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 MODELOVÉ PROPOČTY-KOLIK VYDĚLÁTE, NEBO PRODĚLÁTE, VE 
 II. DUCHODOVÉM PILÍŘI 

 

 

 Co říkají propočty v tabulce 1  

Při čistém výnosu 1 % se 2. pilíř vyplatí lidem s vysoce nadprůměrnými příjmy. Máte-li například plat 50 tisíc hrubého, po 20 
letech spoření vyděláte jeden plat navíc oproti variantě, že zůstanete jen v 1. státním pilíři. Pokud však máte podprůměrný 
příjem, například 15 tisíc korun hrubého měsíčně, proděláte po 20 letech spoření sedm současných platů, tedy 105 tisíc korun 
(7krát 15 tisíc). S průměrným příjmem okolo 25 tisíc korun hrubého měsíčně získáte navíc dva platy, ale až po 30 letech 
spoření. 

Tabulka 1: čistý výnos 1 % ročně, 20 let penze 

Mzda v Kč/Délka spoření 5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let 35 let 40 let 

11 000 -18  -16  -13  -11  -8  -5  -3  1  

15 000 -14  -12  -9  -7  -4  -2  1  4  

20 000 -11  -9  -7  -4  -2  1  3  6  

25 000 -9  -7  -5  -3  0  2  5  8  

30 000 -8  -6  -4  -2  1  3  6  9  

50 000 -5  -3  -1  1  4  6  9  12  

100 000 -2  0  2  4  6  8  11  14 

Co říkají propočty v tabulce 2 

Bude-li fond dosahovat čistý výnos 2 % ročně, může být opt-out výhodný i pro občany s příjmy v rozpětí 11 až 15 tisíc korun 
hrubého, ale jen při spoření po dobu nejméně 30 let. 

Tabulka 2: čistý výnos 2 % ročně, 20 let penze 

Mzda v Kč/Délka spoření 5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let 35 let 40 let 

11 000 -18  -15  -12  -8  -4  0  5  10  

15 000 -14  -11  -8  -4  0  4  8  14  

20 000 -11  -8  -5  -2  2  6  11  16  

25 000 -9  -6  -3  0  4  8  12  17  

30 000 -8  -5  -2  1  5  9  13  18  

50 000 -4  -2  1  4  8  12  16  21  

100 000 -2  1  3  6  10  14  18  23 

 
Zdroj:   Eva Sovová iDNES.cz 

 

http://finance.idnes.cz/novinari.asp?idnov=1909


 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   
 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                              

          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                                                                        

 

PORKOVÁK   2 

 

hovoří o přípravě na další krizi!  

Bez dlouhého komentáře jen znovu opakuji, co o celosvětové krizi řekl také miliardář. Ale zřejmě miliardář se svědomím, pan 
Tomáš Baťa: 

Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli 

říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je 
mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. 

V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska 
k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat 
pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a 
čestnější než lenošení a mrhání.  Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a 
úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním 
příkladem.                                                                                                                               Víťa Prak 

 

 

 

Před rokem jsme se na Sou-
stružně válců bavili o možném 
vyčlenění našeho provozu do nové 
dceřiné společnosti. Mnoho lidí 
pořád opakovalo, že tohle není 
možné neboť produkce této části 
směřuje především na tratě Válco-
ven, což je závod 14  a ten má 
zůstat matce, tedy AMO. Rok 
uběhl a za tu dobu se vše vyjas-
nilo, Soustružna je součástí firmy 
AMEPO (Ostravské strojírenské 
výrobky ArceloroMittalu), vysvět-
lení bylo několik a všechna 
opravdu logická, tak jako svého 
času rušení skladů nebo agenturní 
zaměstnanci. Pravdou je, že když 
nás lákali na opravené stroje, byli 
jsme rádi po létech „nicopravování“ 
pod Válcovnami, zdálo se, že bude 
dobře. Následně dostala naše 
společnost s ručením omezeným 
za trest ceny energií od matky 
takové, že překračují téměř i cenu 
tržní. Ano vydělávat se musí, ale 
na vlastních? Je rozumné odírat 
vlastní potomky? Na to ať si každý 
udělá názor sám.  
V této chvíli jsme v situaci, že si na 
vše musíme vydělat sami a nikdo 
nám nic nedá zadarmo. Tržní 
hospodářství jak má být. Bohužel 
se zdá, že tržní hospodářství je 
nám předkládáno tak, jak funguje 
v celé republice, tedy urvi co mů-  

žeš.  
Celá tato doba je nějaká poma-
tená, jen si všimněte co se kolem 
Vás děje. Všichni se za něčím 
honí, snaží se získat peníze, čím 
více tím lépe. Necháváme se 
unést médii ať tištěnými tak po-
chybnými zvukovými. Jsme 
ochotni přejít na hru mocných 
tohoto světa, ti aby odvedli pozor-
nost od velkých věcí předhazují 
nám drobky pro pobavení. Střední 
třída pomalu mizí v zapomnění a 
svět se přeměňuje na ty co mohou 
(vše) a ty co musí (makat).  
Tak jako jsem pomalu přešel od 
dění v nové dceřiné společnosti 
k dění ve světě, chci tímto nazna-
čit, že vše se neděje jen u nás, ale 
je to globální problém celého 
lidstva. Vydalo se na cestu, ale 
není jisto zda ta cesta někam 
vede. Podle mne vede, ale tam … 
však víte kde. 
Dle mne je třeba si uvědomit, že 
zisky se donekonečna zvyšovat 
nedají. Jen si představte jedno 
důležité, budete zvyšovat zisk 
stále dokola, ty peníze se někde 
musí brát přece. To znamená, že 
zákazník co si odebírá zboží za-
platí více a pracovní síla bude 
levnější. Ten zákazník naše vý-
robky použije na něco, co prodá 
dál dráž, aby zalepil ceny, které   

 

dostal on a navíc chce také vetší a větší zisk. 
Takto jde pokračovat, je to kolotoč oběhu peněz 
které již dávno nejsou kryty zlatem tak jako tomu 
bylo dříve. Dnes máme dobu, kdy jsou peníze 
uměle vytvářeny a kryty tak leda dluhopisy. 
Například dluhopisy státu, ten je vydá, aby zalepil 
své díry a nějaká banka na nich ještě vydělá. Ta 
totiž v podstatě prodá dál bezcenné papírky a 
získá za ně opravdové peníze, těmi už něco jde 
koupit opravdového a ne jen fikce. 
Tak kam dál? Má cenu pro obyčejného 
zaměstnance pídit se po těchto otázkách? Jistě 
že má, žijeme na jedné planetě přece a chceme 
ten život prožít co možná nejlépe. Ale honbou za 
pochybnými hodnotami se nám to nepodaří. 
Kdyby si tohle uvědomila velká část stáda, možná 
že by se děly věci na tom světě. I tu defenestraci 
bychom oživili. Nenavádím k násilí, jen 
upozorňuji, že v některých případech se již po-
myslné ucho utrhlo a pohár přetekl. 
Tak začněme u nás. Pokud se nám něco nelíbí, 
nebuďme lhostejní a jednejme více efektivně. To 
znamená, že vy máte prostředky jak na nás tlačit 
a my je máme také, a máme sílu! Armáda bez 
generála je marná, ale generál bez armády je 
zcela zbytečný. To je třeba si uvědomit. 
Zde hrají nedocenitelnou roli ODBORY, ano ty 
často kritizované odbory. Je jim předhazováno 
kde co, ať již tradice v Revolučním odborovém 
hnutí nebo umetání cestičky pro dobré bydlo. 
Možná se najdou tací mezi námi, jako všude, kteří 
hledí více na svůj prospěch. Ale přece jen mají 
odbory co nabídnout a plní funkci která jim je 
dána. 
Kritika je třeba, ovšem konstruktivní a ne ta, která 
se opírá o závist a pomluvy. 
Otevřete oči!                                            Ach 

 

AMEPO  a dál… 

A  MÁME  TU KRIZI!!! 

Ještě jsme se nevzpamatovali z jedné celosvětové 
krize, a už na nás páni Mittalové, Murdochové, 
Lehmanové a další miliardáři připravili novou, prý 
ještě hlubší. Zdá se vám to jako nejapný žert? Omyl! 
Krutá skutečnost! Za minulé krize se ti nejbohatší 
zazobanci planety pěkně „ opeřili “. Tak si to chtějí 
zkusit ještě jednou. Třeba jim to znovu „ sežereme “ a 
z vlastních kapes přes státní rozpočty jim přispějeme 
na jejich už tak tučná konta.   

Vedení ArcelorMittal Ostrava již naprosto bez skrupulí 
Baťa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas využili fajnove 
volno mezi svatkama, tež to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja tež sem uvažo-
val, ale roba doma konstatovala, že bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překažel. Tož to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Než sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby než se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Tož to vam 
povim, každa štreka na Dombase je v taku 
dobu dluha a hajzlik eště dal. No co bych to 
dal rozvaděl, tak naročna šichta u mě eště 
nebyla. Pro urychleni zrychlenych přesunu 
sem si dal toaleťak pod blembak na hlavě. 
Tato bezpečnostni pomucka se velmi 
oplatila, stejně přes všecky komtroly 
bezpečnosti ji nosim aj do kantyny. Majster 
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fasovani čajičku, tak se necham překvapit, 
snad už bude všicko fungovat. 
Jak si tak vzpominam tak se tež začina 
nějak moc mluvit o pitne vodě ve fabrice, 
podle infa pry je pitna všude, ale někde 
nestači tect, bo rozvody natahli při zrodu 
fabriky. Jinde zas už teče fajnove kavčo, 
ruce se nedaji čistit. Další čekatel na re-
konstruci, uvidime estli se začne opravovat 
nebo se nafasuju kyble ve vydejně. 
Včil se rozlučim, doporučuju začit po do-
volenych zlehka a rozvažně. A eště jedna 
věc, jak budete cosi potřebovat a nebo 
budete mit nejake fajnove info tak napište         
dombasakNH@email.cz 

                                                                                                          
                    Vaš Dombasak  
 

Zdravim všicky, sem tu zas po dluhe době, 
dovolena je dovolena a trochu se spočne 
od hlupych nařizeni. S robu a harantama 
sme vyrazili na hory ke kamošovi. Super 
klidek, signal na mobilu občas, podle větru 
a deště. Je pravda, že deště bylo dost, ale 
spravilo to orosene z potoka. Enem haranti 
byli na zabiti, v lese se na internet nepřipo-
jiš a dělat něco ineho neumi. Hned byl 
oheň na střeše,co maju robit cely tyden 
v lese. No co mam povidat, nakonec to 
přežili a ja sem zase v robotě. 
Když sem přišel na štreku bylo zas všicko 
při starem, blbakov zadarmo. Cestu od 
brany sem zas spočital ďury na cestach, 
včil sem si nemusel hrat na detektiva, bo 
nepršelo a byly fajnově vidět. Za děště se 
musí skakat jak při trojskoku na olympi-
jadě, enem ty zlate medajle se ve fabrice 
nerozdavaju, a že by sme měli rekord-
manu. Hnedka sem si vzpoměl na jednu 
povidku od pana komika Šimka, tam se 
cesty spravovali a měli tam také fajnove 
heslo „díra nedíra, furt se zalívá“. Tohle 
heslo by se mělo začit použivat každy den, 
a že by se asfalťaci nadřeli. Enem včil zas 
někdo zase začal vytahovat krizi a usporna 
nařizeni. Sem zvědavy co se všicko ořeže 
a kolik teho zas odskaču robotnici. 

 

 

 

No a včil s jineho sudu. Letošni leto bylo 
jakesik divne a přifrčelo dost pozdě. Ve-
deni fabriky vydava jedno nařizeni za 
druhym, ale moc to asi nečte. Všici čekali 
na hlašeni dispečingu, ale nějak nepo-
střehli že se mají starat o svoje lidi sami. 
V halach byl hic jak v pekle, ale nikdo to 
neměřil, mineralky zustaly ve skladu nebo 
v kantyně a robotnici si je kupovali za 
vlastní chechtaky. Tady je jasny přiklad jak 
se čtou bezpečnostni nařizeni a ostatní 
oběžniky, hodi se to do stolu, těch papiru 
sou tuny a nikdo se ftom nevyzna. Enem 
tady to bylo ke škodě robotniku co se 
přehřivali v halove sauně. Nikdo neznal při 
jake teplotě se davaju mineralky a při 
kolika se přidavaju přestavky, co je nej-
horši, je to, že neselhal jedinec, ale většina 
fabriky. Mam eště jedneho červa v kebuli, 
bezpečaci podle vladniho nařizeni sepišou 
předpis, ale uz se nestaraji estli je někdo 
dodržuje, estli se kupili teploměry a kolik je 
seznamenych dombasaku. Kontroly na 
dodržovani předpisu a OOPP se robi 
každu chvilu, to totiž nic nestoji, ale jak se 
ma použit učetnictvi tak se tolik nekvaltuje. 
V tom prazdninovem hicu už šlo 
v uvozovkach o hromadne ohroženi. Včil 
už asi taky hic nebude, ale bliži se čas  

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE ZNOVU ÚTOČÍ NA PRÁVNÍ OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ A NA 
KOMPETENCE ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNANCŮ 
 Poslaneckou sněmovnou schválený Zákoník práce (ZP) obsahuje několik stovek změn a jeho výklad bude v mnoha bodech 
provázaný s Občanským zákoníkem. Zásadní problém je, že nový Občanský zákoník začne platit s velkou pravděpodobností 
až s jednoročním zpožděním. Jsou oprávněné obavy z toho, že bude vznikat mnoho nejasností a sporů o výklad u tohoto 
nově koncipovaného a velmi složitého systému pracovního práva při jeho používání v praxi. V novinách se objevilo pár pří-
kladů změn podle nového ZP, mnohem zajímavější je pohled na tento nový zákon s využitím stenografických záznamů 
z Poslanecké sněmovny.  
To, po čem zaměstnavatelé i odbory silně volají, tedy např. zavedení období německého kurtzarbeitu, novela Zákoníku práce 
ke škodě věci neřeší. Zákoník práce byl novelizován již zhruba sedmnáctkrát a každá novela v různé intenzitě především 
oslabovala ochranu zaměstnanců a pozici zástupců zaměstnanců (odborů) v oblasti pracovněprávních vztahů. Pravici jde 
neustále o to, aby se prohlubovalo nerovné postavení zaměstnanců a jejich zástupců vůči zaměstnavatelům v pozici ekono-
micky závislých osob. Ani tato novela se tomuto schématu nevymyká. Novým zákoníkem práce vláda neusiluje o nic jiného, 
než-li o další liberalizaci pracovního práva a posílení flexibility v pracovněprávních vztazích.  
Základní konkurenční výhoda českých zaměstnavatelů, levná práce, není vládou nijak omezována. Návrh novely naopak 
zvyšuje tlak na další její prohlubování, například prostřednictvím některých úprav v oblasti odměňování snižováním výše 
odstupného apod. Ve svých důsledcích a v kontextu dalších vládou realizovaných opatření, nový ZP povede ke snížení 
životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, ke snížení poptávky na trhu a bude brzdou pro ozdravení ekonomiky v ČR. Na 
kupní sílu zaměstnanců a jejich rodin je přitom odkázáno malé a střední podnikání.  
V novele ZP, je očividně patrná snaha o omezování odborových práv, a to ve formě nahrazování dohod zaměstnavatele 
s odborovou organizací souhlasem odborové organizace, například při organizování prověrek BOZP, zrušení působnosti 
odborové organizace v individuálních záležitostech, jako jsou projednávání výpovědí apod., zrušení spolurozhodování odbo-
rové organizace o neomluvené absenci, zrovnoprávnění postavení rad zaměstnanců s odborovými organizacemi nejen ve 
vztahu k právu na informace a projednání.  
Rada zaměstnanců je pouze zástupcem zaměstnanců pro oblast práva na informování a projednávání, což potvrdil i nález 
Ústavního soudu, když v odstavci 269 uvádí, že právní úprava zákoníku práce nedává radám zaměstnanců ani postavení 
právnické osoby, ani právní subjektivitu, a proto nemohou jednat s právními důsledky. Rady zaměstnanců nemají právo 
uzavírat kolektivní smlouvy a nemohou využívat prostředky řešení kolektivních sporů, které zákon zakotvuje ve vztahu ke 
kolektivním smlouvám, jako je třeba stávka. Rady zaměstnanců nemohou vytvářet nadpodnikové struktury a nemohou se 
účastnit sociálního dialogu na vyšší, popřípadě odvětvové úrovni. Jde o instituci sociálního dialogu, která nenahrazuje funkce 
odborů. Smyslem vytvoření rady zaměstnanců, je výhradně zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.  
Zrušení exkluzivity kolektivní smlouvy, pokud jde o sjednávání některých příplatků, zkrácení působnosti kolektivní smlouvy při 
přechodu práv a povinností, zavedení byrokratických překážek pro působení odborové organizace u zaměstnavatele, snížení 
příspěvku na kontrolní činnost odborových organizací, který nově má být poskytován pouze v rozsahu, na kterém se obě 
strany dohodnou. Nový Zákoník práce bude nyní projednávat Senát. Očekává se jeho zamítnutí. Poté by o něm znovu roz-
hodovala Sněmovna. Ocitli jsme se v omezeném časovém prostoru, který nás vyzývá abychom zareagovali – společně 
odbory s maximální podporou zaměstnanců. Nejde jenom o nový Zákoník práce, musíme ho v  bezprostředním 
kontextu dát do souvislosti také s ostatními reformami, které  tak „úspěšně proválcovala“ současná  koaliční vláda na 22.   



 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Sobolová Alena  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Laskovský Leopold ZO Koksovna 

595 686 906 mobil 724  777 368 leopold.laskovsky@arcelormittal.com 
Prak Vítězslav  ZO Válcovny 

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Lejsek Josef ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@arcelormittal.com 
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M 

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelormittal.com 
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná 

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com 
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PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

    Ekonomické Okno  
 
Ostrava:  
® Pokuta nebude ® Naše společnost nemusí platit státu 
miliardové pokuty za předražování koksu v letech 2004 a 
2005. Po rozhodnutí soudu, který uznal žalobu 
ArcelorMittal Ostrava, ministerstvo financí totiž správní 
řízení ukončilo. Původně měla být pokuta 2,7 miliardy 
korun. Městský soud v Praze v dubnu 2010 ale uznal 
žalobu firmy. 
 ® Akumulátorová lokomotiva  ® První tuto lokomotivu 
vyvinutou ostravskými odborníky testuje naše firma. O 
tento patent se zajímali i v zahraničí. Technici provedli 
několik technický úprav, aby zařízení vyhovovalo 
podmínkám průmyslového podniku. Akumulátorová 
lokomotiva je výrazně ekologičtější a tišší než dieselová, 
nevypouští žádné emise ani prach. Prototyp prvního, 
menšího, třínápravového stroje dorazil do ArcelorMittal 
v červnu. Na podzim by k němu měla přibýt větší, 
čtyřnápravová lokomotiva. Vývoj třínápravové lokomotivy 
stál zhruba 20 milionů korun. 
Společnost:  

® Macarthur ® V minulém čísle jsem informoval, že firma 
odmítla nabídku na převzetí, nyní to však vypadá, že by 
obchod mohl vyjít. ArcelorMittal a Peabody totiž vylepšili 
podmínky nabídky,  z 15,5 AUD/Akcie na 16 AUD/Akcie. 
Nabídku na převzetí doporučilo vedení Macarthur Coal. 
Celková cena za tuto firmu by měla být 5,2 miliardy 
dolarů. 
Průmysl: 
® Další zpomalení  ® V červenci průmysl zpomalil 

meziročně na 4,4 procenta po červnovém zvýšení o 7,9 
procenta. Hodnota nových zakázek vzrostla o 1,1 
procenta. Přičemž ministerstvo průmyslu vydalo varování 
před dalším zpomalením. Jen se potvrzuje, že český 
průmyslový sektor je tažen výlučně zahraniční poptávkou. 
Nejvíce se dařilo výrobě motorových vozidel, přívěsů a 
návěsů (+39,4%), výroba strojů a zařízení (+7,9%) a 
výroba elektrických zařízení (+7,1%). Tržby z přímého 
vývozu průmyslových podniků se zvýšily o 15,4 procenta.  
Stavebnictví naopak zrychlilo propad na 11,1 procenta. 
® Burzy ® Sílí obavy z bankrotu Řecka, proto jsou nyní 
trhy nestabilní a spíše mají tendenci k poklesu. 
Komodity:   
® Srpen 2011®:  Ocel  –  842 $/t (-2,1%), železná ruda – 
177.45 $/t (+ 2,6%) 
                                                           Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve 
třetím čtení. Tato vláda si nezasluhuje žádné ohledy. Je to 
vláda, která slouží zcela jiným zájmům, než jsou zájmy občanů, 
kteří se musí den co den tvrdě vypořádat s tvrdou životní 
realitou pseudokapitalismu, který v ČR po roce 1990 prosazují (k 
vlastnímu obrazu) také někteří ze současných členů koaliční 
vlády.  Je nejvyšší čas, abychom dali velmi rázně najevo, co si o 
tom všem myslíme, a že nejsme jenom ta „blbá ulice“, jak o nás 
v  zákulisí říkají. Je naprostým nesmyslem, svalovat ekonomické 
neúspěchy podnikatelů na Zákoník práce. O výkonech 
ekonomiky, úspěchu či neúspěchu v podnikání rozhodují 
naprosto jiné ukazatele. Zákoník práce je v tomto případě 
zástupným problémem. Ekonomické krize tady budou bez 
ohledu na to, jaký ZP bude platit. Jde spíše o to, že jsou tady 
„zaměstnavatelé“, kteří si stále ještě neuvědomili, že bez těch 
„obyčejných“ zaměstnanců, by neznamenali vůbec nic nejenom 
oni sami, ale ani majitel firmy.              Polda Laskovský  

 
 

KDYŽ DOBROVOLNICTVÍ BOLÍ… 
 
Jako již mnoho let dříve, tak i letos se členové výboru 
Základní organizace  
OS KOVO -  Válcovny rozhodli pomoci občanskému 
sdružení HALALI, které buduje stacionář pro rodiče 
s postiženými dětmi v obci Vysoká – Pitárné, nedaleko od 
Města Albrechtice.  
Je třeba objektivně přiznat, že po několika letech tvrdé 
dřiny, kterou jsme absolvovali, byly tendence domluvit si 
čtení pohádek pro děti ve škole nebo nemocnici, popř. vzít 
kytaru a jít zazpívat k táboráku dětem z dětského domova. 
Nakonec nám samozřejmě svědomí nedovolilo opustit naše 
přátele a s vědomím, že to zase bude bolet jsme vyrazili do 
Pitárné. Nebudu to zbytečně protahovat. Tahali jsme z lesa 
klády, řezali, štípali, ukládali. Kosili náletový plevel v okolí 
stacionáře. No prostě „hárovna“ jak blázen. Bolely nás 
ruce, nohy i záda, jednoho z nás dokonce i brada. Ovšem 
ten pocit, když jsme se večer podívali, co jsme všechno 
stihli udělat a viděli nefalšovaný údiv našich přátel, co parta 
chlapů z „MITTALU“ je schopná za šichtu zrobit, stál za to! 
Tak zase za rok, HALALI!                    Víťa Prak 
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