky za rozhovor.

                                        redakce ZB
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Zejména v našem kraji není situace dobrá...

Úroveň příjmů je v našem státě stále nízká...

Nezaměstnanost stále roste

Stále více lidí pracuje načerno

Důlní neštěstí v Jihoafrické republice
pSnímek dolu Dornkop v JAR, kde došlo k důlnímu neštěstí...          Foto: Reuters

Těla osmi zahynulých horníků nalezli ve čtvrtek 6. února záchranáři ve 

zlatonosném dole 30 km u Johannesburgu /JAR/, kde došlo k závalu a 

následnému požáru. Jedna osoba se v té době ještě pohřešovala – 

informovala o tom vláda JAR.

K důlnímu neštěstí v dole Doornkop, náležejícímu firmě Harmony Gold, 

došlo v úterý 4. února večer v hloubce kolem 1 700 metrů pod zemí. 

Odborový svaz horníků podal informaci, že zemětřesení způsobilo zával, v 

jehož důsledku byly zničeny ventilační a vodovodní potrubí, elektrická 

kabeláž a pod zemí vypukl požár. Ve středu se potom podařilo dostat na 

povrch 8 živých horníků. Záchranáři je našli asi kilometr pod zemí v 

bezpečnostní komoře, kde se nacházel telefon, dýchací přístroje, zásoby 

vody a nezbytné nářadí. Teprve ve čtvrtek kvůli komplikovaným podmínkám 

pod zemí nalezli záchranáři těla osmi pohřešovaných horníků. 

Lítost z důvodu smrtelného neštěstí vyjádřila ministryně JAR pro nerostné 

bohatství Susan Shabangu. „Musíme udělat všechno, co je v naší moci, 

abychom zjistili příčiny nehody a zabránili do budoucna, aby se to 

opakovalo,“ sdělila ministryně. 

Bylo to největší důlní neštěstí od července 2009, kdy v dole na platinu 

zahynulo při závalu 9 horníků. Doly na zlato v JAR patří k nejhlubším na 

světě a v časech apartheidu byly také považovány za nejnebezpečnější. Od 

skončení apartheidu v roce 1994 vláda, odbory a vlastníci usilují o zvýšení 

bezpečnosti práce. I tak v roce 2012 zemřelo v těchto dolech 112 osob.    red

Poslankyně Olga Havlová
b y l a  n a  P a s k o v ě

V pátek 31.1.2014 proběhlo u nás na Paskově jednání 
našich odborů s poslankyní Olgou Havlovou. Jednání se 
konalo především k podpoře hornických důchodů ale také     
k podpoře Dolu Paskov. 

Jednání s poslankyní se zúčastnil 

předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel, 

předseda SHO Ing. Jaromír Pytlík, 

SIBP Ing. Ivo Kavka a za nás 

předseda Rostislav Palička s 

místopředsedou Petrem Vavrošem. 

Paní poslankyně, která s námi 

jednala i před volbami, plní svůj slib 

a požádala o jednáni přímo u nás a 

na pondělí 3.2.2014 uspořádala 

odborný seminář,  konaný v 

Poslanecké sněmovně, na téma 

„Problém předčasných odchodů do 

důchodů u náročných povolání”. 

Jednání na Paskově se konalo 

především za účelem sjednocení 

dalšího postupu a zastoupení 

odborů na semináři. Vzhledem k 

odbornosti semináře jsme se 

dohodli, že méně je někdy více a 

zas toupen ím by l i  pově řen í  

předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel a 

právníci OS PHGN JUDr. Antonín 

Těšík a Mgr. Markéta Marinková. 

Věřme, že se podaří přesvědčit další 

potřebné legis lat ivce v náš 

prospěch. Před odjezdem paní 

Havlová potvrdila další spolupráci a 

podporu horníkům. Zdroj: odbory 

Paskov

Poznámka redakce: Dřívější 

odchod do důchodu pro všechny 

horníky patří k jedné z hlavních 

priorit a snažení hornického svazu.

p Poslankyně O.Havlová při jednání s odboráři našeho svazu...

Stále většímu počtu Čechů nestačí plat či důchod na pokrytí 
jejich základních životních potřeb a musí si přivydělávat. 
Podle odhadů odborových svazů nestačí plat z hlavního 
zaměstnání pětině zaměstnanců.

S řádně přiznanou penzí těžce 

vychází čtvrtina důchodců. I proto 

jich kolem 150 tisíc v důchodovém 

věku pracuje.

„Přivýdělek se tak stává nikoli 

z d r o j e m  v y š š í h o  ž i v o t n í h o  

standardu, ale prostředkem k 

zaplacení běžných, stále rostoucích 

životních nákladů. Ty totiž na rozdíl 

od platu sice pomalu, ale o to jistěji 

rostou,“ potvrdil Právu finanční 

poradce František Macháček.

Dvě zaměstnání  o f ic iá lně 

přiznává přes sto tisíc lidí, neoficiální 

odhady ale hovoří o tom, že různé 

způsoby, jak si přivydělat, využívá 

přes milión lidí. Jde většinou o práci 

načerno, například různé opravy, 

pomoc při stavění či rekonstrukcích 

bytů a domů.

„Působím jako hodinový manžel. 

Oprava či výměna vodovodních 

kohoutků či stržené toalety mi 

vynese pětistovku na ruku,“ řekl 

Právu osmatřicetiletý Petr.

„Nedělám to proto, abych mohl jet 

na dovolenou na Kanáry, ale abych 

mohl zaplatit byt a normálně žít, 

uživit dvě děti a manželku na 

rodičovské,“ dodal.

Pronájem, jistý zdroj příjmu

Lepší situaci mají lidé, kteří 

vlastní byt v osobním vlastnictví a 

současně mají chatu či další 

nemovitost. Ti mají jasno. Chatu si 

upraví na celoroční obývání a byt 

začnou pronajímat. To je nejjistější a 

nejjednodušší způsob, jak si 

přivydělat, shodují se realitní 

experti. Počet takto pronajímaných 

bytů roste.

„Oprava a zateplení chaty sice 

něco stá lo,  a le nyní  mohu 

pronajmout svůj byt v centru Brna za 

o s m  t i s í c  č i s t é h o , “  ř e k l  

sedmdesátiletý Karel.

„To výrazně vylepšilo mou penzi. 

Navíc na venkově člověk tolik 

neutratí, brambory a zeleninu mám 

vlastní, chovám i králíky,“ uvedl.

Pro lidi v produktivním věku se ale 

může stát problémem dojíždění do 

práce. Benzín je stále dražší, najít 

novou práci v místě, kde mají 

rekreační objekt, ale je tam 

současně i vysoká nezaměstnanost, 

není jednoduché.

Pomoci mohou investice 

V lepší situaci jsou ti, kteří nějaké 

peníze či majetek například zdědí či 

si naspoří několik desítek tisíc 

korun, které nepotřebují ihned 

utratit.

Ale ani zde nestačí jen například 

peníze uložit do spořitelny a těšit se 

na bohaté úroky. Ty totiž, pokud se 

nejedná o milióny, vynesou při 

současných nízkých úrocích jen pár 

stokorun či tisícikorun ročně.

„Také záleží na tom, jak dlouho 

peníze nebudete potřebovat a jak 

velké riziko jste ochoten nést,“ řekl 

Právu Martin Tománek, investiční 

specialista Partners.

V případě, že jste nervózní z 

výkyvů trhu nebo máte spíše kratší 

investiční horizont, zhruba okolo pěti 

let, potom můžete podle Tománka 

zvážit dluhopisový fond. Výnosy 

mnohých státních dluhopisů se ale 

a k t u á l n ě  p o h y b u j í  p o b l í ž  

historických minim.

„Pokud naopak máte delší 

investiční horizont, optimálně okolo 

deseti a více let, nebo jste ochoten 

tolerovat vyšší riziko, potom bych 

doporučil globálně zaměřený 

akciový fond,“ uvedl Tománek.

Ceny akcií sice mohou podle něj 

na trhu prudce kolísat, nicméně za 

toto vyšší riziko byli investoři 

historicky odměněni vyššími výnosy.

Umění – zisk za desetiletí

Na základě historických dat lze u 

akciových fondů po odečtení 

poplatků očekávat výnosy v rozmezí 

sedmi až osmi procent ročně. 

Některé akciové fondy, například ty 

zaměřené na akcie menších firem, 

mohou přinést výnosy ještě vyšší.

„Ovšem pozor, podobných 

výnosů dosáhne pouze trpělivý 

investor, nikoli člověk, který se 

svého akciového fondu zbaví hned 

po prvním větším poklesu,“ dodal 

Tománek.

Pokud člověk myslí spíše na 

budoucnost, může si zajistit 

m i m o ř á d n ý  p ř í j e m  k o u p í  

uměleckého díla či starožitností, 

které časem zmnohonásobí svoji 

původní hodnotu. Obraz za dvacet 

tisíc může za pár let představovat 

hodnotu desetinásobku. Problém 

ovšem je, že takové zhodnocení 

n e p ř i n e s e  k a ž d ý  o b r a z  č i  

starožitnost. Zde musí podle 

odborníků rozhodující roli sehrát 

znalost a intuice. Zdroj: Právo
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Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech 
MSK k 31. lednu 2014

Ke konci ledna se v porovnání s předchozím měsícem 
zvýšil celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v 
Moravskoslezském kraji (MSK) o 3 738 na 93 714, zároveň 
vzrostl i podíl nezaměstnaných osob na 10,9 %. Souhrnný 
počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil o 527, a to 
na 2 807. 

Během letošního ledna se nově 

zaevidovalo 10 019 osob. Ve srovnání s 

prosincem 2013 to bylo o 2 135 osob 

více, avšak oproti stejnému období 

uplynulého roku méně o 1 135.

V lednu z evidence odešlo (ukončená 

evidence, vyřazení uchazeči) celkem     

6 281 uchazečů o zaměstnání. Bylo to 

více jak v předchozím měsíci (+2 563 

osob), tak meziročně (+117). Do 

zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci 

nastoupilo 3 749 (59,7 %), tj. více o 2 198 

jak v předchozím měsíci a zároveň i před 

rokem (+156). 

Meziměsíční nárůst nezaměstnaných 

byl zaznamenán ve všech okresech 

našeho kraje, největší byl v okresech 

Ostrava (+896 osob) a Opava (+765). 

Zároveň došlo i ve všech okresech ke 

zvýšení podílu nezaměstnaných oproti 

prosinci 2013, nejvíce v bruntálském 

(+0,9 p. b.) a opavském (+0,6).

Koncem ledna bylo na ÚP ČR, 

Krajské pobočce v Ostravě evidováno 43 

201 žen. Jejich podíl na celkovém počtu 

uchazečů činil 46,1 %. V evidenci bylo    

8 779 osob se zdravotním postižením, 

což představovalo 9,4 % z celkového 

počtu nezaměstnaných.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti 

(i při rekvalifikaci) mělo 18 570 uchazečů 

o zaměstnání, tj. 19,8 % všech 

registrovaných uchazečů o zaměstnání. 

K  3 1 . 0 1 . 2 0 1 4  s e  p o d í l  

nezaměstnaných osob v MSK, tj. počet 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání 

ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu 

stejného věku, zvýšil o 0,4 p. b. na     

10,9 %. 

S t e j n ý  n e b o  v y š š í  p o d í l  

nezaměstnaných osob než krajský 

průměr (10,9 %) vykázaly 3 okresy, a to 

Bruntál (15,2 %), Karviná (12,8 %) a 

Ostrava (12,0 %). Naproti tomu nižší byl 

vykázán v okrese Opava (9,6 %), Nový 

Jičín (8,4 %) a Frýdek-Místek (7,9 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 

10,2 %, podíl nezaměstnaných mužů 

vzrostl na 11,6 %.

V databázích ÚP ČR, Krajské 

pobočky v Ostravě bylo ke konci ledna 

registrováno celkem 2 807 volných 

pracovních míst. Jejich počet byl o 527 

vyšší než koncem prosince 2013, oproti 

stejnému měsíci minulého roku naopak o 

394 nižší. Na jedno volné pracovní místo 

připadalo v průměru 33,4 uchazeče, z 

toho nejvíce v okrese Bruntál (70,1) a 

Karviná (65,7).

Prostřednictvím finančních příspěvků 

při realizaci nástrojů a opatření aktivní 

politiky zaměstnanosti (APZ) bylo letos v 

lednu v našem kraji podpořeno 889 

uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Krajská pobočka v Ostravě podpořila 

během ledna prostřednictvím APZ vznik 

celkem 207 pracovních míst a 590 

uchazečů a zájemců o zaměstnání nově 

zahájilo rekvalifikaci. Do zvolené 

rekvalifikace pak z tohoto souhrnného 

počtu nastoupilo 462 uchazečů a 

zájemců o zaměstnání.

Z materiálů poskytnutých Úřadem 

práce ČR, Krajskou pobočkou v Ostravě.

                                        redakce ZB



Odbory Plus = něco navíc pro členy odborových organizací odborových svazů sdružených v ČMKOS...

Přehled výhod pro členy projektu

České zlato za stamiliardy 
se těžařům pomalu vzdaluje

Desatero řidiče v zimě

Nenajedete víc než 20 
tisíc kilometrů za rok?

Projekt Odbory Plus umožňuje odborářům z ČMKOS 
využívat bonusy, výhody a slevy. Program je plný nabídek 
slev na jízdné, pohonné hmoty, léky, zájezdy, knihy a 
učebnice, oblečení, sportovní potřeby, poplatky za finanční 
produkty a telefonování. Navíc každý nový člen získá 
jednorázový bonus 500,- Kč.

1.  pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití 
všech nabízených slev pro členy OP. 

 
2. Založení běžného účtu u EQUA bank včetně platební karty s výhodami: zřízení 

účtu – bezplatně, bonus – 500,- Kč, vedení účtu – bezplatně, internetové a mobilní 
bankovnictví - zdarma, trvalé příkazy, inkasa, příchozí/odchozí platby – bezplatně, 
výběr z jakéhokoli bankomatu v ČR – bez poplatku, výběr v zahraničí – poplatek pouze 
9,- Kč. Banka má standardně pojištěné vklady klientů do 100 tis. EUR. 

3. Možnost zřízení účtu za stejně výhodných podmínek rodinným příslušníkům, 
včetně bonusu. 

4. Snížení úroku u stávající půjčky až o 25 %, navíc s bonusem 1000,- Kč. Nově 
1500 Kč. 

5. Služba „Oddluž se" – znamená snížení dluhů až o 70 %, do 5 let můžete být bez 
dluhů. Tato služba je přes OP až o 2500,- Kč levnější. 

6. Konsolidace dluhů: snížení splátky úroku a celkového zadlužení. Můžete ušetřit 
až 5 900,- Kč za jeden rok. 

7. Nabidka: nejvýhodnější hypotéka na trhu. Platí i pro refinancování. 
8. Výjimečné úrazové pojištění s doživotní rentou za velmi výhodných podmínek – 

285,- Kč/měsíc. Srovnatelné pojištění jinde – 1500,- Kč/měsíc. Navíc: pro děti a 
partnera pojištění při stejném plnění pouze 144,- Kč/měsíc. 

9. Řešení penzijního plánu a spoření pro děti od pojišťovny Ergo. 
10. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile. 

11. Sleva 20 % na dodávku plynu proti cenám dominantních dodavatelů. 

12. CCS poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva minimálně 0,20 Kč/l u všech 
čerpacích stanic, které kartu CCS přijímají. 1x týdně přehled TOP 10 nejlevnějších 
čerpacích stanic ve Vašem okolí prostřednictvím mailu. 

13.  
14. Auto Kelly – sleva 5 % na autodíly, 10% sleva na práci, některé díly, 

autokosmetika, autobaterie, stěrače a další se slevou 15 % u vybrané sítě prodejen. 
15. Sleva na nákup nového automobilu Hyundai: do 250 tisíc Kć – sleva 10 tis. Kč, 

do 450 tisíc Kč – sleva 15 tis. Kč, nad 450 tisíc Kč – sleva 20 tis. Kč. Sleva se přičítá nad 
rámec běžných i akčních ceníků. 

16. ÚAMK – nabídka asistenčních služeb se slevou 25 %, autoškola se slevou a 
individuálním plánem (Praha, ČB). Autoturist – first minute zájezdy. 

17. CK Cesta Travel Agency – sleva 13% sleva z katalogových cen na zájezdy 2014 
– Slovensko, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko. 

18. Podzim/zima 2013/2014: můžete využít širokou nabídku ubytování po celé ČR 
za velmi přijatelné ceny, lyžařské pobyty na horách – rozšíření nabídky. 

19. CK Kalousek - skupinové zájezdy pobytové na r. 2014 – Chorvatsko. 
20. Sleva 15 % na pobytové i poznávací zájezdy do různých evropských destinací u 

vybraných CK. 

21. Ticketstream –slevy prostřednictvím Vaší členské karty OP pro nákup cenově 
zvýhodněných vstupenek na koncerty, divadelní představení, sportovní události, 
festivaly, apod. Sleva se pohybuje ve výši 5 – 15 %. 

22. ReLaWe – nabídka rekondičních pobytů po celé ČR se slevou 20 – 40 %. 
23. Masérské služby se slevou v Praze (studio Světélko), Zlíně (Ondřej Dvorský) a 

Ostravě (Masérna). 

24. Sleva 8 % na knihy a veškerý sortiment internetového knihkupectví 
www.knihy.cz. Tato nabídka Vám může ušetřit až třetinu z pultových cen. 

25. Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, na reklamu v magazínu 
Sondy Revue. 

26. Plošná sleva v internetovém obchodě se sportovním zbožím www.online-
sport.cz. 

27. 10% sleva na jakékoli zboží v internetovém obchodě www.patro.cz. Jedná se o 
sortiment kuchyňského zařízení, oblečení ad. 

28. Sleva na prádlo u Afrodita Line. 

Vše najdete na: 
www.odboryplus.cz 

Získání členské karty

FINANČNÍ VÝHODY:

ENERGIE: 

PODZIM/ZIMA, CESTOVÁNÍ: 

ČD – slevy na In karty IN na rok 2014.

KULTURA: 

ZDRAVÍ: 

KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY: 

Jak probíhá registrace 

člena na portále Odbory Plus?
Registraci je možné provést několika 

způsoby:

- vyplnit jednoduchý registrační 

formulář na internetu,

- zavolejte na telefonní číslo 774 775 

959,

- vyplňte registrační lístek a zašlete jej 

n a  a d r e s u :  O d b o r y  P l u s ,  

Č e s k o m o r a v s k á  k o n f e d e r a c e  

odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 

113 59 Praha 3 (registrační lístek k 

vytištění zde),

- odborová organizace vyplní 

hromadný formulář, který zašle na 

adresu: Odbory Plus, Českomoravská 

konfederace odborových svazů, nám.  

W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 

(hromadný formulář k vytištění).

Následně vás bude kontaktovat 

telefonistka, která ověří platnost údajů a 

vysvětlí proces získání členské a 

platební karty, bonusu a možnosti využití 

dalších výhod.

V Senátu leží petice s 13 tisíci podpisy, kterou se lidé snaží 
zabránit těžařským firmám v dobytí českých ložisek zlata.      
A alespoň na čas se to zřejmě odpůrcům těžby podaří. Proti 
zlatokopům se totiž zatím staví i vláda Bohuslava Sobotky 
(ČSSD).

V České republice se podle údajů 
ministerstva průmyslu a obchodu 
nachází 392 tun zlata v hodnotě přes 400 
miliard korun. Nejbohatší lokalitou, podle 
resortu výjimečnou i na evropské 
poměry, jsou Kašperské Hory na 
Šumavě. Pod zemí se zde skrývá 123 tun 
zlata, a dokonce 70 kilotun wolframu za 
35 miliard korun. Místní obyvatelé jsou 
proto jako na trní – povolení k průzkumu 
se zde aktuálně snaží získat tři těžařské 
společnosti.

„Ministerstvo životního prostředí 
žádost firmy zamítne, ale společnost 
poté podá rozklad. Pak se tím opět někdo 
zabývá a věc opět zamítne. Je to nikdy 
nekončící příběh, neustálé kolečko,“ 
popisuje Právu starostka města 
Bohuslava Bernardová (BEZPP).

Vláda proti těžbě
Ještě v loňském roce ve Sněmovně 

ležela připravovaná nová surovinová 
politika státu, která podle kritiků otevírá 
těžařům dveře. Vypouští totiž formulaci, 
že by zásoby zlata měly být uchovány 
pro další generace. Politika ale byla 
stažena a nový kabinet Bohuslava 
Sobotky se zatím staví na stranu obcí. V 
koaliční smlouvě už je zaneseno, že 
strany jsou proti těžbě zlata a 
břidlicových plynů. Stejné znění se má 
objevit i v programovém prohlášení 
vlády, které se podle ministrů současné 
koalice nemá v ničem výrazně měnit.

 „Pan ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek by měl programové prohlášení 
vlády reflektovat,“ sdělil Právu Miloš 
Kužvart (SPOZ), exministr životního 
prostředí ve vládě současného 
prezidenta Miloše Zemana a čestný člen 
sdružení Čechy nad zlato. Právě Kužvart 

i  se starostkou Bernardovou a 
Jindřichem Ešnerem, autorem petice a 
předsedou sdružení Šumava nad zlato, v 
úterý do Senátu petici přinesli. Archy s 13 
265 podpisy ze všech koutů republiky 
předali předsedovi senátního petičního 
výboru a ministrovi školství Marcelu 
Chládkovi a senátorovi za Domažlicko a 
Klatovsko Janu Látkovi (oba ČSSD).

„Budeme se snažit, aby se Senát za 
petici postavil. Věřím, že nás podpoří i 
Výbor pro životní prostřední ve 
Sněmovně. Předsedu Robina Böhnische 
znám, ve výboru jsme spolu šest a půl 
roku seděli,“ řekl Právu Látka, dříve 
poslanec (všichni ČSSD). Horní komora 
bude věc v následujícím období 
projednávat, následně by měla zaujmout 
oficiální stanovisko. „Když se vše dodrží, 
bude alespoň na čtyři roky klid,“ reagoval 
Ešner.

Právo veta
Starostové obcí i zástupci sdružení 

budou nadále usilovat o změnu zákonů 
tak, aby jistoty byly trvalejší. „Chceme 
ovlivnit zákonodárce v Senátu i ve 
Sněmovně. Je třeba změnit geologický a 
horní zákon, k úpravám musí dojít také u 
stávajícího návrhu surovinové politiky. 
Podle mého názoru by obce měly mít 
právo veta,“ je přesvědčen Kužvart.       
S právem veta souhlasí i starostka 
Bernardová. „Obce na Slovensku právo 
veta mají, aniž by musely cokoliv 
zdůvodňovat. To by se nám líbilo,“ 
uvedla. 

Podle Ešnera chtějí mít obce poslední 
slovo už léta. Parlament k tomu ale zatím 
nesvolil. „Spousta lobbistů by přišla o 
kšeft a politika by byla průhlednější,“ tvrdí 
Ešner. Zdroj: Právo

Stačí vám jakýkoliv olej. Čím méně 

jezdíme s autem do servisu, tím více 

ušetříme. Zní vám tato věta logicky? Ne 

vždy však platí. Pojďme se společně 

přesvědčit.

Markéta a Mirek z Českých Budějovic 

mají dvě malé děti. Auto potřebují 

především pro každodenní objíždění 

kroužků a na cesty na nedalekou 

chalupu. Ročně najedou lehce přes      

10 tisíc kilometrů a chtějí do servisu jezdit 

co nejméně. Vyplatí se jim použití 

takzvaných long life olejů, které mají 

prodloužený interval výměny? 

Čím déle nám nějaká věc vydrží, tím 

později budeme muset kupovat novou, a 

tak ušetříme. Záleží ovšem na tom, jak a 

k čemu věc potřebujeme. Olej má kromě 

jiného chránit motor našeho auta. Proto 

záleží na tom, jak jezdíme. 

 „Interval je závislý na způsobu jízdy a 

doplňování. Automobil si měří některé 

údaje – teplotu oleje, průměrnou 

rychlost, spotřebu paliva,“ vyjmenovává 

Jaroslav Černý z VŠCHT v Praze. 

Stačí vám jakýkoliv olej 

Long life oleje mají význam u aut, 

která ročně najedou 20 až 30 tisíc 

kilometrů. Běžný motorista najede 

polovinu, ale často také jen pět tisíc 

kilometrů. V takovém případě by jel na 

výměnu oleje až po šesti letech. 

„Šest let olej nevydrží. U výměnných 

lhůt je třeba dodržovat kilometrový i 

časový termín,“ podotýká Jaroslav 

Černý. Lhůta bývá jeden až dva roky. 

„Když motorista 20 nebo 30 tisíc 

kilometrů nenajede, doporučuji přejít na 

jednodušší variantu. Může použít v 

podstatě jakýkoliv motorový olej,“ 

popisuje. 

N e z a p o m e ň t e  k o n t r o l o v a t  

spotřebu 

Ten je samozřejmě levnější. Podle 

Jaroslava Černého můžeme použít 

opravdu libovolný. „Neměl bych to říkat, 

ale můžete mít jakýkoliv. Pokud olej 

pravidelně doplňujete a vyměňujete, 

stačí jakýkoliv,“ tvrdí. 

Ale pozor! Jedná se o moderní oleje a 

moderní motory. To se vyplatí vědět, i 

když olej jenom doplňujeme. „Po 10 

tisících kilometrech už to není ten olej, 

který tam byl. Ať ho doplníte čímkoliv, je 

to dobře,“ dodává. 

Kontrolu oleje bychom neměli 

podceňovat. Auto běžně spotřebuje litr 

oleje na pět až 10 tisíc kilometrů. Když 

víc, je něco v nepořádku. Zdroj: 

rozhlas.cz

Příprava na zvládání krizových situací způsobených nepříznivým 

počasím, zejména sněhovými kalamitami, které mohou zablokovat 

vozovky i na mnoho hodin. Proto zejména při zimních cestách 

dodržujte následující pravidla:
! Mějte v nádrži svého vozu vždy dostatečnou zásobu pohonných hmot.
! Vybavte sebe i spolucestující teplými oděvy (kabáty, silné svetry, popř. 

deky).
! Připravte si na cestu přiměřenou zásobu nápojů, popřípadě i potravin a 

potřebných léků pro řidiče i spolucestující.
! Nezapomeňte mít přiměřený obnos peněz v hotovosti pro případ potřeby 

nákupu pohonných hmot, nápojů, potravin apod.
! Před cestou ověřte, zda máte svítilnu plně funkční, dostatečně výkonnou a 

s čerstvým zdrojem elektrické energie.
! Ve výbavě by neměla chybět lopata se zkrácenou násadou, popř. i hrablo 

na sníh, dále sněhové řetězy odpovídajícího rozměru, vhodné prstové 

rukavice pro jejich montáž ve vlhkém a chladném prostředí a propojovací 

startovací kabely. Dobré je mít s sebou i zásobu písku ve vhodné nádobě.
! Zimní pneumatiky musejí mít dostatečně hluboký vzorek.
! Nevyjíždějte s vozidlem, které není v dobrém technickém stavu, dbejte na 

dobrou kondici akumulátoru a nezapomeňte na dostatečnou zásobu 

nemrznoucí náplně do ostřikovačů.
! Zvykněte si před delší cestou vždy plně nabít akumulátor mobilního 

telefonu a pro větší jistotu si k němu pořiďte i autonabíječku.
! Při cestě v nepříznivém počasí mějte zapnuté autorádio a poslouchejte 

stanici, která podává pravidelné informace o dopravní situaci na 

komunikacích. Před delšími cestami sledujte předpověď počasí. V případě 

velmi nepříznivé prognózy zvažte odložení cesty, zejména berete-li s sebou 

děti.                                                               Dle BOZP info Ing.V.Potomák

p Hrad Kašperk je dominantou území s velkými zásobami zlata...
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Brokolice je zdravotně významná zelenina.
Obsahem vitaminů C, E a karotenu je
bohatší než květák, jemuž se chutí
podobá. Doporučuje se zejména pro ženy
ve vyšším stupni těhotenství. Brokolice
se pěstuje ... (tajenka) - brokolice
výhonková (vytváří volnější zelenou růžici)
a brokolice květáková, s kompaktnější
krémovou růžicí.
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Kdy jít do důchodu - rok 2014

KIA Niro ve Frankfurtu 2013

Karvinští senioři jsou 
kolegy nejen u sportování

Aktuální témata pro tuto dobu...

Již jsme si mohli několikráte přečíst o všestranné aktivitě karvinských seniorů, ať už 
na poli sportovním či společenském. Tak se senioři ze ZO důchodců a krojovaných 
horníků (ZO DaKH) bývalého Dolu ČSA sešli 25. ledna i se svými kamarády z 
městského klubu seniorů z ulice V Aleji v Karviné-Ráji, aby se spolu pobavili ve 
společenském sále Barborka u Dolu Karviná na hornickém plese. A že bylo veselo, 
není nutno příliš mezi přáteli, co někteří kdysi fárali do černého podzemí či pracovali na 
povrchových pracovištích, zdůrazňovat.                                                                                                    

 O těchto dvou spolcích už víme, že se, jednou na „Armádě“ a jindy zase v MKS     
„U Skleníku“, scházejí i u kulečníkových stolů či před terči s elektronickými šipkami. K 
dalšímu odvetnému setkání se sešli tentokráte 29. ledna v rájecké klubovně. Na každé 
straně po šesti se tak sešly seniorky, reprezentující ZO DaKH ČSA a šestice seniorek z 
MKS před terči se šipkami. V této disciplíně vyhrály seniorky z ČSA.

U kulečníkových stolů, se lépe dařilo a vyhrálo družstvo seniorů z pořádajícího 
MKS, před družstvem ZODaKH ČSA. Z jednotlivců byli vyhodnoceni nejlepšími borci 
„od Skleníku“ J. Smrček a J. Chromcová. Jak jednotlivcům, tak i vítězným družstvům 
byly předány diplomy a pohár. Čtyřiatřicet účastníků tohoto turnaje poté setrvalo v 
družné zábavě při dobrém občerstvení a slíbili si další odvetu, tentokráte na podzim u 
kolegů na „Armádě“.                                              Text:  J. Břoza, foto: P. Humenjuk

p Karvinští senioři se při svých sportovních aktivitách určitě nenudí...

Segment malých SUV láká Kiu. Ve Frankfurtu představila předzvěst konkurenta pro 

Juke nebo Mokku. Malá SUV si zákazníci oblíbili, automobilky tak postupně rozšiřují 

jejich nabídku. Na jaře v Ženevě 2013 debutovaly Peugeot 2008 nebo Renault Captur, 

Kia je proti konkurenci trochu pozadu, zatím ve Frankfurtu nad Mohanem představila 

pouze koncept takového auta – Niro /snímky nahoře/.

Niro je podle slov Kie náznak plánovaného auta segmentu B. Vyšší stavba 

karoserie dokazuje, že se nebude jednat o typické malé auto, ale o malé SUV.

Koncept dostal svalnaté tvary, jeho sportovnost podtrhuje jeho barevná kombinace 

– šedá karoserie s jasně zelenými detaily lahodí oku. Zároveň Niro dává najevo, že je 

spíše městským švihákem než králem polních cest a terénu.

Na přídi nechybí tradiční tygří nos současných modelů Kia, který je úzký podobně 

jako u nového Soulu. Zatímco mlhovky jsou podobné jako u Cee'du GT, trojúhelníková 

hlavní světla inspiraci u sériových modelů nehledají.

Je jasné, že před případným zahájením sériové výroby se Niro ještě změní. 

Sériovému provedení zcela jistě nezůstanou dveře otevírané k nebi, proměnou projde 

také kabina – propojené sedáky předních sedadel jsou ryze konceptová záležitost. 

Detaily palubní desky (výdechy ventilace nebo dotyková obrazovka) bychom však u 

sériového auta najít mohli.

Kia na výstavišti zkoumala reakce návštěvníků frankfurtského autosalonu. Pokud 

byly vyhodnoceny jako kladné, mohlo by se Niro začít vyrábět.

Sériová výroba by mohla být zahájena v roce 2015, probíhala by v Žilině. Zatím není 

jasné, zda by sériové Niro dostalo upravenou platformu Cee'du nebo Vengy. Očekává 

se, že s malým SUV odvozeným od Nira přijde i sesterská automobilka Hyundai. Zdroj: 

auto.cz

Co víte o prvku jménem palladium?
Chemické vlastnosti a reakce
Chemický prvek palladium je lesklý, 

bílý kov, vzhledem podobný stříbru. 
Palladium je kujné a dobře svařitelné. 
Palladium má velkou schopnost 
pohlcovat plyny. Katalyzuje řadu 
hydrogenačních reakcí.

Palladium se rozpouští pouze v 
lučavce královské, v kyselině selenové a 
v  k o n c e n t r o v a n é  k y s e l i n ě  
chlorovodíkové sycené chlorem. Za 
vysokých teplot reaguje s kyslíkem, 
fluorem, chlorem, křemíkem, fosforem a 
sírou.

Ve sloučeninách vystupuje palladium 
nejčastěji jako dvoumocné, ze sloučenin 
trojmocného palladia je znám pouze 
fluorid paladitý PdF3, ze sloučenin 
čtyřmocného palladia je znám oxid 
paladičitý PdO2 a sulfid paladičitý PdS2. 
Kvalitativní důkaz palladnatých iontů se 
provádí podobně jako důkaz niklu 
dimetylglyoximem (Čugajevovo činidlo) - 
vzniká žlutá sraženina komplexní 
sloučeniny.

Palladium tvoří velké množství 
barevných komplexních sloučenin ve 
kterých má koordinační číslo 4. 
Rozpustné soli dvoumocného palladia 
mají v roztocích obvykle hnědé nebo 
hnědočervené zbarvení.

Výskyt palladia v přírodě
Průměrný obsah paladia v zemské 

kůře je 0,015 ppm. V přírodě se 
palladium nejčastěji vyskytuje ryzí, v 
platinové rudě braggit (Pt,Pd,Ni)S a v 
m i n e r á l e c h  a r s e n o p a l a d i n i t  
Pd8(As,Sb)3, potarit PdHg nebo tvoří 
slitiny se zlatem a stříbrem ve 
zlatonosných píscích.

Výroba a využití palladia
Nejvíce palladia se získává z 

anodových kalů po rafinaci mědi a niklu. 
Z rud se paladium získává složitým 
chemickým postupem, při kterém se 
palladium převádí na rozpustné 
komplexní sloučeniny, kovové palladium 
se vyrábí jejich redukcí vodíkem.

Největší využití nalézá palladium ve 
formě oxidu PdO nebo aminokomplexu 
Pd[(NH3)4] jako katalyzátor řady 
chemických reakcí (hydrokrakování 
nízkosirných surovin) a jako katalyzátor v 
automobilovém průmyslu. Využívá se při 
výrobě šperků, zubních plomb a 
keramických kondenzátorů. Slouží k 
barvení porcelánu na černo, slitina 
palladia se zlatem je známá jako bílé 
zlato. Téměř stejné chemické i fyzikální 
v l a s t n o s t i  j a k o  p a l l a d i u m  m á  
in termeta l ická s loučenina dvou 
sousedních prvků, rhodia a stříbra, která 
se poněkud nadneseně nazývá umělé 
palladium. Zdroj: prvky.com

Nejvyšší obsah paladia ze všech 
známých nerostů (79,36 % Pd) má 

 -  Světová těžba 
palladia dosáhla v roce 2012 hodnoty 
200 t, nejvíce palladia se vytěžilo v 
Rusku - 86 t, v JAR se vytěžilo 72 t a v 
Kanadě 13 t.

mertieit Pd (Sb,As)11 4.

Máme už nárok na důchod? Nejprve zjistíme, zda splňujeme 
podmínky pro řádný starobní důchod - tedy jestli máme 
důchodový věk a dostatečnou dobu pojištění.

Pracovat až do důchodu

Máme-li práci, je pro výši důchodu 

nejvýhodnější pracovat až do 

důchodu, protože kromě výše 

výdělků je důležitá i doba pojištění. 

Za každý rok doby pojištění se 

procentní výměra důchodu zvyšuje 

o 1,5 procenta.

Příklad: Pracovali jsme 42 let a 3 

roky před důchodem přestaneme 

pracovat a budeme brát předdůchod 

nebo půjdeme do předčasného 

důchodu. Procentní výměra bude  

63 % z výpočtového základu, t.j. 42 

let x 1,5 %. --- Kdybychom ale 

pracovali až do důchodového věku, 

procentní výměra by činila 67,5 % = 

45 let x 1,5 %, a náš starobní důchod 

by tak byl podstatně vyšší.

V přechodném období, které 

potrvá až do roku 2015, je jiná 

situace pro lidi s průměrným platem 

a jiná pro lidi s vysokými příjmy.

Příklad: Pobírali jsme zhruba 

průměrný plat, je pro nás výhodnější 

odejít do důchodu spíš dříve, v 

každém případě před koncem 

kalendářního roku a ne až po 

začátku nového roku. V každém 

následujícím kalendářním roce totiž 

dostaneme důchod o něco nižší (až 

o 170 Kč) než v tom předešlém.

Příklad: Měli jsme nadprůměrné 

příjmy a náš osobní vyměřovací 

základ vychází nad 36 tisíc Kč. 

Vyplatí se s důchodem počkat, a v 

každém případě odejít až na 

začátku nového kalendářního roku. 

Každý rok, o který půjdeme do 

důchodu později, nám totiž důchod 

z v ý š í  n e j e n o m  p o z d ě j š í m  

odchodem, ale i přechodnou 

změnou systému výpočtu penzí.

Příklad: Měli jsme podprůměrné 

příjmy, je jedno, kdy půjdeme do 

důchodu, vzhledem k našim 

předchozím příjmům bude náš 

důchod vždy velmi slušný.

Pokud ztratíme zaměstnání dříve, 

než máme nárok na řádný starobní 

důchod, požádáme nejprve o 

podporu v nezaměstnanosti na 11 

Dříve nebo raději později?

Co dělat při ztrátě zaměstnání

měsíců (doba se započítá do 

důchodu), pak požádáme o sociální 

dávky. Předčasný důchod raději 

odložíme, aby se příliš nekrátil.

Pokud ještě nemáme nárok na 

řádný starobní důchod a nechceme 

zanechat zaměstnání, nebudeme 

žádat o předčasný důchod, protože 

bychom v zaměstnání nemohli 

pokračovat - viz Předčasný důchod 

a přivýdělek.

Pokud jsme OSVČ a máme zisk 

větší než zhruba 60 tisíc ročně 

(přesně viz Sociální pojištění OSVČ 

a nízký zisk), nemůžeme zároveň 

podnikat a brát předčasný důchod. 

Musíme si počkat na řádný důchod. 

Pokud však můžeme z podnikání 

vykazovat zisk nižší, můžeme 

požádat o předčasný důchod a jako 

OSVČ pokračovat.

Máme-li už nárok na důchod a 

máme práci, ve které můžeme 

pokračovat, rozhodneme se, zda 

budeme pobírat celý důchod, půl 

důchodu nebo pobírání důchodu 

ještě odložíme. Podle toho, jak se 

rozhodneme, se nám díky práci 

zvýší důchod více či méně.

Naše doba pojištění děleno 365 

by neměla poskytovat příliš velký 

zbytek při dělení. Když například 

máme dobu pojištění 42 let 350 dnů, 

je lépe odejít do důchodu o 15 dnů 

později, abychom nepřišli o celý 

odpracovaný rok.

Zdroj: duchody-duchodci.cz

V předčasném důchodu 

nemůžeme moc pracovat

V řádném důchodu nám práce 

důchod zvýší

Pozor na dny


