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Rada SHO pøeje všem lepší rok 2015
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Také odboráøi ze Závodu Dùl Darkov hodnotili uplynulé období...

PF 2015

V krytu CO na Závodì Dùl Darkov se ve ètvrtek 4. prosince 
uskuteènila výroèní konference základní odborové organiza-
ce. Po 13. hodinì byl schválen program a složení mandátové a 
návrhové komise. 

Pak pøišlo vystoupení výrobního 

námìstka Ing. Vladislava Szmeka, 

který se jako host zúèastnil jednání 

za vedení závodu. Hned v úvodu 

uvedl, že tento rok není pro OKD 

úspìšný, když bylo zaznamenáno 

už 8 smrtelných úrazù. Na Darkovì 

bylo dosaženo tìžby 2 miliony tun, 

ale i tak bude v tìžbì výpadek. Se 

sníženou tìžbou se poèítá /pod 2 mi-

liony tun/ i pøíští rok vzhledem k ome-

zeným dobývacím kapacitám a k za-

vedení 6denního provozního týdne 

/1 den pro údržbu skipu/. Tím budou 

pøi souèasných nízkých cenách uhlí 

sníženy i hotové finanèní prostøedky 

a celý rok bude pro firmu velmi kritic-

ký.

Na slova námìstka Szmeka navá-

zal pøedseda SHO Ing. Jaromír Pyt-

lík, když popsal situaci OKD ve vaz-

bì na energetickou surovinovou poli-

tiku státu. Vláda nedostateènì "sly-

ší" na naše volání o tom, co se v Mo-

ravskoslezském kraji dìje. Obdobnì 

je to s hornickými dùchody, kde byl 

pøipraven nový zákon zohledòující 

naše požadavky /prošel již mezire-

sortním øízením/, ale vždy se obje-

vuje nìkdo, kdo má námitky. Proto 

nás èeká ještì další lobbování u 

všech ministerstev a politických 

stran tak, aby zákon mohl zaèít platit 

pøíští rok.

V dalším prùbìhu jednání pøed-

nesl pøedseda ZO Ing. Ludìk Pro-

cházka zprávu o èinnosti. Ta zahrnu-

je aktivity závodního výboru, který 

se vìnuje kolektivní smlouvì, kont-

role vývoje mezd i obranì oprávnì-

ných zájmù zamìstnancù /podaøilo 

se napøíklad pomoci nìkterým lidem 

v rámci uplatòovaného "racia"/.  Dù-

ležitou roli hraje oblast BOZP, kde pù-

Na Závodì Dùl ÈSM se 3. prosince sešla poslední pravidel-
ná porada závodních inspektorù bezpeènosti práce /ZIBP/ v le-
tošním roce. Tradiènì byli na zasedání pozváni za OBÚ v Ost-
ravì Ing. Ivo Stanìk a za OBHP OKD Ing. Pavel Zajíèek. 

Inspektor Stanìk se nejdøíve vì-

noval aktuálním událostem, které se 

šetøí - úmrtí pracovníka na Dole Pas-

kov a výbuch metanu v objektu celní 

správy. Pak se dotkl nìkterých le-

gislativních novinek - výše úhrad z 

dobývacích prostorù a odvody z vytì-

žených nerostù, které chce navýšit 

ministerstvo financí. Nakonec po-

chválil dobrou spolupráci s odbory 

a� je to pøi kontrolních fáráních, ve-

øejných provìrkách nebo školících 

akcích.

Jednání pozdravil také pøedseda 

místní odborové organizace Štefan 

Pintér, který zdùraznil dùležitou roli 

BOZP. 

Na jeho slova navázal vedoucí 

útvaru OBHP OKD Ing. Pavel Zají-

èek, jenž se vìnoval hlavnì bezpeè-

nostní kampani a tzv. "skoroneho-

dám", která by mìla svým pouèením 

zlepšit všechny sledované paramet-

ry v oblasti provozu a BOZP v OKD.

SIBP Ing. Vladimír Potomák a    

Ing. Ivo Kavka se zamìøili na vývoj 

klíèových ukazatelù /za prvních 10 

mìsícù letošního roku/, které nejsou 

letos pøíznivé zejména u smrtelných 

úrazù, kterých bylo dosud zazname-

náno osm. Pøitom bylo zaevidováno 

399 pracovních úrazù, z toho 157 re-

gistrovaných pøi hodnotì úrazové 

èetnosti 7,22. 

Jednání bylo nakonec ukonèeno 

pøáním zlepšení úrazovosti v novém 

roce 2015.

                                  redakce ZB

p Snímek delegátù darkovské konference základní odborové organizace...
Pokraèování na stranì è. 2...

p Pøedseda ZO Závodu Dùl ÈSM Štefan Pintér /vlevo/ a Lumír Vašut - ZIBP z firmy 
Caterpillar na poradì ZIBP...

V Sobìšovicích  12. prosince spoleènì s revizní komisí zasedala poslední 

letošní Rada SHO. Jednání se zúèastnila vìtšina èlenù našeho sdružení. 

Pøedseda SHO Ing. Jaromír Pytlík nejdøív otevøel blok informací z jednání, 

která se odehrála v poslední dobì. První byla Dozorèí rada OKD, kde se pro-

bírala další budoucnost spoleènosti. Fakt je ten, že firma zùstává nadále ve 

ztrátì a rok 2015 bude pro její budoucnost rozhodující. I když byla pøijata 

spousta úsporných opatøení, bude nadále pokraèovat snižování stavù za-

mìstnancù a snižování investic. Z hlediska ekonomických výsledkù se letos 

jako nejlepší lokalita jeví Paskov. 

O jednání našich zástupcù na poli ministerstev informoval pøedseda Ros-

tislav Palièka. Týkalo se to  zavedení 10hodinových pracovních smìn na Do-

le Paskov, proti kterým se zásadnì stavíme zejména s ohledem na to, že v po-

slední dobì došlo k více než stovce výjezdù HBZS k náhlým nevolnostem.

Za daných okolností je pro odbory 37,5 hodinový pracovní týden maxi-

mem, který jsou schopni horníci vydržet. 

Jednání navštívil také øeditel cestovní kanceláøe KOVOTOUR PLUS Petr 

Kostka, který èlenùm Rady SHO poskytl informace k èinnosti firmy. 

Informace z oblasti BOZP pøednesl SIBP Ing. Vladimír Potomák. Z klíèo-

vých ukazatelù úrazovosti je to za jedenáct mìsícù 188 registrovaných úra-

zù, z nichž je 9 smrtelných, a to je nepøíznivý fakt.  Pøekvapivá je rovnìž sku-

teènost, že bylo zaznamenáno 117 chorob z povolání /z toho 84 zpùsobe-

ných uhelným prachem/. SIBP Potomák navíc informoval o obsahu posled-

ního jednání SAFETY.  Sdìlil rovnìž informace ke kvalitì mýdla, na které si v 

poslední dobì horníci ztìžovali zejména z dùvodu, že byly problémy s nedo-

stateèným pìnìním a schopností odstraòování neèistoty. 

Na naše stížnosti odpovìdìl provozní øeditel Ing. Pavel Hadrava, že v pøí-

padì nekvalitních mýdel mají dotyèní havíøi pøedat tato mýdla pøíslušným ma-

teriálovým hospodáøùm závodu. Souèasnì se provìøuje možnost dodávek 

mýdel s vìtší gramáží.  

ÈTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORÙ

zdaø bùh
O K D

ICN KR ÝO CH H Í  ON DE BŽ OU

RR

ÙD
S



Pøíští rok nebude tak pøíznivý

Pøíjmová nerovnost má dopady na ekonomiku

U Plznì se zaène razit nejdelší 
železnièní tunel v Èeské republice

pokraèování ze str.è.1

Nezamìstnanost v Moravskoslezském kraji i minulý mìsíc poklesla...

Také odboráøi ze Závodu Dùl Darkov hodnotili uplynulé období...
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Polovina podnikù má 
v plánu zvýšit mzdu

sobí dva závodní inspektoøi Antonín 

Kodenko a Vítìzslav Sznapka pøi 

kontrolních fáráních, ve Výboru pro 

BOZP, v odškodòovací a kategori-

zaèní komisi a pøi školení ÚIBP. Sou-

èástí pùsobení základní organizace 

je i èlenství v rámci SHO a orgánech 

OS PHGN a ÈMKOS, pøes které od-

borová organizace prosazuje pra-

covnìprávní nároky zamìstnancù. 

Svou roli má i zájmová èinnost na po-

li sportu a kultury, kde probìhly tur-

naje v bowlingu a kopané, zájezdy 

do Krkonoš a na muzikály. Cílem je, 

aby každý odboráø mìl zajištìny 

komplexní služby ze sociálních výda-

jù.  

Znaènou oblibu si získaly rovnìž 

poskytované sociální výpomoci, což 

potvrzuje èerpání rozpoètu v letoš-

ním roce. O tomto faktu pøedseda 

Procházka informoval pøítomné dele-

gáty. Poté seznámil konferenci s ná-

vrhem rozpoètu na pøíští rok 2015 - 

pro èlenskou základnu zahrnující 

takøka 2 tisíce odboráøù je zajištìna 

vìtšina dosavadních služeb. Proto 

byl rozpoèet jednohlasnì schválen.

V závìru jednání konference pro-

bìhla diskuse, pøi které pøedseda 

SHO Pytlík odpovìdìl na dotazy k 

novému dùchodovému zákonu /vý-

hrady ministerstva financí/ a k hod-

nocení rùstu mezd v roce 2014 a 

2015. 

Konference byla ukonèena 

schválením usnesení.   redakce ZB
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Podíl nezamìstnaných ve vybraných okresech 
MSK k 30. listopadu 2014

Úøad práce ÈR (ÚP ÈR), Krajská poboèka v Ostravì evido-
val k poslednímu dni mìsíce listopadu celkem 81 171 neza-
mìstnaných osob. Bylo jich ménì jak ve srovnání s pøedcho-
zím mìsícem (-800), tak i oproti stejnému mìsíci uplynulého 
roku (-4 639). 

Letošní listopadový mezimìsíèní 
pokles, který bývá až na nìkolik výji-
mek z let pøedkrizového ekonomic-
kého rùstu velmi ojedinìlý, byl prv-
ním v øadì zaznamenaným od roku 
2008. Dosažitelných uchazeèù o za-
mìstnání ve vìku 15 - 64 let bylo    
77 956, tzn. ménì jak v øíjnu t. r.       
(-1 014), tak i meziroènì (-5 186).

Bìhem listopadu letošního roku 
se na úøadech práce v MSK novì za-
evidovalo 5 844 osob, což bylo 
nejménì v tomto mìsíci od roku 
1995. Novì registrovaných bylo mé-
nì jak v porovnání s øíjnem t. r.         
(-672), tak i zároveò meziroènì       
(-791). 

Koncem letošního listopadu re-
gistroval ÚP ÈR, Krajská poboèka v 
Ostravì 40 087 žen a jejich podíl na 
celkovém poètu uchazeèù o zamìst-

nání byl 49,4 %. V evidenci bylo       
8 654 osob se zdravotním postiže-
ním, tj. 10,7 % z celkového poètu 
osob bez zamìstnání. K 30.11.2014 
bylo registrováno 4 087 absolventù 
škol všech stupòù vzdìlání a mla-
distvých, pøièemž jejich poèet se dva 
mìsíce v øadì snižuje. Absolventi a 
mladiství se podíleli 5,0 % na celko-
vé nezamìstnanosti. 

K 30.11.2014 se snížil o 0,1 p. b. 
podíl nezamìstnaných osob v MSK 
(tj. poèet dosažitelných uchazeèù o 
zamìstnání ve vìku 15 - 64 let k oby-
vatelstvu stejného vìku), a to na hod-
notu 9,4 %. 

Koncem listopadu 2014 bylo v da-
tabázích ÚP ÈR, Krajské poboèky v 
Ostravì evidováno celkem 5 757 vol-
ných pracovních míst. Bylo jich více 
jak ve srovnání s pøedchozím mìsí-

cem (+100 míst), tak i meziroènì  
(+3 188). Listopadový mezimìsíèní 
pøírùstek volných pracovních míst je 
v historii sledování od roku 1995 oje-
dinìlý, nebo� v tomto mìsíci jsme do-
posud vždy zaznamenávali jejich po-
kles. Na jedno volné pracovní místo 
pøipadalo v prùmìru 14,1 uchazeèe, 
z toho nejvíce v okrese Karviná 
(34,7) a Bruntál (27,3). Z celkového 
poètu nahlášených volných míst by-
lo pro osoby se zdravotním postiže-
ním (OZP) vhodných pouze 561, pøi-
èemž na jedno místo pøipadalo 15,4 
OZP. Pro absolventy škol a mladist-
vé bylo registrováno 1 158 míst, tj. 
3,5 uchazeèù této kategorie na jed-
no volné místo. Mezi nejèastìji novì 
nahlášenými volnými pracovními 
místy v prùbìhu listopadu pøevažo-
vala místa pro pomocné pracovníky 
ve výrobì, pracovníky ostrahy a bez-
peènostních agentur, prodavaèe v 
prodejnách, sváøeèe, øezaèe plame-
nem a pájeèe, dále pro kuchaøe (kro-
mì šéfkuchaøù) a pomocné kucha-
øe. 

Bìhem listopadu t. r. podpoøil ÚP 
ÈR, Krajská poboèka v Ostravì pro-
støednictvím nástrojù a opatøení ak-
tivní politiky zamìstnanosti (APZ) 
vznik celkem 677 pracovních míst 
pro nejobtížnìji umístitelné uchaze-
èe o zamìstnání. Nejvíce z nich bylo 
480 spoleèensky úèelných pracov-
ních míst (zejména v profesích všeo-
becní a odborní administrativní pra-
covníci a prodavaèi v prodejnách; 
nejèastìjším oborem èinnosti u 
SÚPM - SVÈ byly masérské, rekon-
dièní a regeneraèní služby) a 68 míst 
v rámci veøejnì prospìšných prací 
(pøedevším pro uklízeèe veøejných 
prostranství). Z materiálù poskytnu-
tých ÚP ÈR, poboèka v Ostravì.

Stavba více než ètyøkilometrového nejdelšího železnièního 
tunelu v ÈR pod kopcem Chlumem nedaleko Plznì mùže po-
malu zaèít. Na místo už dorazil z Nìmecka obøí razicí stroj razí-
cí štít. V souèasné dobì jej mají v práci montéøi a technici.    
Do kopcù u Kyšic se zakousne poèátkem roku 2015

Razicí štít TBM S-799 není žádný 

drobeèek a je mimoøádný, vìtší, než 

jaký byl použit na stavbì metra. Míry 

a váhy hovoøí za vše: prùmìr øezné 

hlavy skoro deset metrù, celková dél-

ka soupravy 115 metrù, hmotnost 

1800 tun.

Velký stroj pro velkou stavbu – 

každý ze dvou tubusù, jimiž budou 

jezdit vlaky na modernizované trati  

Praha–Plzeò, bude mìøit 4110 me-

trù. Stroj se podaøilo dopravit na mís-

to koncem listopadu, montáž a pøí-

prava bude trvat zhruba dva mìsíce. 

Razit se zaène na konci ledna a ko-

los obsluhovaný dvanácti lidmi, jimž 

bude na povrchu pomáhat dalších 

skoro sto dìlníkù, pojede non-stop. 

Poèítá se s prùmìrnou rychlostí po-

stupu patnáct metrù za den. Realita 

bude záviset na geologických pod-

mínkách. Podle zadávacích prù-

zkumù èekají razièe pøedevším bøid-

lice a tvrdé spility.

Postupovat se bude po krocích – 

hlava vyrazí vždy dva metry horniny, 

zastaví se a vytvoøený otvor vyztuží 

šedesátitunová betonová skruž o 

tlouš�ce stìny ètyøicet centimetrù. 

Na jihozápadní stranu Chlumu, k pl-

zeòské ètvrti Doubravka, se razicí 

štít dostane tímto zpùsobem kon-

cem roku 2015. Pak pøijde na øadu 

druhý tubus.

S dokonèením celého koridoru v 

úseku Plzeò–Rokycany se poèítá v 

první polovinì roku 2017. Stavba za 

skoro ètyøi miliardy korun pak zkrátí 

cestu z Plznì do Rokycan z dvaceti 

na ètrnáct kilometrù, expresy typu 

pendolino se budou po trati øítit až 

stošedesátikilometrovou rychlostí. 

Podle pùvodních pøedpokladù tudy 

ale mìly jezdit vlaky už v èervnu 

2016, stavbu však zpozdil nebývale 

rozsáhlý archeologický prùzkum.

Vytìžená hornina se využije na re-

kultivaci nedalekého lomu. Z tunelu 

ji budou náklaïáky odvážet po trase 

budoucí železnice již hotovým záøe-

zem, který vede k východnímu, 

„kyšickému“ portálu. Lemují jej impo-

zantní, až dvacet metrù vysoké beto-

nované stìny. 

Do zaèátku ražby budovaný kori-

dor pøeklene nový silnièní most, díky 

nìmuž už nebudou auta se zemí a ru-

baninou zneèiš�ovat pomìrnì frek-

ventovanou komunikaci z Kyšic do 

Dýšiny. Zdroj: Právo

V Paøíži sídlící Organizace pro hospo-
dáøskou spolupráci a rozvoj (OECD) vy-
dala analýzu, která poprvé jasnì dokazu-
je, že ekonomická nerovnost zpùsobuje 
hospodáøskou stagnaci. Doporuèila vyš-
ší zdanìní bohatých a ekonomickou stra-
tegii, která je zamìøena na zlepšení po-
stavení nejchudších 40 procent obyva-
telstva.

Analýza napøíklad argumentuje, že 
kdyby se od vlády Margaret Thatcherové 
v osmdesátých letech v Británii výraznì 
neprohloubila pøíjmová nerovnost, zemì 
by byla dnes o 20 procent bohatší.

Tzv. "trickle-down economics", tedy 
pøedstava, že když se umožní, aby boha-
tí nezøízenì bohatli, mají z toho prospìch 

i chudí, protože i jim nìco obèas upadne 
z talíøe bohatých, byla ústøední ekono-
mickou strategií pro Margaret Thatchero-
vou a Ronalda Reagana.

OECD nyní konstatuje, že nejbohat-
ších 10 procent obyvatelstva nyní vydì-
lává 9,5 krát více než nejchudších 10 pro-
cent obyvatelstva. V osmdesátých letech 
to bylo jen 7 krát více. Dùsledkem této 
rostoucí nerovnosti bylo zpomalení hos-
podáøského rùstu.

OECD argumentuje, že "pøíjmová ne-
rovnost má podstatný a statistický zápor-
ný dopad na hospodáøský rùst. Politika 
pøerozdìlování, která vede k vìtší eko-
nomické rovnosti, nemá záporný dopad 
na hospodáøský rùst. Kromì toho, z dat 

shromáždìných z 34 bohatých zemí svì-
ta vyplývá, že hospodáøský rùst ochro-
muje ekonomická nerovnost obyvatel-
stva."

Podle OECD pøišla Británie v dùsled-
ku prohlubující se nerovnosti ve dvou de-
setiletích po roce 1985 o 9 procentních 
bodù hospodáøského rùstu v letech 
1990-2000. V devadesátých a nultých le-
tech vzrostla britská ekonomika o 40 pro-
cent, avšak bývala by vzrostla o 50 pro-
cent, kdyby nedošlo k prohloubení hos-
podáøské nerovnosti.

"Tato zjištìní mají relevantní dopady 
pro tvùrce hospodáøské strategie zemí, 
pokud jde o hospodáøskou stagnaci a ros-
toucí nerovnost," praví se ve zprávì.

p Pøedseda ZO Ing. Ludìk Procházka pøednesl zprávu o èinnosti...
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Rada SHO pøeje všem lepší rok 2015
Dalším zásadním bodem bylo øešení placení uvolnìných odborových funk-

cionáøù na jednotlivých lokalitách v roce 2015 vèetnì redaktora ZB a vydává-

ní èasopisu Zdaø Bùh. Rada SHO projednala souèasnou situaci ve mzdové 

oblasti a považuje ustanovení v KS OKD a KSVS za naprosté minimum pro 

zamìstnance (nejen ve mzdové oblasti). Z dùvodu  zvýšení ochrany zdraví 

zamìstnancù se zamìøíme na øešení pøestávek v práci a pøesèasù.

Další jednání Rady SHO se uskuteèní 9. ledna 2015 s tím, že pøedseda 

SHO Jaromír Pytlík popøál všem odboráøùm dobrý rok 2015.                    red           

p Èlenové Rady SHO na jejím jednání - František Riedl, Tomáš Gulèík, Dagmar 
Adamèíková a František Nadymáèek...

Témìø polovina firem v Èesku má v 
plánu svým zamìstnancùm v pøíštím ro-
ce zvednout mzdy. Vyplývá to z prùzku-
mu Hospodáøské komory (HK) mezi pìti 
stovkami podnikù. Tuzemská ekonomika 
je stabilnìjší, rostou tržby, a tím pádem je 
dost prostøedkù i na odmìny a vyšší pla-
ty. Pouze nepatrné množství firem, pìt 
procent, bude mzdy naopak snižovat.

"Z našeho prùzkumu vzešlo, že zatím-
co v loòském roce poèítalo s navýšením 
mezd 56 % velkých podnikù, letos hodlá 

mzdy zamìstnancùm zvýšit 76 % z nich," 
uvedl prezident HK Vladimír Dlouhý. Vyš-
ší èástky na výplatní pásce se pøitom do-
èkají také zamìstnanci menších podni-
kù, které ekonomická recese zasáhla nej-
víc.

Platy by mìly nejvíc rùst zejména ve 
zpracovatelském prùmyslu, ale i ve sta-
vebnictví a službách. Ve výhledech, co 
do výše platù, jsou nejoptimistiètìjší vel-
ké spoleènosti. Svým zamìstnancùm pøi-
dají pøíští rok tøi ètvrtiny z nich. Zdroj: èt24
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Konalo se další “Barboradování”

Mikulášské rejdìní se vydaøilo

Mercedes-AMG C 63 S v Paøíži 2014

Dìti  z Dolu Karviná navštívily Malý 
svìt techniky v Dolních Vítkovicích

Spolek svaté Barbory už deset let pomáhá rodinám zemøelých horníkù...

"Zdaø bùh" - Odboráøský ètrnáctideník SHO. Redaktor Ing. Vojslav Klepáè. Vydává SHO, Junácká 3, Havíøov, mobil:              
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rava. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Redakce ZB se nemusí ztotožòovat s autorizovanými materiály.

Výkladní skøíò støední tøídy. Tak bychom mohli struènì popsat novinku Mer-
cedes-Benzu, potažmo divize AMG. Zejména její motor je totiž nevídaný kle-
not techniky.

Hvìzdou první velikosti je na stánku Mercedesu spor�ák AMG-GT, bylo by 
ale nespravedlivé opomíjet další novinku - Mercedes-AMG C 63 S. Nepo-
chybnì se totiž doèká mnohem vìtšího rozšíøení.

Co mají obì auta spoleèné, je motor. Nìkdy se øíká, že právì tato èást je 
srdcem vozu. Pokud ano, tak v tomto pøípadì je to více než na místì. Nad 
úrovní techniky zcela nového dvakrát pøeplòovaného osmiválce M178 od-
borník žasne a laik se diví. Je to klišé, leè trefné...

Který jiný vùz støední tøídy se mùže pochlubit mazáním se suchou klikovou 
skøíní? Tato technika je bìžná u závodních motorù, v civilu ji však vídáme 
zøídka. K èemu je to dobré? Pøednì lze použitým øešením uložit motor co 
nejníže, aniž by øidiè riskoval proražení spodního víka motoru na retardé-
rech. To je totiž nezvykle ploché, nebo� je vlastnì pouze tím víkem. Olejová 
nádrž je umístìna vedle motoru, vybavena vlastním elektrickým podávacím 
èerpadlem. Snad bude pracovat po celou dobu životnosti vozu spolehlivì. V 
opaèném pøípadì se z klenotu stane hromada hliníkového šrotu.

Druhou výhodou je fakt, že ani pøi extrémnì rychlém prùjezdu zatáèkou a 
tedy velkých odstøedivých silách nedochází k odlití oleje ke stranám vany. Ne-
hrozí tak nasátí vzduchu èerpadlem, jehož sací èást není v tu chvíli v oleji po-
noøena. Pøi pohledu na to všechno jsme si vzpomnìli na mechaniky znaèko-
vé sítì Mercedes-Benz. Klišé o nepropadnutí smítka v motorovém prostoru 
je v pøípadì tohoto vozu naprosto pravdivé…

Na rozdíl od již pøedstaveného Mercedes-Benzu E 63 AMG se nové nej-
rychlejší céèko spoléhá pouze na pohon zadní nápravy. Pøevodovka, v tomto 
pøípadì sedmistupòová dvouspojková AMG Speedshift DCT, je situována 
hned za motorem. Na transaxle kupé AMG-GT tady zapomeòte, je to poøád 
tøída C…

Na první pohled zaujme muskulární vzhled. Ten jasnì øíká, že tohle asi ne-
bude obyèejné céèko. Uvnitø vítají úžasnì tvarovaná sportovní sedadla s inte-
grálními opìrkami hlavy. Sedí se pøíjemnì nízko a nechybí ani elektrické ovlá-
dání. Tlaèítka na dveøích jsou pøevzata z bìžných modelù. Nechybí ani spí-
naè pro nastavování opìrky hlavy, jež je ale v tomto pøípadì pouze atrapou.

Støední panel palubní desky je obložen karbonem, nebo jenom imitací? To 
se bohužel nedá poznat. Voliè pøevodovky se nachází na sloupku øízení. Ale-
spoò v tomto pøípadì by se mi více líbil na obvyklém místì, jakkoliv by byl ta-
ké elektroimpulzní.

Ještì pohled do druhé øady. Sedáky nám pøipadají nìjaké krátké, ale to je 
pouze èistì soukromý dojem. Možná vyvolaný pøesednutím z tìch úžasných 
pøedních sedadel. Zdroj: auto.cz

Odborová organizace Dolu Karviná uspoøádala k pøíležitosti Mikuláše dne           

29. 11. 2014 návštìvu interaktivní expozice U6 v Dolních Vítkovicích (malý svìt Tech-

niky). Této akce se zúèastnilo na 60 dìtí v doprovodu svých rodièù. Všichni úèastníci 

této akce si mìli možnost na této zážitkové a dotykové expozici sami vyzkoušet vyrobit 

elektøinu šlapáním na kole, obrábìt kov a døevo, otestovat øízení automobilu, motocy-

klu èi letadla na trenažéru a mnoho dalších exponátù si osahat a zjistit, jak fungují. Po 

dvouhodinové prohlídce pak  dostaly dìti k Mikuláši malý dárek a spokojenost z této ak-

ce byla znatelná jak na tváøích malých ratolestí tak jejich doprovodu.

p Dìti si svùj pobyt v pavilonu urèitì užily...

p Maminka i dcera vypadaly na Mikulášském rejdìní spokojenì...

p Dìti se pøi mikulášské zábavì mohly zajímavì pøestrojit...

p Èlenové spolku svaté Barbory pøi svém hromadném snímku...

pVšichni úèastnici slavnosti  se se zaujetím vìnovali programu... 

Spolek svaté Barbory oslavil 10 

let existence

V Obecním domì Družba v Karvi-

né se 6. prosince konalo další z tra-

dièních "Barboradování". Èlenové 

výboru spolku pøipravili pro pøítomné 

zajímavý program, který svým proje-

vem odstartovala pøedsedkynì sva-

té Barbory Monika Nìmcová, která 

pøipomnìla 10 let existence spolku i 

jeho starost o sirotky po zemøelých 

havíøích. Na její slova navázaly její 

kolegynì Milena Malinská a Marta 

Szamaránská, které hovoøily o èin-

nosti spolku za uplynulé období. Zdù-

raznily pøitom, jak dùležité jsou navá-

zané vztahy mezi èleny i rodinami.

Dalším bodem programu pak bylo 

pøedání darù, které si pro èinnost 

spolku pøipravili hlavní sponzoøi. A 

tak hned v úvodu vystoupili zástupci 

vedení OKD vèele s výkonným øedi-

telem Dalem Ekmarkem, ekonomic-

ko-personálním øeditelem Janem Ju-

ráškem a Radkou Naòákovou. Obje-

vili se i další sponzoøi se sta tisícový-

mi dary.

V prùbìhu akce vystoupili i ti, kdo 

s finanèní pomocí svaté Barbory 

mohli vystudovat nebo jinak rozšíøit 

své schopnosti a zaèít tak svou ži-

votní kariéru.

Další èást programu pak patøila ta-

neèním ukázkám èlenù Taneèního 

studia Vítkovice a vystoupení Pøíle-

žitostného ochotnického souboru z 

Rychvaldu. Celá akce byla samo-

zøejmì doplnìna bohatým obèer-

stvením, kterým mohli pøítomní uha-

sit žízeò i pøípadný pocit hladu. Dìti 

také obdržely dárky.                    red

Støedisko volnoèasových 

aktivit JUVENTUS Karviná 

se v nedìli 7. prosince v 9 ho-

din stalo dìjištìm Mikuláš-

ského rejdìní, které bylo pøi-

praveno pro dìti a rodièe z 

Úpravny Darkov. Juventus 

se svými andìly a èerty pøi-

pravili pro malé caparty bo-

hatý program, který zahrno-

val spoustu her, písnièek a 

tanèení. Malé i vìtší dìti se 

tak postupnì vydaly na ces-

tu na Andìlskou horu, kde 

sídlil Mikuláš. V prùbìhu pro-

gramu se objevil také kou-

zelník, který pøedvedl plno 

zajímavých kouzel a sou-

èasnì do nich zapojil úèast-

níky akce. A když už všichni 

doputovali na konec cesty, 

objevil se Mikuláš, který mìl 

pro všechny dìti pøipraveny 

dárky. Nebylo to ovšem za-

darmo a tak každé dìcko mu-

selo pøedvést nìjaký výkon, 

a� už to byla básnièka, zpìv 

nebo tìlocvièný prvek. Bylo 

to nedìlní dopoledne plné 

pohody.                            red    

Èasopis Zdaø Bùh vyjde pøíští rok poprvé 15. ledna...
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