
 

   

Z obsahu: 
● Výhodné pobytové nabídky s wellness programem pro  

členy odborového svazu a rodinné příslušníky v hotelu  

Harmonie I v Luhačovicích a hotelu Olšanka v Praze 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Péči o členy nemůže ohrozit  

epidemie ani útlum těžby 

Která jednání vás v posledním době zaujala? 

Všechna. Na pravidelných poradách na praž-

ském pracovišti se navzájem informujeme a 

zároveň koordinujeme činnost se zaměstnanci 

svazu, kteří působí a pracují v regionech, což 

jsou svazoví inspektoři bezpečnosti práce.  

K dalšímu zefektivnění naší práce jistě přispěje 

i nově zřízená datová schránka, přes kterou 

komunikujeme se všemi subjekty, které jsou 

na tento systém napojeny. Jako předseda od-

borového svazu se zúčastňuji jednání tripartit a 

rad a sněmu ČMKOS. Například na tripartitě 

předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví 

Dagmar Žitníková poděkovala vládě, že uvolni-

la veřejné finance, většinou ze zdravotních 

pojišťoven na covidové odměny pro zdravotníky 

z nemocnic, kteří pracovali v první linii. Zároveň 

uvedla, že vedení některých zdravotnických 

subjektů zadržuje vyplácení těchto odměn. To 

považujeme za nepřípustnou aroganci. 

 

O čem jednala poslední rada, nebo sněm 

ČMKOS? 

Rada ČMKOS se konala 28. června a zúčast-

nil se jí druhý místopředseda OS PHGN Jiří 

Waloszek. Na minulé radě, které jsem se zú-

častnil, vedení ČMKOS informovalo o požadav-

ku odborů v poslanecké sněmovně na jeden 

týden zaměstnanecké dovolené navíc. Byli 

jsme informováni rovněž o stavu důchodové 

reformy a o nelehké situaci zaměstnanců  

v těžkých profesích. 

 

Očekávali jste i jednání majetkové unie odboro-

vých svazů o prodeji nemovitostí. Jak dopadlo? 

Valné hromady Majetkové správní a delimi-

tační unie odborových svazů jsem se 25. červ-

na osobně zúčastnil. Důležitými body programu 

pro náš svaz byly  návrhy na revokaci usnesení 

valné hromady týkající se prodeje majetků  

nemovitostí unie, které přímo ovlivňují financo-

vání svazu. Na návrh Odborového svazu KOVO 

došlo k revokaci předešlého usnesení  

s tím, že bude zpracována nová koncepce port-

folia majetku unie, která bude předložena Val-

né hromadě v červnu roku 2022. Pro náš odbo-

rový svaz to znamená, že finanční výhled výno-

sů z prodeje majetků, tak jak byl stanoven za-

čátkem roku 2020, se bohužel nedodrží. Bude-

me muset přijmout opatření, která zajistí finan-

cování naší činnosti do budoucna. Doplnil bych 

to informací, že stále pracujeme na možnosti 

prodeje hotelu Harmonie II v Luhačovicích. 

Rozhodnutí vychází z poznatku, že v budoucnu 

bychom museli do tohoto hotelu vložit velké 

investice. Hotel Harmonie I je po rekonstrukci 

bazénové haly a bazénu v plné činnosti a o 

jeho služby je velký zájem. Proto jsme připravili 

výhodné nabídky a slevy pro členy našeho od-

borového svazu. Podrobnější informace nalez-

nou čtenáři HGN na dalších stránkách. V tuto 

chvíli máme soudními znalci zpracované odha-

dy nemovitostí, jak nám to uložila únorová ra-

da. A o tom všem budeme jednat na zářijovém 

zasedání rady našeho odborového svazu. 

 

Za této složité situace dojednává vedení svazu 

další výhody pro své členy a horníky. Můžete 

uvést konkrétní příklady? 

Bez zbytečné skromnosti můžeme odborový 

svaz pochválit za to, že úspěšně dokončil jed-

nání o požadavku k snížení počtu směn pro 

dřívější odchod do důchodu pro horníky, kteří 

nenaplní  podmínky  z  důvodu útlumu černého 

říká předseda OS PHGN Rostislav Palička 

Vyhlášený nouzový stav v rámci epidemie covid-19, útlum těžby uhlí, emisní 

povolenky a další restrikce sice zkomplikovaly, ale nedokázaly utlumit čin-

nost Odborového svazu PHGN. Jeho funkcionáři a zaměstnanci pracovali i ve 

ztížených podmínkách takřka v běžném provozu. A nejen to, dokázali dojednat 

s vládou další zvýhodnění pro určitý počet hlubinných horníků z OKD umožňu-

jící předčasný odchod do starobního důchodu. Absolvovali a absolvují desítky 

akcí a jednání se sociálními partnery, jejichž náplní jsou sociální opatření pro 

zaměstnance důlních společností a pro regiony zasažené propouštěním a út-

lumem těžby. I o tom jsme hovořili s předsedou Odborového svazu PHGN Ros-

tislavem Paličkou. 

Zástupci provozu Kamenolom přezvali Zlatého Permona na slavnostním setkání v sokolovském 

zámku. Zleva předseda OS Stavba Pavel Zítko, zástupce ředitele České báňského úřadu Radim 

Mžyk a předseda OS PHGN Rostislav Palička. 

Červenec 2021 
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uhlí. S druhým místopředsedou svazu a předse-

dou Sdružení hornických odborů OKD  Jiřím 

Waloszkem jsme jednali s předsednictvem 

vlády o útlumu černého uhlí v OKD. Požádali 

jsme ji, aby umožnila některým hlubinným hor-

níkům odejít do předčasného starobního  dů-

chodu, i když nesplnili všechny podmínky  

k tomu stanovené, to je požadovaný počet od-

fáraných směn. Ministryně práce a sociálních 

věcí Jana Maláčová vyhověla našemu požadav-

ku a podepsala dodatek číslo 14, který se zabý-

vá řešením problematiky útlumu těžby v OKD. 

Díky tomu asi 200 horníků z OKD bude moci 

odejít dříve do předčasného důchodu, aniž by 

splnili k tomu stanovené podmínky.  

 

S kým jste ještě jednali? 

Absolvoval jsem on-line jednání se zelenými 

aktivisty z hnutí Duha a Greenpeace a zástup-

kyní Pirátské strany Zuzanou Klusovou z Karvi-

né o sociálních opatřeních pro zaměstnance 

regionů postižených útlumem uhlí. Náš názor 

je, že pomoc by měla minimálně kopírovat naří-

zení vlády číslo 342/2016 Sb., a novelizované 

nařízení vlády číslo 167/2016 Sb. Co se týče 

sociálních opatření, tak aktivisté a Piráti si nás 

vyslechli, a to bylo z jejich strany vše. Dále se 

již Pirátka Klusová a ostatní hlavně zajímali o 

čerpání financí z Fondu pro spravedlivou trans-

formaci. Požádali jsme ministerstvo průmyslu a 

obchodu, aby zařídilo, že se touto důležitou 

otázkou opět, nebo spíše urychleně začne za-

bývat Uhelná komise vzhledem k tomu, jak se 

zrychluje útlum uhlí. 

 

Jaké máte informace o tornádu a případných 

škodách ve firmách v působnosti odborového 

svazu? 

Tornádo, které se prohnalo Jihomoravským 

krajem, napáchalo škody v Moravských nafto-

vých dolech Hodonín, kde působí naše členská 

organizace. Byla poškozena i budova a kance-

láře, kde sídlí místní odborová organizace.  

S předsedou Českomoravského sdružení Jindři-

chem Jadwiszczokem, jehož jsou odboráři  

z Hodonína členem, jednáme a očekáváme, že 

nám sdělí, jakou pomoc by od nás potřebovali. 

Poté se obrátím na radu svazu a požádám o 

schválení konkrétní pomoci. 

 

Byl jste přítomen předávání Zlatého Permona 

stavebním a hornickým firmám. Kde konkrét-

ně? 

V tomto případě v Kamenolomu Horní Roz-

myšl, který spadá pod akciovou společnost 

Sokolovskou uhelnou. Ocenění převzali zástup-

ci společnosti z rukou představitelů Českého 

báňského úřadu a odborových svazů PHGN a 

Stavba v sokolovském zámku. Cenu přitom 

provozy Sokolovské uhelné získaly už po několi-

káté. Samotnému kamenolomu byla tato pres-

tižní celostátní cena propůjčena naposledy  

v roce 2017. Svědčí to o kvalitní práci odboro-

vých inspektorů bezpečnosti práce, konkrétně 

svazového inspektora bezpečnosti práce Petra 

Švehly ze Sokolovské uhelné, který se předává-

ní pochopitelně zúčastnil. Za náš odborový svaz 

se předávání zúčastnil jeho první místopředse-

da Josef Zelenka, který je zároveň předsedou 

odborové organizace působící v Sokolovské 

uhelné v sekci Kamenolom, která zvítězila  

v kategorii do 50 zaměstnanců. Po slavnostní 

části jsme byli vedením společnosti seznámeni 

s transformací Sokolovské uhelné v moderní, 

nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. 

Její podnikání se pohybuje i na poli oběhového 

hospodářství, či strojírenství. Svou povahou se 

jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů  

v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska, 

který zajistí i do budoucna pracovní příležitosti. 

Petr Kolev 

Foto: Michale Rund, Muzeum Sokolov 

 

DARKOV: Průběžný stav přípravy likvidace dolů, 

ale i budoucí využití důlních areálů pod správou 

státního podniku DIAMO. To byla hlavní témata 

návštěvy vicepremiéra a ministra průmyslu a 

obchodu Karla Havlíčka 8. června na Dole Dar-

kov. Součástí bylo i fárání, ministr tak měl vů-

bec poprvé možnost vidět podmínky a práce  

v podzemí. 

MOST: Loňský ročník Uhelného safari si s ohle-

dem na nepříznivou pandemickou situaci užili 

výhradně zaměstnanci společností skupiny 

Sev.en Energy. Kolegové z Prahy, Kladna i 

Chvaletic byli také první, kdo si mohl na vlastní 

kůži vyzkoušet novou prohlídkovou trasu, která 

vede po velkostroji RK 5000. Do těžebních 

společností na severu Čech, ale také do elek-

tráren Chvaletice a Počerady, stejně jako do 

kladenské teplárny se budou moci zaměstnan-

ci podívat v rámci exkurzí i letos, tentokrát  

s sebou ale budou moci vzít i své rodinné pří-

slušníky. Na Mostecku byly pro exkurze vybrány 

dvě trasy, a to do lomu Vršany a na velkostroj 

RK 5000 v lomu ČSA. 

OSTRAVA: Slezský železniční spolek poprvé 

vypravil speciální osobní vlaky na pravidelné 

okružní poznávací jízdy po uhelných vlečkách 

na Ostravsku a Karvinsku. Po tratích, které  

v minulosti sloužily ke svozu černého uhlí  

z místních šachet, budou vlaky jezdit o všech 

víkendech až do 19. září. V každém vlaku jede 

průvodce, který lidem během jízdy podává vý-

klad. O každém provozním víkendu budou vy-

praveny dva vlaky. Jeden pojede v sobotu  

z Ostravy, druhý z Havířova stejnou trasu, ale  

v opačném gardu. Od 3. července začnou vy-

pravovat pravidelné vláčky z Ostravy-Svinova 

do zoologické zahrady. Vlaky zastaví pod zoo na 

seřaďovacím nádraží, lidé pak přejdou pěšky  

k hlavnímu vstupu do zahrady.  

KOPISTY: Podkrušnohorské technické muzeum 

29. června otevřelo novou expozici hlubinného 

dobývání, která vznikla ve spolupráci se skupi-

nou Sev.en Energy. V expozici muzeum ve třech 

úsecích návštěvníkům přiblíží soudobou těžbu 

uhlí s využitím razícího kombajnu PK3R. Veřej-

nost si také prohlédne další pracoviště, která 

jsou v hlubinných dolech běžná. Díky systému 

závěsných důlních vozíků a drážkové lokomoti-

vě se Podkrušnohorské technické muzeum 

stalo jediným místem na světě, kde se mohou 

návštěvníci na tomto typu důlní dráhy svézt.  

STONAVA: Zavedení hygienických opatření proti 

koronavirové nákaze nepřerušilo v OKD pravi-

delné kontroly zaměstnanců na alkohol a jiné 

návykové látky. Od března 2020 do března 

2021 tak bylo v revíru provedeno 11 343 testů, 

přičemž pod vlivem alkoholu bylo zjištěno šest-

náct pracovníků. Nejvyšší zjištěnou hodnotou 

se stalo 3,31 promile na jedné z vrátnic na 

stonavské šachtě. S pracovníkem byl ukončen 

pracovní poměr. 

HODONÍN: Škody po tornádu v Jihomoravském 

kraji sčítaly také Moravské naftové doly. Spo-

lečnost miliardáře Karla Komárka hlásí výrazné 

škody na administrativních budovách nebo 

technologickém parku v Lužicích. Nadace Karel 

Komárek Family Foundation vyčlení minimálně 

150 milionů korun, z toho 50 milionů věnuje 

Komárkova loterijní společnost Sazka. Pomoc 

je určena na obnovu poničených obcí a také na 

okamžitou pomoc zaměstnancům skupiny a 

jejich rodinám. 

Z regionů 

Na snímku zástupci kamenolomu se soškami Zlatého Permona. Zleva vedoucí kamenolomu Petr 

Sacher, závodní lomu Jiří Šenkýř a člen předsednictva Sokolovské uhelné pověřený řízením Tě-

žebního úseku Pavel Francisko. 
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Pozvání pro členy je obohacené o výhodné 

nabídky a slevy. Víc k tomu řekla asistentka 

předsedy Monika Malá: „Pro letošek jsme se 

domluvili s provozovatelem na zjednodušení 

ceníků a co je podstatné - na všechny pobytové 

balíčky a pultový ceník mají členové svazu sle-

vu 15 procent. Pokud si někdo vybere nabídku 

na slevomatu, rezervační oddělení hotelu na-

bídne vždy výhodnější alternativu.“ 

Výše pobytového poplatku nyní činí 30 korun 

na osobu a den. Zároveň je nutné mít s sebou 

potvrzení o členství v odborech. 
 

 

Speciální nabídka a slevy pro 

členy OS PHGN 
 

All inclusive balíček, 2 noci od 2625 Kč na 

osobu 

Platnost: 5. 4. 2021 – 31.10. 2021 

Ubytování pro 2 osoby ve dvoulůžkovém 

pokoji na 2 noci. 

Strava: all inclusive 

 

Neomezená konzumace 5-6 druhů rozlé-

vaných nealkoholických nápojů. Neomeze-

ná konzumace alkoholických nápojů – 

pivo Staropramen a vína. 

Wellness program: Vstup do nového zážit-

kového bazénu a whirlpoolu, 1x masáž  

(20 minut). 

Bonus: Wi-Fi zdarma, stolní tenis zdarma,  

10procentní sleva na masáže a všechny 

ostatní procedury. Možnost zapůjčení nor-

dic walking holí, petanque, kriketu, bad-

mintonu, horských kol, koloběžek a elek-

troskútrů přímo v hotelu. 

Možnost prodloužení pobytu za úplatu na 

libovolný počet nocí. 

 
Výhodný pobyt s polopenzí, 3 noci, cena 

od 2070 Kč 

Cena zahrnuje: stravování formou polo-

penze, fitness po celou dobu pobytu zdar-

ma. 

 

Bonus: Sleva 10 % na dokoupené proce-

dury po celou dobu pobytu, 

úschovna kol, Wifi na recepci a v baru 

zdarma. 

 
Výhodný pobyt s polopenzí, 5 nocí, cena 

od 3400 Kč 

Cena zahrnuje: stravování formou polo-

penze, fitness po celou dobu pobytu zdar-

ma. 

Bonus: Sleva 10 % na dokoupené proce-

dury po celou dobu pobytu, úschovna kol, 

Wifi na recepci a v baru zdarma. 

 

Prázdninový wellness pobyt, polopenze,  

2 noci cena od 2249 Kč 

Platnost od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 

Wellness program: 1x aromaterapeutická 

masáž (20 min.), 1x chladivý zábal (20 

min.), neomezený vstup do sauny (po do-

mluvě na recepci wellness centra), neome-

zený vstup do fitcentra 

Bonus: Wi-Fi zdarma, stolní tenis zdarma 

po celou dobu pobytu, možnost zapůjčení 

Nordic walking holí, petanque, kriketu, 

badmintonu, horských kol, koloběžek a 

elektroskútrů. 

Sleva 10 % na dokoupené procedury  

z wellness nabídky hotelu. 

Možnost prodloužení pobytu na libovolný 

počet nocí. 

Rekreační a wellness pobyty v hotelu 

Harmonie*** v Luhačovicích 

Rekonstruovaná hala a bazén s whirlpoolem v hotelu Harmonie I září novotou.                      Foto: archiv 

Předseda Odborového svazu PHGN Rostislav Palička v červnovém čísle HGN 

oznámil, že byla dokončena rekonstrukce bazénu a bazénové haly v hotelu 

Harmonie I v Luhačovicích. „Prostřednictvím našeho časopisu HGN bych chtěl 

pozvat především členy svazu, ale i další hosty k rekreačnímu a regenerační-

mu pobytu obohaceného o krásný rekonstruovaný bazén a proceduru  

whirlpool a programy wellnes. Byla to v poslední době jedna z největších ho-

telových investic, kterou odborový svaz uskutečnil. Věříme, že se vyplatí a 

přiláká do Luhačovic další klienty,“ uvedl. 
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Celoroční pobytové balíčky 
 

Rodinná dovolená, 4 noci, polopenze, ce-

na od 3720 Kč 

Cena zahrnuje: 1x inhalace Vincentkou 

(15 min.), nebo jednorázová aplikace lo-

kální kryoterapie, 1x klasická masáž čás-

tečná (20 min.), 4x hodinový vstup do ba-

zénu s dětmi do 10 let zdarma, volný 

vstup do fitness po celou dobu pobytu, 

Sleva 10 % na dokoupené procedury. 

 

Rodinná dovolená, 7 nocí, polopenze, ce-

na od 5950 Kč 

Cena zahrnuje: 1x whirlpool (20 min.),  

1x aroma masáž částečná s vůní dle vlast-

ního výběru (20 min.), 7x hodinový vstup 

do bazénu. 

Bonus: Úschovna kol, volný vstup do fit-

ness, sleva 10 % na dokoupené procedury 

po celou dobu pobytu. Na zvýhodněné 

pobyty nelze uplatnit žádnou další slevu. 

 

Seniorský balíček, 6 nocí, polopenze, od 

5160 Kč 

Nelze využít v období Velikonoc, Vánoc a 

Silvestra. 

Možnost prodloužení pobytu na libovolný 

počet nocí, zahrnuje ubytování s polopen-

zí. 

Cena zahrnuje: Lázeňský likér na uvítanou, 

3x vstup do bazénu (1 hod.), 1x rašelinový 

obklad, jednoduchý (20 min.), 1x klasická 

masáž, částečná (20 min.), 3x inhalace 

Vincentkou (15 min.) 

Bonus: Volný vstup do fitness po celou 

dobu pobytu, sleva 10 % na dokoupené 

procedury po celou dobu pobytu. 

 

Bylinkové pohlazení, 2 noci, polopenze, od 

1880 Kč 

Možnost prodloužení pobytu na libovolný 

počet nocí zahrnuje ubytování s polopenzí.  

Cena zahrnuje: 1x zábal s výtažkem aloe 

vera (20 min.), 1x masáž s vůní devatero 

bylin (20 min.). 

Bonus: Volný vstup do fitness po celou 

dobu pobytu, sleva 10 % na dokoupené 

procedury po celou dobu pobytu. 

 

Harmonický minirelax, 2 noci, polopenze, 

od 2360 Kč 

Možnost prodloužení pobytu. Prodloužení 

zahrnuje ubytování s polopenzí.  

Cena zahrnuje: 1x whirlpool (20 min.) plus 

láhev sektu pro 2 osoby, 1x hodinový 

vstup do bazénu pro 2 osoby. 

Pro dámy: 1x čokoládová masáž s rakytní-

kem (20 min.), 1x čokoládová koupel (20 

min.), 1x čokoládový tělový zábal (20 min.) 

Pro pány:1x jalovcová koupel s rakytníkem 

(20 min.), 1x masáž jalovcovým olejem (20 

min.),1x jalovcový zábal (20 min.) 

Bonus: Volný vstup do fitness po celou 

dobu pobytu, sleva 10 % na dokoupené 

procedury po celou dobu pobytu. 

 

Kryo zážitek, 3 noci, polopenze, cena  

od 2970 Kč 

Cena zahrnuje: 1x masáž šíje (10 min.),  

4x 3 minuty lokální kryoterapie, 1x hodino-

vý vstup do bazénu. 

Bonus: Volný vstup do fitness po celou 

dobu pobytu, sleva 10 % na dokoupené 

procedury po celou dobu pobytu. 

V ceně není zahrnut lázeňský poplatek 30 

Kč za osobu na den (platí osoby od 18 let). 

 
 

Nabídky a podrobné informace včetně cen 

lze zjistit na webu www.hotel-harmonie.cz 

a rezervace klasicky na rezervačním oddě-

lení hotelu. Telefon: +420577117882/222, 

mobil: +420 778 470 033,  

e-mail: rezervace@hotel-harmonie.cz. 
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Pobytové wellness  

balíčky v hotelu Olšanka 

v Praze pro členy  

odborů a jejich přátele 
 

Stejně jako v minulosti, i pro letošní 

rok připravil hotel Olšanka v Praze 

pro odboráře z odborových svazů 

sdružených v ČMKOS nabídku zvýhod-

něných wellness balíčků. Nabídka 

wellness pobytů je tento rok vylepše-

na zejména o rodinné pobyty, pro kte-

ré je, oproti loňskému bonusu, pro 

děti do 10 let zdarma, navíc platí 

50procentní sleva pro děti do 15 let 

věku. Novinkou je také otevření dět-

ského koutku s možností sledovat 

své ratolesti na televizi při konzumaci 

v lobby hotelu. 
 

Wellness balíčky pro odboráře 
 

WELLNESS BALÍČEK 2400 Kč 

• Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém po-

koji 

• Fakultativně možnost večerního menu v 

ceně 120 Kč/osoba 

 

ROMANTICKÝ BALÍČEK 3000 Kč 

• Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém po-

koji  

• Romantická večeře s lahví vína při svíč-

kách ve VinVin baru 

 

DÁMSKÁ JÍZDA 3300 Kč 

• Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém po-

koji • Při příjezdu káva a zákusek zdar-

ma • Večer ve VinVin vinném baru s lahví 

vína a degustačním prkénkem • 30minu-

tová masáž pro ubytované hosty 

 

S DĚTMI DO OLŠANKY 750 Kč osoba/noc 

• Ubytování v apartmánech až pro 5 

osob • Pobyt v minimální délce 2 nocí • V 

ceně snídaně a dvouchodová večeře 

(dětské menu) • Děti do 10 let zdarma • 

Děti ve věku 10–15 let 50 % sleva • Dět-

ský koutek s odpoledním promítáním fil-

mů • Stolní tenis v dopoledních hodi-

nách • Podmínka alespoň dvou dospě-

lých platících osob 

 

RELAX A SPORT 2600 Kč  

• Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém po-

koji • Fakultativně možnost večerního 

menu v ceně 120 Kč/osoba • Badminton 

či stolní tenis v dopoledních hodinách 

 
 

ZDARMA KE VŠEM BALÍČKŮM: 

• Vstup do Saunového světa  

• Vstup do bazénu  

• Vstup do posilovny  

• Parkování v podzemních garážích 
 
 

Pobytové balíčky lze rezervovat e-mailem: 

rezervace@hotelolsanka.cz nebo  

telefonicky na čísle: +420 267 092 212. 

Hotel Harmonie láká na wellness program a slibuje příjemné zážitky.     Foto: archiv 

http://www.hotel-harmonie.cz/
tel:+420577117882
mailto:rezervace@hotelolsanka.cz

