
V Havíøovì zasedala první letošní pravidelná Rada SHO...

O dùchody bude tøeba ještì bojovat - z dopisu starostùm...

Bude to pro všechny tìžký rok

OKD mìní strukturu, spojí
závody Darkov a Karviná

Jsme na spodní hranici-
není kam ustoupit ! ! !

Odboráøské noviny * Èíslo 1 * Roèník XXV * 15. ledna 2015

Bankéøi tunelují, soudci nesoudí, politici lžou,

 komunisté jsou zase ve funkcích ... a na nás

 budou svádìt, že mezi lidi roznášíme vzteklinu... 

Tìžební spoleènost OKD spojila od 1. ledna své závody Dar-
kov a Karviná, èímž vytvoøila Dùlní závod 1. U dalších dvou dùl-
ních závodù se zmìní názvy: ze Závodu Dùl ÈSM bude Dùlní 
závod 2 a ze Závodu Dùl Paskov na Frýdecko-Místecku Dùlní 
závod 3. Pokraèování restrukturalizace firmy má vést k dalším 
úsporám a zefektivnìní provozu.

Nové propouštìní se v nejbližší 
dobì ve firmì nechystá. Ke konci 
roku už ale spoleènost 300 zamìst-
nancù opustilo. Podnik má pøibližnì 
11 tisíc vlastních zamìstnancù, dal-
ších 3000 lidí zamìstnávají dodava-
telské firmy.

Slouèení provozù na Karvinsku 
po organizaèní stránce na povrchu 
považuje firma za logické, nebo� 
pod zemí už propojeny jsou. Spoleè-
nost od spojení oèekává zvýšení 
efektivity. Nový øeditel Dùlního závo-
du 1 Boleslaw Kowalczyk upozornil, 
že èernouhelné spoleènosti na ce-
lém svìtì nyní bojují o pøežití a roè-
nì se jich tisíce zavírají.

„Souèasné strategické rozhodnu-
tí nám pomùže napøíklad v situaci, 
kdy je na nìkterém z pracoviš� nedo-
statek pracovníkù, na jiném nejsou 
naopak ve své profesi aktuálnì po-
tøeba. Budeme je moci flexibilnì pøe-
souvat. Pozitivní efekty se projeví i v 
administrativì,“ uvedl Kowalczyk.

Produktivitu zvýší napøíklad mož-
nost pøesouvat kolektivy vybavování 

a likvidace mezi pùvodními dvìma 
závody. „Od druhé poloviny roku se 
poèítá i s flexibilními pøesuny raziè-
ských (zpøístupòují ražbou dùlních 
dìl nové bloky k dobývání) a rubáòo-
vých (tìží uhlí) kolektivù,“ uvedl 
mluvèí OKD Marek Síbrt.

Uvažovalo se také o tom, že se do 
sluèování zapojí i poslední dùlní pro-
voz v karvinské èásti revíru, nynìjší 
Dùl ÈSM. Vzhledem k možným bu-
doucím rozvojovým projektùm se 
ale nakonec pracovní skupina, která 
situaci analyzovala, rozhodla zacho-
vat jeho provoz samostatný.

„Musíme chápat firmu jako jeden 
celek, protože hospodáøské výsled-
ky jedné èásti bezprostøednì ovliv-
òují druhou. A to je jedním z dùvodù 
souèasných zmìn v organizaèní 
struktuøe. Pevnì vìøím, že se ukáže, 
že jde o krok správným smìrem, kte-
rý povede k dalšímu zvyšování pro-
duktivity, a tedy snižování nákladù v 
OKD,“ uvedl provozní øeditel OKD 
Pavel Hadrava.

                                  redakce ZB

V Havíøovì se 9. ledna sešla za úèasti vìtšiny èlenù Sdruže-
ní hornických odborù Rada SHO. Na programu jednání, který 
pøednesl pøedseda rady Jaromír Pytlík, byla obvyklá agenda 
spojená s èinností odborù.

Hned prvním bodem byl obsah do-

pisu, kterým pøedseda Pytlík žádá o 

podporu starosty a primátory obcí na-

šeho kraje pøi schválení novì pøipra-

veného dùchodového zákona, jenž 

zohledòuje nároky havíøù fárajících 

do dolu po roce 1992. Uvedený do-

pis bude neprodlenì rozeslán /jeho 

text uvádíme dále na stránkách na-

šeho èasopisu/. 

Z øešení poètu uvolnìných funkci-

onáøù vyplývá i potøeba zamyslit se 

nad vydáváním a formátem èasopi-

su Zdaø Bùh. Vzhledem k omeze-

ným finanèním prostøedkùm na 

mzdu redaktora vyplynula nutnost 

zmìn, které nepovedou ke zvýšení 

nákladù, jak potvrdila vìtšina èlenù 

Rady SHO. O uvedených zmìnách 

budeme ètenáøe vèas informovat. 

Dalším tématem jednání byla sou-

èasná Kolektivní smlouva OKD, a.s. 

a Kolektivní smlouva vyššího stup-

nì, které jsou podle odborù mini-

mem poskytovaným zamìstnan-

cùm. K tomuto názoru uvádíme v èa-

sopise stanovisko rady.

O problematice zavedení 10hodi-

nové pracovní doby se v poslední do-

bì vedla mnohá jednání, na kterých 

odbory zaujaly své nesouhlasné sta-

novisko. Z tìchto dùvodù také navíc 

dohodly na 15. ledna pracovní se-

tkání se zástupci Krajské hygienické 

stanice v Ostravì.

O vývoji ukazatelù v oblasti BOZP 

za období 1. až 11. mìsíce 2014 in-

formoval SIBP Vladimír Potomák.   

V tomto èase bylo zaregistrováno 

188 pracovních úrazù /z toho 8 smr-

telných/ s úrazovou èetností 7,86. 

Právì na smrtelných úrazech se po-

dílely také dùlní otøesy s vyšší ener-

gií. O komplikovaných pracovních 

podmínkách svìdèí rovnìž poèet vý-

jezdù HBZS ve výši 146, z toho 75 v 

dole.

V bloku informací z jednání pak za-

znìl zámìr èlenù vedení ÈMKOS na-

vštívit nìkteré z pracoviš� v dole, 

aby si mohli udìlat pøedstavu, v ja-

kém prostøedí havíøi vlastnì pracují. 

Objevil se rovnìž požadavek o sjed-

nání schùzky k vyjasnìní zámìru 

NWR ohlednì dovozu uhlí ze zahra-

nièí ve vztahu k produkci OKD, a.s. a 

k pøedpokládaném snižování stavù 

zamìstnancù OKD.

Pøíští jednání Rady SHO se usku-

teèní 13. února.

                                 redakce ZB

p Snímek èlenù Rady SHO pøi jejich  jednání na pracovišti v Havíøovì... 

Rada SHO se na svém jednání velmi intenzivnì zaobírala 
souèasnou situací v OKD a v souvislosti s úvahami zamìstna-
vatele o úpravì stávající Kolektivní smlouvy OKD  se všichni 
zástupci SHO jednoznaènì shodli na tom, že souèasná KS  je 
dohodnuté minimum pro zamìstnance OKD.

Kolektivní smlouva  OKD byla sjednána v listopadu 2013 a 
to na roky 2014 – 2018. Vyjednávání byla nesmírnì složitá a 
probíhala v dobì, kdy OKD bylo již ve velmi složité ekonomic-
ké situaci. Z naší strany došlo již k takovým ústupkùm za-
mìstnavateli, v jejichž dùsledku je znìní souèasné kolektivní 
smlouvy naprostým minimem, za které mohou horníci vyko-
návat svou nesmírnì tìžkou práci v nepøíznivých podmín-
kách.

Proto jsme se jednoznaènì shodli na tom, že nemùžeme již 
se žádnou zmìnou souèasné kolektivní smlouvy souhlasit.

Vážený pane primátore (starosto),

jistì sledujete dìní nejen v OKD, a.s. 

ale i v hornictví v celé Evropì. Ceny èer-

ného uhlí  bohužel stagnují, dovoz uhlí 

do Evropy se rok od roku zvyšuje a hor-

nictví se hroutí jak u nás, tak i v Polsku a 

dalších zemích. 

V letošním roce se opìt pøedpokládá 

snížení množství vytìženého uhlí v 

OKD,a.s.  To bude mít samozøejmì za ná-

sledek i snižování stavù zamìstnancù. 

Bohužel také již delší dobu firma  nepøijí-

má nové zamìstnance a proto je prùmìr-

ný vìk zamìstnancù OKD velmi vysoký – 

blíží se hranici 45 let. Celkový poèet sní-

žení stavù vlastních zamìstnancù byl za 

rok 2014 pøes 1200 osob. V roce 2015 bu-

de snížení stavù pravdìpodobnì ještì 

vyšší.

 Na horníky v  dole pùsobí  soubìžnì 

nìkolik rizikových faktorù  jako jsou hluk, 

vibrace, fyzická zátìž, pracovní polohy, 

tepelná zátìž, psychická zátìž a prach. 

Nìkteré z tìchto faktorù pùsobí na za-

mìstnance nepøetržitì, tedy nejen po do-

bu, kdy vykonávají práci, ale i pøi pøíprav-

ných pracích, v dobì èerpání pøestávek 

jak na jídlo a oddech, tak bezpeènost-

ních, v dobì dopravy na pracovištì apod. 

Z polských studií vyplynulo, že prùmìrné 

dožití horníkù je 58 let.  Krizová situace v 

hornictví, jak je popsána výše, zvyšuje 

celkovou nervozitu jak ze strany zamìst-

navatele vùèi zamìstnancùm, tak i mezi 

zamìstnanci vzájemnì, a to na všech 

úrovních. Jistì je Vám jasné, že to také 

nepøispívá k vyšší bezpeènosti práce a 

zlepšování pracovních podmínek. 

Ideálním øešením by bylo zabezpeèe-

ní jiných pracovních pøíležitostí. To je 

však naprosto nereálné. Propuštìný hor-

ník je v souèasné dobì nezamìstnatelný 

pokraèování na str.è.2
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Nezamìstnanost v našem kraji na konci roku vzrostla..

Polská vláda koneènì rozhodla

Je to v tomto období oèekávaný vývoj

Ivo Pìgøímek povede Severoèeské doly

Na svém zasedání 7. ledna polská vláda schválila program 
nápravy nejvìtší evropské firmy dobývající èerné uhlí Kompa-
nie Wêglowé.

V souvislosti s velmi komplikova-
nou situací v sektoru dobývání ka-
menného uhlí v Polsku zpùsobenou 
snížením cen uhlí na mezinárodních 
trzích, pøebytkem uhlí na trhu, ros-
toucími náklady na dobývání a pro-
vozováním nerentabilních aktiv se 
na konci roku dostala Kompania Wê-
glowa, a.s. /KW/ zamìstnávající na 
49 tisíc pracovníkù do situace blízké 
bankrotu vèetnì hrozby pøerušení 
tìžby. Dokládají to následující data:

- ztráta na každé prodané tunì uh-
lí po 11 mìsících 2014 èinila 42 zlo-
tých a v listopadu to bylo dokonce 66 
zlotých,

- celková ztráta firmy èinila na kon-
ci listopadu 4,2 mld zlotých /zhruba 
26,5 mld korun/.

Dokument pøijatý vládou pøedsta-
vuje návrh komplexního nápravné-
ho plánu pro spoleènost, který je jedi-
nou šancí na únik z rizika úpadku. 
Tím se rovnìž øeší dopady této situ-
ace na spoleèenské a ekonomické 
podmínky státu, vèetnì energetické 
bezpeènosti Polska:

- cílem plánovaných opatøení je 
zajištìní dlouhodobé ziskovosti a 
efektivnosti KW pøi zabezpeèení 
energetické bezpeènosti státu, udr-
žení odvìtví hornictví kamenného 
uhlí na Slezsku a finanèního zabez-
peèení pracovníkù dolù, kterých se 
restrukturalizace týká,

- se zøetelem na fakt, že všechny 

právní a ekonomické možnosti 
uzdravení spoleènosti již byly vyèer-
pány, bez provedení navržených 
opatøení by došlo k úpadku, který by 
zpùsobil mnoho negativních dopadù 
a spoleèenských rizik.

Klíèová opatøení Plánu nápravy 
spoèívají na oddìlení perspektiv-
ních aktiv /dolù/ schopných ekono-
micky existovat od útlumu trvale ne-
ziskových dolù neschopných provo-
zování dle tržních pravidel, které 
jsou zároveò ohromným finanèním 
zatížením KW:

- nejvíce perspektivní doly KW /9 
dolù/, kde je provozování ekonomic-
ky zdùvodnìné, se pøevedou do no-
vé spoleènosti - Nová KW, která za-
vede program zlepšení efektivnosti,

- doly, kde je dobývání trvale ne-
rentabilní, budou po pøevedení utlu-
meny pøi využití všech instrumentù 
spoleèenské pomoci,

- jeden dùl bude prodán spoleè-
nosti Wêglokoks, a.s.,

- majetek, který není spojen s hor-
nickou èinností, bude urèen k likvi-
daci nebo prodeji.

Uvedená opatøení zpùsobí, že bu-
de muset být pøevedeno 6 tisíc lidí a 
propuštìno 5 200 pracovníkù. Pol-
ské odbory se proti zpùsobu komu-
nikace ze státem ohradily /o plánu 
se dozvìdìly až z komunikaèních 
prostøedkù/ a pøipravují plán øíze-
ných protestù. Zdroj: wnp.pl

p Snímek sídla spoleènosti Kompania Wêglowa v Katowicích....

Severoèeské doly mají nového šéfa. Od prvního ledna byl generálním øedi-

telem a pøedsedou pøedstavenstva jmenován Ivo Pìgøímek. Ten až do konce 

minulého roku vedl Èeský báòský úøad. Ve funkci nahradil Ivana Lapina, kte-

rý tìžaøskou spoleènost vedl od konce roku 2011.

Pìgøímek (50) vystudoval obor hlubinné dobývání ložisek v Ostravì, ab-

solvoval studium managementu na VŠE Praha. V minulosti pùsobil jako zá-

chranáø v OKD, pozdìji také v øídících funkcích. Od roku 2008 byl pøedsedou 

Èeského báòského úøadu.

Lapin jednal za spoleè-

nost v uplynulých mìsících s 

ministerstvem prùmyslu o 

chystaném navýšení úhrad 

za vytìžený nerost. Tìžaøi 

se obávali, že až desetiná-

sobné zvýšení poplatkù navr-

hované ministrem financí An-

drejem Babišem bude mít ci-

telné dopady na jejich podni-

kání.

Mezi Babišem a minis-

trem prùmyslu Janem Mlád-

kem o míøe navýšení úhrad 

dlouho panovaly spory. Aktu-

ální návrh však poèítá zhru-

ba jen s dvojnásobným navý-

šením. Novelu vedle minis-

terstva prùmyslu vypracoval 

i báòský úøad, který vedl prá-

vì Pìgøímek. Zdroj. idnes.cz 
p Ing. Ivo Pìgøímek...
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Podíl nezamìstnaných ve vybraných okresech 
MSK k 31. prosinci 2014

Po ètyømìsíèním nepøetržitém úbytku poètu evidovaných 
uchazeèù o zamìstnání v Moravskoslezském kraji (MSK), do-
šlo k nárùstu jejich poètu koncem prosince 2014, a to na       
83 877. Zároveò se o 0,4 p. b. zvýšil i podíl nezamìstnaných 
osob. Poèet nahlášených volných pracovních míst poklesl o 
358 na celkových 5 399.

Tento prosincový mezimìsíèní ná-

rùst, který bývá z dùvodu skonèení 

pracovních pomìrù na dobu urèitou 

v tomto mìsíci obvyklý, byl od zaèát-

ku dopadu ekonomické krize v roce 

2008 doposud nejnižším. 

ÚP ÈR, Krajská poboèka v Ostra-

vì k 31.12.2014 evidovala 40 245 

žen a jejich podíl na celkovém poètu 

uchazeèù o zamìstnání byl 48,0 %. 

Osob se zdravotním postižením  

(OZP) bylo registrováno 8 759, tj. 

10,4 % z celkového poètu osob bez 

zamìstnání. Absolventù škol všech 

stupòù vzdìlání a mladistvých bylo v 

evidencích našeho kraje 3 909 a je-

jich absolutní poèet tøetí mìsíc v øa-

dì klesá. Absolventi a mladiství se 

podíleli 4,7 % na celkové nezamìst-

nanosti. 

Podíl nezamìstnaných osob v 

MSK (tj. poèet dosažitelných ucha-

zeèù o zamìstnání ve vìku 15 - 64 

let k obyvatelstvu stejného vìku) k 

31.12.2014 vzrostl o 0,4 p. b., a to na 

hodnotu 9,8 %. 

V databázích ÚP ÈR, Krajské po-

boèky v Ostravì bylo ke konci pro-

since 2014 evidováno celkem 5 399 

volných pracovních míst. Ve srovná-

ní s pøedchozím mìsícem jich bylo o 

358 ménì, ale meziroènì dokonce o 

3 119 více. Na jedno volné pracovní 

místo pøipadalo v prùmìru 15,5 ucha-

zeèe, z toho nejvíce v okrese Bruntál 

(34,4) a Karviná (30,3). Z celkového 

poètu nahlášených volných míst by-

lo pro osoby se zdravotním postiže-

ním vhodných pouze 517, pøièemž 

na jedno místo pøipadalo 16,9 OZP. 

Pro absolventy škol a mladistvé bylo 

registrováno 1 191 míst, tj. 3,3 ucha-

zeèù této kategorie na jedno volné 

místo. V prosinci 2014 mezi nejèas-

tìji novì nahlášenými volnými pra-

covními místy pøevládala místa pro 

pomocné manipulaèní pracovníky, 

dále pro pomocné pracovníky ve vý-

robì, uklízeèe a pomocníky v kance-

láøích, hotelích, prùmyslových a ji-

ných objektech a pro pracovníky os-

trahy a bezpeènostních agentur. 

ÚP ÈR, Krajská poboèka v Ostra-

vì v prùbìhu prosince podpoøila pro-

støednictvím nástrojù a opatøení ak-

tivní politiky zamìstnanosti (APZ) 

vznik celkem 739 pracovních míst 

pro nejobtížnìji umístitelné uchaze-

èe o zamìstnání. Nejvíce z nich bylo 

413 spoleèensky úèelných pracov-

ních míst (zejména v profesích všeo-

becní a odborní administrativní pra-

covníci, èíšníci a servírky a prodava-

èi v prodejnách; nejèastìjším obo-

rem èinnosti u SÚPM - SVÈ byla vý-

roba potravináøských výrobkù) a 102 

míst v rámci veøejnì prospìšných 

prací (pøedevším pro uklízeèe veøej-

ných prostranství). Za celý rok 2014 

bylo finanènì podpoøeno dohroma-

dy 8 584 pracovních pøíležitostí (me-

ziroènì +2 572, tj. +42,8 %). Z mate-

riálù poskytnutých ÚP ÈR, Krajská 

poboèka v Ostravì.       redakce ZB

a to i v pøípadì, že momentálnì nemá 

žádná zdravotní omezení. Naše zkuše-

nost z praxe je taková, že již jen fakt, že 

pracoval 10,15 let v dole, je pro potencio-

nálního zamìstnavatele dùvodem k od-

mítnutí, protože pøedpokládá, že takový 

èlovìk je prostì fyzicky  oslabený, i když 

na to momentálnì žádný „papír“ nemá. 

Navíc se v regionu nevyskytuje a ani v 

nejbližší dobì nebude vyskytovat za-

mìstnavatel, který by mìl tolik volných 

míst, kolik bude dle našeho odhadu v pøíš-

tím a dalších letech z OKD propuštìno, 

a� již z dùvodù zdravotních èi organizaè-

ních. To Vám, jako èelnímu pøedstaviteli 

mìsta, nemusíme vysvìtlovat a nepopí-

rají to ani zainteresované úøady, jako je 

Úøad práce èi MPSV. 

Jednou z možností øešení pro zamìst-

nance ve stávajícím pøeddùchodovém 

vìku, a to okamžitou, je umožnit  døívìjší 

odchody horníkù do dùchodu.  Èeská re-

publika má, bohužel, nejhorší systém dù-

chodù pro tyto exponované profese v 

rámci celé Evropy! Dokonce ani u tìch 

horníkù, kteøí nastoupili  po roce 1992 ne-

ní žádné zohlednìní, tedy odchod ve stej-

ném vìku jako všichni ostatní dle roèníku 

narození. Pro nìkteré by to mohlo zna-

menat i v 70 letech! Napø. v Polsku i Ma-

ïarsku odcházejí do dùchodu horníci po 

odpracování 25 let v dole!

Na základì dohody mezi Odborovým 

svazem pracovníkù hornictví, geologie a 

naftového prùmyslu (OS PHGN) a pøed-

sedy vlády z listopadu 2013 vypracovalo 

Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR 

ve spolupráci s OS PHGN  návrh legisla-

tivního øešení snížení dùchodového vì-

ku hlubinných horníkù o 5 let oproti ostat-

ní populaci. Druhá verze tohoto øešení, k 

níž probìhlo v listopadu loòského roku 

meziresortní pøipomínkové øízení, spoèí-

vá ve dvou legislativních zmìnách. První 

je novelizace naøízení vlády è. 363/2009 

Sb., o stanovení dùchodového vìku a 

pøepoètu starobních dùchodù nìkterých 

horníkù, kteøí zaèali vykonávat své za-

mìstnání pøed rokem 1993. Jedná se o 

naøízení vlády, jehož vìcný obsah byl do-

jednán s pravicovým ministrem práce a 

sociálních vìcí Petrem Neèasem. Návrh 

novely spoèívá v tom, že by se zrušilo 

omezení rokem 2008, do nìhož   musely 

být podmínky stanovené naøízením vlá-

dy (odpracování pøedepsaného poètu 

smìn) splnìny. Druhá navrhovaná le-

gislativní zmìna je novela zákona          

è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištì-

ní, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Obsa-

hem této novely je vìcnì shodné øešení 

jako ve výše uvedeném naøízení vlády, 

pouze s posunutím èasové hranice poža-

davku na nástup do zamìstnání v hlubin-

ném hornictví z roku 1992 na rok 2015.  

Návrhy prošly mezirezortním øízením 

a nevypoøádány zùstaly zásadní pøipo-

mínky ministerstva financí, a to pøesto, 

že vìcné øešení problému pøedem pro-

jednal na osobní úrovni pøedseda OS 

PHGN s ministrem Andrejem Babišem.  

Na tomto jednání ministr Babiš s navrže-

ným øešením vyjádøil souhlas, ale ná-

slednì pak nebyl, i pøes naši opakovanou 

urgenci, schopen èi ochoten svùj slib do-

držet a v legislativním procesu zabezpe-

èit tomu odpovídající stanovisko svého 

ministerstva.

Zarážející jsou i stanoviska nìkterých 

politikù o diskriminaci vùèi ostatním za-

mìstnancùm apod. Pøestože máme jed-

ny z nejhorších geologických podmínek 

pøi tìžbì uhlí ve svìtì,  tak se do dnešní-

ho dne stát k tomuto nedokázal postavit 

èelem a stále tento problém odmítá øešit. 

I pøesto, že do rozpoètu státu i místních 

obcí plynou nemalé peníze z tìžby a tak-

též všichni zamìstnanci odvádìjí státu 

øádnì danì.  Pokud jde dùchodové náro-

ky zamìstnancù pracujících v jiných mi-

moøádnì obtížných podmínkách, tak i 

pro nì požadujeme systémové øešení. 

Nicménì tato problematika je zatím ve 

stavu hledání základních principù úpra-

vy, zatímco pro øešení hlubinných horní-

kù je právní pøedpis již vyhotoven, a 

vzhledem k tomu, že jde o èasovì ome-

zenou úpravu, nevidíme dùvod, proè by z 

legislativního hlediska nemohl být tento 

pøedpis pøijat. 

Z výše uvedených dùvodù Vás jmé-

nem všech pracujících horníkù prosíme 

nejen o podporu, ale zejména o spoleèný 

tlak na všechny politické strany, vládu, 

Parlament a v neposlední øadì na Senát. 

V zastupitelstvech mìst /snìmovnì/ Se-

nátu pracujete se stranami, které jsou ve 

vládní  koalici, ale nejen ty. Prosíme tedy 

všechny zastupitele, aby rovnìž vyvinuli 

tlak ve svých politických stranách na pod-

poru spravedlivých dùchodù horníkù. 

Rovnìž se domníváme, že bychom 

mohli spoleènì øešit tíživou situaci v neza-

mìstnanosti. Jako okamžitou pomoc vidí-

me možnosti odchodù do pøedèasných 

dùchodù, ale tak, aby nebyly jejich dù-

chody kráceny (obdobné øešení, by� z ji-

ných kvalifikovaných dùvodù již kdysi by-

lo), popø. kompenzovány  pøíplatkem do 

plné výše. Na trhu práce by se uvolnila 

pracovní místa a stát by v koneèném dù-

sledku ušetøil, protože dle oficiálních sta-

tistik MPSV  je nezamìstnaný pro stát  

dvakrát dražší než dùchodce.

Vìøíme, že máme v tìchto oblastech 

stejné zájmy a pomùžete nám aktivnì øe-

šit problematiku „hornických dùchodù“. 

Pevnì vìøíme, že sociální smír v na-

šem regionu je i Vaší prioritou a že svým 

obèanùm  pomùžete pøi øešení proble-

matiky „hornických dùchodù“.

                           Ing. Jaromír Pytlík,

                           pøedseda SHO

O dùchody bude tøeba ještì bojovat - z dopisu starostùm...

pokraèování ze str.è.1



p Snímek z MKS Skleník - kuleèníkový turnaj se vydaøil...

Od ledna se valorizuje 3 a pùl miliónù dùchodù...

Dùchodci si v tomto roce polepší

Poplatky v lékárnì a u lékaøe konèí

Všechno bylo jinak

Pøedsilvestrovský “kolotoè”

Prosincová beseda havíøovské poboèky KPHMO /Klub pøátel Hornického 
muzea/ 8. prosince v Kulturním domì P. Bezruèe byla improvizací z dùvodu 
omluvy pøednášejícího Ing.V.Kabourka, který nemohl provést avizovanou be-
sedu o návštìvì Galapág. Pøedseda poboèky se omluvil návštìvníkùm za 
zmìnu a téma besedy bylo nahrazeno hodnocením èinnosti klubu za minulý 
rok. Na úvod  seznámil pøítomné s našimi  akcemi, které pøedcházely bese-
dì. Byla to hlavnì klubová Barborka 2. prosince na Landekparku, která kro-
mì oslavy hodnotila i èinnost celého klubu v letošním roce a následnì akce 
Barborka - tryzna za horníky z Dolu Karviná ve Stonavì 7. prosince. Dalším 
zajímavým bodem byla informace našeho èlena p. Vavøíka, vedoucího 
kroužku Ambrožíci /mladí vèelaøi/. Tato skupina školákù z Bludovic dostala 
od ministra zemìdìlství v listopadu putovní pohár za nejlepší kroužek repub-
liky. Osobnì ji pøevzali v Praze a následnì byli ocenìni i v rámci našeho mìs-
ta novým  primátorem.  Pohár tvoøí 10kilový broušený mramorový sokl se 
sklenìnou hlavicí s výbrusem vèely.  Dalším ocenìným v rámci mìsta byl   
J.Èihaø, zakládající èlen poboèky, za udržování hornické historie a tradic na-
šeho regionu. Následovala krátká statistika: poboèka má 101 èlenù s vìko-
vým prùmìrem 73,5 rokù. Základní náplní jsou klubové besedy pro èleny a 
veøejnost v KD P.Bezruèe a ve spolupráci s Mìstskou knihovnou poøádání fil-
mových odpoledních pøedstavení ve Stálé expozici v Renetì.  Dùležitá je i 
spolupráce na vydávání publikací o hornické historii a pravidelného ètvrtlet-
ního Zpravodaje klubu. Pøedseda podìkoval sponzorùm, bez nichž by naše 
èinnost byla znaènì omezena. Jsou to Magistrát mìsta, MKS, Mìst.knihov-
na, Nadace Landek a HTS Havíøov. Po blahopøání prosincovým jubilantùm si 
vzal slovo M.Šlachta, který  pøedstavil úèastníkùm klubovou kroniku. Vytvoøi-
li ji v krátké dobì tøi èlenové výboru poboèky. Kronika dokumentuje dosavad-
ních 8 let naší èinnosti. Je obsahovì i výtvarnì vkusnì øešena. Tvoøí ji tøi díly 
a bude uložena ve Stálé expozici k nahlédnutí pøípadným zájemcùm. V sou-
èasné dobì je  zveøejnìna na webbových stránkách klubu. V závìru pøedse-
da pozval pøítomné na zajímavé akce, 14. výstavu Betlémù poøádanou 
p.Halfarovou ve výstavní síni Radost, jejíž souèástí jsou i hornické betlémy s 
pøipomínkou Setkání hornických spolkù v Havíøovì v pøíštím roce. Dále na fil-
mové odpoledne do Stálé expozice 15.prosince s tématem Historie jihlav-
ských hornických oslav. Výbor poboèky klubu dìkuje všem èlenùm a pøízniv-
cùm za aktivní pøístup k naší èinnosti a všem pøejeme klidné vánoèní svátky a 
v roce 2015 hodnì rozumných lidí kolem nás.                                          -jn-

V klubovnì jednoho z mìstských klubù seniorù v Karviné-Ráji na ulici V 
Aleji se takøíkajíc každý den, kromì víkendových dnù, scházejí mnozí z jejich 
èlenù /i bývalých havíøù/ u dvou kuleèníkových stolù, aby sehráli jarní i pod-
zimní kolo klubové soutìže v kuleèníku ve tøi i ètyøi koule. Každý, kdo tuto klu-
bovnu navštíví, se na jedné z tamních nástìnek dozví, jak se komu prùbìžnì 
daøí.  Kuleènikáøi se však bìhem roku sejdou na vzájemném meziklubovém 
turnaji s kolegy ze sousedního MKS  z domeèku ve mìstské èásti Hranice, 
ale také se svými vrstevníky, tøineckými seniory.

 Loòský rok uzavøeli senioøi-kuleèníkáøi „od Skleníka“, jak se jim taky míst-
nì øíká, stylovì. V úterý 30. prosince spolu sehráli pøedsilvestrovský turnaj 
zpùsobem „kolotoè“. Z osmnácti úèastníkù, a snažili se vskutku všichni, ví-
tìzství patøilo seniorovi Jiøímu Kulovi pøed Ottou Golasowskim a Vilémovi Os-
zeldovi. Každý z vítìzù si odnesl láhev šampusu. O  silvestrovské pùlnoci se 
jim toto ocenìní hodilo a jeho otevøením o pùlnoci bouchli špuntem, aby tak 
oslavili pøíchod Nového roku. Každý z nás, co jsme byli v tento pøedposlední 
den loòského roku u toho, jsme si pochutnali na dobrých obložených chlebíè-
kách èi jednohubkách, a zapít a oslavit tak loòský rok a pøíchod roku nového, 
jak už to mezi pøáteli bývá, bylo také èím.                       Text a foto: J. Bøoza

p Snímek jednoho z hornických betlémù na výstavì v Havíøovì...

Poèínaje první lednovou splátkou si polepší všichni lidé po-
bírající dùchody vyplácené z èeského dùchodového systému. 
Podmínkou je, aby jim byly pøiznány pøed 1. lednem 2015.       
V prùmìru starobní dùchody vzrostou o 200 korun.

Zvýšení dùchodù provede Èeská 
správa sociálního zabezpeèení 
(ÈSSZ) automaticky, není potøeba o 
nì žádat a týkat se to bude bezmála 
3,5 miliónu dùchodù. Lidé pobírající 
dùchod se o tom dozvìdìli z ozná-
mení ÈSSZ.

Ti, kterým dùchod vyplácí v hoto-
vosti Èeská pošta, pøedá oznámení 
poštovní doruèovatel spolu s výplat-
ním dokladem pøi výplatì dùchodu 
za leden 2015. Klientùm s bezhoto-
vostní výplatou dùchodu zašle 
ÈSSZ oznámení bìžnou listovní zá-
silkou na adresu evidovanou ÈSSZ 
a valorizovaný dùchod jim bude pøi-
psán na úèet v lednu 2015.

Základní výmìra stoupla o 60 
korun

Zvyšují se všechny dùchody vy-
plácené z èeského dùchodového 
systému, které byly pøiznány pøed   
1. lednem 2015. Jedná se tedy o sta-
robní dùchody, vèetnì pøedèasných 
starobních dùchodù, o dùchody inva-
lidní (pro invaliditu prvního, druhého 
i tøetího stupnì), vdovské, vdovecké 
a sirotèí dùchody.

Základní výmìra dùchodu, která 
je stejná pro všechny druhy dùcho-
dù, se zvýšila z 2340 korun na 2400 
korun, tedy o 60 korun.

Procentní výmìra dùchodu, která 
je individuální v závislosti na získa-
ných dobách dùchodového pojištìní 
a dosahovaných pøíjmech, vzroste o 
1,6 procenta. Témìø polovinì senio-
rù (45 procentùm) se podle odhadù 
ministerstva práce a sociálních vìcí 
zvýší dùchod o 151 až 200 korun, tøe-
tinì seniorù (31 procent) by se mìl 
dùchod zvýšit o 201 až 250 korun. 
Náklady na zvýšení dùchodù v roce 
2015 budou èinit zhruba sedm mili-
ard korun.

Opìt se zapoète plný rùst cen
Dùchody od letošního ledna 

vzrostou podle rozhodnutí vlády o 
1,8 procenta. V prùmìru by se tak 
mìly zvýšit zhruba o 200 korun mì-
síènì. V dalších letech se pak dù-

chody budou opìt automaticky zvy-
šovat o 100 procent rùstu cen a tøeti-
nu rùstu reálné mzdy. Od loòska se 
penze valorizovaly jen o tøetinu rùstu 
reálných platù a tøetinu inflace.

Zvýšení dùchodu si mùžeme uká-
zat na pøíkladu prùmìrného starob-
ního dùchodu ve výši 11 066 korun 
(výše ke konci záøí 2014). Základní 
výmìra v roce 2014 byla 2340 korun 
a procentní výmìra 8726 korun.

Od lednové splátky dùchodu v ro-
ce 2015 se základní výmìra zvýšila 
o 60 korun na 2400 korun, procentní 
výmìra se zvýšila o 1,6 procenta, te-
dy o 140 korun (èástka zvýšení se 
vždy zaokrouhluje na celé koruny 
smìrem nahoru). Celková výše dù-
chodu je od ledna 11 266 korun, proti 
roku 2014 vzrostl o 200 korun.

Zvýšení dùchodù se týká také tzv. 
dílèích dùchodù, které byly pøiznány 
podle koordinaèních naøízení Evrop-
ské unie nebo podle mezinárodních 
smluv o sociálním zabezpeèení.

I v tomto pøípadì je procentní vý-
mìra vyšší o 1,6 procenta své hod-
noty. Základní výmìra dílèího dù-
chodu se však zvýšila o pomìrnou 

èást z 60 korun, která odpovídá po-
mìru èeské doby vùèi celkovì získa-
né dobì pojištìní.

Od lednové splátky 2015 se zvy-
šují také vyplácené pøíplatky k dù-
chodu pøiznané podle naøízení vlády 
è. 622/2004 Sb., o poskytování pøí-
platku k dùchodu ke zmírnìní nìkte-
rých køivd zpùsobených komunistic-
kým režimem a dále podle zákona  
è. 357/2005 Sb., o ocenìní úèastní-
kù národního boje za vznik a osvo-
bození Èeskoslovenska a nìkterých 
pozùstalých po nich.

Tyto pøíplatky se zvýšily o 1,6 pro-
centa celkové výše pøíplatku. Zvýše-
ní se však netýká zvláštního pøí-
spìvku k dùchodu podle zákona     
è. 357/2005 Sb.

Vrací se i daòová úleva pro pra-
cující

Pracující dùchodci si mohou stej-
nì jako ostatní opìt èinit nárok na sle-
vu 24 840 korun roènì. Tu jim – 
podle loòského èervencového roz-
hodnutí Ústavního soudu protiústav-
nì – vzala bývalá vláda Petra Neèa-
se.

Další novinkou týkající se dù-
chodcù je, že pokud senior dosáhne 
dalšího zdanitelného pøíjmu mimo 
dùchod vyššího než 840 tisíc Kè za 
rok, zdanit bude muset i celý svùj sta-
robní dùchod. Zdroj: Právo

p Ilustraèní snímek ze života seniorù...

Poprvé po sedmi letech nebudou muset lidé od prvního led-
na platit 30 korun za návštìvu lékaøe a za recept v lékárnì. Mi-
nistr zdravotnictví Svatopluk Nìmeèek (ÈSSD) splnil úkol, kte-
rý dostal od premiéra Bohuslava Sobotky (ÈSSD), a zrušil vìt-
šinu zdravotnických poplatkù, a to i pøes nesouhlas ministra 
financí Andreje Babiše (ANO). Od ledna zùstává jen povinnost 
platit 90 korun na pohotovosti.

Poplatky, které pacienti zaèali pla-

tit 1. ledna 2008, zavedla koalice  

ODS, KDU-ÈSL a Strany zelených, 

Poslanecká snìmovna pøíslušný zá-

kon schválila 21. srpna 2007. U léka-

øe a za položku na receptu se platilo 

30 korun, za den v nemocnici 60 ko-

run a za pohotovost 90 korun. 

Ochranný limit na výdaje èinil 5000 

korun.

Rozsah poplatkù se postupnì zu-

žoval. Ještì v srpnu roku 2008 byli 

osvobozeni novorozenci, dárci orgá-

nù a lidé, jimž léèbu naøídil soud. Od 

dubna následujícího roku pøestali u 

lékaøe platit nezletilí. Ochranný limit 

se dìtem a seniorùm nad 65 let sní-

žil na polovinu, u dùchodcù zahrnul i 

doplatky na léèiva.

Od prosince 2011 se však zvýšil 

poplatek za pobyt v nemocnici ze 60 

na stokorunu za den. Od zaèátku 

roku 2012 pacienti získali možnost 

legálnì si pøiplatit za lepší péèi. Prv-

ní seznam nadstandardù, vydaný mi-

nisterstvem zdravotnictví, obsaho-

val 18 položek.

Mimo jiné jde o nìkterá nepovin-

ná oèkování, lehèí sádry èi lepší nit-

rooèní èoèky. Pacienti ze svého hra-

dí rozdíl v cenì mezi standardní pé-

èí, kterou hradí pojiš�ovna, a dražší 

variantou.

Od roku 2012 byla také zrušena 

platba za položku na receptu. Tøice-

tikorunový poplatek se zaèal místo 

toho vybírat za recept jako celek.

Ústavní soud v èervenci 2013 na 

návrh ÈSSD zrušil nadstandardy ve 

zdravotnictví, zvýšení poplatkù za 

pobyt v nemocnici ze 60 na 100 ko-

run za den i pokuty za nevybírání re-

gulaèních poplatkù. Nadstandardy 

byly zrušeny s okamžitou platností, 

zbylé dvì èásti s odloženou platnos-

tí.

Od ledna 2014 skonèila povinnost 

platit stokorunový poplatek za den v 

nemocnici, psychiatrické léèebnì, 

lázních èi léèebnì dlouhodobì ne-

mocných. Zùstaly tøicetikorunové po-

platky u lékaøe a v lékárnì a 90 korun 

na pohotovosti.

Návrh zrušit poplatky v ambulan-

cích a lékárnách od ledna 2015 So-

botkùv kabinet schválil letos v èer-

venci. Náhradu za zrušené poplatky 

dal Nìmeèek do úhradové vyhlášky 

na pøíští rok. Ambulance ji dostanou 

v plné výši 30 korun, nemocnice, 

LDN èi láznì 100 korun, lékárny mís-

to 30 jen 12 korun. Lékárny chtìly pl-

nou náhradu, ministr to odmítl s tím, 

že vìtšina lékáren poplatek nevybí-

rala.                                 (redakce)
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Zmìnila se právní úprava pøesèasù

Mazda MX 5 v Paøíži 2014 Bude se v Øecku tìžit zlato,
i když lidé mnoho protestují?

M i n e r a l o g i c k é  s b í r k y  
Hornického muzea v Pøíbrami

Aktuální témata pro tuto dobu...

Došlo od 1. ledna 2014 k nìjakým zmìnám týkajícím se 
pøesèasové práce? Mám za to, že nadále platí pravidlo, podle 
kterého smí zamìstnavatel zamìstnanci naøídit práci pøesèas 
na dny pracovního klidu (sobota, nedìle) jen za podmínek uve-
dených v § 91 odst. 2 až 4 zákoníku práce. Momentální mimo-
øádná zakázka podle mého názoru do uvedených podmínek 
nespadá. Náš zamìstnavatel namlouvá zamìstnancùm, že vy-
šel nový obèanský zákoník, podle kterého lze toto naøídit. Má 
obèanský zákoník nìco spoleèného se zákoníkem práce a 
úpravou práce pøesèas?

Pøijetí nového obèanského záko-

níku ovlivnilo podobu úpravy pra-

covnìprávních vztahù velmi zásad-

nì. Pracovnìprávní vztahy se sice 

pøednostnì øídí zákoníkem práce, 

ale všude tam, kde zákoník práce ne-

lze použít, se podpùrnì øídí obèan-

ským zákoníkem. Obèanský záko-

ník tedy musí být považován za pøi-

rozenou souèást úpravy vztahu vzni-

kajících mezi zamìstnavateli a za-

mìstnanci. V souvislosti s pøijetím 

nového obèanského zákoníku byl zá-

koník práce zmìnìn doprovodnou 

novelou. Tato novela se ale nijak ne-

dotkla úpravy nepøetržitého odpo-

èinku v týdnu, dnù pracovního klidu 

a naøizování práce pøesèas. Stále te-

dy platí, že dny, na které pøipadá ne-

pøetržitý odpoèinek v týdnu a svátky, 

jsou považovány za dny pracovního 

klidu. Na dny nepøetržitého odpoèin-

ku v týdnu mùže zamìstnavatel naøí-

dit jen práce uvedené v § 91 odst. 3 

(napøíklad nakládací a vykládací prá-

ce, práce v dopravì nebo práce nut-

né se zøetelem na uspokojování ži-

votních, zdravotních, vzdìlávacích, 

kulturních, tìlovýchovných a spor-

tovních potøeb obyvatelstva) a ve 

svátek kromì tìchto pøípadù ještì 

práce v nepøetržitém provozu a prá-

ce potøebné pøi støežení objektù za-

mìstnavatele.

Nový obèanský zákoník rozšíøil 

uplatnìní autonomie vùle projevující 

se v široce pojaté možnosti odchýlit 

se od zákona. Text výše uvedených 

ustanovení je ovšem formulován slo-

vy „zamìstnavatel mùže naøídit jen“. 

Z toho vyplývá, že zákon zakazuje 

naøízení prací jiných. Podle § 1 odst. 

2 nového obèanského zákoníku se 

od zákona nelze odchýlit v pøípadì, 

kdy je to zákonem zakázáno. Navíc 

platí, že se od zákona nelze odchýlit 

zpùsobem, který by narušoval veøej-

ný poøádek. Podle § 1a odst. 2 záko-

níku práce musí být za souèást ve-

øejného poøádku v pracovnìpráv-

ních vztazích považována i zásada 

zvláštní zákonné ochrany postavení 

zamìstnance. Nelze tedy rozhodnì 

pøipustit možnost, že by se zamìst-

navatel od popsané úpravy možnos-

ti naøídit zamìstnanci práci ve dnech 

pracovního klidu odchýlil s pouka-

zem na autonomii vùle garantova-

nou novým obèanským zákoníkem a 

naøídil práci i v jiných pøípadech. Ta-

kovou odchylkou by totiž došlo jak k 

porušení zákazové normy, tak ještì 

k narušení veøejného poøádku, což 

není pøípustné.                          (str)

Obyvatelé poloostrova Chalkidiki boju-
jí proti tìžbì zlata v turisticky oblíbeném 
regionu. Už dlouho, jenže 27procentní 
nezamìstnanost dìlá své.

Už Alexandr Veliký hojnì využíval støí-
brné doly v krajinì, jež svým tvarem pøi-
pomíná napøaženou ruku s tøemi prsty. A 
to je bezmála pùltøetího tisíce let zpátky. 
Poloostrov Chalkidiki však dodnes patøí k 
nejbohatším nalezištím vzácných kovù 
na starém kontinentu.

Své o tom ví kanadská firma Eldorado 
Gold, jedna z nejvìtších tìžaøských spo-
leèností na svìtì. Už pøed dvìma lety Ka-
naïané získali práva na Skouries, jeden 
z dolù v hornaté oblasti severovýchodnì 
od Solunì, a pomalu zahájili tìžbu. Prá-
ce rozšiøují, jak ukázali v nedávné zprávì 
citované agenturou Bloomberg, a chtìjí 
ještì mnohem víc.

Tìžba v místních zlatých a støíbrných 
dolech pøitom ustala pøed více než deká-
dou. Øekové doly uzavøeli v roce 2003 na 
základì soudního rozhodnutí kvùli mož-
nému ohrožení životního prostøedí. Pøí-
jemné Chalkidiki èím dál víc lákalo turisty, 
jak ty øecké, tak cizince vèetnì tìch z Èes-
ka.

Navíc to bylo zaèátkem tøetího tisícile-
tí, rok pøed slavnou olympiádou v Até-
nách, kdy pojem „krize“ – by� pochází z 
øeètiny – v Øecku rozhodnì nerezonoval.

Zvrat nastal o ètyøi roky pozdìji. Øec-
ko upadlo do mohutné krize a pøed stát-
ním bankrotem zemi pozdìji zachránily 
až mohutné finanèní injekce takzvané 
trojky (Evropské komise, Mezinárodního 
mìnového fondu a Evropské centrální 
banky).

Pùjèky však byly vykoupeny tvrdými 
škrty, úspornými opatøeními a s tím sou-
visející vysokou nezamìstnaností. Od za-
èátku roku øecká vláda hlásí mírné zlep-
šení situace, by� minulý týden se premiér 
Antonis Samaras nedohodl s inspektory 
trojky na koneèné revizi finanèní pomoci. 
Zkrátka žádná sláva a tíživý zùstává i pro-
blém vysoké nezamìstnanosti. Ètvrtina 
Øekù je bez práce a na Chalkidiki jich je 
ještì víc: 27 procent. Není proto divu, že 
nìkterým by nevadilo vrátit se do dolù, 
by� ještì loni kvùli obnovení tìžby tisíce 
místních vyšlo na protest do ulic.

Ostatnì Kanaïané zamìstnávají už 
skoro dva tisíce Øekù a plán mají mno-
hem ambicióznìjší. Spoleènost slibuje 
do zchudlého øeckého severu investovat 
miliardu dolarù a vytvoøit až pìt tisíc pra-
covních míst. Nyní tìží na více než 195 
kilometrech ètvereèních poloostrova, je-
hož rozloha je zhruba ètrnáctkrát vìtší. A 
Kanaïané plánují tìžbu zlata, støíbra, ale 
i zinku a mìdi výraznì rozšíøit. „Až do-
sáhneme plné produkce v našich oblas-
tech na Chalkidiki a v Thrákii, Øecko se 
stane jedním z pøedním dodavatelù zlata 
v Evropì,“ uvedl viceprezident spoleè-

nosti a zástupce pro Øecko Eduardo Mou-
ra.

Plány spoleènosti však straší místní 
rybáøe, farmáøe a ty, kteøí pracují v ces-
tovním ruchu. Bojí se, že tìžba znièí kra-
jinu. A pøírodovìdci jim dávají za pravdu. 
Podle výzkumníkù z Aristotelovy univer-
zity v Soluni rozšíøení tìžby „radikálnì 
zmìní charakter regionu, s jedineènou 
faunou a flórou, archeologickými naleziš-
ti a velkým potenciálem pro rozvoj v ze-
mìdìlských a turistických sektorech“.

Tìžba mùže zamoøit místní pitnou vo-
du a zdevastovat krajinu, tøeba mohut-
ným kácením. Mnozí místní jsou proto 
proti a hodlají protestovat. Vadí jim pøí-
stup øecké vlády, která s tìžbou, jež pøi-
nese Øecku peníze, souhlasí. Nevìøí, že 
stát ohlídá, aby nedošlo k ekologické ka-
tastrofì. Zdroj: LN, 2.12.2014

Paøížský stánek Mazdy se nesl ve znamení nové generace roadsteru MX-
5 /snímky nahoøe/.  Mazdu MX-5 miluje znaèná èást pravovìrných petrolhe-
adù již pìtadvacet let. Vùz se v Paøíži pøedstavil ve své nejnovìjší generaci, a 
pøestože jsme o nìm dosud nemìli pøíliš potvrzených informací, ani svìtová 
výstava tento fakt nevyvrátila.

Naživo automobil vypadá velmi robustnì a pocitovì pøerùstá minulou ge-
neraci, ve skuteènosti je však o 105 milimetrù kratší (na délku mìøí 3915 
mm), o deset milimetrù širší a o stejnou míru se zkrátila výška (1730 a 1235 
mm). Vùz dokonale podléhá aktuálnímu designovému smìru znaèky, vypa-
dá svìže a v reálu neskuteènì dravì. Navíc mì velmi potìšilo, že automobil-
ka navrhovala vystavený kousek hlavou a vedle krásného èerného laku mu 
dodalo rozumná sedmnáctipalcová kola. Je jasné, že tohle auto bude nesku-
teèný koèkolap!

Ani pøedchozí Mazda MX-5 po stránce vnitøní prostornosti nikterak nevy-
ènívala, nakonec se ale do ní vešel každý, kdo ji skuteènì chtìl øídit. V sou-
vislosti s rozvorem náprav zkráceným o 15 milimetrù (nyní má 2.315 mm) si 
vùz nepolepšil, se svou výškou 190 centimetrù jsem však do nìj „zaplul" po-
mìrnì rychle. Kokpit vás obklopí, celková atmosféra neuvìøitelnì vtahuje do 
dìje, a na škodu není ani rozvržení pøístrojové desky s volnì stojícím disple-
jem a pøehledným pøístrojovým štítem.

Jak mùžete sami slyšet v pøiloženém videu, které jsme vytvoøili za laskavé 
spolupráce Markéty Kuklové, tiskové mluvèí Mazdy pro Èeskou republiku, 
bude vùz dostupný se ètyøválcovými atmosférickými motory Skyactiv-G o ob-
jemech 1,5 a 2,0 litru, pøièemž oba spolupracují s novou manuální šestistup-
òovou pøevodovkou.

Podrobné technické specifikace prozatím nemáme, u slabšího motoru se 
však spekuluje o výkonu okolo 140 koní a hmotnosti pod jednu tunu. Vùz te-
dy pùjde ve šlépìjích svých pøedkù, kteøí ctili ovladatelnost, dokonalý požitek 
z jízdy a pøedevším pohon zadních kol. Na èeském trhu se jej s nejvìtší prav-
dìpodobností doèkáme v létì letošního roku. Zdroj: auto.cz

Historie mineralogických sbírek 
Hornického muzea v Pøíbrami sahá 
do 1. poloviny 19. století. Rozmanité 
tvary a barvy bøezohorských mine-
rálù zaujímaly již od pradávna horní-
ky zdejších dolù, nicménì naplno se 
sbìratelství minerálù v Pøíbrami uja-
lo právì až v 19. století. Sbìr neros-
tù v Pøíbrami podporovali zvláštì vy-
soce postavení bánš�í úøedníci, jako 
byl Lill, Grimm, Helmhacker a další, 
kteøí motivovali drobnými výdìlky 
horníky, aby jim nosili minerály do je-
jich osobních sbírek.

Dnes již nevíme jak vznikla mine-
ralogická sbírka pøi Karloboromej-
ském tìžaøstvu bøezohorském - poz-
dìji Státních dolù na støíbro a olovo 
v Pøíbrami. Zøejmì tak bylo na po-
pud nìkterého ze zmínìných báò-
ských úøedníkù. Jisté je, že od po-
èátku druhé poloviny 20. století do-
cházelo k systematickému shro-
mažïování minerálù Bøezových Hor 
a Bohutína do rozsáhlé kolekce, kte-
rá pozdìji pøešla pod správu dnešní-
ho Hornického muzea Pøíbram.

Z nejstarších vzorkù, které se dají 
spolehlivì datovat, patøí zejména 
ukázka cronstedtitu z roku 1817. Z 
tìchto ranných sbìrù nejspíše po-
cházejí také vzorky valentinitu z do-
lu Vojtìch. Také ostatní oxidické mi-

nerály jako je pyromorfit, cerusit, wul-
fenit a kermezit, pocházejí ze svrch-
ních partií bøezohorského revíru. 
Dnes již klasické jsou vzorky zeolitù 
z Bohutína z období let 1850 - 1853 
a èerného ledvinitého pyromorfitu z 
nálezu z roku 1852 na dole Anna. 
Druhá polovina 19. století byla obec-
nì velmi bohatá na èetné nálomy støí-
brných rud støíbra, argentitu, pyrar-
gyritu, proustitu a stefanitu. Ve vìt-
ších hloubkách, kde se již zaèaly vy-
skytovat krušky, pocházejí krásné 
vzorky pyrostilpnitu, diaforitu a vzác-
ných krystalù scheelitu. Nerosty jalo-
viny jako køemen a zvláštì kalcit a ba-
ryt byly bìžné ve všech hloubkových 
úrovních zvláštì ve svrchnich a 
støedních partiích a jsou ve sbírce 
hojnì zastoupeny. Kvalitní vzorky po-
skytl v druhé polovinì 19. století dùl 
Lill, klasické jsou vzorky proustitu a 
niikelínu. Z Bohutína jsou ve sbírce 
zastoupeny zvláštì pøekrásné anti-
monity a vzácné pøevážnì kusové 
miargyrity. Nìkolika vzorky je také re-
prezentována ojedinìlá dutina wi-
theritu z nálezu z roku 1894 na dole 
Vojtìch. S postupem do vìtších hlou-
bek se v prùbìhu 20. století intenzita 
nálezù zmenšovala, pøesto je ve sbír-
ce mnoho ukázek, a to zvláštì z po-
váleèného období.            P.Škácha
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