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ÈTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORÙ
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Odboráøské noviny * Èíslo 14 * Roèník XXIV * 17. èervence 2014
V Sobìšovicích se 11.7.2014 konalo další pravidelné jednání Rady SHO…

Jedním z témat byly hornické dùchody
Hned v úvodu pøivítal pøedseda SHO Ing.J.Pytlík pøedsedu
hornického svazu Bc.J.Sábla a pøedal mu slovo, aby pøítomné
informoval o aktuálním dìní na pražském pracovišti. Pøedseda Sábel se vìnoval hlavnì jednáním k hornickým dùchodùm,
která neustále probíhají na úrovni ministerstev i vlády.
Výsledkem by mìl být návrh zákona, který by umožnil horníkùm jít do
dùchodu døíve a bez jeho snížení.
Nejbližší další schùzka bude s premiérem B.Sobotkou 17. èervence a
bude se hovoøit i o situaci kolem
OKD. Dále pøipomnìl jednání na tripartitì a sociální dialog, který probíhá ve formì semináøù BiDiII a B9.
Na jeho slova navázal pøedseda
SHO Ing.J.Pytlík, když se nejprve vìnoval situaci kolem OKD /restrukturalizace dluhù/ v návaznosti na poslední zasedání Dozorèí rady OKD
/zúèastnil se ho jako host/. SHO k této vìci vydá stanovisko, které bude
požadovat zachování pracovních
míst spoleènì se zajištìním odpovídajících mezd. Do konce záøí by se
mìlo rozhodnout, zda se akcionáøi

dohodnou nebo bude OKD nabídnuto k prodeji tak, jak to bylo nedávno
prezentováno vedením OKD.
Dalším tématem bylo naèítání
smìn ve 2. kategorii prašnosti z hlediska dosažení nejvyšší pøípustné
expozice a pøeøazování pracovníkù
na vhodná pracovištì.
O jednání s vedením Závodu
Úpraven informoval místopøedseda
SHO Š.Pintér – hovoøilo se zejména
o sjednocení pracovní doby na rùzných pracovištích. Pøipomnìl rovnìž jednání krajské tripartity, kde byl
místo hejtmana M.Nováka jako pøedseda tohoto orgánu zvolen vládní
zmocnìnec J.Ciencala, který by mìl
být zárukou toho, že tripartita bude
funkèní. Zvláštì, když bylo utvoøeno
6 pracovních skupin, které se budou

podílet na zavedení speciálních investièních programù pro Moravskoslezský kraj. Hledá se alespoò jeden
velký investor.
O negativním vývoji ukazatelù v
oblasti BOZP informovali SIBP
Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák. Pak
se vìnovali prùbìhu správních øízení na OBÚ v Ostravì, která se týkala
dvou smrtelných úrazù /úrazy ve skipové jámì na Dole Darkov a v zavalené prorážce na lokalitì ÈSA Dolu
Karviná/.
Pøedseda Pytlík zmínil také pøedchozí jednání se zástupci odborových sdružení našeho kraje /SZOO
a MSS/, která pùsobí v oblasti hornictví. Obdobné schùzky se budou
konat pravidelnì, protože situace v
tìžebním prùmyslu je opravdu vážná.
V závìru jednání vystoupil pøedseda ZO Caterpillar J.Kožušník, který kritizoval situaci pøi kolektivním vyjednávání, kdy neodboráøi tìží z výhod, které nasmlouvaly odbory.
redakce ZB

p
Vèele pøedsednického stolu sedìli na jednání Rady SHO zleva Ing.J.Pytlík a Bc.J.Sábel...

Ty nejsi profesionál, viï?
Ne. Jak jsi to tak rychle poznal?
No, že máš na rukách zimní rukavice...

Babiš ustoupil, daòová
úleva odboráøùm zùstane
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) slevil ze svého požadavku zrušit daòový odpoèet pro odboráøe. Se šéfem Èeskomoravské konfederace odborových svazù (ÈMKOS) Josefem Støedulou se dohodl, že daòová úleva zùstane zachována. Stejnì tak zùstane daòové zvýhodnìní u režijních jízdenek a
výsluh policistù a vojákù. Proti zrušení daòového odpoètu se postavili nejen
odbory, ale i koalièní partneøi ÈSSD a lidovci.
Uvedená daòová zvýhodnìní rušila novela zákona o dani z pøíjmu, kterou
vypracoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Novelu
schválili poslanci již v roce 2011 s odloženou platností od roku 2015.
"Jsem spokojen. Sporná ustanovení budou ze zákona vypuštìna. Jedná
se o pasáže pøejaté z úpravy bývalého ministra Miroslava Kalouska. Jde o
otázku režijních jízdenek, otázku odstupného u èlenù ozbrojených sil i otázku odborových pøíspìvkù," upøesnil Støedula.
“Zamìstnavatel s reprezentací odborù dohaduje kolektivní smlouvu, takže pøispívá k rùstu mezd, k vyšší platbì daní a k rozvoji spoleènosti, zvýšení
DPH a podobnì,“ dodal Støedula.
"Ta opatøení byla z hlediska pøíjmù rozpoètu minimální. Urèitì nebudeme
chtít otravovat obèany, firmy a úøady administrativou," øekl k tomu v Událostech ÈT ministr Babiš.
Podle návrhu mìl stát mimo jiné zrušit možnost odeèíst si z daní roèní pøíspìvek odborovým organizacím, který nyní èiní zhruba 3 000 korun. Pøi odeètení nejvyššího pøíspìvku si tak lidé mohou snížit danì o 450 korun. Pokud
by novela prošla, mírnì by zvýšila danì více než pùl milionu lidí, což by do
státní kasy pøineslo zhruba 60 milionù korun roènì.
Jak upozornil premiér a šéf sociálních demokratù Bohuslav Sobotka, návrh nebyl v souladu s koalièní smlouvou. "Ministøi a poslanci ÈSSD jsou proti
tomu, aby se rušila daòová úleva, kterou mají na základì placení èlenských
pøíspìvkù èlenové odborových organizací," prohlásil pøedseda vlády.
Zdroj: èt24

Odbory oslovily úèastníky zasedání Evropské rady
Ve dnech 26. a 27. èervna
probìhl v belgických mìstech Ypry a Brusel summit
Evropské rady.
Mezi jeho hlavní témata patøí rozhodující priority pøíští Evropské komise, která vznikne na podzim.
Horkým tématem, o kterém budou státníci debatovat, byl také výbìr nového pøedsedy evropské exekutivy.
Evropští lídøi jednali napøíklad o
energetické bezpeènosti, a to
zejména v souvislosti s aktuální krizí
na Ukrajinì.
K tomuto zasedání instalovala Ev-

ropská odborová konfederace obøí
transparent s nápisem „Kdo povede
Evropu?“, na kterém pøipomíná
úèastníkùm summitu, že v Evropské
unii je také 26 milionù nezamìstnaných a vyzývá k investicím do ekonomického rùstu a zamìstnanosti.
Na slavnostním zahájení, které se
konalo v místì konání summitu, vystoupila i generální tajemnice Evropské odborové konfederace Bernadette Ségol.
"Evropští vùdci musí pøestat s
pøedstíráním, že krize je u konce.
Bez nových pracovních míst a hospodáøského zotavení nelze oèekávat, že dojde k reálnému oživení eko-

nomiky. Obèané vyžadují od svých
vùdcù inovaèní politiky, nová a efektivní øešení. Je tøeba urychlenì øešit
sociální nerovnosti a chudobu, které
tak dramaticky za krize narostly.
Poslední vìc, kterou v tomto ohledu potøebujeme, je dlouhotrvající
konflikt mezi evropskými institucemi
a èlenskými zemìmi. Potøebujeme,
aby nový pøedseda Evropské komise ukázal, že Evropa je schopna
uspokojit potøeby svých obèanù, definovat nové politiky k boji proti nezamìstnanosti a vytváøet kvalitní pracovní místa,“ øekla Bernadette Ségol.
pek

p
Obøím transparentem upozornily evropské odbory evropské vùdce na
stìžejní problém EU, kterým je 26 milionù nezamìstnaných...

O prázdninách se na chvíli mùžete dìtí ”zbavit”...

Zaèíná sezóna dìtských táborù
Dìtský tábor U Kateøiny v blízkosti Štramberku odstartoval
30. èervna už 21. roèník svého provozu. Pøipraveny jsou ètyøi
turnusy se zajímavou celotáborovou hrou.
Staèí si vybrat a navíc také letos
pokraèuje ve spolupráci s organizací
AIESEC projekt SUMMER CAMP,
který zajišuje pøítomnost zahranièních studentù na dìtském táboøe. Táborníci budou moci opìt bìhem celého pobytu nezávaznì konverzovat s
dvìma anglicky hovoøícími zahranièními studenty, kteøí budou na každém turnuse po celou dobu dìtem k
dispozici a každý den budou pomáhat vedoucím s vedením oddílù.
Rekreaèní areál se nachází uprostøed krásné pøírody moravskoslezských Beskyd a v blízkosti mìsteèka
Štramberk, které je pro svou charakteristiku roubených chalup nazýváno moravským betlémem. Asi 15 minut chùze od tábora se nachází koupalištì a minigolf. Dìti jsou v areálu
ubytovány ve 4lùžkových a 5lùžkových chatièkách a zrekonstruované
sociální zaøízení se nachází v blízkosti chatek. Stravování dìtí je zabezpeèeno v hlavní budovì. Jídlo se
podává 5x dennì (snídanì, svaèina, obìd, svaèina, veèeøe) s pitným
režimem po celý den a 2 teplými jídly
dennì. Nad sestavováním jídelníèku dohlíží spolu s kuchaøkou a hospodáøkou i krajská hygienická stanice. V areálu je k dispozici víceúèelové høištì (na volejbal, košíkovou, kopanou, tenis), ohništì, trampolína,
pingpongové stoly a souèástí je i velkou louka. V pøípadì nepøíznivého
poèasí je zde dostatek velkých krytých prostor (sály, pergola, jídelna).
O zajištìní a zábavu dìtí se stará velký poèet vedoucích a praktikantù,
nad kterými dohlíží provozovatel tábora, hlavní vedoucí a hospodáø.
Pro dìti je zajištìn program dle té-

mat celotáborových her, soutìže, výlety a návštìvy koupalištì.
Díky velké kapacitì tábora je na
všech turnusech mnoho dìtí zastupujících každou vìkovou kategorii,
takže si zde každý najde své nové kamarády. Dìti jsou rozdìleny do oddílù, které mají velkou programovou
èást spoleènou a jsou tak v dostateèném kontaktu s dìtmi z ostatních oddílù. Zdravotníci jsou v táboøe k dispozici dìtem nepøetržitì. Pro nemocné dìti je nachystána ošetøovna
s 2 pokoji, WC, umývadlem a vyšetøovnou. Lékaø je zajištìn smluvnì a
zdravotníci mají pro pøípad potøeby k
dispozici automobil.
Tábora se i letos, tak jako v minulých letech, zúèastòují dìti z Dolu
Karviná.
Položil jsem proto nìkolik otázek pøedsedovi ZO Z.Stronèkovi:

1/Jaké máte zkušenosti s úèastí vašich dìtí na tomto táboøe.
Za tìch mnoho sezón, kdy se dìti
našich zamìstnancù zúèastnily tábora, musím øíci, že je o nì dobøe postaráno a s vlastníkem objektu máme dobré vztahy, takže pøípadné pøipomínky se øeší prakticky hned.
2/ Kolik dìtí se dìtského tábora
od vás zúèastní.
Od 30. èervna je to celkem 69 dìtí
zaøazených ve tøech turnusech. My
jsme jen zprostøedkovatelé pobytù a
o samotný pobyt vèetnì dopravy se
již postará provozovatel. Vìková
struktura dìtí je od 6 do 15 let.
3/ Jsou rodièe spokojeni s vašimi službami?
Jak jsem již øekl, my zprostøedkováváme pøihlášky a pøípadné namátkové kontroly v táboøe, další péèi
obstará personál a vedoucí skupin.
Otázku na spokojenost rodièù je tøeba smìøovat k nim. My se snažíme
maximálnì rodièùm vyjít vstøíc.
Díky za rozhovor.
red
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Dìti tìsnì pøed ranním “rozdìlením” úkolù na táborovém prostranství...

Sociální partneøi podpoøili služební zákon
Sociální partneøi na nedávném jednání pléna Rady hospodáøské a sociální dohody se shodli, že podpoøí úèinnost zákona o státní službì od 1. ledna 2015.
Podle nich se jedná o první krok ke stabilitì a zvýšení kvality státní správy
zejména na ústøední úrovni. Další diskusi
oèekávají ohlednì odmìòování státních
zamìstnancù. Uvedli to ve spoleèném
prohlášení na tiskové konferenci po jednání tripartity.
Odbory i zamìstnavatelé pokládají za
klíèové, aby vláda splnila všechny podmínky Evropské komise k bezproblémovému èerpání evropských strukturálních
a investièních fondù v pøíštím období a
neohrozila ani stávají èerpání. Evropské
prostøedky pøispìjí k hospodáøskému rùstu i ke zvýšení konkurenceschopnosti a
zamìstnanosti.
I pøes obecnou shodu pøedseda
ÈMKOS Josef Støedula vyslovil podezøení, že zákon o státní službì nezaruèuje
naprostou depolitizaci státní správy.
“Pohlídáme, aby nedošlo k tomu, že zmìny v zákonu sice prospìjí státním úøedníkùm, ale na druhé stranì poškodí další
zamìstnance v rozpoètové a pøíspìvkové sféøe. Slib, že vláda zajistí nárùst platù
o 3,5 procenta, musí být splnìn. Pokud
by k tomu nedošlo, odbory by potom hodnì zlobily,“ varoval Støedula.
Premiér Bohuslav Sobotka (ÈSSD) k
tomu uvedl, že dnes skonèil termín pro
systematizaci zamìstnancù státní správy a bìhem èervence úøad vlády pøipraví
podklad pro financování státní služby
úèinný od 1. 1. 2015.
Pøedseda Støedula si zároveò si postìžoval, že se na poøad dnešního jednání nedostal klíèový materiál, kterým je
akèní plán na podporu hospodáøského
rùstu a zamìstnanosti.
Premiér Sobotka vysvìtlil, že tento stìžejní plán je tøeba zodpovìdnì dopracovat a nesmí se proto uspìchat.
„Pøipravovaný dokument vlády, souhrn
konkrétních a kontrolovatelných opatøení
na podporu oživìní hospodáøského rùstu
bude pøipravený ve spolupráci se sociál-

ními partnery a vèas projednaný na tripartitì. Nebude tomu jako za minulých
vlád. Každý bod akèního plánu bude mít
garanta, který za jeho plnìní bude zodpovídat. Vláda k tomu ustaví monitorovací výbor, ve kterém budou zastoupení i sociální partneøi.
Premiér Bohuslav Sobotka (ÈSSD) k
tomu uvedl, že skonèil termín pro systematizaci zamìstnancù státní správy a bìhem èervence úøad vlády pøipraví podklad pro financování státní služby úèinný
od 1. 1. 2015.Úèastníci tripartity proto žádají narovnání nespravedlností nashromáždìných za pøedchozích vlád v odmìòování státních zamìstnancù, na které
se vztáhne zákon o státní službì, a souèasnì zohlednìní pøísnìjších povinností
podle novely o státní službì, které jdou
nad rámec zákoníku práce.
Prezident Svazu prùmyslu a dopravy

Jaroslav Hanák pøipomnìl, že musí být
jasno v tom, jaké konkrétní ekonomické
dopady bude mít zavedení zákona. Požadoval také, aby státní služba byla atraktivní i pro mladé absolventy vysokých
škol zejména humanitního zamìøení.
Pøípravu surovinové a energetické
koncepce považují zamìstnavatelé za
klíèovou k dalšímu ekonomickému rùstu.
„Rozhodnì odmítáme, aby došlo ke skokovému zvýšení úhrad z vydobytých nerostù a z dobývacích prostorù u hnìdého
uhlí až o desetinásobek oproti souèasnému stavu. U ostatních nerostù by zvýšení
mìlo být pøibližnì dvojnásobné.
Pokud by k tomu mìlo dojít, tak jedinì
v prùbìhu nìkolika let. V opaèném pøípadì by mohly nastat v postižených tìžebních firmách a regionech velké komplikace,“ upozornil Jaroslav Hanák. Podle nìho by se do konce roku mìlo rozhodnout
v otázce další tìžby hnìdého uhlí a tìžby
uranové rudy.
Další jednání tripartity se uskuteèní
pøíští mìsíc. Plenární zasedání 4. záøí bude jednat o státním rozpoètu.
(pek)
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Na otázky novináøù odpovídali (zleva) prezident SP ÈR Jaroslav Hanák,
premiér Bohuslav Sobotka a pøedseda ÈMKOS Josef Støedula...
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Pietního aktu položení vìncù a kytic /u památníku v areálu bývalého Dolu Dukla/ k
výroèí dukelského neštìstí se kromì primátora Havíøova Ing. Z. Osmaczyka a dalších
osobností zúèastnili 7. èervence 2014 také senioøi vèele s jejich pøedsedou A.Èejkou
/ na snímku uprostøed/...

Pøipomnìli jsme si opìt výroèí
dukelského dùlního neštìstí
V pátek 7. èervence 1961 došlo v odpoledních hodinách na bývalém Dole
Dukla k jednomu z nejvìtších pováleèných dùlních požárù, který si vyžádal
108 obìtí na lidských životech.
Mìli bychom si pøipomenout, co všechno k celé tragédii vedlo. Na odpolední smìnì 7. èervence 1961 tehdy sfáralo do dolu 338 pracovníkù. Oheò
vznikl na poèátku odpolední smìny a první pøíznaky zjistili pracující pøi opravì zásobníku v 16,00 hodin. Jeden z pracovníkù podal hlášení dispeèerovi s
tím, že je cítit zápach po spálené gumì. Dispeèer však tomuto hlášení nevìnoval potøebnou pozornost. Kolem 17,00 podal další hlášení revírník, který
zjistil v pøedmìtné oblasti kouøe. Teprve v tomto okamžiku dispeèer ohlásil
událost na Hlavní záchrannou báòskou stanici v Radvanicích a zaèal odvolávat lidi z ohrožené oblasti. První desetièlenná skupina horníkù se však mimo
dosah kouøù už nedostala. V 17,23 pøijely na šachtu první záchranáøské èety,
které fáraly na II. a III. patro. Stalo se však to, co se dá u vìtrního systému oèekávat. Dùlní vìtry zavedly kouøe do samostatného vìtrního oddìlení se dvìma pracovišti obsazenými rubáòovými kolektivy. A tak záchranáøi pozdìji už
jen konstatovali smrt horníkù v této oblasti. Od 18,00 zaèala pracovat havarijní komise, která dále øídila likvidaci havárie. Kolem 19,00 hodin byla spuštìna merkaptanová signalizace k odvolání všech pracovníkù z dolu. Po hlášeních o mrtvých z uvedené oblasti a o zvìtšování požáru byla nakonec celá oblast požáøištì uzavøena v širším okruhu soustavou sedmi výbuchuvzdorných
hrází.
Dùkladným šetøením po události bylo konstatováno, že k požáru došlo mechanickým tøením pásové gumy o konstrukci pásu. Katastrofální následky
pak podle šetøení komise zpùsobila malá stabilita vìtrní sítì a podcenìní nebezpeèí ze strany øídících pracovníkù a samotných postižených.
Podcenìní situace se projevilo v nìkolika bodech:
Za prvé - pracovníci, kteøí poprvé ucítili zápach po spálené gumì, nepátrali po pøíèinì zápachu a událost jen nahlásili.
Za druhé - dispeèer a další øídící pracovníci ihned nereagovali na hlášení a
nezjistili aktuální stav vzhledem k obavì o ztrátu tìžby z uvedené oblasti.
Šetøením bylo tedy zjištìno, že kdyby všichni okamžitì reagovali na
vzniklou situaci a odešli z ohrožené oblasti, nemuselo k tragédii vùbec dojít.
Celá událost pozdìji vyvolala celou øadu opatøení uplatòovaných pozdìji
pøi likvidaci havárií. Jejich zavedení však již nevrátilo horníkùm životy. Vzpomeòme tedy na tragicky zesnulé obìti dùlního neštìstí a vìnujme jim tichou
vzpomínku.
red

Èeská ekonomika pøekvapila
Èeská ekonomika rostla v 1. ètvrtletí rychleji, než pøedpokládal pøedchozí odhad. Hrubý domácí produkt meziètvrtletnì vzrostl o 0,8 procenta a meziroènì stoupl o 2,9 procenta.
Ve zpøesnìném odhadu to na zaèátku èervence uvedl Èeský statistický úøad (ÈSÚ). Vývoj HDP pozitivnì ovlivnily rostoucí domácí i zahranièní poptávka a také velice nízká
loòská srovnávací základna. Jde o
nejvyšší rùst od tøetího ètvrtletí
2008, tedy tìsnì pøed dopady globální finanèní krize spojované s pádem investièní banky Lehman Brothers.
„Èeská ekonomika a její prùmysl i
další odvìtví tìží z oživení zahranièní poptávky, zejména Nìmecka. Firmy opìt zaèínají investovat, domácnosti více utrácet a ani stát by nemìl
být v letošním roce brzdou. Pokraèujícímu oživení tuzemské ekonomiky
by tak nemìlo nic bránit, což ukazují
i oèekávání šéfù nejvýznamnìjších

èeských firem, z nichž vìtšina letos
vìøí v rùst svého podniku,” komentoval vývoj Jiøí Moser z PwC v Èeské
republice. „Jejich pozitivní oèekávání se ještì zvyšují v následujících
tøech letech. Hodlají i více nabírat,
což by mìlo zároveò zvýšit optimismus domácností a jejich ochotu více
utrácet,“ dodal.
K rùstu podle statistikù nejvíce pøispìl zpracovatelský prùmysl, hlavnì
výroba dopravních prostøedkù. Daøilo se ale i obchodu a vybraným službám. Výdaje domácností na koneènou spotøebu byly v uplynulém ètvrtletí meziroènì vyšší o 1,5 procenta.
MMF ve své aktuální prognóze
pøedpovídá rùst èeské ekonomiky
pro letošek a pøíští rok shodnì o 2,5
procent. Zdroj: Novinky

Lidské oko je velice dùležitý orgán...

Jak vybírat správné sluneèní brýle
Lidské oko je velice starý "vynález" a moderní civilizace mu
dává poøádnì zabrat. V létì proto nezbývá, než své oèi chránit
sluneèními brýlemi.
A je tøeba vybrat ty, které
nejsou jen na okrasu, ale opravdu
poskytují oèím ochranu. Na co se
pøi výbìru brýlí zamìøit?
! Vždy vybírejte sluneèní brýle ve
specializovaném obchodì, tedy v oèní optice. Vyjdou vás sice na více penìz než na tržišti, ale máte záruku,
že si kupujete kvalitní skla a UV filtr.
Pamatujte, že než brýle bez UV filtru
je lepší nenosit brýle žádné. A co se
týèe ceny: pokud pøíliš nepodléháte
módním trendùm, nemusí vás kvalitní brýle vyjít až tak draho a nemusíte
se jich zbavovat po jedné sezónì.
! Brýle by mìly být schopny odfiltrovat alespoò 98 % UV A a UV B záøení až do vlnové délky 400 nm. Mìly
by blokovat i záøení infraèervené.
! Pøíslušné údaje spolu se znaèkou
CE najdete na stranici brýlí. O jejich
dekódování požádejte nejlépe oèního optika. Brýle bez oznaèení CE a
shluku dalších písmen a èíslic nekupujte.
! Brýle si dobøe vyzkoušejte. Nesmìjí padat ani tlaèit.
! Nejlepší ochranu poskytují brýle
anatomicky tvarované. Sluneèní pa-

prsky se totiž do oka nedostávají
pouze zepøedu, ale také ze stran èi
zezadu odrazem od vnitøních skel
brýlí. Proto jsou vhodné brýle se spíše vìtšími skly a širokými stranicemi, které mezi oblièejem a brýlemi
ponechávají minimální prostor.
! S brýlemi zacházejte šetrnì.
Škrábance, odøeniny a deformity
skel mohou funkènost brýlí výraznì
snížit. Nepokládejte proto brýle skly
na hrubé povrchy, èistìte je speciálními hadøíky (k dostání v optice, stojí
pár korun a èasto jsou k brýlím pøiloženy zdarma) a když je zrovna nenosíte, ukládejte je do pouzdra. Platí to
dvojnásob pro levné brýle; i když
jsou tøeba opatøeny UV filtrem, bude
s nejvìtší pravdìpodobností jen z
vnìjší strany skel (kvalitnìjší brýle
ho mají i zevnitø).
! Plastové èoèky absorbují UV záøení obecnì lépe než èoèky sklenìné (minerální).
! Barva brýlí (sluneèního filtru) nesouvisí s mírou ochrany pøed UV záøením.
! Módní barvy (rùžová, køiklavì
modrá, oranžová atd.) jsou sice vel-

mi atraktivní, ale oèní lékaøi jejich používání pøíliš nedoporuèují. Jejich barevné filtry údajnì nedokážou poskytnout oèím takovou ochranu jako
filtry šedé, hnìdé èi zelenohnìdé, navíc zkreslují barvy okolí, takže jsou
nevhodné pro celodenní nošení a
zejména pro øízení auta.
! Pokud potøebujete brýle pro korekci oèní vady, neznamená to, že si
nemùžete chránit zrak pøed sluncem. Existují napøíklad samozabarvovací dioptrické èoèky, øešením
jsou i sluneèní klipy, které se dají pøipevnit prakticky na jakékoli brýle.
! Bìžnou souèástí vybavení pro
rùzné outdoorové sporty se staly tzv.
polarizované brýle. Mají své pøíznivce i odpùrce, nejlepší informace získáte v oèní optice nebo v prodejnì
outdoorového vybavení.
! Kontaktní èoèky s UV filtrem sice
nenahradí kvalitní sluneèní brýle,
ale k ochranì oka pøed UV záøením
do jisté míry pøispívají.
red

Nezamìstnanost v našem kraji opìt klesla....

Horší to bude po prázdninách
K 30.06.2014 evidoval Úøad práce ÈR (ÚP ÈR), Krajská poboèka v Ostravì celkem 84 254 nezamìstnaných osob. Bylo
jich až o 1 334 ménì oproti letošnímu kvìtnu, avšak meziroènì o 1 698 více. Dosažitelných uchazeèù o zamìstnání ve vìku
15 - 64 let bylo 81 778. Tento jejich poèet byl o 1 350 osob nižší
ve srovnání s kvìtnem t. r., naopak oproti stejnému mìsíci minulého roku byl o 1 971 vyšší.
V MSK se v prùbìhu èervna 2014
novì zaevidovalo 5 961 osob, což bylo více jak oproti kvìtnu t. r. (+536),
tak i meziroènì (+618).
V èervnu 2014 v MSK z evidence
odešlo (ukonèená evidence, vyøazení uchazeèi) celkem 7 295 uchazeèù
o zamìstnání, což bylo o 911 ménì
oproti kvìtnu t. r., ale oproti stejnému
mìsíci loòského roku dokonce o
1 390 více.
Koncem letošního èervna byl ve
všech okresech našeho kraje registrován mezimìsíèní pokles poètu nezamìstnaných osob, a to nejvíce v
opavském (-275 osob), karvinském
(-249) a frýdeckomísteckém okrese
(-234).
ÚP ÈR, Krajskou poboèkou v Ostravì bylo k 30.06.2014 registrováno
41 035 žen, pøièemž jejich podíl na

celkovém poètu uchazeèù èinil
48,7 %. Osob se zdravotním postižením bylo v evidenci 8 732, tj.
10,4 % z celkového poètu nezamìstnaných. Koncem letošního
èervna bylo evidováno 3 519 absolventù škol všech stupòù vzdìlání a
mladistvých, jejich poèet se snížil jak
oproti kvìtnu t. r. (-578 osob), tak i
meziroènì (-520). Na celkové nezamìstnanosti se podíleli 4,2 %.
Podíl nezamìstnaných osob v
MSK, tj. poèet dosažitelných uchazeèù o zamìstnání ve vìku 15 - 64
let k obyvatelstvu stejného vìku ke
konci èervna t. r., se snížil o 0,2 p. b.
na hodnotu 9,8 %.
Na konci èervna t. r. bylo v databázích ÚP ÈR, Krajské poboèky v Ostravì registrováno celkem 3 888 volných pracovních míst. Bylo jich mé-

Podíl nezamìstnaných ve vybraných okresech
MSK k 30. èervnu 2014
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Ve dnech 28. 5. – 12. 6. 2014 se v Ženevì konala výroèní konference Mezinárodní organizace práce (MOP), jediné tripartitní organizace v systému OSN, jejímž posláním je utváøení a pøijímání pracovních norem ve formì úmluv èi doporuèení.
Konference se zúèastnily delegace zastupujících vlády, zamìstnavatele a zamìstnance ze 165 èlenských zemí MOP. Za ÈMKOS se jednání zúèastnila delegace vedená jejím pøedsedou Josefem Støedulou.
Hlavní zpráva pøedložená konferenci generálním øeditelem Mezinárodního úøadu
práce Guy Ryderem byla vìnována otázkám migrace, která je jedním z nejaktuálnìjších problémù dneška. Migrace neustále roste a podle posledních odhadù je na celém
svìtì 232 miliony migrantù, kteøí odcházejí ze svých zemí kvùli politickým konfliktùm,
demografickým zmìnám, pøíjmovým nerovnostem, klimatickým zmìnám a zejména
jako dùsledek globalizace. Odchod za prací do jiné zemì je jednoznaènì nejèastìjším
dùvodem migrace. I když migrace za prací je všeobecnì pøínosná, èastým jevem je její
spojování s nepøijatelným zacházením a pracovními podmínkami. Mezinárodní organizace práce se chce nyní zamìøit na vytvoøení spravedlivé migrace, kdy budou respektována základní práva migrujících pracovníkù a možnost pracovat za dùstojných
podmínek.
Pro stranu zamìstnancù je nejvìtší úspìchem konference pøijetí právnì závazného protokolu doplòujícího Úmluvu MOP o nucené práci – tj. práci, která je vymáhána
pod pohrùžkou jakéhokoli trestu a která není vykonávána dobrovolnì.
Úmluva è. 29 o nucené práci z r. 1930 spolu s Úmluvou è. 105 z r. 1957 o vymýcení
nucené práce patøí do souboru 8 základních norem MOP. Po 80 letech od pøijetí úmluvy è. 29 je dnes ve svìtì 21 milionù lidí obìmi nucené práce, která v souèasnosti zmutovala do jiných forem a stala se obrovským byznysem, který pøináší roènì zisk ve výši
okolo 150 miliard USD. Protokol s cílem dosáhnout odstranìní nucené a povinné práce doplòuje mezery v Úmluvì è. 29 a spolu s ním pøijaté doprovodné Doporuèení obsahuje technický návod k provádìní doporuèení a jsou v nìm uvedena konkrétní opatøení v oblasti prevence, ochrany obìtí, odškodnìní, vymahatelnosti a mezinárodní spolupráce.
Delegáti konference zahájili dále diskusi na téma pøechodu od neformální ekonomiky do formální ekonomiky, která bude pokraèovat v pøíštím roce, a vìnovali se politikám zamìstnanosti pro udržitelné oživení a rozvoj.
Jedna z nejvýznamnìjších agend mezinárodní konference práce, a to projednání
zprávy o aplikování úmluv a doporuèení MOP v jednotlivých èlenských státech, bohužel nemohla být provedena v plném rozsahu. Stálý výbor konference - Výbor pro aplikování norem, který je souèástí kontrolního mechanismu MOP - sice projednal 19 pøípadù porušování úmluv v konkrétních zemích, nedokázal se však shodnout na potøebných závìrech. Stalo se tak podruhé za poslední tøi roky v dùsledku zpochybòování
práva na stávku a útoku na kontrolní systém MOP ze strany zamìstnavatelù. Protichùdné postoje sociálních partnerù v tomto smìru se dosud nepodaøilo uspokojivì vyøešit ani sblížit.
V rámci 103. Mezinárodní konference práce se uskuteènil Summit svìta práce, který vycházel z hluboké analýzy 140 zemí, kde se ukazuje, že investování do kvality práce, omezování zranitelné zamìstnanosti a chudoby vede k vyššímu ekonomickému
rùstu a nižší pøíjmové nerovnosti. Zdùraznìn byl význam kombinování dobøe nastavené sociální ochrany a ekonomického rozvoje. Na Summitu zaznìlo, že øada rozvíjejících se zemí, zejména v Latinské Americe a Asii, usiluje o snižování nerovností a zlepšuje kvalitu práce i sociální ochrany. Oproti tomu se zdá, že øada rozvinutých ekonomik, obzvláštì v Evropì, jde opaèným smìrem.
V prùbìhu konference se uskuteènilo pracovní setkání èeských delegátù s ministryní práce a sociálních vìcí Michaelou Marksovou. Pøedseda ÈMKOS J. Støedula pøi
této pøíležitosti poukázal, že je tøeba zmìnit pøístup èeské vlády k ratifikování celé øady
úmluv MOP. Odbory již øadu let požadují –za pravicových vlád neúspìšnì - ratifikování
úmluvy è. 131 o minimální mzdì, úmluvy è. 154 o podpoøe kolektivního vyjednávání a
úmluvy è. 151 o pracovních vztazích v oblasti veøejných služeb. Aktuálnì byla vládní
èást èeské národní delegace upozornìna na porušování úmluvy è. 87 o svobodì sdružování a právu organizovat se v èinnosti rejstøíkových soudù, které se vyskytují pøi evidenci odborových organizací podle nového Obèanského zákoníku a nového zákona o
veøejných rejstøících.
Jaroslava Bauerová

Pøátelství horníkù nezná hranic
Udržování starých hornických tradic a
folkloru, k nimž patøí i spoleèná posezení
a výmìna zkušeností, je jednou z hlavních aktivit spolkù krojovaných horníkù
nejen v Èeské republice. Dùkaz o tom
pøinesly nejednou i tyto noviny, když ètenáøùm pøiblížily rùzná setkání s kamarády horníky na Slovensku, v Polsku a tøeba i v Nìmecku atd. Za svými kolegy, krojovanými horníky bývalého Dolu František v Horní Suché, vedenými Milanem
Machálkem, pøedsedou tohoto KKH KVD
OKD, pøijeli 5. èervence zástupci klubu
seniora SITG pøi Dole Marcel v polském
Radlinì v èele s pøedsedou Andrzejem
Menžykem. Hornosušští mají od loòského roku s tímto klubem uzavøenou neformální družební spolupráci.
Právì pro naplnìní již zmiòovaných
starých hornických zvyklostí pøijeli polští
pøátelé za svými kolegy do Horní Suché
na zahradní slavnost. Jak už to bývá mezi KKH v tomto našem regionu, pobavit
se mezi èleny více jak ètyøicetièlenného
KKH bývalého Dolu František pøišli kole-

gové z jiných hornických spolkù, ze Stonavy, i z Rozkvìtu ze Sedlištì, z Dolu
ÈSA, Darkov, místního hornosušského
klubu hornických dùchodcù aj. Nu, zábava to byla jaksepatøí, a že nás chvíli postrašilo nìkolik dešových kapek, té skvìlé sešlosti na elánu a humoru tøeba pøi losování vìcné tomboly i kola štìstí nikomu pøíliš nevadilo. Nechybìly ani bramborové placky i se škvarky, chutnaly i klobásky a na zahnání žíznì a zapití tìch
dobrot bylo rùzných nápojù taky dost.
Hornosušští krojovaní už za svými polskými kolegy byli napø. na jejich Gwarku,
což je hornická slavnost, ale byli se podívat i na jejich Skok pøes kùži. Odtud si zástupci KKH z Františku pøivezli i ocenìní
z tamní soutìže v pití piva.
Z dosavadních i pøipravovaných akcí
kolektivù mužù i žen ve slušivých hornických uniformách je zøejmé, že pøátelství
horníkù a jejich spolkù nezná hranic. Jen
není dostateènì zøejmé, pochopí-li vèas
odkaz svých dìdù a otcù nastupující mladá generace.
Text a foto: J. Bøoza
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nì jak ve srovnání s letošním kvìtnem (-147 míst), tak i meziroènì
(-479). Na jedno volné pracovní místo pøipadalo v prùmìru 21,7 uchazeèe, z toho nejvíce v okrese Bruntál
(33,9) a Karviná a (33,3). Z celkového poètu nahlášených volných míst
bylo pro osoby se zdravotním postižením (OZP) vhodných pouze 284,
pøièemž na jedno místo pøipadalo
30,7 OZP. Volných pracovních míst
pro absolventy a mladistvé bylo registrováno jen 668, tzn. 5,3 uchazeèù této kategorie na jedno volné místo.
ÚP ÈR, Krajská poboèka v Ostravì podpoøila letos v èervnu prostøednictvím nástrojù a opatøení APZ
vznik celkem 612 pracovních míst
pro nejobtížnìji umístitelné skupiny
nezamìstnaných osob. Nejvíce z
nich, a to 437 spoleèensky úèelných
pracovních míst (zejména jako všeobecní administrativní pracovníci, prodavaèi v prodejnách a èíšníci a servírky; nejèastìjším oborem èinnosti
u SÚPM - SVÈ byly „Služby pro zemìdìlství a zahradnictví“ a
„Zprostøedkování obchodu a služeb“) a dále pak 127 bylo v rámci veøejnì prospìšných prací, pøevážnì v
profesi uklízeè veøejných prostranství, ale i v sociálních službách.
Za prvních šest mìsícù tohoto roku
tak bylo finanènì podpoøeno již celkem 4 295 pracovních pøíležitostí. Z
materiálù poskytnutých ÚP ÈR, Krajská poboèka v Ostravì.
red

Skonèila 103.Mezinárodní
konference práce

Karviná

Ostrava

Chtìl bych upornit ètenáøe ZB, že i naše noviny budou mít prázdninou pøestávku a jejich další èíslo vyjde
14. srpna 2014.
V.Klepáè
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Snímek z posezení bývalých èeských a polských horníkù...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Vaše práva v letecké dopravì
Uvíznout pøi cestování na letišti není pøíjemná vìc, zvláš
v cizí zemi. Stejnì jako vidìt na zavazadlovém pásu rozbitý
kufr, nebo se svých vìcí vùbec nedoèkat. Pøesto se to stává
dnes a dennì a lidé hledají pomoc, kde se dá. Co v takové chvíli dìlat? V každém pøípadì je dùležité neztratit hlavu a postupovat s vìdomím toho, že pøi letech odbavovaných evropskými aerolinkami má cestující práva vyplývající z naøízení EU
è. 261/2004.
Když je let významnì zpoždìn nebo zrušen a vy jste uvízli na letišti,
mìl by vám dopravce pøedevším poskytnout informace o vašich právech
a o tom, co bude následovat. Dále je
povinen nabídnout vám pøesmìro-

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ
Pod Jadranem jsou nalezištì ropy a plynu

Mercedes Benz C v Ženevì 2014
Stuttgartská novinka Mercedes Benz C /snímky nahoøe/ ve svém segmentu mìla evropskou premiéru v Ženevì, ameriètí zákazníci si vùz mohli
prohlédnout už na lednovém autosalonu v Detroitu. Mercedes zatím odhaluje pouze podobu sedanu, další karosáøské verze teprve budou následovat,
poèítá se ještì s prodlouženým sedanem pro Èínu, kombi, kupé, kabrioletem
a liftbackem.
Tøídu C s interním oznaèením W205 mùžeme klidnì oznaèovat jako baby
S-Klasse, oba automobily jsou si velice podobné. Nejvýraznìjší je tato podoba znatelná na zádi, kde jsou stejnì tvarovaná svìtla i víko zavazadelníku.
Stejný tvar svìtlometù nicménì najdeme také na druhé stranì karoserie.
Kabina pùsobí mnohem luxusnìjším dojmem než u konkurenèního BMW
3. Jemná kùže, døevìné obložení nebo poctivì zpracovaná tlaèítka, to
všechno je sice u øady 3 také, u tøídy C je ale výsledek propracovanìjší. Trojka hraje spíše na sportovní styl, což dokazují i tlaèítka automatické pøevodovky pod volantem. U Céèka jsou malá, jakoby se ani nepoèítalo s tím, že
by je øidiè nìkdy použil.
Øešení interiéru se spíše než tøídì S podobá menšímu A, analogové hodiny na støedové konzoli a touchpad ale opìt odkazují na vlajkovou loï Mercedes-Benzu. Obrazovka multimediálního systému se liší podle verze, v základu je sedmipalcová, za pøíplatek 8,4palcová.
Netradièní je rozdìlení panoramatické støechy do dvou èástí, sloupky B
jsou totiž pod sklem spojeny kvùli vyšší tuhosti karoserie. Zadní èást pøedních sedadel je pak plastová, to aby se neušpinila jemná kùže od bot pasažérù vzadu. Minusem na zadních sedadlech jsou úzké opìrky hlavy, pozice pro
pohodlné opøení se se hledá tìžko. Zdroj: auto.cz

Èesko patøí k nejlevnìjším
zemím Evropské unie
Úroveò cen zboží a služeb v Èesku odpovídá 71 procentùm prùmìru
EU, a je tak dvakrát nižší než v Dánsku, které pøedstavuje unijní špièku.
Ukazuje to zpráva evropského statistického úøadu Eurostat.
Ten se opírá o zkoumání cen
2400 druhù zboží a služeb v Unii v
rámci programu na zjišování kupní
síly obyvatelstva. Z nich vyplývá, že
ÈR je šestou až osmou nejlevnìjší
zemí EU – po Bulharsku, Polsku, Rumunsku, Litvì èi Chorvatsku. A spolu
se Slovenskem a s Lotyšskem.
Vyšší ceny než v Èesku zaznamenali nejen všichni „staøí“ èlenové
Unie, ale tøeba i Malta nebo dosti chudé Estonsko (80 procent prùmìru
EU).
Špièku tvoøily podle údajù za rok
2013 tøi skandinávské zemì – Dán-

sko, Švédsko a Finsko. Mezi nì se
ještì vklínilo Lucembursko, zemì s
nejvyšším HDP v EU. Úroveò cen v
nejdražším Dánsku byla pøitom skoro tøikrát vyšší než v Bulharsku.
V Èesku jsou nejlevnìjší dopravní prostøedky
Cenové rozdíly byly menší u potravin, kde i v nejlevnìjším Polsku odpovídaly ceny 62 procentùm prùmìru Unie.
Odìvy i v nejlevnìjším Maïarsku
vydaly za tøi ètvrtiny unijního prùmìru. Èesku pøisoudil Eurostat nejnižší
ceny za vybavení pro osobní dopravu, tedy auta, motocykly èi kola, ale i
tak èeská úroveò cen èinila ètyøi pìtiny prùmìru EU. Zdroj: Právo
Pozn.: Jinak by ovšem uvedená
fakta vypadala v pøípadì srovnání
dosahovaných mezd.

Krize mezi Ukrajinou a Ruskem Evropanùm opìt pøipomnìla jejich závislost
na dovozu energie. Italský exšéf Evropské komise Romano Prodi se domnívá,
že snížení závislosti by nebylo obtížné.
Staèilo by obklopit pobøeží Jaderského
moøe vrtnými vìžemi.
„Pod dnem Jaderského moøe leží velká ložiska metanu i nafty. Chorvatsko už
udìlilo 29 koncesí na prùzkumné vrty,
prozatím na ploše 12 tisíc ètvereèních kilometrù. Vrty se budou nacházet nedaleko hranic italských územních vod. Jenže
na naší stranì je jakákoliv prùzkumná èinnost zastavena. Hrozí nám riziko, že ze
všeho budou mít prospìch jen Chorvati.
My bychom mohli do konce desetiletí každoroènì tìžit 22 miliónù tun paliva.“
V Itálii vyvolala Prodiho slova vlnu protestù, kritická ozvìna pøišla i z Evropského parlamentu.
Slovinec Janez Potoènik, eurokomisaø pro otázky životního prostøedí, Zanonimu sdìlil, že je „o záležitosti informován a požádal chorvatské úøady o vysvìtlení”.
Nicménì se zdá, že Chorvati jsou odhodláni pøejít k akci. V Itálii se chystá další srážka mezi centrální vládou a regiony.
„Máme významná ložiska nafty v poèetných oblastech zemì, zvláštì v
nejménì prosperujících oblastech na jihu. Ta jsou prakticky nevyužitá a já nechápu, proè bychom se mìli vzdát možnosti využít tyto zdroje – samozøejmì tak,
že se ochrana životního prostøedí a zdraví lidí postaví na první místo,“ prohlásila
ministrynì hospodáøského rozvoje Federica Guidiová.
Proti vrtùm se v Itálii stavìjí pøedevším
regionální úøady pobøežních oblastí Benátska, Marche a Abruzzo.
Luciano d'Alfonso byl zvolen pøedsedou regionální vlády v Abruzzu právì díky kampani stavìjící se radikálnì proti
prùzkumným sondám v Jadranu.
„Víc než barely je pro nás dùležitìjší
krásná pøíroda a s ní spojený rozvoj turistiky. Využití alternativních zdrojù energie,
zvláštì sluneèních paprskù, má budoucnost. Spotøeba nafty v Itálii už nìkolik let
klesá,“ dodal.
Situace pøipomíná velmi ostrou debatu mezi zastánci a protivníky jaderné
energie. Námitka, že pøípadné nehody
elektráren ve Francii, Švýcarsku èi bývalé Jugoslávii by mìly okamžité následky i
na Apeninském poloostrovì, vìtšinu obyvatel neovlivnila.
Jaderné elektrárny jsou zde už pøes
25 let zakázány, používá se hlavnì metan. Ten je ekologicky témìø nezávadný,
ale elektøina je v Itálii jednou z nejdražších v Evropì. „Riskujeme, že i v tomto
pøípadì se rozpoutá kampaò, pøi které nebude prostor pro racionální, vìdecky založenou debatu,“ øekl ministr pro ochranu
životního prostøedí Gian Luca Galetti.
Zdroj: Právo

vání na náhradní let za srovnatelných podmínek pøi nejbližší možné
pøíležitosti nebo i pozdìji, pokud si to
tak pøejete.
V mezidobí je dopravce povinen
vám poskytnout bezplatné obèerstvení a v pøípadì potøeby i ubytování na jednu èi více nocí. Pokud tak neuèiní nebo na letišti ani nejsou k dispozici jeho zamìstnanci, své pøimìøené náklady na jídlo a ubytování si
nechte proplatit zpìtnì proti pøedloženým úètenkám. Abyste mìli nárok
na péèi ze strany dopravce, zpoždìní musí být dvì hodiny nebo více v
pøípadì letù do 1500 km, tøi hodiny
nebo více v pøípadì všech letù v EU
delších než 1500 km a všech ostatních letù o délce od 1500 do 3500
km, a ètyøi hodiny nebo více v pøípadì všech ostatních letù.
Pokud je let zrušen nebo je zpoždìní delší než pìt hodin, máte možnost odstoupit od smlouvy a požadovat zpìt zaplacenou èástku. Za urèitých podmínek mùžete požadovat také paušalizovanou náhradu škody
ve výši 250 až 600 eur, a to pøedevším pokud bylo zrušení èi zpoždìní
na pøíletu o tøi hodiny a více zpùsobeno vinou na stranì dopravce.
V pøípadì, že dopravce z jiné zemì EU, Norska èi Islandu nesplní
své výše uvedené povinnosti, mùže
bezplatnì pomoci Evropské spotøebitelské centrum (ESC), které vždy
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hledá smírné mimosoudní øešení
sporu. Loni ale jeho èeská poboèka
poprvé úspìšnì asistovala cestujícímu i u soudního øízení v zahranièí.
Poté, co mu soud za osmihodinové
zpoždìní letu z Martiniku pøiøkl kompenzaci ve výši 400 eur, dopravce vyplatil dalším 11 cestujícím z daného
letu stejnou èástku mimosoudnì.
Práce ESC tak pøinesla cestujícím
celkovì 4800 eur, tedy zhruba 120
tisíc korun.
Sí Evropských spotøebitelských
center asistuje také ve sporech týkajících se problémù se zavazadly. V
tomto pøípadì mùže náhrada za skuteènì vzniklé škody dosáhnout až
zhruba 35 tisíc korun. Právì tuto
èástku požadovala od nìmecké letecké spoleènosti Èeška, která na zavazadlovém pásu letištì v Kostarice
našla své zavazadlo znièené a vykradené. Kufr byl zbaven ochranné
fólie a mìl rozbitý zámek i zip, chybìly kabát, kalhoty s páskem, kabelka, boty a kosmetika. Spoleènost na
její stížnost podloženou úètenkami
pùvodnì vùbec nereagovala, ale díky asistenci sítì ESC uvedenou èástku mimosoudnì vyplatila.
U zavazadel je vhodné vyplnit tzv.
PIR formuláø u pøíslušné pøepážky
pøi výdeji zavazadel a následnì požadavek na náhradu škody zaslat dopravci ve lhùtì sedmi dnù pøi poškození èi ztrátì obsahu zavazadla nebo 21 dnù v pøípadì jeho zpoždìní.
Zdroj: dTest
Evropské spotøebitelské centrum (ESC) poskytuje spotøebitelùm informace o jejich právech na
jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatnì pomáhají spotøebitelùm øešit jejich problémy s
obchodníky z jiných zemí EU, Islandu èi Norska.

Úspìch anglických motocyklù Cotton
tkvìl v trojúhelníkovém rámu a skvìlé
ovladatelnosti. Návrháø John Cotton
zpravidla ... (tajenka) v rozsahu od 147
do 600 cm3. Tak vznikla široká škála
modelù od lehkých strojù s motory Villiers
po pìtistovky (498 cm3) vybavené
ètyøventilovými motory Python a zahrnující
i terénní a motokrosové motocykly.
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