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V Luhaèovicích se 9. dubna konal Snìm OS PHGN…

Hlavním bodem jednání byla zpráva o èinnosti
Jednání snìmu pøedcházelo v dopoledních hodinách zasedání Rady OS PHGN, která ještì upøesnila nìkteré detaily, které se staly souèástí materiálù pro konání Snìmu OS PHGN
od 14 hodin.
Pøedseda Sábel pak pøivítal 53 delegátù, kteøí zastupují více než 17tisícovou èlenskou základnu, kterou
mìl náš svaz ke konci roku 2013.
Program snìmu zaèal kontrolou

usnesení, které se týkalo hlavnì hospodaøení svazu /hotely Harmonie v
Luhaèovicích – k prodeji dosud nedošlo, zatím funguje pronájem a byty v
Praze, jedná se o jejich prodeji/. Hos-

podaøení svazu je deficitní, i když došlo v prùbìhu let k silnému omezení
poètu pracovníkù na pracovišti Praha. Po schválení návrhu rozpoètu na
rok 2014 a pøedstavení úèetní závìrky za rok 2013 pøedseda J.Sábel seznámil pøítomné se zprávou o èin-

pokraèování na str.è.2

A co je podle vás nejlepší na tom,že jste se dožila 104 let?
Že už nepodléháte nátlaku svých vrstevníkù...

Zítra zaèíná v Praze VI. Sjezd ÈMKOS
Uskuteèní se ve dnech 25. a 26. dubna 2014. Sjezd bude zahájen 25. dubna 2014 od 10.00 hodin v Hotelu Olšanka Praha a
zúèastní se ho na 230 delegátù z celé republiky. Pøejeme všem
zdar v jejich jednání.

ÈMKOS podporuje navýšení dùchodù
v ÈR nejménì o 200 korun mìsíènì

p
Snímek ze Snìmu OS PHGN v Luhaèovicích - v popøedí zleva P.Vavroš a J.Lettovský z Dolu Paskov...

V Havíøovì se 11. dubna konala další pravidelná Rada SHO…

Pøedsedové pøinesli informace z jednání
Na jednání Rady SHO se tentokráte sešla vìtšina zástupcù
odborových organizací sdružených v SHO. V úvodu zaznìly
informace týkající se aktivit našich zástupcù pøi jednání s ministry vlády Èeské republiky a jejím pøedsedou B.Sobotkou,
L.Zaorálkem, A.Babišem, J.Mládkem, M.Tominovou.
Cílem odboráøù bylo lobbovat za
horníky z Dolu Paskov tak, aby byla
zajištìna možnost tìžit co nejdéle.
To se také pøi setkání ministra financí A.Babiše s vedením OKD a NWR
podaøilo domluvit, když by koneèné
øešení mìlo být dohodnuto na vládì
do konce dubna /stát by podle ministra A.Babiše mìl pøispìt sumou 600
milionù korun na sociální program a
OKD bude dùl provozovat do konce
roku 2017, pak bude následovat
útlum/. Pøedsedové J.Sábel, J.Pytlík, R.Palièka souèasnì již døíve navrhli ministrùm, aby byla provedena
novelizace naøízení vlády

è.363/2009 Sb. Pøi vypuštìní èasových limitù fárání pøed rokem 1993 a
platnosti pøedpisu do roku 2018 by
tak horníci mohli odcházet do dùchodu o pìt let døíve, než bìžná populace. Pøi fárání ministrynì práce a
sociálních vìcí M.Tominové na Dole
Lazy ji pøedsedové také informovali
o zámìru vedení OKD zavést na Dole Paskov 10hodinovou pracovní dobu, což odbory rozhodnì odmítají.
Dalším bodem jednání byla oblast
BOZP, o které informoval SIBP V.Potomák. Konstatoval, že za první tøi
mìsíce vykazuje vìtšina ukazatelù
horší výsledky než loni. Úrazová èet-

nost je 7,39 (vloni 5,73), poèet registrovaných pracovních úrazù je 49
(44) a zejména poèet 3 smrtelných
úrazù je vysoký. Proto V.Potomák
všechny úrazy a jejich okolnosti podrobnì popsal s tím, že o riziko hornické práce se snad jednalo u jednoho úrazu, zbytek jde pravdìpodobnì
na vrub porušení bezpeènostních
pøedpisù (zatím probíhá šetøení
všech úrazù). Pøekvapivý je také zvýšený poèet geomechanických jevù
32 (z toho byly 3 otøesy se zranìnými horníky). Informace doplnil také
SIBP I.Kavka, který pøítomné seznámil se zámìrem vedení OKD více zapojit do procesu BOZP úsekové inspektory bezpeènosti práce.
Závìr jednání byl vìnován diskusi
k vývoji cen uhlí a další budoucnosti
OKD. Pøíští Rada SHO se bude konat 16. kvìtna 2014.
red

Vláda Bohuslava Sobotky ve svém Programovém prohlášení a v koalièní
smlouvì, která je jeho souèástí, slíbila dùchodcùm kompenzovat újmu, kterou jim zpùsobil Neèasùv kabinet zmìnou podmínek a sníženou valorizací
vyplácených dùchodù v posledních dvou letech.
ÈMKOS plnì podporuje návrh novely zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, pøipravený ministryní práce a sociálních vìcí Michaelou Marksovou, který pro takové zvýšení vyplácených dùchodù vytváøí potøebné právní pøedpoklady. Vítá úpravu podmínek pro valorizaci dùchodù, která umožní
plnì pokrývat nárùst cen a dává vládì možnost svým naøízením zvýšit dùchody nad rámec povinné zákonné valorizace.
ÈMKOS oèekává, že vláda využije možnost zvýšit dùchody nad rámec povinné zákonné valorizace již pøi schvalování pøíslušného naøízení vlády v prùbìhu letošního roku tak, aby dùchodci mohli pobírat zvýšené dùchody nejpozdìji od lednové splátky dùchodu v roce 2015.
Hodnota dùchodù a kupní síly dùchodcù se podstatnì snížila vlivem posledních dvou velmi nízkých valorizací penzí. ÈMKOS proto podporuje zámìr, aby zvýšení dùchodù u prùmìrného samostatnì vypláceného starobního dùchodu èinilo nejménì 200 Kè mìsíènì.
ÈMKOS je pøipravena expertnì se zapojit do práce odborné komise, která
se bude zabývat otázkami fungování a dalšího rozvoje èeského dùchodového systému s cílem zajistit sociálnì pøimìøené a dlouhodobì finanènì udržitelné dùchody pro souèasné i budoucí generace.
Václav Pícl, I. místopøedseda ÈMKOS
V Praze dne 8. dubna 2014
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Snímek z jednání Rady SHO - zleva J.Waloszek, F.Nadymáèek a M.Nìmcová...

V Luhaèovicích se 9. dubna konal Snìm OS PHGN…

Hlavním bodem jednání byla zpráva o èinnosti
pokraèování ze str.è.1
nosti a vyhodnocení programu. Èinnost svazu zahrnuje široké spektrum aktivit od péèe o movitý a nemovitý majetek, pøes èinnost v oblasti
BOZP – podrobnou zprávu pøednesl
místopøedseda svazu J.Pytlík, kolektivní vyjednávání (KSVS) a limity
dobývání – pøednesl místopøedseda
J.Franta, legislativa – zejména zákoník práce a dùchodové zákony. K tomuto tématu zvláš vystoupil svazový právník A.Tìšík, aby vysvìtlil dosavadní stav novely vládního naøízení è.363/2009 Sb., která by mìla
po schválení umožnit horníkùm odcházet do dùchodu o pìt let døíve. V
následné diskusi vystoupili nìkteøí
delegáti s pøipomínkou, že horníci se
starají hlavnì o sebe. Pøedseda
J.Sábel pak vysvìtlil, že jednáme o
ošetøení i dalších rizikových profesí,

na které by mìli zamìstnavatelé pøispívat formou tzv. „pøeddùchodù“. O
tento systém je však tøeba ještì bojovat. O dùchodových systémech je také projekt BIDI II, který je souèástí sociálního dialogu, na který EU dává
pøíspìvek. Podobnì jako to bylo u
døívìjšího BIDI I a budoucího B9, který se bude týkat energetické kon-

cepce státu a surovinové politiky.
V rámci jednání konference vystoupila také svazová právnièka M.Marinková, aby osvìtlila problematiku související s novým obèanským
zákoníkem a úrazovým pojištìním.
Celé jednání snìmu pak bylo ukonèeno schválením usnesení.
redakce ZB
p
Resortní medaile Jiøího Agricoly jako ocenìní pracovníkù v organizacích podléhajících dozoru státní báòské správy, ministerstev a ústøedních orgánù zabývajících se hornictvím se udìluje již øadu let. Mezi vyznamenanými jsou i odboroví pøedáci. Držiteli této medaile se v minulosti
stali funkcionáøi OS PHGN Cyril Zapletal, Jan Sábel, František Nekola,
Jan Smolka, Josef Nejezchleba, Pavel Hlinìný a Jaroslav Vlach. Na bøeznovém vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci pøevzal z rukou pøedsedy ÈBÚ Ivo Pìgøímka a pøedsedy OS PHGN Jana Sábela nejvyšší rezortní vyznamenání Jiøího Agricoli pøedseda SHO OKD a místopøedseda
OS PHGN Jaromír Pytlík. Na snímku zleva Ivo Pìgøímek, Jaromír Pytlík
a Jan Sábel.

p
Pøedseda hornického svazu Jan Sábel pøi pøednesu zprávy o èinnosti...

Již druhý mìsíc po sobì klesá nezamìstnanost…

Jedná se o delší období?
Celkem 91 837 uchazeèù o zamìstnání evidoval koncem letošního bøezna Úøad práce ÈR (ÚP ÈR), Krajská poboèka v Ostravì. Z celkového poètu uchazeèù o zamìstnání jich bylo
89 281 dosažitelných ve vìku 15 - 64 let.
Souhrnný poèet dosažitelných byl
o 1 766 osob nižší než na konci pøedchozího mìsíce, naproti tomu v porovnání se stejným obdobím loòského roku jich bylo o 4 673 více.
Na ÚP ÈR, Krajské poboèce v Ostravì, bylo koncem bøezna 2014 registrováno 42 577 žen. Jejich podíl
na celkovém poètu uchazeèù èinil
46,4 %. V evidenci bylo 8 944 osob
se zdravotním postižením, což pøedstavovalo 9,7 % z celkového poètu
nezamìstnaných. K 31.03.2014 bylo evidováno 4 626 absolventù škol
všech stupòù vzdìlání a mladistvých.
K 31.03.2014 podíl nezamìstnaných osob v MSK, tj. poèet dosažitelných uchazeèù o zamìstnání ve vìku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného
vìku, poklesl o 0,2 p. b. na hodnotu
10,7 %.
Ke konci bøezna letošního roku bylo v databázích ÚP ÈR, Krajské poboèky v Ostravì, registrováno celkem 3 759 volných pracovních míst.
Na jedno volné pracovní místo pøipadalo v prùmìru 24,4 uchazeèe, z
toho nejvíce v okrese Bruntál (62,1)
a Karviná (50,2).
V bøeznu podpoøil ÚP ÈR, Krajská
poboèka v Ostravì, prostøednictvím
nástrojù a opatøení APZ vznik celkem 1 076 pracovních míst pro ob-

tížnì umístitelné skupiny nezamìstnaných osob. Nejpoèetnìji z nich, a
to 746 bylo míst v rámci veøejnì prospìšných prací (pøevážnì v profesi
uklízeè veøejných prostranství) a dále pak 252 spoleèensky úèelných
pracovních míst (nejvíce jako prodavaèi v prodejnách, všeobecní administrativní pracovníci a kuchaøi a servírky; nejèastìjšími obory èinnosti u
SÚPM - SVÈ byly „Velkoobchod, maloobchod“, dále i „Pedikúra, manikúra“ a „Zednictví“). Od zaèátku letošního roku tak bylo finanènì podpoøe-

no úhrnem již 1 555 pracovních pøíležitostí.
V prùbìhu bøezna bylo v MSK novì zaøazeno do rekvalifikací 588
uchazeèù a zájemcù o zamìstnání
(u „klasických“ rekvalifikací nejvíce
kurz - „Prodavaè“ a „Pracovník v sociálních službách“; u zvolené rekvalifikace nejèastìji kurzy svaøování a
kurzy k získání øidièských oprávnìní) a za tøi mìsíce t. r. jich nakonec
bylo celkem 1 755. Od ledna do bøezna letošního roku pak z tohoto celkového poètu nastoupilo do zvolené rekvalifikace 1 388 uchazeèù a zájemcù o zamìstnání.
Bìhem bøezna 2014 byla ÚP ÈR,
Krajské poboèce v Ostravì, nahlášena hromadná propouštìní, která
se týkala 1 zamìstnavatele se sídlem v našem kraji a celkem 15 zamìstnancù na pracovištích v MSK.
Z materiálù poskytnutých ÚP ÈR,
Krajská poboèce v Ostravì.

Podíl nezamìstnaných ve vybraných okresech
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Ministerstvo hospodaøilo nedbale
Dvì trestní oznámení na neznámého pachatele podala ministrynì práce a sociálních vìcí Michaela Marksová v souvislosti s vážnými chybami v hospodaøení ministerstva v oblasti
IT technologií, které zpùsobilo minulé vedení v èele s bývalým
ministrem práce Jaromírem Drábkem (TOP 09).
Na chyby v hospodaøení upozornil expertní audit, který v uplynulých týdnech
provedl tým námìstkynì ministrynì pro
informaèní technologie Ivy Merhautové.
„Prvním a nejzásadnìjším problémem je, že velká èást IT systémù ministerstva funguje v právním vzduchoprázdnu. Pøesnìji øeèeno, že k nim zkrátka neexistují smlouvy, pøípadnì se podivuhodnì ztratily a nelze je dohledat. Audit ukázal, že vlivem mrhání prostøedky v oblasti
IT technologií v uplynulých tøech letech

mohly být zpùsobeny škody dosahující
miliardy korun,“ upozornila ministrynì Michaela Marksová. Dalším problémem je
podle auditu absence pøipravených nebo
rozpracovaných zadávacích øízení nezbytných pro chod rezortu. „Bude nutné
vypsat výbìrové øízení na 90 procent IT
služeb. Ministerstvo práce nyní hodlá postupovat maximálnì transparentnì, na
nápravì situace intenzivnì pracuje,“doplnil poradce ministrynì Robert Baxa. Námìstkynì Merhautová uvedla, že

minulé vedení MPSV nepøipravilo žádnou zadávací dokumentaci k zajištìní IT
služeb pro období 2014 až 2018. „Pøi provìøování situace jsme ale naopak zjistili,
že MPSV má pro zajištìní jednotlivých
oblastí licence k nìkolika rùzným informaèním systémùm a øádnì neužívá žádný,“dodala námìstkynì Iva Merhautová
s tím, že v souèasné dobì informaèní systém výplaty sociálních dávek funguje bez
závad a dávky jsou lidem vypláceny v øádných termínech a podle zákona.
„Hlavním úkolem pro nás je nyní zahájit projekt Integrovaný informaèní systém
rezortu MPSV pro øešení ekonomiky, personalistiky, ostatních podpùrných agend
a systémù pro zajištìní výplat nepojistných sociálních dávek tak, aby se situace
ze zaèátku letošního roku neopakovala,“
zdùraznila námìstkynì.
pek

Nedodržení bezpeènosti
práce stálo firmy miliony
Více než 42 milionù korun. Tolik vloni na pokutách vybral Státní úøad inspekce práce (SUIP), což je o zhruba ètyøi miliony více než v roce 2012. Nejèastìjší pøíèiny kontrol v oblasti bezpeènosti práce byly ochrana zdraví pøi
práci, zdravotní úrazy a stav technických zaøízení vèetnì vedení veškeré dokumentace.
Ve firmách provedl úøad celkem 16 820 kontrol a udìlil 991 pokut. Kromì
fyzických kontrol na pracovišti, které se týkají napøíklad bezpeènosti a uspoøádání pracovištì nebo technického stavu strojù, provádí úøad také administrativní kontroly zjišující z velké èásti dokumentaci o pracovních úrazech,
školení zamìstnancù i dokumentaci o vyhledávání a prevenci pracovních rizik.
„Z výsledkù provedených kontrol mùžeme konstatovat, že nejèastìji jsou
zjišovány nedostatky ve vedení dokumentace, týkající se BOZP, zejména u
malých a støedních zamìstnavatelù,“ uvedl øeditel odboru bezpeènosti práce
SUIP Ondøej Varta.
Zákon pøitom ukládá, že dokumentaci BOZP (bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci) a PO (požární ochrana), musí mít zpracovanou a pravidelnì aktualizovanou každý podnikatelský subjekt, to znamená každá fyzická i právnická osoba.
„Papírování všeho druhu je pro firmy obecnì velký problém. Spoleènosti
se sice mnohdy snaží dokumentaci bezpeènosti práce vést samy, stává se
však, že je formální èi neúplná, za což pak hrozí velké pokuty v øádech statisícù,“ øíká Martin Šimek z on-line magazínu o bezpeènosti práce BezpecnostPrace.info.
red

Sobotkùv kabinet napraví
køivdy Neèasovy vlády
Èlenové hasièského záchranného sboru, kteøí vyjíždìjí do
akcí, se od èervence doèkají zvýšení platù. Ministr vnitra Milan Chovanec (ÈSSD) na dnešní tiskové konferenci oznámil,
že od èervence dojde ke zvýšení jejich platu zhruba o 1000 korun. Zvýšení se dotkne zhruba 6500 z 9500 pøíslušníkù hasièského sboru. Chovanec vyèíslil náklady na 39 miliónù korun.
Èlenové hasièského záchranného
sboru, kteøí vyjíždìjí do akcí, se od èervence doèkají zvýšení platù. Ministr vnitra Milan Chovanec (ÈSSD) na dnešní tiskové konferenci oznámil, že od èervence
dojde ke zvýšení jejich platu zhruba o
1000 korun. Zvýšení se dotkne zhruba
6500 z 9500 pøíslušníkù hasièského sboru. Chovanec vyèíslil náklady na 39 miliónù korun.
Zvýšení platù zasahujících hasièù
umožní jejich zaøazení do I. skupiny
zvláštního pøíplatku (rizika). Ministr upozornil, že tímto opatøením dojde alespoò
k èásteènému narovnání v odmìòování
hasièù. V pøíštím roce by se mìli platy
hasièù zvýšit o ètyøi procenta, což by pøišlo rozpoèet zhruba na miliardu korun. O
tom však bude vláda teprve jednat. Chovanec by rád do roku 2016 plnì vykompenzoval hasièùm a policistùm snížení
platù o 10 procent, k nìmuž v minulosti

pøistoupila pravicová koalice premiéra
Petra Neèase (ODS).
Generální øeditel HZS ÈR Drahoslav
Ryba zdùraznil, že ocenìní práce hasièù
je spravedlivé, protože jejich práce je nároèná nejen fyzicky, ale i psychicky a hasièi pøi zásahu èasto nasazují vlastní zdraví a životy.
Pøedseda Odborového svazu hasièù
Zdenìk Oberreiter ocenil snahu ministra
vnitra o dialog s odbory. Opakovaná jednání o nutnosti zaøazení èinností vykonávaných pøi zásazích do I. skupiny rizika
vedená s ministrem vnitra byla nakonec
završena odstranìním nespravedlnosti v
ohodnocení rizikovosti práce hasièù a
pøeøazením 6500 hasièù do vyšší skupiny rizika. Pravicové vlády premiérù Mirka
Topolánka a Petra Neèase podobný dialog odmítaly. V rámci úsporných škrtù Neèasova vláda hasièùm snížila pøíjem v
prùmìru o 3548 korun.
(pek)

Dejte zdravotnictví slíbené peníze…

Žádá vládu krizový štáb
Pøedstavitelé organizací sdružených v krizovém štábu nemocnic, odborù a pacientù jednali v pondìlí 7. dubna o kritické situaci, v níž se ocitají nemocnice poté, co vláda pøerušila
jednání o slíbených kompenzacích za zrušené poplatky v nemocnicích.
Shodli se, že text koalièní smlouvy a
programové prohlášení vlády pøivítali s
nadìjí, že se zaènou øešit vážné finanèní
problémy nemocnic. Nyní jsou velmi znepokojeni, že místo toho nejsou plnìny ani
závazky podepsané v koalièní smlouvì a
novì pøijatá politická rozhodnutí dál situaci nemocnic zhoršují. Zdravotnictví,
vèetnì zamìstnancù a pacientù, se
podle èlenù krizového štábu opìt stalo rukojmím v politických hrátkách.
Na jednání krizového štábu byl pøizván i ministr zdravotnictví Svatopluk Nìmeèek. Krizový štáb jej podpoøil v jeho
snaze získat pro zdravotnictví 2,1 miliardy korun jako kompenzace za zrušené
poplatky v nemocnicích a zvýšit platby za
tzv. státní pojištìnce a pøijmout další kroky, které by mìly vést k alespoò èásteèné
náhradì celkem 30 miliard korun, které
byly v minulých letech ze zdravotnictví vysáty.
Místopøedseda Asociace èeských a
moravských nemocnic MUDr. Ing. Petr
Fiala pøipomnìl, že krizový štáb vznikl v
dobì, kdy ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) plánoval rušit nemocnice a
deset tisíc lùžek. Tomu se podaøilo zabránit a nemocnice nakonec smlouvy od pojišoven dostaly. Nyní jde o to, aby zdravotnictví nebylo dál drancované. Pro nìkteré pøedstavuje zdravotnictví velmi
lukrativní byznys, takže je otázkou, zda
souèasné dìní nemá pøipravit zmìny ve
prospìch nìkterých podnikatelských skupin. Fiala novináøe informoval, že AÈMN
již pøed èasem pøedložila ministrovi financí Andreji Babišovi nìkolik podnìtù,
jak zabránit odtékání penìz ze zdravotnictví. Mìlo by dojít ke zøízení grémia
všech zainteresovaných, kde by se jednalo o nutných zmìnách. Ocenil kroky ministra zdravotnictví Nìmeèka, které pøinesou vìtší transparentnost zdravotnictví. Vìøí, že i ministr Babiš se se situací
podrobnì seznámí a bude spolupracovat
na jejím øešení.
Pøedseda Asociace èeských a moravských nemocnic MUDr. Eduard Sohlich,
MBA, konkretizoval, že zrušení poplatkù
ve zdravotnictví znamená v akutní péèi
pokles pøíjmù o 2 procenta a v následné
péèi o 8 procent. Slíbené kompenzace
mìly nemocnice dostat až v èervenci,
pøestože o poplatky pøišly již do poèátku
roku. To bylo ještì zvládnutelné. Ale není
možné, aby nemocnice tyto peníze nedostaly. Už nemají žádné rezervy, a pokud
dostávají za rok nárùst nominálnì o 2 procenta, znamená to, že reálnì dostávají
stále ménì a ménì, protože je tøeba vzít
v úvahu zvýšenou DPH, upravený kurs
koruny i inflaci. Pøitom nemocnice musí
pravidelnì platit faktury, vyplácet mzdy,

takže se propadají stále více do vnitøního
dluhu a blíží se chvíle, kdy zaènou krachovat.
První místopøedseda Èeskomoravské
konfederace odborových svazù Mgr. Václav Pícl, pøipomnìl, že odbory kladnì hodnotily, že vláda chce øešit problémy zpùsobené pøedcházejícími reformami. Pøerušením jednání vlády o kompenzacích
za zrušené poplatky jsou odbory velmi
znepokojeny a asi budou muset požadovat øešení na tripartitì.
Prezident Èeské lékaøské komory
MUDr. Milan Kubek zdùraznil, že výdaje
na zdravotnictví v Èeské republice jsou v
Evropské unii jedny z nejnižších – nominálnì, reálnì i jako procento z HDP. Zopakoval, že nejde o žádné peníze navíc pro
zdravotnictví, ale jen o èásteènou kompenzaci toho, co bylo politickými rozhodnutími zdravotnictví odejmuto. Má to na
rezort drtivý dopad a už dál není možné
snižovat výdaje, aniž by to pocítili pacienti. ÈLK podpoøila koalièní smlouvu i kroky
ministra Nìmeèka. Pokud by ale vláda
své závazky neplnila, ztratila by legitimitu.
Tajemník Asociace krajských nemocnic JUDr. Jaroslav Civín podotkl, že pøi zavedení tzv. regulaèních poplatkù se snížily úhrady a pøeneslo se to èásteènì na pacienty. Nyní byly poplatky zrušeny, ale
úhrady se zpìt nezvýšily. Vzniká zadluženost nemocnic vùèi dodavatelùm, pohledávky se stávají pøedmìtem obchodu
a na místì je obava, že jde o pøedstupeò
privatizace zadlužených nemocnic, nad
nimiž touto cestou získají držitelé pohledávek finanèní kontrolu.
Pøedsedkynì Odborového svazu zdravotnictví a sociální péèe ÈR Bc. Dagmar
Žitníková si posteskla, že odbory po osmi
letech slibù, lží a pøekrucování informací
èekaly, že se budou respektovat závazky, napravovat chyby, situace se zaène
koneènì komplexnì øešit. Že se do zdravotnictví alespoò èásteènì vrátí peníze,
které mu byly ukradeny, že se tam vrátí
lidé, kteøí byli výhradnì z ekonomických
dùvodù propuštìni, pøestože pøi poskytování péèe nyní chybìjí. Odbory oèekávaly, že se zaène øešit personální poddimenzování nemocnic a další opravdu velmi vážné problémy. Místo toho hrozí, že
se situace v nemocnicích vrátí o 20, 30
let zpátky.
Pøedseda Lékaøského odborového
klubu – Svazu èeských lékaøù MUDr. Martin Engel doplnil, že dalším velmi závažným problémem je nepøipravenost nemocnic na novou evropskou legislativu o
pøesèasové práci. Místo toho se øeší, zda
koalice splní, na èem se dohodla.
Prezident Svazu pacientù ÈR Luboš

Olejár uvedl, že pacienti oèekávali pøívìtivìjší pøístup. Vždy placením zdravotního pojištìní si potøebnou léèbu pøedem
uhradili. A nikdy nepøedpokládali, že hnutí ANO se postaví proti nim. Proto ministra financí a pøedsedu hnutí ANO Andreje
Babiše vyzývají: „Pøestaòte si s námi
hrát, nestojí vám to za to. Velmi rychle vyslyšte tento varovný hlas. Chcete-li zavést poøádek do systému zdravotnictví,
tak jeden z prvních krokù by mìlo být vrácení penìz, které ze systému byly vzaty“.
Ministr zdravotnictvíSvatopluk Nìmeèek podotkl, že i jeho velmi mrzí, že se
zdravotnictví stalo rukojmím politických
hrátek a že to mùže mít souvislost se zaèínající pøedvolební kampaní. Je tøeba
zklidnit situaci a øešit existující vážné problémy, aby se lidé dostali vèas na vyšetøení, aby dostali potøebné léky, aby se jim
neodkládaly operace. Èasu na rozhodování je málo – tento, maximálnì pøíští týden. Ministr se domnívá, že dùvody kritiky jeho osoby jsou zástupné. Bude dál požadovat peníze pro zdravotnictví a dodržení koalièní dohody.
Krizový štáb nemocnic, odborù a pacientù vyzývá místopøedsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše k plnìní slibu obèanùm.
V koalièní smlouvì podepsané pøedsedy všech tøí koalièních stran se úèastníci zavazují kompenzovat výpadek zdrojù spojených se zrušením regulaèních poplatkù „po pøíslušném navýšení zdrojù ze
státního rozpoètu, zejména zvýšením
platby za státní pojištìnce“.
Ve svém programovém prohlášení se
vláda rovnìž zavazuje, že uvedený výpadek „bude systému veøejného zdravotního pojištìní a následnì poskytovatelùm
péèe kompenzován ze státního rozpoètu“.
Krizový štáb uvedený závazek chápe
nejen jako slib nemocnicím a všem zdravotníkùm, ale pøedevším jako slib obèanùm.
Jako slib, že alespoò èástkou 2,1 miliardy Kè bude nemocnicím kompenzováno snížení úhrad po zavedení regulaèních poplatkù. Nemluvì zatím o 6 mld. Kè
za roky 2012 a 2013 a 3,8 mld. Kè za rok
2014, které stát odèerpal pøedevším z nemocnic zvýšením DPH, a dalších
5,5 mld. Kè roènì v dùsledku devalvace
koruny Èeskou národní bankou.
Jako slib, že stát každému nemocnému zatím vrátí zpìt na úhradu jemu poskytnuté zdravotní péèe alespoò 100 Kè
na každý den léèení v nemocnici. A to v situaci, kdy se nemocnice potýkají s kritickým nedostatkem penìz k zajištìní každodenní péèe o pacienty, a kdy stát zatím
není schopen kompenzovat vše, co z nemocnic odèerpal.
Krizový štáb na hrozící kolaps nemocnièní péèe upozoròuje již více než pùl
roku. Diskusi o více èi ménì souvisejících otázkách místo plnìní slibù považuje za hazard s dùvìrou obèanù.
V Praze dne 7. 4. 2014
Mluvèí krizového štábu:
Mgr. V. Krása, pøedseda Národní rady
osob se zdravotním postižením
MUDr.Ing.P.Fiala, místopøedseda Asociace èeských a moravských nemocnic

Stonavští krojovaní horníci mezi žáky
Už se stalo ve všestranné èinnosti
Spolku krojovaných horníkù (SKH) pøi obci Stonava, že se vìnují i dìtem a mládeži. Vždy právì mladá generace mùže
být skvìlým pokraèovatelem smyslu jejich aktivit v udržování hornických tradic
a folklóru svých dìdù, otcù i jiných, co zasvìtili svùj život hornictví. Poté co vloni,
pøitom, když se stonavští zamýšleli nad
svým novým klubovým praporem, vyhlásili a již ocenili výtvarnou soutìž žákù stonavské ZŠ na téma nový hornický prapor, pøišli letos 11. dubna mezi žáky prvního, tøetího a pátého roèníku ZŠ v Rychvaldì.
A jak jinak se ukázat opravdu pozorným žákù i jejich uèitelkám, než ve svých
slavnostních hornických uniformách, které oblékají pøi opravdu slavnostních okamžicích, napøíklad na významných místních, celostátních i zahranièních setkáních, na svých výroèních schùzích atp.
Rychvaldští žáci i jejich uèitelky se tak dozvìdìli od pøedsedy SKH Stonava a vnuka jednoho ze žákù této ZŠ Péti Venera,
pana Ladislava Kajzara, i èlena výboru
Štefana Rigo a kolegynì Jarky Seberové, na co se v práci v èerném podzemí používá tzv. interferometr, vyzkoušeli si, jak
dìtem sluší hornická pracovní helma tzv.

želva, ale také slavnostní èepice svých
hostù i s federpušem, což je chocholka
na èepici. Prohlédli si také hezky vyøezávaný hornický kylof, prohlédli si i jeden z
hornických kahanù, dozvìdìli se, proè je
i jejich hornická vlajka v zelené a èerné
barvì, ale vyslechli také pøíbìh o svaté
Barboøe, která je patronkou všech havíøù, a jiné zajímavosti. Svým hostitelùm
pøedali i nìkteré upomínkové pøedmìty,

pøipomínající žákùm tyto hezké spoleèné
chvíle. Návštìva ze Stonavy si také prohlédla v této ZŠ výstavku velikonoèních
kraslic a výzdoby. Bylo to opravdu moc
hezké setkání a žáci si z této poutavé besedy odnesli jistì mnoho poznatkù a
pøedstav, doplòujících jejich vizi o práci
tøeba i svých otcù èi známých na nìkteré
z okolních šachet na Karvinsku.
Text: -bø-, Foto: Š. Rigo

p
Snímek z besedy pøedsedy SKH L.Kajzara s žáky ZŠ v Rychvaldì....

p
Jozef Madigar - provozní zámeèník z Lazù....

Rozhovor s mužem devatera øemesel
Dlouhou dobu znám Jozefa Madigara jako èlena závodního
výboru na Lazech, ale chtìl jsem se trochu více dozvìdìt o jeho životì a tak jsem mu položil pár otázek.
Jaké byli tvoje hornické zaèátky?
Narodil jsem se na Slovensku a vyuèil se jako soustružník. To se mi ale
po stránce finanèní moc nezamlouvalo a tak jsem nastoupil do bani Cígel jako horník pøi zmáhání chodeb a
pozdìji do ražby. Po absolvování vojenské služby jsem využil nabídky
rùzných sociálních výhod a v roce
1981 jsem nastoupil do podzemí na
tehdejším Dole Zápotocký /nyní Lazy/ jako horník v èelbì a pozdìji i v rubání. V provoze jsem ale zaèal marodit s ušima a tak mì lékaøi nechali
pøevést na povrch. Zde jsem nejdøíve pùsobil v degazaci jako strojník a
obsluha a pak mì pøevedli na jiná
pracovištì, kde jsem mìl možnost
vylepšit si kvalifikaci. Tak jsem postupnì získal „papíry“ skoro na
všechno, co potøebuje provozní zámeèník. Od jeøábníka, pøes øidièe vysokozdvižného vozíku až po rùzné
druhy svaøování.
Jsi nyní spokojen ve své profesi?
V podstatì mohu øíci, že ano. I
když zavedený „úsporný systém“ nìkdy práci ztìžuje. Myslím hlavnì z
hlediska zajištìní materiálu, kterého
není nazbyt, jako to bývalo kdysi.
Každý úkol by mìlo vedení pracovištì naplánovat právì s ohledem na
materiál, který je k dispozici.
Mìl jsi na svém místì nìkdy problémy?
Pøi zakládání Závodu Centrum služeb jsem chtìl odejít na úpravnu a
tak chvíli trvalo, než mì pøesvìdèili,
abych zùstal a podepsal novou pra-

covní smlouvu. Teï je ale vše v pohodì a já jsem rád, že mám svou práci.
Co ti øíká oblast BOZP?
Jsem již dlouhou dobu úsekovým
inspektorem bezpeènosti práce a
tak jsem souèástí celého systému,
který sice nìkomu leze nìkdy na nervy, ale pravidla se musí dodržovat a
tak na závady v provoze kolegy i vedení umím upozornit. Potíže jsou napøíklad s ochrannými pracovními pomùckami. I když i mì se ze zaèátku
nošení pøilby celou šichtu moc nelíbilo, pochopil jsem, že mi nic jiného
nezbývá.
A co odbory?
Jsem nìkolik let èlenem závodního výboru naší odborové organizace
a tak vidím, že i u nás hrají prim úspory a naše služby nejsou tak rozsáhlé
jako kdysi. Dalším problémem je oèekávané sluèování odborových organizací, které nás v budoucnu s Dolem ÈSA èeká. Velké èásti èlenù se
to nezamlouvá, ale budoucnost nás
asi tento krok pøinutí udìlat.
Mùžeš nám øíci nìco o tvém volném èase?
Ten samozøejmì využívám pro
své koníèky. V létì jezdím na kole a
koleèkových bruslích, pìstuji turistiku nebo si s bratrem nìkdy vyjdeme
na hon. V zimì jsou to hlavnì lyže a
sjezdování nebo brusle. Volný èas
samozøejmì trávím také se svými
dvìma takøka 30letými dcerami a
12letým synem.
Pøeji ti, abys u své práce hodnì
dlouho zùstal a mìl úspìch i v soukromém životì. Díky za rozhovor.
redakce ZB

Èesko je 17. nejbohatší zemí v EU
Èeská republika loni i podle pøepoètených údajù zùstala 17. nejbohatší zemí Evropské unie z hlediska hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele. Nejbohatší zemí je i nadále s velkým náskokem, avšak se znaèným zkreslením Lucembursko, nejchudší zùstává Bulharsko. Informoval o tom evropský statistický úøad Eurostat.
red

Vláda odsouhlasila navýšení
plateb za státní pojištìnce
Odvody za státní pojištìnce vzrostou na 845 korun mìsíènì jako kompenzace za zrušené zdravotnické poplatky. V letošním roce by tímto zpùsobem
mìl resort zdravotnictví získat 2,1 miliardy korun, v následujícím roce 4,2 miliardy. Ministerstvo zdravotnictví se bude na financování spolupodílet èástkou
ve výši jedné miliardy ze Státního ústavu pro kontrolu léèiv (SÚKL).
Vláda souhlasila s návrhem ministra zdravotnictví Svatopluka Nìmeèka
(ÈSSD) na navýšení odvodù státu do zdravotního pojištìní od 1. èervence
za dìti, dùchodce èi nezamìstnané. Mìsíèní platba za šest milionù státních
pojištìncù stoupne ze 787 na 845 korun. Pojišovny budou muset navýšit nemocnicím platbu za obsazené lùžko za den o 100 korun jako kompenzaci zrušeného poplatku.
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) nesouhlasil s tím, aby se výpadek øešil
dlouhodobì navýšením plateb za státní pojištìnce. Pro následující roky by
se podle nìj mìly peníze najít v úsporách ministerstva zdravotnictví.
red

Aktuální témata pro tuto dobu...

Stupnì invalidity
Vracíme se ještì k pøedchozím èíslùm našeho èasopisu, kde jsme se zabývali
dùchodovou problematikou.
Invalidita
Invalidita je ztráta nebo snížení
pracovní schopnosti. Vzniká obvykle dùsledkem vážné nemoci nebo
úrazu.
Invalidita 3. stupnì
Invalidita tøetího stupnì se nás týká, pokud máme pokles pracovní
schopnosti nejménì o 70%.

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ
Co víte o telluru?

Toyota Aygo v Ženevì 2014
Toyota vsadila na ostré agresivní linky. Díky tomu je dokonce Aygo /snímky nahoøe/ nejdynamiètìji vyhlížející ze všech souèasných Toyot. Designový
motiv nazvaný J-Playful navrhli v Japonsku designéøi pod vedením Nobua
Nakamury.
Nejsou to ale jen ostré tvary, kterými nové Aygo zaujme. Doslova revoluèní je koncept individualizace barevných kombinací. Aygo totiž nesází na rùzné kombinace dvoubarevných lakù, kontrastní prvky jsou vymìnitelné plastové díky. Celkem jich je na karoserii deset a tvoøí dvì skupiny – každá z nich
mùže mít jinou barvu. Dominantním prvkem je mohutné X, které tvoøí masku
chladièe. Tento i další doplòky lze volbou nìkterého z mnoha odstínù zvýraznit, nebo naopak decentnì utlumit – záleží pouze na pøání zákazníka, jak
chce, aby jeho Aygo vypadalo. Kromì verze x-play s bohatými možnostmi
vlastní konfigurace nabídne Toyota také tøi speciální edice: oranžovo-èernou
x-cite, èerno-støíbrnou x-clusiv a bílo-støíbrnou x-pure.
Boèní profil zaujme relativnì dlouhými pøedními dveømi, které usnadòují
nastupování a zároveò dodávají autu dynamiètìjší proporce. Spodní linka
boèního prosklení na zadních dveøích stoupá a zajímavì se propojuje se zadním sloupkem. Interiér ctí základní koncept pøedstavený v první generaci, sází však na hranatìjší tvary, které vzdálenì pøipomínají vìtší Yaris. I v kabinì
se nachází dvì sady vymìnitelných plastových dílù, díky nimž lze vzhled interiéru snadno promìnit. Jedinou pevnì danou barvou je lak karoserie viditelný na horní stranì dveøí.
Novinka má propracovanìjší výplnì dveøí s plnohodnotnou loketní opìrkou, elektrické stahování spolujezdcova okna lze novì ovládat i ze dveøí øidièe. Standardem je už v základní výbavì rádio s USB, multimediální výbavu
Toyota øeší elegantnì pomocí systému x-touchse sedmipalcovou dotykovou
obrazovkou. Ten se pomocí funkce MirrorLink pøipojí k mobilnímu telefonu,
jehož funkce lze následnì ovládat pøes centrální dotykový displej. Napøíklad
navigace proto není souèástí zaøízení x-touch, multimediální systém ale mimo jiné umí využívat navigaèní aplikaci nainstalovanou v mobilu.
Sedadla jsou pohodlnìjší a mají lepší boèní vedení než u pøedchozího Ayga. Sympatickou novinkou je možnost pøiplatit si za kožené èalounìní, ještì
výraznìjší pøedností nového Ayga je ovšem provedení zadních sedadel. Díky vhodnì tvarovanému sedáku s optimálním sklonem i výškou nad podlahou se do druhé øady pohodlnì usadí dvì dospìlé osoby støedního vzrùstu.
Vzhledem ke skromnému rozvoru 2340 mm a konvenèní stavbì karoserie je
to jasný úspìch.
Naopak pro zavazadla se v žádném pøípadì mnoho místa nedostává. Základních 168 litrù pøekonává pøedchùdce sice o slušných 29 litrù, reálnì toho
však do krátkého zavazadelníku mnoho nenaložíte. Kdo chce vìtší pøepravní kapacitu, musí sáhnout po Yarisu (286 l).
Pøi uvedení na trh Toyota nabídne jediný motor, tøíválec 1.0 VVT-i. Proti
pøedchozí generaci doznal tento agregát øady zmìn, napøíklad kompresní pomìr vzrostl z 11,0:1 na 11,5:1, úpravou prošlo èasování ventilù a zlepšilo se
chlazení spalovací komory. Konstruktéøi snížili tøení na rozvodovém øetìzu
nebo zdvihátkách ventilù. Sbìrné výfukové potrubí je novì integrováno do
hlavy válcù, podobnì jako v motoru 1.0 MPI ve Škodì Citigo.
Výkon díky úpravám vzrostl z 50 na 51 kW, nejvyšší toèivý moment z 93
N.m pøi 3600 min-1 na 95 N.m pøi 4300 min-1. Už pøi 2000 min-1ovšem agregát poskytuje 85 N.m. Kombinovaná spotøeba klesla z 4,4 na 4,1 l/100 km,
vedle standardního provedení existuje i úsporná verze Eco s prodlouženým
ètvrtým a pátým pøevodem a pneumatikami s nízkým valivým odporem. Tato
varianta dosáhne kombinované spotøeby pod 3,9 l/100 km, emise CO2 budou nižíš než 90 g/km. Kdo nechce manuální pøevodovku, ten sáhne po robotizovaném ústrojí, novì nazvaném x-shift. Zdroj: auto.cz

Tellur je støíbøitì bílý, lesklý a velmi køehký chemický prvek, který lze
snadno rozetøít, amorfní tellur je hnìdá práškovitá látka. V plynném stavu
tvoøí dvouatomové molekuly Te2, páry telluru mají zlatou barvu. Roztavený tellur silnì koroduje i nejkvalitnìjší vysoce legované ocele. Pøi zahøátí
na teplotu 450°C na vzduchu shoøí
modrozeleným plamenem za vzniku
bílého oxidu tellurièitéhoTeO2.
Výskyt telluru v pøírodì
V pøírodì se tellur vzácnì vyskytuje ryzí a ve velkém množství nerostù. Prùmìrný obsah telluru v zemské kùøe je 0,001 ppm.
Nejbìžnìjším pøírodním zdrojem
telluru jsou minerály nagyagit AuPbSb0.75Bi0.25Te2.5S6, hessit Ag2Te, sylvanit AuAgTe4,tetradymit Bi2Te2S nebo tellurobismutit Bi2Te3.
Kyslíkaté minerály telluru nejsou pøíliš bìžné, patøí k nim oxidy telluritTeO2, fairbankit PbTeO3 a jensenit
Cu3TeO6 nebo telluriènan moctezumit Pb(UO2)(TeO3)2. Nejvyšší obsah telluru (90,19 % Te) ze všech nerostù má dilithium Li2Te, frohbergit
FeTe2 obsahuje 82,05 % Te, melonit
NiTe2 obsahuje 81,3 % telluru.
Celosvìtové (bez Ruska) tìžitelné zásoby telluru se odhadují
na 24 kt.
V roce 2010 bylo do ÈR dovezeno
25 kg telluru, prùmìrná dovozní cena èinila 24 560 Kè/kg.
Výroba telluru
Základní surovinou pro výrobu telluru jsou odpadní anodové kaly po
elektrolytické rafinaci mìdi nebo úlety po pražení sulfidických rud tìžkých kovù.
Praktické využití
Tellur se používá k legování olova
(zvyšuje pevnost a tvrdost) a mìdi
(zlepšuje obrobitelnost). Další uplatnìní nalézá tellur pøi výrobì polovodièù. Oxid tellurièitý TeO2 a tellurid
sodný Na2Te slouží k barvení skla,
porcelánu a smaltù na hnìdou nebo
temnì rudou barvu. Slitina telluru,
støíbra, india a antimonu se používá
ke konstrukci aktivní vstvy pøepisovatelných diskù CD-RW.
V dobì národního obrození byly
pro tellur navrhovány èeské názvy
zemník nebo župel a byl zaøazen do
èeledì prvkù k síøe podobných aneb
síøivých. Zdroj: prvky.com

Invalidita 2.stupnì
Invalidita druhého stupnì se nás týká,
pokud máme pokles pracovní schopnosti

nejménì o 50 %.
Invalidita 1.stupnì
Invalidita prvního stupnì, pokud
máme pokles pracovní schopnosti
nejménì o 35%.
Žádost o invalidní dùchod
O invalidní dùchod musíme sami
požádat, náležitosti žádosti jsou stejné jako u starobního dùchodu, viz žádost o dùchod. K prokázání invalidity
potøebujeme Posudek o zdravotním
stavu.
Posouzení invalidity
Zda náš zdravotní stav odpovídá
nìkterému stupni invalidity, posuzuje lékaø referátu lékaøské posudkové
služby povìøený posuzováním zdravotního stavu pro pøíslušnou správu
sociálního zabezpeèení. Eventuelní
pøezkum provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních
vìcí.
Posudek o zdravotním stavu
Posudek obsahuje kromì jiného i
úèel, výsledek a odùvodnìní posouzení, výèet rozhodujících podkladù o
zdravotním stavu, míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením,
zda se jedná o dlouhodobì nepøíznivý zdravotní stav. Posudek rovnìž
stanovuje schopnosti využít zachovanou pracovní schopnost (u 2. stupnì), nebo zda jsme schopni výdìleèné èinnosti za zcela mimoøádných
podmínek (u 3. stupnì)
Rozhodnutí o nároku na invalidní dùchod
O tom, zda jsme èi nejsme invalidPOMÙCKA:
ZÁZNAM
AKUT, APA
ZAÈÁTEK
NÌJAKÉ
ATI, NIELO
HODNOTY TAJENKY
TORT

STENDHAZTRÁCET
LÙV
HRDINA

LÉÈKA

ODVÌTVÍ

STARÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ
OPOTØEBOVAT
JÍZDOU

ní, se správní rozhodnutí nevydává.
Správní øízení rozhoduje o našem
nároku na invalidní dùchod - správní
orgán musí odkázat také na posudek o zdravotním stavu.
Správní rozhodnutí orgánu sociálního zabezpeèení o invalidním
dùchodu uvádí:
! stupeò invalidity,
! den vzniku invalidity nebo den,
od nìhož došlo ke zmìnì stupnì invalidity,
! procentní míru poklesu pracovní
schopnosti, u poklesu aspoò 70 % také údaj o tom, zda jsme schopni výdìleèné èinnosti za zcela mimoøádných podmínek,
! orgán, který posoudil náš zdravotní stav a pracovní schopnost a datum posouzení,
! u pracovního úrazu èi nemoci z
povolání také to, že invalidita vznikla
následkem pracovního úrazu èi nemoci z povolání.
Zdroj: duchody-duchodci.cz

ÈSSZ už nebude
tolerovat útoky
Okresní soud v Klatovech zaèátkem
dubna rozhodl v pøípadu, který se udál v
srpnu loòského roku, kdy žena napadla a
zranila nožem posudkovou lékaøku. Za
fyzický útok byla žena shledána vinnou a
odsouzena k tøíletému vìzení s podmíneèným odkladem na ètyøi roky. V poslední dobì konèí zásahem policie nebo
mìstských strážníkù stále více jednání
na okresních správách sociálního zabezpeèení (OSSZ) s klienty pøi posuzování
zdravotního stavu. Jestliže døíve posudkoví lékaøi èelili pøedevším verbálním útokùm, nyní se množí fyzická napadení.
Hoøký údiv vyvolává skuteènost, že veøejnost bez znalosti souvislostí a ovìøení
skuteèností lituje a podporuje agresora.

Hmatové vjemy koèek zprostøedkovávají
jednak smyslové receptory umístìné
v hluboké vrstvì kùže, jednak vibrisy
(hmatové chlupy, nesprávnì nazývané
vousy). Jsou velmi citlivé, a když se
koèce ostøíhají, zvíøe znejistí. Koèka-matka
tyto chlupy svým koatùm èasto okusuje,
zøejmì proto, ...(tajenka).
PÁTÝ
PÁD

KUS
LEDU

TROPICKÝ
MRAVENEC

POKROPITI

KONEC
TAJENKY

KRÁTKÝ
KABÁT

VZOREC
SIRNÍKU
OLOVA

ÈESKÁ
ØEKA
RUSKY
“DORT”

PØEDLOŽKA (K)

OLINA

TELEGRAF.
ABECEDA

BARVIVO
NA VEJCE
ÈLEN
CÍRKVE

SPZ
PRAHY

ŠACHOVÁ
REMÍZA
ZEMNÍ
OLEJ

NÁVÌŠTÍ

HÁJOVÁ
BYLINA

IZÁK
(DOMÁCKY)
PODNIK.
ZKRATKA

OHLODATI

PROZPÌVOVAT

POÈÍTAÈ.
SYMBOL
NABITÝ
ATOM

MÍŠENCI

SÍDLO V
ÈADU
POPÍNAVÁ
BYLINA

AVŠAK

PØEDLOŽKA
NOÈNÍ
PTÁK

NEÈAS
PLÁTEK
MASA

ÈÁST
STARO
ØECKÉHO
CHRÁMU

SLEPIÈÍ
CITOSL.

HLT

ZLATNICKÁ
PRÁCE

PSOVITÁ
ŠELMA
JIHOAMERICKÁ ØEKA

NÁZEV
PÍSMENE
KRÁL
ZVÍØAT

JEDLÁ
HOUBA

POPÌVEK
MOTÝLOKVÌTÁ
ROSTLINA

PRAŽSKÉ
SÍDLIŠTÌ

SPZ
KARVINÉ

KTERÉ
(SLOVEN.)

OSTRÝ
PØÍZVUK
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