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Tisíce obèanù naší republiky vyjádøily svùj odpor k politice vlády...

Demonstrace v Praze se vydaøila
Demonstrací na Václavském námìstí pøedminulou sobotu
v Praze vyvrcholil Týden protestù v rámci akce Stop vládì, který probíhal v celé Èeské republice.
Demonstrace se zúèastnili také
odboráøi z našeho sdružení, když se
nám podaøilo naplnit 8 autobusù na
cestu do Prahy. Poøadatelé – obèanské iniciativy a odbory, mohli být spokojeni s více než stotisícovou úèastí
a s prùbìhem, z nìhož vyplynul jasný vzkaz vládì Petra Neèase: Podejte demisi! Tato výzva zaznívala
skandovanì z úst demonstrantù, byla vidìt na heslech a nesla se od mikrofonu z úst vìtšiny øeèníkù. „Pane
premiére, nevážená vládo, takhle to
už dál nejde,“ øekl v úvodu pøedseda
ÈMKOS Jaroslav Zavadil, který dále
upozornil, že vláda vìdomì a cílenì
snižuje životní úroveò: „Devastovat
státní struktury a ponižovat bezbran-

né asociálními reformami? To nechceme!“ Zároveò odmítl názory, že
jde o demonstraci politickou. „Je sociální, je to demonstrace naštvaných
lidí, kteøí už nemùžou dál trpìt, co se
tady dìje, to panoptikum ve vládì.“
Na demonstraci, jejíž hlavní moderátorkou byla Radka Sokolová, místopøedsedkynì ÈMKOS, požadovali
mluvèí jednotlivých obèanských iniciativ a odborù demisi vlády a pøedèasné volby. Napøíklad Ilona Švihlíková, mluvèí iniciativy Alternativy
zdola pøipomnìla, že „tohle je teprve
zaèátek našeho boje, nenecháme si
vzít naši zem.“
Václav Krása, pøedseda Národní
rady zdravotnì postižených uvedl,

že „slušná demokratická zemì je solidární s tìmi, kteøí potøebují pomoc.
Vláda ale dìlá takové reformy, že rodiny s dìtmi, senioøi a zdravotnì postižení se dostávají mezi chudinskou vrstvu.“
Bohumír Dufek, pøedseda ASO,
pøipomnìl, že korupce se jako rakovina šíøí celou zemí a poslanci jsou
jako klíšata pøisátá na naše penìženky. Dále se zeptal, kdo za to mùže? Odpovìdìl, že souèasná vláda.
Proto je na èase zbavit se Neèase.
„Vláda zmìnila školné na zápisné. Jak to vypadá, když se zavádí tržní hospodáøství, nám ukázala plzeòská kauza. Chceme vládu, která
umožòuje dostat diplom jen tìm, kdo
si za nìj zaplatí? Vláda nechává školy vyhladovìt. Dnes jsme tady, aby-

pokraèování na str.è.2

Chceme demisi vlády
Pøed necelým rokem jsme zde na Václavském námìstí požadovali zastavení špatných reforem.
Dnes jsme my všichni pøišli vyjádøit nedùvìru této vládì.
Staèilo 11 mìsícù dalšího vládnutí, aby koalice ODS, TOP 09 a Vìci veøejné prokázala, že nazrál èas podat demisi.
Každý slušný obèan Èeské republiky se ptá:
PROÈ nám vláda dennì vytahuje z kapes další a další peníze?!
PROÈ nás vláda tzv. rozpoètové zodpovìdnosti zadlužuje nejvíce v historii Èeské republiky?!
PROÈ vláda nechápe, že tupé škrty a zdražování znamenají ekonomický pokles, nezamìstnanost a hrozbu chudoby?!
PROÈ vláda dopustila takou míru korupce v naší zemi?!
PROÈ vláda tvrdì nebojuje proti lichvì a neèestným praktikám nìkterých exekutorù?!
PROÈ je dùchodová reforma prospìšná jen pro soukromé penzijní fondy?!
PROÈ pokraèuje destrukce školského systému a vysokých škol?
PROÈ na tzv. reformách vydìlávají jen ekonomicky privilegované skupiny?!
PROÈ a pro koho vláda privatizuje veøejné služby jako je zdravotnictví,
školství, dùchody a sociální služby?!
Víte PROÈ tomu tak je?!

Protože nám vládnou nedùvìryhodní, nerespektovaní, nemoudøí lidé a
loutky!
Odmítáme pokraèování rozvratu státních financí!
Dluhy špatného vládnutí a si zaplatí sami!
První splátka je zastavení nesmyslných asociálních reforem!
Druhá splátka je odstoupení vlády a vyhlášení pøedèasných voleb!
p
Odboráøi ze Sdružení hornických odborù byli na demonstraci v Praze dobøe vidìt...

Odboráøi z AWT Rekultivace, a.s. zasedali
Ve firmì AWT Rekultivace, a.s. pracuje odborová organizace, která je už nìkolik let èlenem našeho odborového sdružení. Proto jsme pøijali pozvání na výroèní odborovou konferenci, která se konala v Petøvaldì 17. dubna 2012.
V úvodu pøedseda odborové organizace T.Gulèík pøivítal 30 delegátù
konference a požádal o vystoupení
zástupce vedení firmy pøedsedu
pøedstavenstva Ing.A.Santariuse.
Ten nejdøíve seznámil pøítomné se
souèasnou situací v zakázkách, které byly pro první ètvrtletí zajištìny v
dostateèném objemu, horší je to pro
další období, když souèasná situace
v èeském stavebnictví je stále v krizi.
Proto pomáhají zakázky i v nových
èinnostech a mimo náš region. Vy-

zval odboráøe, aby pomohli v odhalování tìch jedincù, kteøí si vylepšují
ekonomickou situaci krádežemi
nafty. V následné diskusi delegáti
upozornili na systém oprav, využití a
údržbu strojù. Tématem byl také
špatný stav pøístupových cest u Dolu
ÈSM /dle sdìlení vedení AWT Rekultivace se øeší s vedením OKD/.
Zamìstnanci si rovnìž stìžovali na
zajištìní svých osobních aut na parkovišti u firmy /krádeže vybavení i celých vozù/.V dalším prùbìhu konfe-

rence nechal pøedseda Gulèík
schválit poskytování právní služby v
rámci SHO za úplatu a delegáti rovnìž rozhodli o navýšení odborových
pøíspìvkù ze 100 korun na 150 korun mìsíènì na každého èlena. Tento poèin jednak zlepší hospodaøení
odborové organizace a navíc mùže
být inspirací i pro další èleny SHO,
kteøí se v budoucnosti budou muset
k obdobnému rozhodnutí odhodlat
také. V závìreèné diskusi pak pøedseda Gulèík vyzval pøítomné delegáty, aby problémy, se kterými se setkají v pracovním procesu, zapisovali a pøedali závodnímu výboru k øešení s vedením firmy.
red

…a rádi bychom vám, vládo, vzkázali, že…
My úèastníci demonstrace 21. dubna 2012 v Praze, na Václavském námìstí jsme vaši demisi již pøijali.

p
Snímek delegátù odborové konference na AWT Rekultivace, a.s...

Tisíce obèanù naší republiky vyjádøily svùj odpor k politice vlády...

Demonstrace v Praze se vydaøila
pokraèování ze str.è.1
chom spoleènì vyjádøili nedùvìru
každé vládì, která bude zavádìt reformy tohoto druhu,“ øekl Lukáš Matoška, mluvèí iniciativy Za svobodné
vysoké školy.
Jindøich Hlas, èlen Koalice dopravních odborových svazù, upozornil, že když vláda neodstoupí, tak
jsou na øadì dùraznìjší formy protestu.
„Jednoznaènì odmítáme ožebraèování lidí a omezování jejich práv,
napøíklad práva na stávku. Chceme
zastavit reformy, demisi vlády a pøedèasné volby,“ shrnul požadavky dopravákù Luboš Pomajbík, pøedseda
Odborového svazu dopravy.
Souèasná vláda, která nemá morální legitimitu, vyhlásila válku lidem,
upozornil Stanislav Štech, prorektor
Karlovy univerzity, a vyzval:
„Vydržme do demise a vypsání pøedèasných voleb.“ Také další øeèníci
upozoròovali, že zemì chøadne a
stáváme se druhoøadými obèany
okradeného státu.
Milou, lámavou èeštinou pøeèetla
projev Bernadette Ségol, generální
tajemnice Evropské odborové konfederace.„Zdravím vás jménem 60

milionù odboráøù v Evropì.“ Kromì
jiného pøipomnìla: „Jsme s vámi.
Spoleènì hájíme Evropské hodnoty.“
Josef Støedula, pøedseda OS KOVO, pak pøeèetl prohlášení ÈMKOS
k protivládní demonstraci. Uvádí se
v nìm, že „pøed necelým rokem jsme
na stejném místì žádali zastavení
špatných reforem, ale dnes jsme pøišli vyjádøit nedùvìru této vládì. Jednoznaèné a nevyvratitelné argumenty proè k tomu vládu vybízí, byly

provázeny potleskem a pískotem,
podle toho, o co se jednalo“. Nakonec byl pøijat vzkaz: „My, úèastníci
demonstrace 21. dubna 2012 v Praze, na Václavském námìstí jsme vaši demisi již pøijali.“ Po tìchto slovech se v rukou demonstrantù objevily klíèe, aby vládì pøipomnìly, že
má odejít do historie. Nakonec zaznìla hymna a spoleèná demonstrace obèanských iniciativ a odborù
skonèila.
redakce ZB

Neskrývají svou nespokojenost
V Havíøovì v místì pracovištì SHO se 16. dubna konala pravidelná porada Koordinaèního výboru dùchodcù
OKD /KVD/.

p
Na 100 tisíc demonstrantù zaplnilo v sobotním odpoledni celé Václavské námìstí...

Zamìstnanci pøijdou o stovky korun mìsíènì
Miliónùm zamìstnancù naší republiky se od roku 2014 sníží
mzdy. Vláda totiž kvùli snižování rozpoètových schodkù zvýší
jejich odvody státu, takže na výplatních páskách jim zbude výraznì ménì.
Napøíklad zamìstnanci s prùmìrnou hrubou mìsíèní mzdou okolo 25
tisíc Kè, kterým se nezvýší platy, pøinesou domù každý mìsíc témìø o
pìt set korun ménì než dosud. Toto
vládní opatøení bude patøit k tìm, která rodiny zasáhnou nejcitelnìji. Vláda své kroky komentuje tím, že se pøi
pøechodu ze superhrubé mzdy na
hrubou v roce 2014 zvýší o jeden
bod již v zákonì schválená sazba danì z pøíjmù, tedy z 19 novì na 20 procent. Argumentuje také tím, že i nová dvacetiprocentní sazba z hrubé
mzdy je dokonce o nìco nižší než
dnešní 15procentní sazba ze superhrubé mzdy. To je sice pravda, ale
má to háèek v tom, že od roku 2014
se zamìstnancùm souèasnì zvýší
výraznì odvod zdravotního pojistného, což je již rovnìž schváleno v zákonu o jednotném inkasním místu.

A to z dnešních 4,5 na 6,5 procenta. Sociální pojistné se nezmìní. Zatímco tedy již schválená 19procentní
sazba danì mìla zamìstnancùm
kompenzovat velké zvýšení pojistného, vládou novì navržená 20procentní sazba už žádnou kompenzaci
pojistného de facto nezajistí. Zvýšení zdravotního pojistného tak zamìstnanci budou muset témìø v plné výši uhradit na úkor velkého snížení své èisté mzdy.
Napøíklad již zmínìnému zamìstnanci s platem 25 tisíc korun hrubého klesne èistá mzda o 475 korun
mìsíènì (na pojistném zaplatí o 500
korun více, na dani o 25 Kè ménì).
Zamìstnanec s platem 20 tisíc korun hrubého bude mít na výplatním
lístku každý mìsíc o 380 korun ménì.
Vyšší zdravotní pojistné postihne

Za Ing. Jindøichem Bilanem
Obøadní síò v Horní Suché byla v
úterý 24. dubna zaplnìna do posledního místeèka tìmi, kteøí se pøišli naposled rozlouèit s bývalým dlouholetým øeditelem Dolu František
Ing. Prof. Jindøichem Bilanem, CSc,
který zemøel po dlouhé tìžké nemoci
ve vìku nedožitých 89 let.
Jindøich Bilan dal havíøinì celé
své srdce. Zaèínal jako vozaè a pozdìji horník na orlovské šachtì. Nejlépe se cítil mezi obyèejnými lidmi,
stále se uèil poznávat vše nové a dík
své houževnatosti se stal vedoucím
jednoho ze závodù Dolu Julius Fuèík. Pøi zamìstnání vystudoval VŠB v
Ostravì a jako 35letý mladý inženýr
se stal øeditelem Dolu František /v té
dobì nesl jméno prezidenta Gottwalda/. Šachta šla pod jeho vedením od úspìchu k úspìchu a ètyøikrát získala nejvyšší vyznamenání

p
Senioøi na svých jednáních získavají spoustu informací vèetnì tisku...

Standartu prezidenta republiky.
Jsem rád, že jsem byl osobním pøítelem Jindøicha, a když jsem se ho ptal
po tajemství úspìchu, odpovìdìl:
„Víš, já nedìlám chyby jako nìkteøí
jiní øeditelé, kteøí vyhodí odborníky a
nahradí je svými kamarády. Já si peèlivì všímám, jak kdo pracuje a komu
se práce daøí, tomu rád pomùžu.

p
Ing. Jindøich Bilan...

všechny zamìstnance, bez ohledu
na jejich pøíjem, tedy i ty nízkopøíjmové. V tom je zásadní rozdíl proti
fungování danì z pøíjmù, protože zamìstnanci s nízkou mzdou kvùli slevì na dani 2070 korun mìsíènì žádnou daò neplatí.
Zatím ani není jasné, zda ke zvýšení sazby danì z pøíjmù z 19 na 20
procent z hrubé mzdy má dojít na
pøechodnou dobu tøí let, jako je tomu
u nìkterých jiných schválených opatøení, nebo natrvalo.
Zvýšení sazby danì z 19 na 20
procent mohlo aspoò zèásti zmírnit
zavedení zvláštní daòové slevy –
tzv. zamìstnaneckého paušálu – ve
výši 3000 korun roènì, který byl v zákonì o jednotném inkasním místu
schválen s úèinností od roku 2014.
I tento paušál však vláda chce
z úsporných dùvodù vyškrtnout.
Tato sleva na dani by mìla zamìstnancùm pøispìt k úhradì nákladù napøíklad na dopravu do zamìstnání.
Zdroj: Novinky
red

Kdo ale neumí nebo se mu nechce,
ten má prostì smùlu.“ Jindøich Bilan
mìl jako øeditel velikou zásluhu na
vybudování stadionu i Domu kultury,
který byl dlouhou dobu chloubou obce Horní Suchá.
Èas plynul dál a Ing. Jindøich Bilan
se stal øeditelem velkodolu Julius Fuèík. Po ukonèení této funkce øadu let
pøednášel na VŠB v Ostravì. Po
skonèení tìžby na Dole František nezapomnìl na své spolupracovníky a
se svou manželkou Anièkou se zúèastòoval všech akcí Klubu hornických dùchodcù, pøi jehož zrodu pøed
lety stál. V roce 2008 pøi oslavách
svých 85. narozenin prohlásil: „Za celý svùj aktivní život jsem se tolik nenatancoval a nevypil tolik borovièky,
jako nyní v našem klubu.“ Rádi jsme
mu to všichni vìøili. Ti, kteøí ho dùvìrnì oslovovali køestním jménem i
ti, kteøí mu stále øíkali pane øediteli.
Jindøich Bilan zùstane nadále v našich vzpomínkách a srdcích
-jn-

Jeho pøedseda K.Bajtek omluvil pozvané poslance A.Rykalu a I.Svojáka,
který pøislíbil svou úèast na pøíštím jednání KVD 14. kvìtna. Následnì se rozvinula bohatá diskuse kolem osoby Víta
Bárty, který sice pøerušil své èlenství ve
stranì Vìci veøejné a rezignoval i jako
pøedseda poslaneckého klubu této strany, ale své místeèko poslance si ponechal, aby mohl dohlížet a usmìròovat dìní ve své ministranì.
Ostrou kritiku M.Koèendy, Ing.Z.Weissera, M.Machálka a dalších si vysloužila
arogance místopøedsedy TOP 09 a mi-

nistra financí M.Kalouska, jak ji pøedvedl
v diskusním poøadu Partie vysílaném televizí Prima pøedcházející den. Škrty a neustálé zdražování témìø všeho pùsobí snižování kupní síly seniorù a rozdíl mezi
prùmìrnou výší dùchodù a mezd se neustále prohlubuje. Pøedseda Bajtek se proto rozhodl napsat ministru Kalouskovi otevøený dopis, ve kterém chce znovu upozornit na problémy seniorù. Zùstává ale
otázkou, zda a jak bude vùbec ministr,
který dokáže vše øešit škrtáním, reagovat. O problémech ve svém klubu informoval V.Starec, když domovská organizace Dolu Darkov vede klub Dolu 1.Máj
pouze jako kroužek.
Poslední informací na jednání byla
zpráva, že èlenové KVD si budou moci
14.kvìtna vyzvednout vstupenky na koncert populárního orchestru Májovák, který se bude konat 19.kvìtna v Karviné.
-jn-

Pøipomeneme si obìti hornictví na Doubravì
Dne 7. kvìtna 2012 se sejdou ve
14:15 hod na pietním místì v
Doubravì všichni, kdo vzpomínají
na obìti dùlního neštìstí, ke kterému došlo 7. kvìtna 1985 na Dole
Doubrava. Pøi výbuchu metanu v dole tehdy zahynulo 25 horníkù. Bývalí
havíøi z Dolu Doubrava tak souèasnì pøi tomto výroèí vzpomenou na
všechny kolegy, kteøí zahynuli pøi výkonu povolání na tomto dole.
redakce ZB

Hyde Park po èesku
Tak by se dala nazvat spoleèná demonstrace odborù, obèanských iniciativ (ProAlt,
Hnutí za Pøímou Demokracii, atd.) i úplnì obyèejných lidí, která probìhla na ostravském Jiráskovì námìstí (Kuøí rynek) 19.4.2012. Poøadatelé akci nazvali Hyde Park
podle vzoru londýnského diskusního prostranství, na nìmž si každý mùže hlásat cokoliv, ale nesmí stát na britské pùdì – staèí však bedna od rajèat a lze se beztrestnì vyjadøovat nevybíravì i o královnì, aniž by byl stíhán ochránci Jejího Majestátu. Pozdì odpoledne se tedy setkali pøedstavitelé rùzných zájmových skupin a pøesvìdèení, kteøí
mìli jedno spoleèné – už nechtìli mlèet k tomu, co pøedvádí souèasná pravicová vláda. Pøesto, že úèast zrovna nesplòovala oèekávání poøadatelù, byli tam zástupci odborových svazù horníkù, kovákù, zdravotníkù, energetikù a chemikù, státních orgánù a
dalších, vedle obèanù výše zmínìných iniciativ a èlenù politických stran, takže námìstí pùsobilo témìø zaplnìným dojmem. Nespokojenost (to je slabý výraz, šlo spíše o
nas…..t) s vládní politikou tupých škrtù, poškozujících drtivou vìtšinu obyvatelstva, byla patrná ze všech oficiálních projevù zástupcù organizací stejnì jako z diskusních vystoupení ostatních úèastníkù a všichni se shodli, že tato vláda musí pøestat lhát, zastavit asociální reformy a peníze hledat tam, kde jsou – v korupci, zvýhodòování bohatých
a ve sporných privatizacích. Mnohokrát zaznìla výzva k úèasti na „velké“ demonstraci
v Praze 21. 4., a k pokraèování protestù, vèetnì generální stávky, dokud vláda požadavky vìtšiny národa nesplní nebo neodstoupí.
Ing. Jaroslav Vlach, místopøedseda SHO

p
Úèastníci mítinku v Ostravì se sešli na Kuøím rynku...

Zachytili jsme na demonstraci 21. dubna v Praze...

p
Tisíce demonstrantù se øadily pøed Domem odborových služeb...

p
Obèané se “vyzbrojili” vtipnými hesly, bubínky i píšalkami...

Nemocenská s obtížemi
Za celý rok 2011 bylo provedeno
151 951 kontrol dodržování režimu doèasnì práceneschopných pojištìncù. V
prùbìhu ledna až prosince je provedli zamìstnanci okresních správ sociálního zabezpeèení (v Praze Pražské, v Brnì
Mìstské – OSSZ). Na základì tìchto kontrol bylo pro porušení režimu doèasnì
práceneschopného pojištìnce zkráceno

nebo odòato nemocenské 3 004 pojištìncùm. Nejvíce kontrol se uskuteènilo v
Jihomoravském kraji – 20 893 a v Moravskoslezském kraji– 19 219.
Obèané, kteøí èerpají nemocenské,
jsou povinni dodržovat stanovený režim
a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinni sdìlit ošetøujícímu lékaøi platnou adresu místa pobytu

Doživotní poúrazová renta
HMI Èeská republika, spol. s r.o. je dceøinou spoleèností jedné z nejvìtších nìmeckých pojišoven ERGO Lebensversicherung AG. Jsme èlenem
nadnárodní pojišovací skupiny ERGO, která spravuje vklady více než
40 mil. klientù v celkové výši 20 mld. Euro. Díky více než stoleté tradici, dlouhodobým zkušenostem a finanèní síle patøí pojišovací koncern ERGO k nejstabilnìjším pojišovacím skupinám svìta. Stoprocentním akcionáøem koncernu ERGO je jedna z nejvìtších zajišoven Munich Re, na jejíž finanèní sílu spoléhá více než 5 000 finanèních institucí ze 160 zemí.
HMI pùsobí v 8 zemích Evropy: v Nìmecku, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Polsku, Itálii a Èeské republice. Je spojením skvìlé obchodní myšlenky a brilantního know-how. Díky tìmto pøednostem se HMI v
Èeské republice velmi dynamicky rozvíjí.
Prostøednictvím výhradního partnera VICTORIA VOLKSBANKEN pojišovna, a.s. poskytuje HMI svým klientùm špièkové produkty šité na míru pøesnì podle jejich potøeb. Jedineèným programem na èeském trhu je produkt
EVENTUS, který nabízí kombinaci spoøení a krytí rizik.
Výhody programu:
! Garantovaná doživotní renta nebo garantovaná kapitálová výplata
! Garantované zhodnocení rezerv 2,4 % p.a.
! Možnost volby tarifu posledních 5 let bez placení
! Ochrana proti inflaci
! Daòové výhody pro zamìstnance i zamìstnavatele
! Doplòkové úrazové pojištìní pro volný èas vèetnì doživotní poúrazové
mìsíèní renty až 12 000 Kè
Vzorový pøíklad:
Tøicetiletý muž spoøící mìsíènì 2 000 Kè s programem EVENTUS do
svých 65 let (posledních 5 let bez placení), tj. doba ukládání finanèních prostøedkù 30 let.
Zaplacené pojistné: 720 000 Kè
Garantovaná smluvní výplata: 923 480 Kè
Garantovaná smluvní výplata a pøedpokládaný podíl na zisku:
1 310 687 Kè
Garantovaná smluvní výplata vèetnì automatické indexace (5 % roènì):
1 932 962 Kè
Výplata s podíly na zisku vèetnì automatické indexace (5 % roènì):
2 591 275 Kè
Garantovaná doživotní renta: 4 510 Kè mìsíènì
Garantovaná doživotní renta s podíly na zisku: 6 401 Kè mìsíènì
Produkt je dostupný pro klienty rùzných vìkových kategorií vèetnì dìtí.
Spoøící èástku lze pøizpùsobit (min. vklad èiní 300 Kè)
Bližší informace: každý ètvrtek v 10,00 hodin na pracovišti SHO v Havíøovì, Junácká 3.
Kontakt: Lukáš Vnenk – kanceláø Ostrava, Nádražní 161, PSÈ 702 00,
tel.: 775 600 900, e-mail: lukas.vnenk@hmiteam.cz
HMI Èeská republika, spol. s.r.o.

v dobì doèasné pracovní neschopnosti,
oznaèit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetøujícím lékaøem. Uvedené povinnosti platily pro doèasnì práceneschopné již v minulosti. Právní úprava
platná od 1. 1. 2012 je pouze uvádí výslovnì.
Ošetøující lékaø mùže vycházky novì
povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin dennì, a to v dobì od 7 hodin do 19
hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní èasový úsek nebo nìkolik konkrétních èasových úsekù, je plnì v kompetenci ošetøujícího lékaøe. Ten
mùže vycházky povolit pouze v rozsahu,
který odpovídá zdravotnímu stavu doèasnì práceneschopného a který nenarušuje stanovený léèebný režim. Ve výjimeèných pøípadech mùže ošetøující lékaø povolit, aby si vážnì nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního
zdravotního stavu. Povolení mùže být
ošetøujícím lékaøem vydáno jen po pøedchozím písemném souhlasu OSSZ. Za
výjimeèné pøípady se považuje mimoøádnì nároèný léèebný plán, probíhající
intenzivní léèba, nepøíznivé vedlejší úèinky léèby nebo celkovì závažný zdravotní
stav.
Povìøení zamìstnanci OSSZ na základì vlastního výbìru nebo z podnìtu
ošetøujícího lékaøe anebo zamìstnavatele provádìjí kontrolu dodržování režimu doèasnì práceneschopného. Prokazují se „Prùkazem zamìstnance orgánu
nemocenského pojištìní povìøeného
kontrolou“. Doèasnì práceneschopní
jsou povinni pøi kontrole prokázat svou totožnost a pøedložit „Prùkaz doèasnì práceneschopného pojištìnce“ (tj. II. díl Rozhodnutí o doèasné pracovní neschopnosti – neschopenku), do kterého povìøený pracovník zaznamená datum, èas
kontroly a svùj podpis.
Existuje-li podezøení z porušení režimu, ovìøují se okolnosti tohoto porušení
ve spolupráci s pojištìncem a ošetøujícím lékaøem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skuteènì došlo, zahájí
OSSZ øízení, jehož výsledkem mùže být
rozhodnutí o krácení nebo odnìtí nemocenského. Záznam o kontrole pøi porušení režimu zasílá povìøený pracovník
OSSZ doèasnì práceneschopnému pojištìnci, ošetøujícímu lékaøi a zamìstnavateli.
Pøi kontrolách zaznìlo i nìkolik netradièních výmluv, napø. musel jsem bìhem
nemoci pøespávat v autì, protože jsme s
manželkou nemluvili; psi štìkali tak, že
nebyl slyšet zvonek; musel jsem si dojít
pro mléko. Zdroj: cssz.cz

Sto let slaví
letos 469 lidí
Èeská správa sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) v bøeznu letošního roku eviduje 469 dùchodcù narozených v roce
1912. Z toho je 391 žen a 78 mužù. U pøíležitosti stých narozenin dostávají klienti
ÈSSZ rozhodnutí o zvýšení dùchodu o 2
000 Kè spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních vìcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka.
ÈSSZ vyplácí dùchod i starším seniorùm, kteøí se narodili v letech 1904 až
1911. V bøeznu 2012 jich evidovala 492.
Z bøeznové evidence výplat dùchodù vyplývá, že v Èeské republice žije 961 sto a
víceletých obèanù. Pøevažují ženy - 813,
zatímco mužù je 148.
Nejstarší žena, které ÈSSZ vyplácí dùchod, se narodila se v roce 1904 a momentálnì žije v Moravskoslezském kraji.
Nejstarší muž nyní žije v Královéhradeckém kraji a narodil se v roce 1905. Nejvíc
sto a víceletých lidí žije v Praze - 172 a v
Jihomoravském kraji - 133, naopak
nejménì - 18 - v kraji Karlovarském.
Zdroj:cssz.cz
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Pøedseda ÈMKOS Jaroslav Zavadil vystoupil jako první øeèník...

Poèet dùchodcù meziroènì vzrostl o 54 tisíc
Èeská správa sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) evidovala v závìru loòského roku celkem 2 873 004 dùchodcù pobírajících starobní, invalidní a pozùstalostní dùchod. Tìm vyplácela celkem 3 501 402 dùchodù. Kromì toho
vyplácela ÈSSZ 69 736 dùchodù do zahranièí (do 75 zemí svìta). Ke konci
roku 2011 vyplatila ÈSSZ klientùm v ÈR 2 340 147 starobních dùchodù
(podle zákona o dùchodovém pojištìní se po dosažení vìku 65 let mìní vyplácený invalidní dùchod automaticky na starobní dùchod a ten nadále náleží dùchodci ve výši pùvodnì vypláceného dùchodu invalidního), 445 033 invalidních dùchodù (jedná se o invalidní dùchody pro invaliditu prvního, druhého a tøetího stupnì) a 716 222 dùchodù pozùstalostních (tj. vdovských,
vdoveckých a sirotèích).
Prùmìrná výše starobního dùchodu
Prùmìrná výše starobního dùchodu èinila ke 31. 12. 2011 celkem
10 552 Kè, z toho u mužù 11 700 Kè a u žen 9 584 Kè (jedná se o sólo vyplácené starobní dùchody vèetnì pøedèasných bez soubìhù s pozùstalostním).
Prùmìrný vìk penzistù pobírajících starobní dùchod byl ke konci roku 68 let
(muži 69 a ženy 67 let). Novì pøiznaných dùchodù, jejichž trvalá výplata byla
zahájena v roce 2011, bylo celkem 245 266, z toho bylo 164 857 starobních
dùchodù, 32 839 invalidních a 47 570 pozùstalostních dùchodù.
Poèet poplatníkù pojistného
ÈSSZ evidovala ke 31. 12. 2011 celkem 5 039 978 poplatníkù pojistného
na dùchodové pojištìní, zatímco ve stejném období roku 2010 to bylo
5 011 797. Na jednoho dùchodce tak loòský rok pøispívalo 1,75 poplatníka.
Pøi poètu 2 340 147 starobních dùchodcù na jednoho starobního dùchodce
pøispívalo 2,15 poplatníka pojistného. ZDROJ: ÈSSZ

Hráli o nový putovní pohár
Již hodnì pøes dvacet let úspìšnì vede pan Jaroslav Krótki, bývalý doubravák, Mìstský klub seniorù v Karviné
(MKS). Jsou v nìm mimo jiných i bývalí
pracovníci okolních šachet OKD èi jejich
životní družky èi vdovy po nich, a spoleènì vyvíjejí svoji každodenní vskutku bohatou èinnost. V uplynulých prvních tøech
mìsících tohoto roku ve svém domeèku
pìtaètyøicet seniorù a seniorek v tradièním jarním kole své klubové sportovní
soutìže.Støídali se v kuleèníku ve tøi i ètyøi koule, v šipkách, ale také v šachu, který
se u nich již øadu let hraje jako Memoriál
svého bývalého úspìšného èlena, a
nejen šachisty, pana Emila Kurka o jeho
putovní pohár. Ten první již natrvalo získal další z vynikajících šachistù pan Bronislav Kohut, a tak tento roèník se hrálo o
pohár nový. Karvinští senioøi se tìší výborné štìdrosti svých sponzorù, mezi
nìž dlouhá léta patøí také jeden z karvinských zastupitelù a šéf firmy Katim pan
Radek Orszulik, který tedy vìnoval pohár
nový. Jeho momentálním držitelem se
stal vítìz šachového klání osmaosmdesátiletý šachista, který byl nyní nejlepším, Bøetislav Svoboda. Další tøi léta ukáží, stane-li se jeho vlastníkem on nebo
pøátelský boj o pohár svedou jiní senioøi.
Druhé a tøetí místo obsadili J. Chmiel a E.
Olešòan, (bývalý pracovník VOKD). V
kuleèníku ve 3 koule tøemi nejlepšími byli
R. Górecki (kdysi Dùl ÈSM), J. Kozubek
(hlavní organizátor této soutìže) a J. Chyrowski. U zeleného kuleèníkového stolu
se ètyømi koulemi se nejlépe vedlo seniorùm J. Szajterovi (kdysi Dùl Darkov), který na snímku J. Bøozy pøebírá jednu z cen, dále R. Korbasovi a B. Mitrengovi (bývalému záchranáøi Dolu ÈSA). Nejpøesnìjší mušku v šipkách mužù mìl O. Termer (dùl ÈSM) pøed J. Fedorkem (dùl
Doubrava) a již zmínìným Jardou Kozubkem (Dùl ÈSA). Mezi seniorkami-

ženami se nejlépe v šipkách vedlo R. Kulichové, D. Svakoòové a M. Szalbotové.
Samospráva MKS neopomnìla s ocenìním ani na B. Kohuta, který hrál i tentokrát, ale pro nemoc musel turnaj pøerušit,
a uznání se dostalo i hlavnímu rozhodèímu tohoto klání, senioru B. Sembolovi.
„Je opravdu dobré, dokázat si i v seniorském vìku, že èlovìk v tak dobré partì,
jaká se v našem MKS léta schází k rùznorodé èinnosti, najde kamarády i na poli
sportovního zápolení…“, dodal jeden z
vítìzù v kuleèníku Pepík Szajter, který
spolu s Rudou Góreckim i Jardou Kozubkem se rekreaènì sportem zabývají i v
karvinské
TJ Sokol, a nyní se secvièují na nadcházející sokolský slet.
I zde nutno podìkovat za hezké ceny i
dalším tradièním sponzorùm, senátorovi
PÈR MUDr. Radku Sušilovi a poslanci
PÈR Ing. Ladislavu Šinclovi. I oni jsou
karvinskými zastupiteli. Po vyhodnocení
úèastníkù, kdy tìm nejlepším pìti v každé disciplínì pøedávali ocenìní námìstek primátora Karviné Ing. Dalibor Závacký a pøedseda MKS Jaroslav Krótki, setrvali všichni, pøi chutném guláši, v družné
zábavì.
Text a foto: Jaroslav Bøoza
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J.Szajter a Ing.D.Závacký...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Urèení dovolené a proplácení dovolené – zmìny od 1. 1. 2012
Pokraèujeme v našem
èlánku, jehož první èást
jsme zveøejnili v minulém
èísle ZB.

Ford KUGA v Ženevì 2012
Nová generace kompaktního crossoveru znaèky Ford pøináší úspornìjší
motory, vìtší kufr a neobvyklý zpùsob otevírání pátých dveøí.
Je souèasné odhalení Fordu Kuga /snímky nahoøe a dole/ nové generace
svìtovou premiérou, nebo ne? Záleží na úhlu pohledu. Vùz toho jména vidíme dnes skuteènì poprvé, ale nová Kuga je prakticky totožná s modelem Escape pro severoamerické trhy. Koneckoncù i Ford hovoøí v oficiálních materiálech jen o evropské premiéøe.
Pùvodní Kuga nastavila Fordu nepøíjemné zrcadlo: znaèka tehdy sázela
na to, že atraktivnì stylizované auto populární tøídy mùže prodávat stejnì draho nebo dokonce dráž než etablovaná konkurence, ale prodejní výsledky
rychle ukázaly, jak to vidí samotní zákazníci: Kuga zaèala jít dobøe na odbyt
až poté, co Ford srazil cenu výraznì pod úroveò Tiguanu.
Vedle pøíliš sebevìdomé ceny Kuga doplatila rovnìž na malý kufr – v tomto ohledu je nový model jasným pøiznáním chyby. Ford Kuga modelového
roku 2012 má zavazadlový prostor o 86 litrù vìtší než pøedchozí model a jeho
zadní sedadla lze sklopit do roviny pouhým stiskem tlaèítka.
Vnìjší vzhled nového crossoveru naplno tìží z výrazových prostøedkù
„kinetického“ designu Ford, konkrétnì velké lichobìžníkové masky, viditelnì
roztažených lemù blatníkù a silných horizontálních motivù na zádi. Návaznost na souèasnou Kugu se nejvíce projevuje v linii boèního prosklení.
Velký posun vpøed po stránce vnímané modernosti znamená interiér nového globálního modelu. Souèasná Kuga stojí na Focusu druhé generace a
vedle nového Focusu pùsobí uvnitø beznadìjnì zastarale. Nový model naopak vypadá uvnitø snad ještì futuristiètìji než Focus. Mùžeme jen doufat, že
kombinace nepravidelných mnohoúhelníkù, modré, bílé a èervené barvy a
složitého prostorového tvarování palubní desky pøinese také nìjakou funkèní výhodu – Focus není právì nejzáønìjším pøíkladem intuitivní ergonomie a
dokonalého obestavìní prostoru.
Technický základ pro novou Kugu poskytla globální platforma Fordu pro
auta nižší støední tøídy, na které postupnì vznikne až deset rùzných modelù s
roèním úhrnem prodejù pøes dva miliony aut. Díky úsporám z rozsahu tak mùže Ford nabízet ve svých kompaktních modelech za konkurenceschopné ceny øadu více èi ménì užiteèných elektronických hraèek. Ostatnì Kuga je toho
dalším dobrým dùkazem.
Komunikaèní systém SYNC s hlasovým ovládáním napøíklad dokáže pøi
nehodì sám zavolat linku 112 v místním jazyce. Podmínkou je, aby nìkdo z
cestujících ve voze mìl u sebe nabitý a funkèní mobil pøedem spárovaný se
SYNC, protože systém Fordu nepoužívá vlastní telefonní modul.
Systémy jako aktivní parkovací asistent nebo hlídání mrtvých úhlù známe
už z jiných fordù, takže se nad nimi nebudeme nijak rozplývat. Zajímavou novinkou je ale pøíplatkové bezdotykové ovládání (tedy otevírání i zavírání) pátých dveøí nohou. Ano, nohou. Když pøijdete k autu s plnou náruèí, staèí udìlat pohyb pøipomínající kopnutí pod zadní nárazník. Nìco podobného už nabízínové Audi A6 Avant, ale v segmentu kompaktních crossoverù èi SUV se
jedná o premiéru.
Ženevská zpráva Fordu je pozoruhodnì skoupá na konkrétní technické
údaje, což by mohlo naznaèovat, že homologaèní proces stále probíhá. Paleta motorizací pøi uvedení na trh bude tvoøena dvìma variantami oblíbeného
vznìtového agregátu Duratorq TDCi 2,0 l (103 a 120 kW), na pøání v kombinaci se samoèinnou pøevodovkou Ford PowerShift. Kuga však nabídne také
zážehový motor EcoBoost 1,6 l. Více podrobností o pohonných jednotkách
není v tuto chvíli k dispozici.
Ford uvádí, že nová Kuga má systém stranového pøesmìrovávání toèivého momentu TVC. Zaøízení pod tímto názvem se v novém Focusu stará o distribuci síly mezi pøední kola, ale Kuga by podle našich informací mìla být osazena systémem Haldex 4. generace, takže v jejím pøípadì se za zkratkou
TVC patrnì skrývá aktivní zadní diferenciál eLSD na bázi lamelové spojky. I
díky tomu by jízdní vlastnosti auta mìly patøit k nejlepším v segmentu, což
ostatnì v dobì jeho pøíchodu na trh platilo i pro souèasný model.
Druhá generace Kugy by mìla dorazit k prvním evropským zákazníkùm
ve druhé polovinì roku 2012. Snad se do té doby dozvíme více o rozmìrech,
jízdních výkonech a slibné technice pod kapotou nového modelu.
Zdroj: auto.cz

Už žádné povinné nástupy pøíští
rok po 31. øíjnu apod.
Souèasnì se zavedením této nové
úpravy, která nerozlišuje mezi dovolenou
do 4 týdnù a nad 4 týdny, došlo ke zrušení
ustanovení o zániku práva na dovolenou
(v rozsahu do 4 týdnù), pokud dovolená
nebyla vyèerpána do konce pøíštího kalendáøního roku, tedy kalendáøního roku
následujícího po kalendáøním roce, za
který dovolená v rozsahu 4 týdnù náležela (ust. § 218 odst. 4 vìty druhé zákoníku
práce, ve znìní do 31. 12. 2011), jakož i
pravidla (zakotveného do 31. 12. 2011 v
dosavadním ust. § 218 odst. 4 vìty první
zákoníku práce) o (tzv. nuceném, povinném, automatickém) nástupu na dovolenou (ze zákona) prvním pracovním dnem
následujícím po 31. øíjnu kalendáøního
roku následujícího po kalendáøním roce,
za který dovolená v rozsahu 4 týdnù náležela, jestliže zamìstnavatel èerpání dovolené neurèil ani do 31. 10. pøíštího
roku. Tato dosavadní, pro bìžnou praxi
interpretaènì i aplikaènì pomìrnì složitá, pravidla jsou nahrazena významnou
novinkou v právní úpravì, která dává novì právo zamìstnanci, aby si za stanovených podmínek urèil termín èerpání dovolené sám!
Právo urèit dovolenou má rovnìž
zamìstnanec
Není-li èerpání dovolené urèeno (zamìstnavatelem) nejpozdìji do 30. èervna následujícího kalendáøního roku, má
podle ust. § 218 odst. 3 zákoníku práce
právo urèit èerpání dovolené rovnìž zamìstnanec. Èerpání dovolené je zamìstnanec povinen písemnì oznámit zamìstnavateli alespoò 14 dnù pøedem, pokud se nedohodne se zamìstnavatelem
na jiné dobì oznámení.
Jestliže tedy zamìstnavatel neurèil
èerpání dovolené nebo èásti dovolené,
která nebyla vyèerpána v kalendáøním roce, za který pøísluší, ani v roce následujícím, a to nejpozdìji do 30. 6. následujícího kalendáøního roku, pak získává právo
urèit nástup dovolené též zamìstnanec.
Za urèení èerpání dovolené zamìstnavatelem je tøeba považovat i to, jestliže
zamìstnavatel zamìstnanci urèí èerpání
dovolené do 30. 6. následujícího kalendáøního roku, i když k èerpání dovolené
na základì tohoto urèení má dojít až po
tomto datu, napø. v èervenci nebo kolem
vánoèních svátkù atp. Rozhodující je,
zda do 30. 6. následujícího roku zamìstnavatel urèil zamìstnanci èerpání dovolené, nikoliv termín, na který bylo èerpání
dovolené urèeno. Jestliže však zamìstnavatel o èerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendáøního roku nerozhodne, má právo urèit èerpání dovolené rovnìž zamìstnanec. Zamìstnanec je povinen oznámit èerpání dovolené ve stejné
lhùtì, ve které oznamuje èerpání dovolené zamìstnavatel zamìstnanci.
Pøíklady: Pokud zamìstnavatel neurèí
nástup dovolené za r. 2012 do 30. èervna
2013, mùže si èerpání této dovolené urèit
zamìstnanec od 1. èervence 2013 sám.
Jelikož musí oznámit zamìstnavateli èerpání dovolené písemnì alespoò 14 dnù
pøedem, mùže ze svého rozhodnutí èerpat dovolenou kdykoliv od 15. èervence
2013. (Pokud zamìstnavatel neurèí zamìstnanci nástup dovolené pøevedené
podle dosavadních pravidel z r. 2011 do
30. èervna 2012 nebo dovolené pøesahující výmìru 4 týdnù z r. 2010 do 30. èervna 2012, urèuje nástup této dovolené po
30. èervnu 2012 sám zamìstnanec.)
Mám za to, že pøi pøípadné kolizi práva
zamìstnavatele a práva zamìstnance
na urèení (termínu nástupu) dovolené, tedy v situaci, kdy po 30. 6. následujícího
kalendáøního roku urèí nástup nevyèerpané dovolené souèasnì jak zamìstnavatel, tak i zamìstnanec, bude rozhodující døívìjší termín urèeného èerpání dovolené, nikoliv døívìjší rozhodnutí o èerpání
dovolené a jeho oznámení druhé stranì.
Jestliže tedy napø. zamìstnavatel za-

mìstnanci dne 15. 7. urèí nástup dovolené 1. 9., avšak zamìstnanec dne 1. 8. urèí nástup dovolené 20. 8., k èerpání dovolené dojde již od 20. 8. Jestliže však zamìstnavatel i zamìstnanec urèí nástup
dovolené 15. 7., avšak zamìstnavatel
dnem 1. 8. a zamìstnanec dnem 15. 8.,
nastupuje (je povinen nastoupit) zamìstnanec dovolenou již 1. 8.
Proplácení dovolené jen pøi skonèení pracovního pomìru
Další významnou zmìnou je, že zamìstnavatel nesmí poskytovat náhradu
mzdy nebo platu za nevyèerpanou dovolenou, tedy dovolenou tzv. proplácet namísto jejího faktického èerpání (aèkoliv
to samozøejmì je podle ust. § 222 odst. 1
zákoníku práce spojeno rovnìž s nárokem zamìstnance na náhradu mzdy nebo platu ve výši prùmìrného výdìlku), pokud pracovní pomìr trvá. Podle novì formulovaného ust. § 222 odst. 2 zákoníku
práce zamìstnanci pøísluší náhrada
mzdy nebo platu za nevyèerpanou dovolenou pouze v pøípadì skonèení pracovního pomìru.
Poskytnutí náhrady mzdy nebo platu
za nevyèerpanou dovolenou, kterou zamìstnavatel zamìstnanci neposkytl,
lhostejno, zda proto, že její nástup neurèil zamìstnavatel nebo její nástup pøípadnì posléze neurèil ani sám zamìstnanec, je možno poskytnout výhradnì pøi
skonèení pracovního pomìru. Jestliže zamìstnavatel nesplní svou povinnost urèit
zamìstnanci èerpání dovolené, ani zamìstnanec sám o èerpání dovolené nerozhodne, právo na dovolenou nezaniká,
avšak není možné za ni poskytnout náhradu mzdy nebo platu ve výši prùmìrného výdìlku v rozsahu takto nevyèerpané dovolené, a to až do pøípadného skonèení pracovního pomìru.
Není však zcela zøejmé øešení situace, kdy zamìstnavatel neurèí dovolenou,
ani zamìstnanec si neurèí èerpání dovolené, nestanoví tedy její termín tak, jak s
tím poèítá ust. § 218 odst. 3 zákoníku práce, a rovnìž ani neskonèí jeho pracovní
pomìr, jelikož pouze v tomto pøípadì je
ve smyslu ust. § 222 odst. 2 zákoníku práce zamìstnavatel povinen uhradit zamìstnanci náhradu mzdy nebo platu za
nevyèerpanou dovolenou. Nelze vylouèit, že pokud nebude dovolená vèas vyèerpána ani z rozhodnutí zamìstnance
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nebo neskonèí pracovní pomìr, že dojde
k promlèení práva na náhradu mzdy nebo platu za nevyèerpanou dovolenou.
Krácení dovolené pro neomluvenou absenci
Krátí-li zamìstnavatel zamìstnanci
dovolenou ve smyslu ust. § 223 odst. 2
zákoníku práce za neomluvenì zameškanou smìnu (pracovní den), mùže mu
dovolenou krátit o 1 až 3 dny; neomluvená zameškání kratších èástí jednotlivých
smìn se mohou (ale nemusejí) sèítat. O
tom, zda se jedná (nebo nejedná) o neomluvené zameškání práce (neomluvenou absenci zamìstnance) již neurèuje
zamìstnavatel v dohodì s odborovou organizací, nýbrž je od 1. 1. 2012 zamìstnavateli v ust. § 348 odst. 3 zákoníku práce uložena povinnost s odborovou organizací, pokud odbory u zamìstnavatele
pùsobí, tuto otázku jen projednat. (Dosud, do 31. 12. 2011, nepostaèovalo pouhé projednání, muselo být dosaženo souhlasného hodnocení zamìstnancovy absence jako neomluvené ve formì dohody
zamìstnavatele a odborù.) Po projednání s odborovou organizací mùže zamìstnavatel zamìstnancovu nepøítomnosti v
práci sám jednostrannì kvalifikovat jako
neomluvenou.
Závìreèné shrnutí
Pro úèely èerpání dovolené nebo proplacení nevyèerpané dovolené se již nerozlišuje mezi dovolenou v rozsahu do 4
týdnù a nad 4 týdny. Nevyèerpanou dovolenou nebude nastupovat zamìstnanec
tzv. automaticky ze zákona, pøièemž dovolená (v rozsahu do 4 týdnù) nevyèerpaná ani v následujícím kalendáøním roce nebude propadat. Pokud zamìstnavatel neurèí dovolenou nejpozdìji
do 30. 6. následujícího kalendáøního
roku, má právo urèit si èerpání dovolené
též zamìstnanec. Nebude-li dovolená vyèerpána ani do konce následujícího kalendáøního roku proto, že zamìstnanec
byl uznán doèasnì práce neschopným
nebo z dùvodu èerpání mateøské anebo
rodièovské dovolené, bude zamìstnavatel povinen urèit dobu èerpání této dovolené po skonèení tìchto pøekážek v práci.
Proplacení nevyèerpané dovolené je
možné výhradnì a jen pøi skonèení pracovního pomìru.
Richard W. Fetter

Skvìlým prostøedkem obrany husitù ...
(1.tajenka) k sobì ... (2.tajenka). Na
každém stálo 4-6 ozbrojených bojovníkù
se samostøíly a hákovnicemi. Zhruba po
každých 5 vozech byly hradba pøerušena
a v mezeøe, kryté velkým štítem, stálo
lehké dìlo. V bocích hradby se posléze
otevíraly východy, odkud vyjíždìla
husitská záloha.
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