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OKD jednání o navýšení mezd na Vá-
noce. 

Považujete navýšení mezd dohod-
nuté v dodatku za odpovídající kom-
penzaci za propad v prvním kvartá-
lu?

Jsem o  tom přesvědčen. Odbory 
nesmí připustit, aby náprava poklesu 
mezd horníků byla v plné režii zaměst-
navatele. Mohlo by se potom stát, že 
některé skupiny zaměstnanců by do-
staly přidáno výrazně více a druhé by 
měly velmi málo. Domníváme se, že 
bychom se měli v  odměňování vrátit 
na  úroveň, kterou jsme dosahovali 
před rokem 2014. V kolektivní smlou-
vě máme dohodnuto, že letošní rok se 
bude ve  mzdové politice řídit podle 
úrovně mezd roku 2013. To znamená 
mzdy 34 000 korun plus inflace. Usi- 
lujeme o  to, aby navýšení mezd bylo 
rovnoměrné pro všechny zaměst- 
nance.

O  kolik si vlastně polepšili horníci 
od 1. července?

Rád bych nejdříve uvedl, že máme 
se zaměstnavatelem uzavřenou doho-
du pro letošní rok, která říká, že se 
budeme při vyjednávání pohybovat 
v  oblasti reálných mezd. Bohužel, 
v prvním čtvrtletí letošního roku došlo 
k  výraznému poklesu mezd horníků. 
Na některých lokalitách to bylo dokon-
ce pod 30 tisíc korun průměrného vý-
dělku. S tím jsme pochopitelně nemoh-
li souhlasit. Stejně tak ani s  řešením, 
které předpokládá, že dorovnání mezd 
by se uskutečnilo na konci roku jedno-
rázovým vyplacením většího objemu 
peněz. Podle nás to není účelné a byla 
by to devastace vztahu zaměstnavate-
le k  odměňování horníků za  poctivou 
práci, kterou každodenně odvádějí 
v nepředstavitelně náročných a zdraví 
devastujících pracovních podmínkách. 
Proto jsme otevřeli jednání se zaměst-
navatelem a  požádali ho o  nápravu, 
tedy o navýšení mezd ve mzdových ta-
rifech. Smluvní strany se nakonec do-
hodly na  změně kolektivní smlouvy 

uzavřené pro roky 2014 až 2018, kon-
krétně uzavřením dodatku kolektivní 
smlouvy číslo osm.  Dohodli jsme, že 
mzdové výměry základních a  smluv-
ních mezd se u  důlních dělníků zvýší 
o 3 koruny na hodinu a u povrchových 
dělníků o  dvě koruny na  hodinu. 
U techniků, kteří fárají pod zem, dojde 
k  navýšení o  450 korun měsíčně 
a u povrchových techniků o 350 korun 
měsíčně. Navýšení se týká i smluvních 
techniků. Dohoda je platná od 1. čer-
vence 2015. Rád bych zdůraznil, že 
úpravy ve  mzdových tarifech nebyly 
ničím podmíněny, a proto nelze poža-
dovat po  zaměstnancích změnu pra-
covních smluv, například místo výkonu 
práce. Dochází pouze ke změně mzdo-
vých tarifů.

Co budou odbory dělat, pokud by 
ve zbývajících kvartálech opět došlo 
k poklesu mezd?

V případě, že by vývoj mezd byl opět 
negativní nebo neodpovídal dohodnu-
tému dodatku kolektivní smlouvy, tak 
bychom v listopadu zahájili s vedením 

Na vyřešení předčasných důchodů 
nebudeme čekat, horníci se umí ozvat, 

Na  nepříznivý vývoj mezd zaměstnanců důlní společnosti 
OKD Ostrava v  prvním čtvrtletí letošního roku zareagovala 
rada Sdružení hornických odborů (SHO) tak, že požádala za-
městnavatele o  navýšení mzdových tarifů a  o  další úpravy 
v kolektivní smlouvě. Odbory se nakonec se zaměstnavatelem 
dohodly na zvýšení hodinových mzdových tarifů a dalších po-
zitivních úpravách pro zaměstnance, což bylo zakotveno 
v Dodatku č. 8 ke kolektivní smlouvě OKD, který začal platit 
od 1. července letošního roku. O průběhu kolektivního vyjed-
návání a dalším dění v OKD jsme hovořili s předsedou hornic-
kých odborů Ing. Jaromírem Pytlíkem.  
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   Předčasné důchody jsou prioritou 
pro hornické odbory v OKD

  Nejkvalitnější hnědé uhlí v Evropě leží 
za limity

  Havířov hostil 19. setkání hornických 
měst a obcí

  Bakala vydělal loni na hornických 
bytech skoro půl miliardy  



V červnu zasedala rada OKD. O čem 
jednala?

Řešili jsme především, co bude 
s  předčasnými hornickými důchody. 
Návrh zákona na řešení důchodů hor-
níků, kteří nastoupili do dolu po  roce 
1993, již delší dobu leží v  legislativní 
radě vlády. Problematiku hornických 
důchodů jsme projednali téměř s ce-
lou vládou. Několikrát jsme jednali 
s  premiérem Bohuslavem Sobotkou, 
ministry Andrejem Babišem, Pavlem 
Bělobrádkem, Janem Mládkem, Lu-
bomírem Zaorálkem a  ministryní Mi-
chaelou Marksovou. Několikrát jsme 
jednali s  úředníky ministerstva práce 
a sociálních věcí a ministerstva finan-
cí. Obeslali jsme písemně všechny 
poslance, senátory, primátory a  sta-
rosty z regionu i hejtmana Moravsko-
slezského kraje Miroslava Nováka. 
Dostali podrobné analýzy počtu za-
městnanců, kterých se tyto důchody 
týkají a budou týkat, které vypracova-
lo OKD. A  výsledek žádný. Rovněž 
obdrželi jednoduchou prezentaci 
k  důchodům horníků. Proč to tak 
dlouho trvá? Kde jsou předvolební 
sliby politiků? Určitě nebudeme čekat 
do  dalších voleb, ale bude třeba se 
výrazně ozvat! A havíři to umí! 

Existuje ze strany vládní koalice ně-
jaký odpor k  tomu, aby potřebný 
zákon o důchodech byl přijat?

Vláda zaujala pozici mrtvého brouka. 
Návrh zákona, který řeší předčasné 
důchody horníků, leží už hodně dlouho 
v  legislativní radě vlády. Zvažovali 
jsme i  uspořádání demonstrace, až 
bude v červenci zasedat vláda v Mo-
ravskoslezském kraji. Protože nevíme, 
zda se zasedání vlády odehraje v Ost-
ravě nebo Karviné, konání demonstra-
ce jsme pozastavili. Požádali jsme 
dopisem premiéra Sobotku, aby se 
jednání uskutečnilo v Karviné, kde by-
chom nějakou akcí prezentovali, že je 
třeba legislativně předčasné odchody 
horníků do důchodu urychleně dokon-
čit. To jsme plánovali na  22. června, 
demonstraci jsme však museli odvolat. 
Musíme proto najít jiné způsoby, jak 
urychlit přijetí potřebné legislativy. Po-
kud by se vláda k tomu neměla, jsme 
připraveni to podat jako poslanecký 
návrh, jsme o tom domluveni s několi-
ka poslanci. 

Máte informace o  tom, že by se 
k  horníkům chovali tak arogantně 
v  nějaké jiné zemi EU, jak to činí 
naše vlády od roku 1990?

Ne, to nikde neexistuje. V prezen-
taci, kterou jsme zaslali politikům, 
jim proto poskytujeme informaci 
o  hornických důchodech v  někte-
rých zemích EU. Například v Polsku 
horníci po 25 letech odpracovaných 
v  dole, navíc v  rámci reorganizace 
polského hornictví o další čtyři roky 
mohou počítat s  podporou ve  výši 
75 procent jejich průměrné mzdy. 
V  Maďarsku odcházejí horníci 
do důchodu po 25 letech odpraco-
vaných v dole nebo po odpracování 
5000 směn. V Bulharsku výjimečně 
v  45 letech, při splnění podmínek 
v počtu odpracovaných směn v 52 
a 57 letech podle pracovních kate-
gorií. V  Rumunsku výjimečně v  45 
letech po odpracování 20 let v pod-
zemí. V Řecku v 55 letech při mini-
mální odpracované době 4500 dnů 
(15 let).

Jedná s vámi zaměstnavatel o vý-
voji zaměstnanosti v OKD?

Na  konci loňského jsme řešili se 
zaměstnavatelem propuštění zhruba 
250 lidí. Dbali jsme na to, aby se to 
týkalo pouze zaměstnanců, zajiště-
ných důchodem a  podobně. To 
samé proběhlo v prvním kvartále le-
tošního roku. Mohu konstatovat, že 
to dopadlo dobře. Ze zhruba 250 lidí 
jich odešlo pouze devět výpovědí. 
Ostatní po dohodě, což považujeme 
za velký úspěch. Nyní se chystá sní-
žení stavů na úpravárenském závo-
dě, ale týká se pouze lidí, kteří sami 
chtějí odejít s odpovídajícím odstup-
ným. Což je vynikající. Nepředpoklá-
dáme do konce roku žádné výrazné 
změny.

V médiích se objevila se zpráva, že 
Důl Paskov, který by měl skončit 
s těžbou uhlí do roku 2017, dosa-
huje výborných těžebních výsled-
ků. To by mohlo umožnit pokračo-
vání těžby i po roce 2017.

Když premiér Sobotka fáral 
na Dole Lazy, tak jsme ho seznámili 
se  žádostí hornických odborů, aby 
uzavřená dohoda na  těžbu uhlí 
do  roku 2017 nebyla považovaná 
za  definitivní. Řekli jsme mu, že 
jsme toho názoru, že Důl Paskov 
může úspěšně těžit i po roce 2017. 
Paskov sice má vyšší náklady 
na těžbu s ohledem na hloubku do-
bývání a nízké sloje, ale těží nejkva-
litnější koksovatelné uhlí v  Evropě. 
Navíc má na dlouhou dobu vyřeše-
né střety zájmů na dobývacím poli, 
což už není na  ostatních důlních 
závodech. 

Na vyřešení předčasných důchodů 
nebudeme čekat, horníci se umí ozvat
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POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 Máte ve svém snažení podporu ve-
dení Českomoravské konfederace 
odborových svazů?

Náš odborový svaz je členem  
ČMKOS a má i odpovídající zastoupe-
ní na  sněmu ČMKOS. Na  posledním 
jednání sněmu jsem vystoupil a požá-
dal delegáty o podporu při prosazová-
ní hornických důchodů. Zároveň jsem 
je požádal, aby se v  současné době 
neotevírala jednání o předčasných dů-
chodech pro ostatní pracovní katego-
rie. Řekl jsem jim, že plně uznáváme, 
že i další náročné kategorie mají nárok 
na předčasné důchody, a že je v jejich 
úsilí o předčasné důchody podpoříme. 
Zdůraznil jsem ale, že s úsilím o před-
časné důchody začal před řadou let 
jako první právě náš odborový svaz, 
a proto jsme přesvědčeni, i vzhledem 
k tomu, že se naše žádost dostala už 
do  Legislativní rady vlády, jako první 
by se měly dořešit hornické důchody. 

Bezpečnost a  ochrana zdraví při 
práci je prioritou pro odbory. Jak si 
v tomto ohledu vede Odborový svaz 
PHGN? 

Jako místopředseda odborového 
svazu, který je mimo jiného zodpověd-
ný za činnosti za práci svazu na tomto 
úseku, zaplaťpánbůh nemám v  tomto 
ohledu zase až tak moc práce, protože 
náš svazový systém BOZP a  svazoví 
inspektoři práce odvádějí velmi dobrou 
práci a  já tak mám dobrý přehled, co 
se v této oblasti děje na úrovni odboro-
vého svazu. Díky tomu může vedení 
svazu i  Rada svazu kvalifikovaně roz-
hodovat a  přijímat reálná opatření. 
Na druhou stranu nejsme a ani nemů-
žeme být spokojeni, že stále dochází 
k těžkým a smrtelným pracovním úra-
zům. Před námi je letní období, které je 
vždy velmi náročné. Vysoké teploty 
venku mají samozřejmě dopad na pra-
covní podmínky. Je proto nutné dbát 
na správný přísun tekutin. Letní opatře-
ní je zpracováno i  pro podmínky hlu-
binných horníků, kde v hloubce kolem 
tisíce metrů jsou vysoké teploty. Je 
tedy na  nás, aby pitný režim pro hlu-
binné horníky byl striktně dodržován. 
Pokud tomu tak není, horníci se muse-
jí obrátit na své přímé nadřízené, odbo-
rové úsekové či závodní inspektory 
bezpečnosti práce, popřípadě zajít pří-
mo na  závodní výbor. Rád bych čle-
nům odborového svazu a  všem za-
městnancům našich odvětví popřál 
hezké prožití nadcházejícího letního 
období a příjemnou dovolenou.

 Petr Kolev



„Právě hnědé uhlí z  lomu ČSA je 
z hlediska výhřevnosti to nejkvalitnější. 
Jeho výhřevnost dosahuje až 20 MJ/
kg, v průměru 17,5 MJ/kg. A podobné 
parametry má podle průzkumu prove-
deného v minulosti i uhlí za limity. Hně-
dé uhlí z lomu ČSA je v tomto ohledu 
nenahraditelné, svou kvalitou předčí 
uhlí ze všech ostatních lomů a těžeb-
ních lokalit,“ uvedla Šafářová.

I  přes některé ekologické aspekty 
využití uhlí není tato domácí surovina 
v horizontu let podle ní v plné míře na-
hraditelná, a to z bezpečnostního i eko-
nomického hlediska. „Snižování podílu 
uhlí na výrobě elektřiny a tepla v České 
republice by proto v dlouhodobém ho-
rizontu mělo být plynulé a  zbývající 
uhelné zásoby bychom měli využívat co 
nejefektivnějším a  nejekologičtějším 
způsobem. Prioritně tedy ve  zdrojích 
s co nejvyšší účinností, a to jak v koge-
nerační, tak i  kondenzační výrobě. 
K  tomu by mělo přispět i  pokračování 
těžby na lomu ČSA,“ dodala Šafářová.

Uhlí z Německa je méně 
kvalitní než české

K možným dovozům uhlí z Němec-
ka uvedla, že německé hnědé uhlí 

rozhodně nedosahuje kvality toho čes-
kého. „Má nižší výhřevnost a  kromě 
toho i vysoký obsah vody, a to kolem 
50 procent. Už to je značně limitujícím 
faktorem pro smysluplný dovoz tohoto 
uhlí do ČR, protože v podstatě dováží-
te z poloviny vodu,“ dodala Šafářová.

Šéfka VÚHU vysvětlila důležité 
vlastnosti uhlí. Výhřevnost je množství 
energie obsažené v jednom kilogramu 
paliva. Čím je vyšší, tím lépe, protože 
při spalování vzniká více tepla či elek-
třiny. Průměrně se uvádí, že na výrobu 
jedné kilowatthodiny energie potřebu-
jeme asi 1,8  kg nízkovýhřevného uhlí, 
zatímco výhřevnějšího stačí polovina. 
Na nabití mobilního telefonu se spotře-
buje energie, která odpovídá asi 30 
gramům méně výhřevného uhlí. Ze 
stejného množství vysokovýhřevného 
uhlí bychom však stejný mobil dokáza-
li nabít dvakrát. Na  hodinový provoz 
počítačové sestavy včetně LCD moni-
toru je potřeba asi 400 gramů méně 
výhřevného uhlí, nebo přibližně 200 
gramů uhlí s vyšší výhřevností.

Důležitý je podle Šafářové i  obsah 
síry, a  to z  hlediska ochrany ovzduší 
při spalování uhlí.  (red)

V Česku je nejkvalitnější 
hnědé uhlí celé Evropy

Málokdo ví, že v Česku se těží nejkvalitnější hnědé uhlí celé Evropy. 
Jeho výhřevnost se pohybuje od 10,8 do 20 MJ/kg. Třeba německé hně-
dé uhlí má výhřevnost 7,8 11,3 MJ/kg, polské 7,4 10,3 MJ/kg a slovenské 
jen 9 ,115 MJ/kg. Mosteckému deníku to řekla ředitelka Výzkumného 
ústavu hnědého uhlí (VÚHU) v Mostě Marcela Šafářová. Dodala, že nej-
kvalitnější uhlí se nachází v lomu ČSA.
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MOST: Vršanská uhelná ze skupiny 
Czech Coal rozdělila další dva miliony 
mezi účastníky 6. ročníku grantového 
programu Chytré hlavy pro Sever 
2015. Částka, věnovaná těžební spo-
lečností na  podporu vzdělávání 
na Mostecku, se tak za dobu existen-
ce grantu zaokrouhlila na deset milio-
nů korun. Rozhodovalo se mezi 19 
přihlášenými projekty základních škol 
a pěti projekty středních škol. 

OSTRAVA: Oblastní spolek České-
ho červeného kříže Ostrava sezval 
do  obřadní síně radnice muže i  ženy, 
kteří dobrovolně navštěvují transfúzní 
stanici, a ocenil je. Ačkoliv je už dobý-
vání uhlí v moravskoslezské metropoli 
minulostí, ve  fakultní nemocnici v Po-
rubě se bez chlapů ze šachet neobe-
jdou. Však se také čtyři objevili v  se-
znamu čerstvých držitelů Zlaté medaile 
MUDr. Jana Jánského. Jsou to Rasti-
slav Mika, Pavel Staněk, Milan Širka 
a Petr Lapiš. Ostravský oblastní spolek 
Českého červeného kříže (ČČK) sezval 
první červnové pondělí na  radnici 
na osmdesát dobrovolných dárců krve. 
Plakety jim v obřadní síni předával ná-
městek primátora Radim Babinec. 

MOST: Výjimečná výstava o 2. svě-
tové válce na  Mostecku je k  vidění 
v Oblastním muzeu v Mostě. Do kon-
ce roku si mohou návštěvníci prohléd-
nout, jak se zde v tomto období žilo. 

ÚSTÍ NAD LABEM: Na dvoudenní 
návštěvu přijeli v červnu do Ústecké-
ho kraje zástupci čínské provincie 
Anhui. Domlouvaly se konkrétní formy 
spolupráce obou samospráv, které 
spolupracují už od roku 2009. Zástup-
ci čínské provincie zamířili mimo jiné 
na  mostecký hipodrom, kde si pro-
hlédli rekultivované plochy Mostecka. 
„Právě tato oblast nás velmi zaujala 
a myslíme si, že bychom do budouc-
na mohli velmi úzce spolupracovat 
a  vyměňovat si s  českými odborníky 
zkušenosti,“ uvedl šéf čínské delega-
ce Wang Mingfang.

KARVINÁ: Zdeňka Barabošová, 
Šárka Straková a Hana Burová nejsou 
pouze pracovnice útvaru finanční ředi-
telky OKD, ale rovněž členky revizní 
komise Spolku svaté Barborky. Všu-
de, kde se točí peníze, je třeba kont-
rolní systém. Nejinak tomu je v  Bar-
borce, která se už jedenáctým rokem 
stará o děti, kterým se už tatínek ne-
vrátil domů z práce v hornictví. Dohled 
na správné zaúčtování příjmů a výda-
jů, kontrola výdajů dle pravidel finanč-
ních výpomocí i kontrola roční účetní 
uzávěrky. Toto je náplň práce trojice 
členek revizní komise, které ji vykoná-
vají dobrovolně, bez nároku na odmě-
nu a  ve  svém volnu. Předsedkyní 
Spolku je Bc. Monika Němcová, jinak 
předsedkyně základní organizace po-
vrchových pracovišť a  členka Rady 
Sdružení hornických odborů OKD.

Z regionů

Nynější diskuse o  prolomení hně-
douhelných limitů bez konkrétních čí-
sel nemá reálný základ. Jisté je, že bez 
hnědého uhlí se neobejdou teplárny. 

„Teplárny a  závodní energetiky bu-
dou spalovat v roce 2020 celkem 12,4 
milionu tun uhlí. Z  toho potřebujeme 
3,77 milionu tun kvalitního výhřevného 
uhlí. Tři čtvrtiny dodává lom Bílina, 22 
procent pochází z lomu ČSA,“ vypočí-
tává Martin Hájek, ředitel Tepláren-
ského sdružení. 

„Ekonomicky by vycházela i  nižší 
těžba, třeba čtyř milionů tun. Jenže 
pořád nevíme, kolik a  jaké uhlí bude 
Česko potřebovat. Pro rozjezd těžby 
budeme stejně potřebovat dlouhodobé 
odběratelské smlouvy. Až ty ukážou 
skutečnou potřebu uhlí,“ tvrdí Petr 

Kolman, generální ředitel Severní 
energetické, která v lomu ČSA těží. 

Pro Severní energetickou je nepřija-
telná varianta částečného prolomení 
limitů a zachování větší části Horního 
Jiřetína. V této variantě by se vydoby-
lo šestkrát méně uhlí než po  plném 
prolomení. Kvůli vysokým fixním 
a dalším nákladům by dílčí těžba zna-
menala ztráty v  řádu desítek miliard 
korun. 

Kolman považuje zrušení těžebních 
limitů za šanci, aby Severní energetic-
ká mohla začít s obyvateli Horního Ji-
řetína vážně mluvit o  přestěhování 
obce. Finanční nabídku pro obyvatele 
teď dokončuje. „Bude jednodušší 
a o něco vyšší než ta minulá,“ dodává 
Kolman.  (red)

O budoucnosti další těžby hnědého uhlí rozhodne vláda v září. „Bude to 
konečné rozhodnutí ohledně možné těžby. To dá jistotu energetikům i oby-
vatelům regionu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc. 
Ministerstvo však zatím teprve počítá, kolik uhlí vůbec bude Česko v bu-
doucnu potřebovat. Hotová má být tato studie do konce června.

Malé prolomení limitů v lomu ČSA by bylo ztrátové

Hnědé uhlí z lomu ČSA je nenahraditelné
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Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Hostitelem 19. setkání hornických měst a obcí ČR (SHMO) bylo město 
Havířov. Akci pod názvem Havířovské vzpomínání město organizuje 
ve  spolupráci se členy Klubu přátel hornického muzea od  19. do  21. 
června a její součástí bude tradiční Havířov v květech s floristickou sou-
těží a programem na náměstí Republiky v  sobotu 20. června. Akce je 
v Havířově při příležitosti 60. výročí vzniku města.

Z profitu si finančníci nechali na jaře 
vyplatit 261 milionů jako dividendu. 
Zbytek půjde na  účet nerozděleného 
zisku minulých let. Na  něm již RPG 
Byty shromáždilo 9,7 miliardy korun. 
Konto přitom bylo ještě tučnější. Maji-
telé firmy si z  něj ale loni stáhli 4,6 
miliardy.     

Výnosy RPG Byty loni meziročně 
mírně klesly na 2,9 miliardy korun. Pro 
firmu to byl první rok od  deregulace 
nájemného, takže činže se už zvedala 
jen o  inflaci. Minulý rok to znamenalo 
o 1,4 procenta. RPG Byty loni do oprav 
a modernizací jednotek dala 815 milio-
nů korun.      

>>> hgn 07/2015

Havířov byl hostitelem 19. setkání hornických měst a obcí 

Meziroční snížení investic společ-
nost zdůvodňuje vysokou srovnávací 
základnou z předchozích let, kdy číslo 
zvyšovaly náklady na  výměnu oken. 
„V  roce 2015 plánuje společnost vy-
naložit na opravy a investice a souvi-
sející činnosti více než sedm set mili-
onů korun,“ uvedla firma ve  výroční 
zprávě.     

Na účtech měla RPG Byty na konci 
loňského roku 1,1 miliardy korun. Pe-
níze sloužily jako zástava pro úvěrující 
banky. Společnost se totiž v minulých 
letech nebála zadlužení. Předloni vy-
dala dluhopisy v přepočtu za více než 
deset miliard korun.       

Bakalovi hraje při financování dluhu 
RPG Byty do  karet záměr České ná-
rodní banky držet nejméně do příštího 
roku kurz kolem 27 korun za euro.    

Nejcennější část portfolia   
„Z tohoto důvodu společnost v roce 

2016 očekává významné finanční vý-
nosy generované z přecenění jistin vy-
daných dluhopisů. Tento výnos bude 
částečně kompenzován daňovými 
ztrátami z minulých období,“ sdělila 
firma.   

Nemovitosti získané v  souvislosti 
s  akvizicí těžební firmy OKD bývají 
označované jako  nejcennější součást 
Bakalova portfolia. V  posledních le-
tech se spekulovalo o  jejich prodeji. 
Miliardář zvažoval rovněž exit přes 
burzu. Loni v květnu však realitní spo-
lečnost Domus, která je propojena 
s firmou vlastnící RPG Byty, plán vstu-
pu na burzu zrušila.         

Vedle RPG Byty vlastní finančník 
na  severu Moravy prostřednictvím 
společnosti Asental ještě velké množ-
ství pozemků, které se zčásti pokouší 
předělávat na průmyslové zóny. 

(red)

Bakala na dividendách z RPG Byty vydělal skoro půl miliardy
Zhruba 40 tisíc někdejších hornických bytů na Ostravsku nepřestalo 

jejich majitelům, Zdeňkovi Bakalovi a Peterovi Kadasovi, vydělávat ani 
v minulém roce. V čistém příjmu jim nájemní bydlení loni přineslo 461 
milionů korun, vyplývá z nově zveřejněné výroční zprávy. To je téměř 
šestkrát vyšší výsledek než předloni.     

Pozvání do  Havířova přijalo na  800 
účastníků z  celé České republiky 
a sousedního Polska a Slovenska. Ha-
vířov přivítal zástupce 18 českých 
měst a  26 hornických spolků. Další 
zástupci dvanácti měst a spolků přijeli 
ze Slovenska, pět hornických skupin 
se přihlásilo z Polska. Nad akcí převzal 
záštitu prezident České republiky Mi-
loš Zeman.

Setkání členů hornických spolků za-
čalo v  pátek 19. června odpoledním 
programem na  náměstí Republiky 
a  slavnostním večerem ve  Společen-
ském domě. Hlavní program byl při-
praven na sobotu 20. června, kdy měs-
tem prošel tradiční průvod Havířova 
v  květech, tentokrát v  „hornickém“ 
přestrojení. V průvodu šli představitelé 
hornických spolků, měst, hornické ka-
pely a mažoretky. Nechyběli ani květi-
nami nazdobené vozy a technika. 

Hornické setkání má své předepsa-
né ceremoniály  počínaje stužkováním 
praporů hornických spolků, přes oce-
nění jednotlivců a  kolektivů, kteří 
v uplynulém období významně přispěli 
k zachování hornických tradic a konče 

předáváním světla sv. Barbory pořada-
teli příštího ročníku setkání, kterým 
bude město Příbram. V neděli 21. červ-
na připravili pořadatelé pro hosty něko-
lik exkurzí do  Dolní oblasti Vítkovice, 
hornického areálu Landek, muzea Dolu 
Michal a Dolu Jeremenko a nechyběla 
ani okružní jízda Karvinskem se zastáv-
kami na bývalých činných šachtách.

K  propagaci 19. setkání byl napří-
klad upraven štoček výplatního stroje 
na  korespondenci odesílanou z  haví-
řovského magistrátu, na kterém je ter-
mín konání a název akce. Hlavní pošta 
v  Havířově 1 používala příležitostné 
poštovní razítko a od pátku 19. června 
do  vypotřebení zásob hlavní havířov-
ská pošta používala na  doporučené 
dopisy R-nálepku vydanou v  počtu 
480 kusů.

Setkání hradí Havířov ze svého roz-
počtu za přispění Moravskoslezského 
kraje a dalších sponzorů. Část nákladů 
pokrývá účastnický poplatek přihláše-
ných hostů. (red)

19. setkání 
hornických měst 
a obcí v Havířově 
by se neobešlo 
bez hornických 
dechovek
 (Foto: archiv)


