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Krupobití v jihočeských Malontech:

Vyjednali zlepšení pro všechny
Je to známý jev: tam, kde působí odbory a dokážou si 
v  dialogu se zaměstnavatelem vybudovat pozici re-
spektovaného partnera, mají zaměstnanci lepší pod-
mínky než ve srovnatelných firmách, kde odborová 
organizace neexistuje. Týká se to jak výše mezd, tak 
různých benefitů a rovněž i kvality vztahů mezi za-
městnavatelem a zaměstnanci. Toto obecné pravidlo 
nově potvrzují i konkrétní příklady z posledních dnů.

Jihlava: vyšší mzdy i více práv

Ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava 27. června 
vedení podniku a odbory uzavřely novou kolektivní 
smlouvu. Její obsah ve zkratce: Celkové navýšení  ta-
rifů, penzijního připojištění a zvýšení příplatků v kon-
tech pracovní doby v období dvou následujících let 
přesáhne 10 %. Dále bylo dohodnuto zachování všech 
nadstandardních sociálních benefitů.

V následujících 2 letech dojde k navýšení tarifů o více 
než 6 % a navýšení penzijního připojištění o 850 Kč na cel-

Solidarita mírní následky řádění živlů
Na pátek 27. května v jihočeských Malontech hned tak 
nezapomenou. Vsí se přehnala mimořádná bouřka, která 
jevila klasické znaky supercely. Přinesla doslova krupobití 
století, které tam nezažili ani dlouhověcí pamětníci. 

Podle očitých svědků padaly i kroupy o velikosti 8 cm. Poškodi-
ly a doslova oholily kdeco, včetně televizních antén. Vedle au-
tomobilů, střech, oken domů a skleníků velmi utrpěly stromy, 
které byly v obci a blízkém okolí kompletně očesané a  otlu-
čené. Kroupy dokonce utloukly i tři čápy v hnízdě. Pohled na 

pokračování na str. 3

Měření proběhlo až chvíli po bouřce. Během ní 
kroupy dosahovaly běžně velikosti pingpongových 
míčků a některé prý měly v průměru až 8 cm

pokračování na str. 4

Dva podniky, kde zabodovaly kovácké odbory: Bosch Diesel v Jihlavě 
a Continental Automotive v Brandýse nad Labem

Přejeme všem krásnou dovolenou!

Období letních dovolených je 
přizpůsobeno i vydávání našeho 
časopisu. Kovák č. 14 tak vyjde 
15. 8. a Kovák č. 15 pak 5. 9.

5 Regiony
Co nového u kováků v Praze 

a ve Středočeském kraji 13 Soutěž
Stále můžete vyhrát den 

koupání v Bibione pro dva  7 Letní příloha
Tipy Kováka, jak spokojeně 

a hezky užívat volný čas   12 Obrana zákazníka
Když se vám nelíbí vyúčtování 

mobilního operátora  
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Zvou všechny sportovce
ČMKOS je partnerem Českých sportovních her 2016, které se ve 
dnech 7.– 9. září budou konat v Praze. Smyslem her je podpořit spor-
tovní aktivity na podnikové úrovni. Zahájeny budou 7. 9. společenským 
večerem v O2 Aréně, v dalších dvou dnech se na sportovištích měst-
ské části Prahy 9 (zejména Sparta Aréna) uskuteční samotné soutěže.  
Kromě soutěží v malé kopané, nohejbalu, tenisu, volejbalu a několika 
dalších sportech je připraven i zajímavý doprovodný program se zá-
bavnými akcemi pro děti i dospělé. Sportovci a jejich doprovod mohou 
rovněž využít motivační program, jehož součástí jsou mj. kompenzační 
cvičení, různé masáže, jóga, pilates, měření skladby těla či výživové po-
radenství. Oficiální uzávěrka přihlášek je 20. srpna 2016. Přihlásit se 
zájemci mohou výhradně prostřednictvím http://www.czechtop100.
cz/prihlaska. Na této adrese se dovíte údaje ke startovnému v jednotli-
vých disciplínách a získáte také všechny další potřebné informace. (fav)Vyjdou do ulic

Sedm velkých demonstrací proti chystaným smlou-
vám o volném obchodu a ochraně investic CETA 
a  TTIP  a za spravedlivý světový obchod chystají na 
17. září v Německu. Důvodem jejich svolání je to, že už 
na říjen je naplánován podpis kontroverzní smlouvy 
CETA, která má být uzavřena mezi EU a Kanadou. Po-
slední doladění tohoto kroku by mělo být dohodnuto 
na setkání ministrů hospodářství členských států EU, 
které se ve dnech 22.–23. září uskuteční v Bratislavě. 

Zatím největší úlovek v naší letní sou-
těži o největšího kapra hlásí kolega 
Roman Bence z Bosch Diesel s.r.o. 
Jihlava. Jeho úlovek měří 95 cm a váží 
14,5 kg. Kapra, který je jeho osobním 
rekordem, chytil 3. 7. na rybníce Ha-
dina u Humpolce. Jako nástrahu zvo-
lil halibut peletu 20 mm. Chytí někdo 
většího kapra? Věříme, že ano. V kaž-
dém případě uvádíme, že kromě fot-

V TPCA sčítají
Jak už víte z Kováka, byla v kolínské automobilce TPCA na protest proti po-
stupu vedení firmy při kolektivním vyjednávání vyhlášena 16. června stávko-
vá pohotovost. Následně bylo zahájeno hlasování mezi zaměstnanci o tom, 
jak se postaví k vyhlášení zákonné stávky. Jak Kováka v době uzávěrky to-
hoto vydání (sobota 9. 7.) informoval předseda ZO OS KOVO při TPCA Ivo 
Navalaný, hlasování už bylo uzavřeno a začalo sčítání hlasů. To si však vzhle-
dem ke komplikovanému směnovému systému a skutečnosti, že v podni-
ku působí tři odborové organizace, vyžádá určitý čas. Oficiální oznámení 
výsledku zaměstnaneckého referenda ke stávce je naplánováno na pondělí 
11. 7. Pro vyhlášení stávky je potřeba, aby se hlasování zúčastnila nejméně 
polovina zaměstnanců, přičemž se stávkou musejí souhlasit alespoň dvě 
třetiny hlasujících. V TPCA pracuje kolem 2800 lidí.                      (fav)

V jihlavském Motorpalu věří v lepší časy
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 byla v Motorpalu 
a.s. v Jihlavě podepsána nová podni-
ková kolektivní smlouva na období od 
1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. Výrobce vstři-
kovacích systémů pro dieselové motory 
a  přesných dílů pro automobilový prů-
mysl se přitom od začátku roku potýká 
s insolvenčními problémy. Stalo se tak 
zejména kvůli prudkému propadu tržeb, 
který způsobilo mj. oddalování projektů 
v Číně, pokles objednávek z Ruska i od 
jednoho z významných tuzemských zá-
kazníků, který je rovněž navázán na 
embargovaný ruský trh. Výroba v pod-
niku ale nadále pokračuje a podle od-

povědných odborníků je naděje, že fi-
nanční těžkosti budou překonány. Den 
před podpisem nové kolektivní smlouvy 
v tamní ZO OS KOVO proběhly volby je-
jího vedení. Staronovým předsedou se 
stal Ladislav Dinnebier, kterého jsme 
požádali o zhodnocení nové PKS: „Mimo 
ponechání všech dosud platných vý-
hod a  příplatků obsahuje také dohodu 
o  mzdovém vývoji a stanovení 5 týdnů 
dovolené. To platilo již v loňském roce, 
ale nebylo součástí PKS. Bylo dohodnu-
to plošné navýšení mezd o 3 % (resp. 
o  500 Kč pro všechny zaměstnance 
mimo kategorie MV). ZO OS KOVO Mo-

torpal a.s. Jihlava vzhledem k situaci, ve 
které se v současné době firma nachází, 
bere vyjednané podmínky PKS jako spl-
nění slibu, který byl začátkem roku de-
klarován novým vedením. Zejména 3% 
plošný nárůst mezd vnímáme jako gesto 
vedení a příslib do budoucna, že mzdy 
ve firmě nadále adekvátně porostou. 
Kladně vnímáme i zakotvení nároku na 
5 týdnů dovolené do PKS. Jednání probí-
hala korektně a byly na nich ze strany zá-
stupců zaměstnanců předběžně navrže-
ny i další možné kroky, jak zlepšit situaci 
zaměstnanců. Věříme, že o nich budeme 
dále v průběhu roku jednat.“               (fav)

Na stejném jednání by měla být rovněž urovnána cesta vedoucí k pod-
pisu obdobné dohody TTIP, která se týká vztahů s USA. Demonstrace 
se 17.  září podle jejích organizátorů, k  nimž patří i odborová cent-
rála DGB, uskuteční v Hamburku, Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Lipsku, 
Frankfurtu nad Mohanem, Stuttgartu a Mnichově.                           (fav)

ky musí soutěžící poslat i míry úlovku (délka a váha), datum a místo 
lovu, a pokud bude chtít, i jakou použil návnadu. Povinné údaje však 
nesmějí chybět. Připomínáme to, protože do soutěže jsme už dostali 
i příspěvky, které tyto podmínky bohužel nesplňovaly.

Poznejte tajemství fotografie
Znáte tajemství dobrého fotografického 
portrétu? Víte, jaké má být jeho pozadí 
a  jak se fotí exteriér v akci? Tyto a další 
užitečné komunikační dovednosti získáte 
na speciálním vzdělávacím kurzu K 15 – 
Využití Facebooku a dalších sociálních sítí 
při práci v odborech. Kurz se koná v Jiři-
cích u Humpolce, v penzionu Sedlácký 
Dvůr. Termín: 19. 9. – 21. 9. 2016.
 Nová elektronická média, zejména so- 
 ciální sítě a internet, přinášejí možnost širo-
ké komunikace. Jsou proto stále častěji vy- 
užívána v práci odborových organizací. Na 
druhou stranu narůstají nároky veřejnos-

ti na kvalitní až profesionální zpracování 
předávaných informací. Na tyto požadav-
ky reagují svým obsahem a zaměřením 
i  kurzy, které Odborový svaz KOVO pořá-
dá pro své členy. 
 Jednou z klíčových věcí při používání 
zejména sociálních sítí je sdílení fotogra-
fií a videí. Jejich vkládání je jednoduché, 
k úpravě lze využít běžně dostupné pro-
gramy. Podstatně těžší je však výběr a sní-
mání vhodných situací. Podívejme se na 
dvě nejobvyklejší z nich – informace dopl-
něná fotografií člověka, který ji sdělil (por-
trétní fotografie), a záznam z akce (repor-

tážní fotografie vystupujícího). K  dalším 
nezbytným dovednostem patří například: 
výběr fotografií, jejich základní úprava, vy-
užití dalších sítí (Instagram, fotoprezenta-
ce na You Tube).

Účast na kurzu K 15, kde tyto doved-
nosti získáte, si rezervujete a bližší 
informace získáte zde:  Mgr. Jiří  Šuráň, 
vzdělávání  OS KOVO, tel. 736521754, 
www.oskovo.cz, suran.jiri@cmkos.cz. 
Celý Katalog vzdělávacích akcí OS 
KOVO pro rok 2016 je vám k dispozici 
ke stažení v pdf na domovské  stránce 
webu svazu www.oskovo.cz.          (red)



poničenou obec mnohým vháněl slzy 
do očí. Na zemi se vytvořila souvislá 
vrstva krup o výšce až několik desítek 
centimetrů. Atmosféra v obci na pohled 
připomínala dobu ledovou. Dohlednost 
snižoval silný výpar z vrstvy krup, kte-
ré místní museli odstraňovat pluhem. 
Z  bezpečnostních důvodů musel být 
ještě o den později zrušen průjezd zá-
vodníků českokrumlovské automobilo-
vé rallye…
 Malonty mají i se spádovými obcemi 
kolem 1400 obyvatel. Jsou mezi nimi 
i členové našeho svazu. Zaměstnanci 
průmyslových podniků, jejichž společ-
ným odborovým zastřešením je ZO OS 
KOVO při a.s. Jihostroj. I oni patří k po-
stiženým. Členství ve svazu jim pomohlo 
překonat následky řádění ledové smršti.  
Svaz totiž v rámci ochrany svých členů 
před lety vytvořil konto, které má pomá-
hat postiženým živelní pohromou. 
 V Malontech z něho podle slov před-
sedy ZO OS KOVO při a.s. Jihostroj Jiřího 
Řihouta bylo deseti lidem vyplaceno více 
než 100 000 korun.
 Peníze z konta dostali už v průběhu 
června. Mnohem dřív, než to umí pojiš-
ťovny. 

 Dostala je i paní Dana Přádová, kte-
rá obsluhuje vrtačku v kaplické firmě 
Brawe. V odborech je od roku 2001. Od 
roku 2010, kdy přišla do firmy, je čle-
nem OS KOVO i její manžel.  Oba z kon-
ta dostali po deseti tisících korun. Paní 
Dana k tomu říká: „Peníze jsme si zatím 
schovali, protože pojišťovna nebude 
hradit úplně všechno. Takže si je ne-
cháváme na to, co bude třeba doplatit. 
S pojistkou to není jednoduché, protože 
v domě jsme čtyři majitelé. Ale už se to 
snad blíží ke zdárnému konci a budeme 
moci začít s opravami. Peníze z konta na 
ně určitě použijeme a jsme za ně proto 

velmi vděční. Je to pomoc, která člověka 
povzbudí. Já jsem sice o fondu pomoci 
věděla, ale nevěděla jsem, že se vztahuje 
i na krupobití. Myslela jsem, že se týká 
jen povodní. Byla jsem proto strašně 
ráda, když jsem se dozvěděla, že se to 
vztahuje i na náš případ. Bylo to moc pří-
jemné zjištění.“
  Příjemné zjištění, zmírňující neštěs-

tí. Co přineslo, jaký je rozsah škod?
„Máme z velké části poškozenou stře-
chu, okapy a také další věci. Kroupy si 
prostě u nás pořádně zařádily. Když 
k  tomu došlo, nebyli jsme s manželem 
doma. Byli jsme kousek od vsi a tam 
se ty kroupy prohnaly taky. Takže jsme 
byli přímo v nich a zažili je doslova na 
vlastní kůži. Doma byla jenom dcera a ta 
natočila na mobil, jak to tady vypadalo. 
Když krupobití asi po čtvrthodině koneč-
ně ustalo, tak jsme okamžitě jeli domů, 
abychom nějakým způsobem mohli za-
čít řešit škody. Hlavně zjistit, kde všude 
teče do domu. Střechu jsme měli, jako 
by ji někdo prostřílel kulovnicí.“
  Krupobití v Malontech samozřejmě 

většinou postihlo lidi, kteří v odbo-
rech nejsou.  Co říkali tomu, když se 
dověděli, že některým sousedům 
následky neštěstí pomohly řešit 
i odbory?

„Že je to moc dobře. Vůbec nevěděli, že 
něco takového náš svaz má. Tak jsem 
byla velice pyšná, když jsem jim mohla 
říct, že odbory založily podobný fond už 
před lety a že je možné si v něm zažádat 
o tuto sociální pomoc.“ 
 Tato možnost existuje už řadu let. 
I z odpovědí paní Dany Přádové ovšem 
vyplynulo, že s potřebnou informova-
ností o  tom, kdo ji může využít, to stá-
le ještě občas skřípe. Důvod, proč jsme 
o vyjádření požádali místopředsedu OS 
KOVO Tomáše Valáška, který má Konto 
živelných pohrom na starost: „O pomoc  
si dle stávajících pravidel mohou zažádat 
členové OS KOVO za předpokladu spl-
nění několika nutných podmínek. Mezi 
základní podmínky pro výplatu sociální  
podpory členovi patří členství v  odbo-
rech, placení členských příspěvků a to, 

že on sám nebo jeho organizace přispí-
vá na Konto živelných pohrom. Na in- 
tranetu OS KOVO, kam mají pod heslem 
přístup všichni funkcionáři ZO OS KOVO, 
jsou podrobně uvedena nejen pravidla, 
ale je tam třeba i formulář žádosti a dal-
ší rady pro postižené živelní pohromou. 
Ty podle daných pravidel vedle povod-
ní a záplav dnes zahrnují rovněž požár, 
výbuch, přímý úder blesku, pád letadla 
(případně jeho části nebo nákladu), 
vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, 
zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 
zřícení sněhových lavin, pád stromů, 
stožárů nebo jiných předmětů, tíhu sně-
hu nebo námrazy, zemětřesení.“
  Takže pravidla využívání konta se 

vyvíjejí…
„V současné době se připravují nová 
pravidla pro konto ŽP. Jde zejména o to, 
zařadit mezi možné čerpatele také členy 
evidované při RP OS KOVO. Je to reak-
ce na vývoj Stanov a možnosti zakládat 
organizační jednotky i bez právní osob-
nosti tzv. Seskupení členů a další věci. 
Po schválení nových pravidel musíme 
najít cestu, jak dostat informaci o  této 
sociální výpomoci mezi všechny členy 
OS KOVO. Možností je zřídit přístup na 
intranet i  pro ,obyčejné členyʼ, kteří by 
v  něm sami našli důležité informace, 
které se k nim dnes z různých důvodů 
nedonesou. OS KOVO si také hodně sli-
buje od projektu Centrální evidence čle-
nů, která by mohla odbourat nedosta-
tečnou informovanost členské základny. 
 Zatím, jak bylo řečeno, mají přístup jen 
funkcionáři. Tady bych chtěl těm funkci-
onářům, kteří z nějakého důvodu přístu-
pové heslo nemají, proto touto cestou 
vzkázat, že si ho mohou vyžádat přímo 
u  Ing. Boháče, který je za správu in-
tranetu odpovědný.“                        (fav)
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dokončení ze str. 1

Poničená auta Ledový živel urážel větvičky stromů 
a rval z jejich kmenů i kůru

Tohle býval skleník...

Zmocněnec jihočeského krajského sdružení OS KOVO Jan 
Švec předává kolegyni Přádové obálku s finanční pomocí

Malonty jako by 
zasáhla doba ledová

Závěje ledových krup 
dosahovaly až 20 cm…

Foto: Jiří Řihout a archiv



kovou částku 2 000 Kč měsíčně. Poda-
řilo se rovněž prosadit nové příplatky 
za práci v kontech pracovní doby, na-
výšení počtu bezúročných půjček pro 
zaměstnance až do výše 250  000  Kč. 
Nadále je zachována prémie za hos-
podářské výsledky firmy až do výše 
dvou měsíčních tarifních mezd ročně 
a zvyšuje se výše odstupného v případě 
ukončení pracovního poměru z nadby-
tečnosti na desetinásobek průměrné 
mzdy, což je v ČR zatím ojedinělé.
 Firma bude dále v plném rozsahu 
hradit různé volnočasové aktivity pro 
zaměstnance (např. plavecký bazén, fit-
ness, kurzy vaření, jazykové kurzy atd.).
 Komentář předsedů odborů KOVO ve 
firmě Bosch Diesel Jihlava Ladislava Me-
lichara a Romana Bence k tomu zní, že 
za náročnou a poctivě odvedenou práci 
si zaměstnanci zaslouží odpovídající na-
výšení mezd. Roman Bence pro Kovák 
dodal: „Cením si, že se nám v době, kdy 
je velice nízká inflace, podařila docela 
slušná valorizace tarifů zaměstnanců. 
To je na dohodě podle mne to nejcen-
nější. A za mimořádnou věc považuji, 
že se nám vedle vylepšení kont pra-
covní doby podařilo dosáhnout spo-
lurozhodování u nových směnových 
modelů v jihlavském závodě. S tím, že 
už jsme avizovali, že některé modely, 
o kterých se uvažovalo, nepovolíme. 
Podařilo se nám také prosadit úpravy 
týkající se využívání letních dovolených. 
K samotným jednáním bych rád uvedl 
i to, že jsme se při nich dostali za hra-
nice mandátu, který dostali naši lokální 
manažeři, takže museli některé úpravy 
konzultovat s centrálou. Ta k nim přistu-
povala celkem realisticky. Samozřejmě, 
naše požadavky byly vyšší, ale nakonec 
se podařilo dojít k oboustranně přijatel-
nému rozumnému kompromisu. Jisté je, 
že firma přitom šla za hranici mantine-
lů, které jí dala centrála, a musela si od 
ní nechat posvěcovat jednotlivé body, 
které se nakonec objevily v kolektivní 
smlouvě.“

Brandýs nad Labem: 
růst o 12,6 %

Na mimořádném jednání o navýše-
ní platů mezi vedením společnosti 

Continental Automotive a odboro-
vou organizací ZO OS KOVO Brandýs 
bylo ve čtvrtek 30. 6. dohodnuto, že 
mzdový rozpočet bude celkově navý-
šen o 12,6 %. 

Tarifní mzdy zaměstnanců výroby bu-
dou navýšeny o rozpočet ve výši 7,6 % 
s platností od 1. 7. 2016. Od 1. 1. 2017 
vzrostou plošně tarifní mzdy o další 
3 %. Od 1. 7. 2016 bude pro zaměstnan-
ce zaveden příspěvek na penzijní připo-
jištění ve výši až 700 Kč, dle odpracova-
ných let.  Příspěvek na stravu vzroste 
z 30 Kč na 50 Kč a zaměstnanci v nej-
nižším tarifu pro danou pozici budou 
po 12  měsících automaticky povýšeni 
do vyššího tarifu. U THP zaměstnanců 
bude mzdový rozpočet navýšen stej-
ně jako u zaměstnanců ve výrobě 
(nikoli plošně, ale na základě pracov-
ního výkonu a zařazení), ročně bude 
navíc poskytováno 5 dnů placeného 

zdravotního volna v případě nemoci 
tzv. sick days.
 První místopředseda ZO OS KOVO 
Jan Janeček k výsledku jednání říká: 
„Již minulý rok jsme značně posílili 
základní mzdy zaměstnanců (přesun 
poloviny variabilní složky mzdy do zá-
kladní mzdy znamenal nárůst základ-
ních mezd o  3000 Kč) s  výhledem do 
budoucna. Ukázalo se, že to byl krok 
opravdu správným směrem a dnes při-
náší kýžený úspěch, protože letos jsme 
se rozhodli jít procentuální cestou na-
vyšování mezd a taktéž ohodnocením 
zkušených zaměstnanců dle odpra-
covaných let. Jednání bylo intenzivní 
a  tvrdé, ale korektní. Obě strany byly 
pečlivě připraveny. Výsledek dává jasný 
signál, že zaměstnanci nejsou vedení 
společnosti lhostejní. Zlepšení podmí-
nek pro zaměstnance dává naději na 
snížení fluktuace, která byla v poslední 
době opravdu vysoká. Lze jen doufat, že 
pozitivní spolupráci mezi vedením spo-
lečnosti Continental a zástupci zaměst-
nanců ze ZO OS KOVO Brandýs se podaří 
dlouhodobě udržet.“ 
 Výsledky odborářů v Jihlavě a Brandý-
se nad Labem vyvolaly po jejich zveřej-
nění na sociálních sítích mimořádný zá-
jem. I z těchto ohlasů vyplynulo, že nejde 
jen o úspěch samotný, ale zejména o to, 
umět ho patřičně prezentovat. Tak, aby 
se vědělo, kdo se zasloužil o zlepšení, ze 
kterého těží i ti, co v odborech nejsou 
a někdy nad nimi i ohrnují nos.           (fav) 
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Tři členové úspěšného odborářského vyjednávacího týmu 
v brandýském Continental Automotive. Zleva I. místopředseda Jan 

Janeček, předseda Miroslav Mäsiar a hospodář Jaroslav Havelka
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Tak jako v minulých 
letech, tak i nyní 
nám redakce Kováku 
umožnila podělit se 
s vámi o problémy 
v odborářském živo-
tě, které naše regio-
nální pracoviště řeší 
od loňského roku do 

současné doby v  Praze a Středočes-
kém kraji. 
 Pokud jsme v roce 2015 psali o ne-
příjemných situacích, kdy hospodářka 
RP při kontrole hospodaření v někte-
rých organizacích zjistila chybně vedené 
účetnictví, tak nyní můžeme konstato-
vat, že se situace v kontrolovaných orga-
nizacích podstatně zlepšila a případné 
zjištěné drobné nedostatky bývají zpra-
vidla již během kontroly napraveny.
 Na setkáních předsedů volebních 
obvodů upozorňují pracovníci RP na 
nutnost vést řádně účetnictví a v pří-
padě potřeby požádat o pomoc hospo-
dářku RP.
 Naše regionální pracoviště má usku-
tečnit kontroly hospodaření do června 
2017 v cca 103 organizacích v Praze 
a  Středočeském kraji a do současné 
doby byla provedena téměř polovina 
kontrol. Mimo tyto kontroly zajišťujeme 
dvakrát ročně školení hospodářek ZO.

S čím se potýkají základní organizace 
spadající pod RP  Praha a Středočeský 
kraj?

 V loňském roce jsme vás informo-
vali o  intenzivní pomoci, kterou po-
skytujeme jedné základní organizaci 
ve Středočeském kraji. Problém se tý-
kal nevyplácení mezd ve stanoveném 
termínu, kdy zaměstnavatel vyplácel 
mzdy např. i s několikaměsíčním zpož-
děním, nehradil za zaměstnance zdra-
votní a sociální pojištění, a to přesto, že 
na výplatních páskách byly tyto srážky 
ze mzdy vyúčtovány. Od ledna letoš-
ního roku se ve firmě zastavila výroba 
a zaměstnanci uzavřeli dohodu podle 
§ 207 zák. práce (překážka v práci na 
straně zaměstnavatele) s nárokem ná-
hrady mzdy ve výši 80 % průměrného 
výdělku měsíčně, ovšem tato náhrada 
jim rovněž není vyplácena.
 Naše praktická pomoc spočívá v osob-
ní návštěvě u předsedy ZO a při této 
návštěvě současně poskytujeme práv-
ní porady jednotlivým odborářům ať již 

z oblasti pracovního práva, tedy jejich 
dalších možností a povinností v případě, 
kdy zaměstnanec okamžitě zruší pracov-
ní poměr podle § 56 odst. 1 písm. b) zák. 
práce, tak i z ostatních právních odvětví. 
 Podle dotazů z některých odborových 
organizací zjišťujeme, že ve firmách pře-
trvává nešvar, a to řešit překážku v prá-
ci na straně zaměstnavatele (§ 207 zák. 
práce) nařízením čerpání dovolené. 
 V současné době probíhají u Okresní-
ho soudu v Jičíně dvě soudní řízení týka-
jící se zaplacení náhrady mzdy za čerpá-
ní nařízeného jednoho dne dovolené, 
a to ve dni státem uznaného svátku. 
 Jeden zaměstnanec, pracující v nepře-

tržitém provozu, měl na den svátku vy-
psanou pracovní směnu. Zaměstnanec 
požádal nadřízeného o poskytnutí volna 
na tento den, a bylo mu nařízeno čerpá-
ní dovolené.  
 Odboráři s tímto postupem nesouhla-
sí, poukazují na ust. § 217 odst. 2 zák. 
práce, a proto se rozhodli řešit situaci 
soudním řízením. 
 Nadále v mnohých organizacích trvá 
problém proplácení náhrady mzdy za 
dobu lékařského ošetření, kdy zaměst-
navatel uznává např. pouze 2 hodi-
ny, a to bez ohledu na vládní nařízení 
590/2006 Sb.

Kontroly BOZP

 V rámci stálých aktivit regionálního 
pracoviště, mezi něž patří i provádění 
kontrol BOZP v organizacích OS KOVO 
regionu Praha a Středočeský kraj, bylo 
v roce 2016 do současné doby provede-
no specialistou BOZP celkem 17 kontrol 
BOZP u  určených zaměstnavatelských 
subjektů v dohodě s příslušnou ZO OS 
KOVO. 
 Převážná většina uvedených kontrol-
ních akcí byla provedena v rámci zpra-
covaného plánu kontrol BOZP na rok 
2016, který byl předem projednán na 
konferencích příslušných KS.
 V některých odůvodněných přípa-
dech došlo ke změně plánovaného ter-
mínu nebo k odložení vlastní kontroly. 
Hlavními důvody pro změnu termínu 
byly provozní problémy v kontrolova-
ných subjektech nebo kolize termínů. 
Ze strany zaměstnavatelů nebyly při 
organizaci a provádění kontrol BOZP 
zaznamenány žádné negativní či odmí-
tavé postoje. V řadě případů jsou kon-
troly BOZP přijímány jako podnět ke 
zkvalitnění podmínek BOZP v prověřo-
vané firmě.
 Nejčastější zjišťované nedostatky 
a  problémy při kontrolách BOZP jsou 
ve většině firem podobné. Zde je mož-
né zmínit např.:

  zastavěné, nerovné, poškozené 
    a neoznačené komunikace,
  nedostatečný úklid pracovišť a sani-

tárních zařízení včetně jejich údržby,
  chybějící bezpečnostní značky a ozna-

čení,
  nedostatečně označené a vybavené 

lékárničky první pomoci,
  zastavěný přístup k hlavním vypína-

čům a hasicím přístrojům,
  nevyznačenou nosnost podlah ve 

skladech. 

 Nedílnou součástí aktivit regionální-
ho pracoviště v oblasti BOZP byla i pora-
denská a metodická pomoc základním 
organizacím nebo jednotlivým členům. 
Nejčastější dotazy se týkaly především 
otázek zajištění podmínek ochrany 
zdraví při práci, zejména se jednalo 
o  oblast mikroklimatických podmínek 
při práci v teple (v letních vedrech), pro-
storových požadavků na pracoviště, vy-
bavení sanitárních zařízení a podmínek 
při práci v riziku hluku apod. 

pokračování na str. 6

Co nového v Praze a Středočeském kraji
Okénko do regionů | PhDr. Milan Fiala, vedoucí RP Praha a Středočeský kraj  

Regionální pracoviště Odborového svazu KOVO 
pro Prahu a Středočeský kraj najdete na adrese 
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
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Přinášíme dokončení příspěvku, jehož první část jsme zveřejnili v Kováku č. 12
Registrace na úřadu práce

V rámci konzultační činnosti byla po-
skytnuta řada odborných informací 
při dotazech na kvalifikaci pracovních 
úrazů a problematiku způsobu jejich 
odškodnění daným zaměstnavatelem.
 S předsedy základních organizací re-
gionu Praha a Středočeského kraje se 
setkáváme na zasedáních, která svo-
láváme zpravidla na jaře a na podzim, 

popř. na konkrétní vyžádání předsedů, 
a  řešíme konkrétní problémy, zajišťu-
jeme školení pro členy odborových or-
ganizací o kolektivním vyjednávání, ke 
mzdám, BOZP a k zákoníku práce, a to 
jak v 1. pololetí, tak i v podzimním ob-
dobí.
 Tak jako tomu bylo doposud, RP po-
skytuje i značné množství právních 

porad mimo oblast pracovního práva, 
např. dotazů ohledně možnosti zvýše-
ní výživného na nezletilé děti, postupu 
u rozvodového řízení. 
 Nepříznivá ekonomická situace se 
projevuje i v osobním životě mnoha jed-
notlivců, s čímž souvisí značné množ-
ství dotazů ve věci exekučního řízení.

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Zaměstnavatel neplatí, vstupuje do insolvence (II)

Právní servis | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj

   Se žádostí o pomoc 
při hledání pracovního 
uplatnění je vhodné 
se obrátit na místně 
příslušný úřad práce 
(podle bydliště osoby, 

která žádá). Při splnění určitých podmí-
nek máte nárok nejen na podporu v ne-
zaměstnanosti, ale i na zvýšenou péči, 
jako je rekvalifikace, pracovní rehabili-
tace atd. Úřady práce poskytují vhodné 
informace také na internetu. Navštívit 
úřad práce můžete již před uplynutím 
výpovědní doby. Máte možnost požá-
dat kterýkoliv úřad práce o   zařazení 
do evidence zájemců o  zaměstnání. 
V  tomto případě budete úřadem prá-
ce informováni o vhodných pracovních 
místech. Po skončení výpovědní doby 
se můžete registrovat jako uchazeč 
o  práci a požádat úřad práce v místě 
svého trvalého pobytu o zprostřed-
kování zaměstnání. A  to vyplněním 
formuláře Žádosti o zprostředkování 
zaměstnání, který najdete nebo dosta-
nete na úřadě práce osobně. Můžete 
také vyplnit elektronickou verzi. Výho-
dou elektronické verze je, že data vypl-
něná v této žádosti můžete použít také 
například v Žádosti o podporu v  neza-
městnanosti. Jako nezaměstnaný člo-
věk vedený na úřadě práce máte svá 
práva a povinnosti.
 Do evidence uchazečů o zaměstnání 
budete zařazeni ode dne podání žádos-
ti o zprostředkování zaměstnání. Požá-
dáte-li o zprostředkování zaměstná-
ní nejpozději do tří pracovních dnů 
po skončení zaměstnání, budete za-
řazeni do této evidence ode dne ná-
sledujícího po skončení zaměstnání.
 Takže pro ujasnění: pokud vám 
skončil pracovní poměr např. k 31. 7., 
potom se zajděte na úřad práce zaevi-
dovat mezi 1. 8. až 3. 8. Pokud na tyto 

dny vychází státní svátek nebo sobota 
či neděle, lhůta se o tyto dny prodlu-
žuje. Pokud je tedy 2. 8. sobota a 3. 8. 
neděle, můžete se zaevidovat do úterý 
5. 8. a v evidenci přitom budete vedeni 
úřadem práce od 1. 8. Jinak je lhůta pro 
evidenci na úřadu práce do 8 dnů ode 
dne skončení pracovního poměru, ale 
budete evidován prakticky až od 1. dne 
následujícího měsíce.
 Žádosti o zprostředkování zaměst-
nání je třeba podat osobně, zaslání žá-
dosti poštou nebo elektronicky zákon 
neumožňuje. Úřad práce vás, pokud 
splňujete zákonem stanovené podmín-
ky, zařadí do evidence uchazečů o za-
městnání. Nesplňujete-li tyto podmín-
ky, vydá o tom úřad práce rozhodnutí.

Uchazeč a zájemce o zaměstnání
Při registraci na úřadě práce se nejčas-
těji zřejmě setkáte s pojmem uchazeč 
o  zaměstnání. Tak je vnímán člověk, 
který požádá úřad práce o zprostřed-
kování zaměstnání a splňuje podmínky 
pro registraci jako uchazeč o zaměst-
nání. Takto registrovaný nemůže být 
např. člověk, který pobírá invalidní dů-
chod III. stupně, u kterého se nezjišťuje 
schopnost práce za mimořádných pod-
mínek, viz dále registrace jako zájemce 
o zaměstnání.
 Většinou se jedná o situaci, kdy neza-
městnaný (propuštěný, opouštějící za-
městnání) člověk přichází na úřad prá-
ce a očekává, že mu úřad práce pomůže 
v  období hledání práce. Pomoc může 
očekávat v tom, že:

  pracovník zprostředkovatelny mu 
předá kontakty na firmy, které hledají 
zaměstnance,

  úřad práce vám může zajistit a uhra-
dit rekvalifikační kurz, neváhejte se 
na to zeptat,

  za splnění podmínek můžete pobírat 
podporu v nezaměstnanosti,

  úřad práce za vás během registrace 
jako uchazeč o zaměstnání platí za ur-
čitých podmínek zdravotní pojištění.

 Z registrace jako uchazeč o zaměst-
nání vyplývají určitá práva a povinnosti. 
Jinak je tomu u registrace jako zájemce 
o zaměstnání.
 Na úřadě práce je možné se registro-
vat také jako zájemce o zaměstnání. 
Tak je vnímán člověk, který požádá úřad 
práce o zprostředkování práce a  zařa-
zení do evidence zájemců o zaměstná-
ní. Jedná se o to, že člověk nesplňuje 
podmínky registrace jako uchazeč o za-
městnání, ale přesto chce získat od úřa-
du práce pomoc během hledání práce. 
Může se jednat například o situaci, kdy 
je člověk poživatelem invalidního dů-
chodu III. stupně, u kterého se nezjišťuje 
schopnost práce za mimořádných pod-
mínek. V tomto případě:

  nevzniká nárok na podporu v neza-
městnanosti,

  firma, potenciální zaměstnavatel ne-
může žádat o dotace, příspěvky z úřa-
du práce při zaměstnání takového za-
městnance,

  dle vyjádření Call centra služeb za-
městnanosti nevyplývá pro zájemce 
o zaměstnání žádná výhoda. Podle 
§  109 zákona o zaměstnanosti však 
je i pro zájemce o zaměstnání urče-
ná rekvalifikace. „Rekvalifikace se 
uskutečňuje na základě dohody mezi 
úřadem práce a uchazečem o zaměst-
nání nebo zájemcem o zaměstnání, 

pokračování na str. 11



 Vynálezce slavného unikátu, který do-
dnes fascinuje všechny správné kluky 
a kutily, se narodil roku 1890 jako první 
ze čtyř synů majiteli malé strojírenské 
továrny Filipu Vanclovi. Vyučil se u otce 
v Benátkách nad Jizerou a od roku 1910 
pracoval v Polici nad Metují jako zámeč-
ník pro firmu Katschner. V roce 1914 byl 
však Jaroslav Vancl z firmy propuštěn, 
protože vedl stávku. Poté pracoval pro 
automobilku v Hradci Králové a živil se 
i  hloubením artéských studní. A neu-
stále přemýšlel o výrobě hraček.
 Svoji první stavebnici pod názvem 
Invertor vyrobil v roce 1920, o pět let 
později spatřila světlo světa stavebnice 
Merkur. Tvůrce jí už tehdy dal parame-
try, které se dodržují dodnes: šroubky 
a matičky o průměru 3,5 mm a deseti-
milimetrové vzdálenosti mezi otvory na 
plechových páscích.
 Bylo to něco nového a nebývalého. 
Hračka měla mimořádný úspěch, tak-
že v třicátých letech přibyla stavebnice 
Metropol, která fungovala na stejném 
principu, jen z ní bylo možné stavět 
budovy, dále doplňující stavebnice Po-
pular, ale hlavně stavebnice Elektrus, 
z jejíchž součástek se daly sestavovat 
elektrické motůrky, relé a obvody.
 Řečeno dnešním jazykem, Merkur 
byl hit. Vyvážel se do celého světa 
a doma firma nestačila krýt poptávku. 
Vedle stavebnic firma začala vyrábět 
i plechové elektrické vláčky. Rozlet ne-
zastavila válka ani znárodnění. A přežil 
i období nepovedené privatizace, kdy 
firma upadla do konkurzu a hrozil jí 
definitivní zánik. Po záchraně nadšen-
ci nastala nová éra. Stavebnice dosta-
la moderní kabát, přibyly elektrické, 
elektronické i didaktické součástky. 

Merkur se už zase prodává do zahraničí.
 Kouzlem Merkuru od jeho zrodu je 
to, že nejenom baví, ale současně hrou 
uvádí do základů techniky a mechaniky. 
Vede k přemýšlení a konstruování. Sta-
vebnici navíc můžeme použít i na prak-
tické věci. Často citovaným příkladem 
je tu vynálezce kontaktních čoček Otto 
Wichterle. Ten si jejich odstředivé odlé-
vání odzkoušel na přístroji, který sestro- 
jil ze stavebnice Merkur svého syna.
 V Polici nad Metují má i nyní svoje 
muzeum. V Muzeu stavebnice Merkur 
(http://www.merkurpolice.cz) je k vidění 
mj. i  Ocelové město sběratele staveb-
nic a velkého znalce slavného Merkuru 
Jiřího Mládka. Město je zapsáno v Gui-
nnessově knize rekordů jako největší 
stavba vytvořená z tohoto typu sta-
vebnic. V muzeu mají i funkční kolejiště 
v  měřítku 1:45 nebo historické a  sou-
časné modely, ale také sál se stoly, kte-
ré jsou celé pokryté díly stavebnice. Ná-
vštěvníci si tu mohou sami smontovat, 
co se jim líbí.
 Otevřeno je každý den kromě pondělí 
od 9 do 17 hodin. Základní vstupné je 
110 Kč, děti a senioři 60 Kč a rodinná 
vstupenka stojí 240 Kč.                      (fav)
                            Foto: merkur toys a jaš

A je tu opět doba prázdnin a letních 
dovolených. Dnes, pokud na to ov-
šem máme, můžeme tento nádher-
ný čas trávit kdekoli na světě. Láka-
vých míst je v něm skutečně spousta. 
V  Kováku jsme se rozhodli, že místo 
atrakcí ze světa přineseme pár tipů 
pro hezké i poučné prázdninové chví-
le v zemích Koruny české. I proto, že 
domácí skvosty pod dojmem světa 
dokořán často k vlastní škodě pře-
hlížíme. Víme tak třeba, kde se na-

chází Legoland, ale málokdo ví, kde 
je Muzeum stavebnice Merkur. Ob-
divujeme italská či francouzská vína 
a  neznáme nabídku z Pálavy či dal-
ších našich vinařských oblastí. Kromě 
domácích tipů na cesty jsme se do 
přílohy rozhodli zařadit i pár užiteč-
ných rad a samozřejmě nechybí ani 
už tradiční recepty na letní gurmán-
ské speciality.
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Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Prázdninové

Otec slavného Merkuru vedl stávku

tipy Kováka

Slavnou stavebnicí se můžete do 18. září kochat na 
výstavě Fenomén Merkur v sokolovském zámku

Tak vypadá jeden z moderních 
setů stavebnice

Ze stavebnice Merkur se zrodil i tzv. čočkostroj, který 
pomohl na svět Wichterleho kontaktním čočkám

Plechové elektrické vláčky Merkur se přestaly 
za minulého režimu vyrábět, protože úspěšně 

konkurovaly výrobkům z tehdejší NDR

Pohled na legendární Ocelové město

I to je Merkur



Dny dovolené nejsou vždy pouze bez-
starostné a sladké. Letní dovolené bývají 
rizikovým obdobím z hlediska vloupání 
do domácnosti. Jestliže nechcete vystří-
dat úchvatné zážitky z dovolené šokující 
zkušeností z vykradeného bytu či domu, 
postarejte se před odjezdem o zabezpe-
čení vašeho obydlí. Z rad bezpečnost-
ních odborníků jsme pro vás vybrali ně-
kolik základních poučení.

Každý třetí zve zloděje

Podle údajů pojišťoven třetina lidí ne-
podniká před odjezdem na dovolenou 
žádná bezpečnostní opatření proti vy-
kradení. Nepřítomnost obyvatel v do-
mácnosti během dovolených je pak 
lákavou pozvánkou pro zloděje. Délka 
dovolenkového pobytu byla loni v prů-
měru 9 dní, což je podle od-
borníků pro zloděje do-
statečně dlouhá doba 
na vytipování obydlí, 
přípravu i realizaci 
vloupání. 

Nezajištěné vstupní dveře

Hlavním vstupním místem většiny zlo-
dějů jsou dveře. Pokud lupič vnikne ok-
nem, zabráníte mu vynášet lup pohodl-
ně a nenápadně dveřmi. Bezpečnostní 
dveře, které odpovídají třetí, lépe však 
čtvrté bezpečnostní třídě, jsou nejzá-
kladnějším systémem. 

Nezabezpečená okna

Zloději s oblibou využívají ke vstupu do 
obydlí i okna, zejména pokud se nachá-
zejí v přízemí. Před odjezdem na dovole-
nou proto nezapomeňte okna důkladně 
zavřít. Pozor na zatažené závěsy nebo 
stažené rolety a žaluzie. Potenciálnímu 
zloději tímto krokem oznamujete, že ne-
jste doma. Účinné řešení na zabezpeče-

ní oken naopak představují ochranné 
a bezpečnostní fólie, které se dají 

pořídit za několik set korun.

Hloupé vychloubání

Před odjezdem na dovolenou se 
nechlubte svými plány. Zejména 

pak ne na Facebooku nebo dalších so- 
 ciálních sítích. Ty slouží řadě zlodějů jako 
inspirace a vodítko. Snadno získají pře-
hled i o nejrůznějších cennostech v do-
mácnosti, které lidé s oblibou zveřejňují 
pomocí fotografií a hloupě tak prozra-
zují své majetkové poměry. O chystané 
dovolené informujte pouze nezbytné 
minimum lidí.

Bez domluvy se sousedem

Snažte se vzbudit zdání, že ve vašem 
bytě či domě je někdo přítomen. Lze 
k  tomuto využít elektronické spínací 
zařízení, které podle nastavení rozsvítí 
světla. Místo zařízení mohou pomoci 
samozřejmě i příbuzní nebo spolehlivý 
soused, který navíc vyprázdní poštovní 
schránku. 
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Nenechte si dovolenou 
zkazit nenechavci

K dovolené v přírodě patří grilování. Je 
dnes součástí životní pohody a pocitu 
sounáležitosti. V rodinném kruhu, s ko-
legy či přáteli v přírodě. Příprava jídla na 
výletě nebo na dovolené by neměla být 
„přehlídkou ztraceného času“, ale pří-
jemnou a organickou součástí života ve 
volné přírodě. Přenosný rošt či grilovací 
koš je proto vhodným doplňkem naší 
kempinkové výbavy. Umožní nám rychle 
připravit hodnotné pokrmy, které zpest-
ří náš jídelníček.
 Naprostou nezbytností při grilování 
jsou různé marinády, bylinky a zelenino-
vé saláty. Jedině to vám pomůže dochu-
tit a dobře strávit grilovanou dobrůtku. 
Vybrali jsme pro vás k letnímu grilování 
některé zajímavé tipy.

Snítka na potírání – Svazeček byli-
nek namáčejte v marinádě nebo v sa-

motném oleji a potírejte jimi grilované 
maso. Nebo využijte pevných stonků 
rozmarýnu jako jehly pro navlečení špí-
zu. Nezapomeňte bylinky před napicho-
váním masa nejprve namočit, aby na 
grilu nehořely.

Bylinkové máslo – Na přípravu pou-
žívejte vždy rozměklé pravé máslo. Do 
bylinkového másla vždy kromě soli, pe-
pře a jiného koření přidejte pár kapek 
citronové šťávy, aby bylinky nezhnědly. 
Do bylinkového  másla se dávají bylinky, 
jaké máte rádi.

Voňavý olej – K nakládání se hodí pře-
devším bazalka, tymián, oregano nebo 
rozmarýn. Všechny části bylinek musejí 
být ponořené, aby se nekazily. Bylinky 
nasekejte, rozmělněte je.       
                (foto + text MN) 

Pár rad 
k letnímu grilování
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Já si sem zajela na březnový výlet a ani 
se mi nechtělo zpátky domů. Centrem 
Kyjova je klasické náměstí s krásnou re-
konstruovanou radnicí. Stejně na tom 
je většina zdejších domů, je vidět, že 
Kyjované do vzhledu města náležitě in-
vestují. Až obkroužíte náměstí, určitě si 
nezapomeňte koupit na trhu místní su-
šené ovoce nebo čerstvý med od včela-
řů. Třeba místní na slunci sušené hrušky 
byly skvělé. Cestou vás zaujme množství 

malých vinoték, kde můžete hned zajít 
okoštovat pohárek zdejších odrůd. Mě 
zaujali i lidé. Ono totiž pořekadlo o dob-
rotě a pohostinnosti Moraváků už zdale-
ka neplatí jako kdysi, ale tady ano. Kam-
koli vstoupíte, ať do obchodu, kavárny 
nebo sklípku, všude se setkáte s milým 
úsměvem, ochotou a úslužností. 

Kam na víno
V Kyjově najdete mnoho vinoték a sklíp-
ků, ovšem počítejte s tím, že poměrně 
brzy zavírají. Ale jeden dokonce najde-
te hned vedle radniční věže na hlavním 
náměstí. Inu tradice je tradice… Pečlivá 
obsluha, sýry, klobásky, škvarková po-
mazánka a koštovací vzorečky, podle 
kterých si můžete udělat představu 
o  celé zdejší produkci vína. Zavírají až 
v  deset večer. 

Co musíte vidět 
 Renesanční zámeček v Kyjově

Zajděte si k nejstarší stavbě ve městě, 

pocházející ze 16. století. Dnes v ní je 
muzeum, ale i kdybyste dovnitř nešli, zá-
meček stojí za vidění.

 Bukovanský mlýn
Pár kilometrů za Kyjovem nad vesni-
cí Bukovany stojí rozhledna v podobě 
větrného mlýna. Ukrývá i expozici slo-
vácké vesnice 19. století, v nejhořejším 
patře stojí vyhlídková terasa, ze které 
budete mít Slovácko jako na dlani. Ko-

lem rozhledny tu postavili zážitkový 
areál, kde se můžete ubytovat v tradiční 
chaloupce a najíst se ve stylové krčmě 
s chlebovou pecí. My si tu pochutnali na 
strapačkách se zelím a džbánečku veli-
ce aromatického bílého vína Hibernal. 
Oboje lze doporučit. 

 Rozhledna Johanka v Hýslích
Celoročně volně přístupná dřevěná roz-
hledna nad vesnicí Hýsly. Pod ní se jako 
atrakce pase stádo ovcí, takže máte-li 
děti, uděláte jim radost. Navíc ve vesnici 
se chlubí velkými slunečními hodinami, 
na kterých jsou umístěny ještě jedny 
malé. A ty figurují v knize rekordů jako 
nejmenší sluneční hodiny na světě. 

 Šlapací drezíny v Ratíškovicích
Ve vesnici Ratíškovice nabízejí pronájem 
malé rodinné šlapací drezínky, se kterou 
si můžete projet tříkilometrový úsek ko-
lejí staré Baťovy železniční dráhy. Než 
šlápnete do pedálů, mrkněte se i do Mu-

zea ve vagónu, kde si uděláte jasno, jak 
kdysi trať fungovala. O atrakci je takový 
zájem, že se doporučuje si hlavně o ví-
kendu předem rezervovat drezínu na 
www.ratiskovka.cz.

 Zámek v Miloticích
Krásně zrekonstruovaný barokní zámek 
v nedalekých Miloticích stojí za vidění. 
Nejenže tu kromě historické prohlíd-
ky nakoupíte v prodejní galerii vín pár 
la hviček jako suvenýr ze Slovácka, ale 
mají tu i svoje strašidla. Kaplana a čer-
nou hraběnku. 

 Ždánický les
Stezka začíná v obci Ždánice u autobuso-
vého nádraží a je dlouhá 10,5 kilome tru. 
Na trase je několik odboček k vlakové-

mu spojení do Kyjova. Pokud vydržíte až 
k rozcestí U Slepice, po zelené značce se 
dostanete zpátky do Ždánic. 

 Zřícenina hradu Cimburk
Romantická velká zřícenina středověké-
ho hradu, který sloužil jako pevnost 
proti Turkům. Hrad je otevřen v sezo-
ně o víkendech, přes prázdniny denně. 
Mezi rozcestím U Křížku a Cimburkem je 
malebná studánka. Všechno najdete na 
www.cimburk.eu.

 Sklepní uličky
V Kyjově i v okolních vesnicích najde-
te takzvané sklepní uličky. Jsou to řady 
sklepů, které sice patří soukromým vi-
nařům, ale při speciálních akcích, jako 
je Den otevřených sklepů, Burčákový 
pochod atd., bývají přístupné pro ve-
řejnost. S jednotlivými vinaři se můžete 
domluvit i předem, aby vás nechali na-
hlédnout a okoštovat. Kontakty najdete 
třeba na www.wineofczechrepublic.cz.

Výlet do Kyjova
Toto malé slovácké městečko vás nadchne, ať jste milovníci přírody, vína, 
jízdy na kole nebo folkloru. A komu by byl Kyjov malý, jeho okolí nabízí tolik 
aktivit, že byste měli co dělat celý týden. Zkuste to!

(foto + text SŠ)

Zámek Milotice 

Bukovanský mlýn je dominantou 
kraje nad Kyjovem

Vrbické vinné sklepy

Zřícenina hradu Cimburk

Proslavené sklepní uličky jižní Moravy

Ratíškovická železnice a Muzeum ve 
vagónu – je-li hezké počasí, můžete 

si zapůjčit na hodinu šlapací drezínu 
a projet tři kilometry tratě



Poznejte krásy a historické památky 
jižní Moravy. K toulkám krajem ne-
odmyslitelně patří vinohrady, řádky 
vinic, vinné sklepy a víno. Kromě 
lahodného moku na vás čeká ovšem 
i panenská a turisticky ještě ne příliš 
zaplavená příroda, krásné památky 
zapsané v UNESCO i snadné cyklotra-
sy, které zvládne každý bez ohledu na 
kondici či věk.

  Pavlovské vrchy

Vrchy se táhnou severovýchodním 
směrem od Mikulova a vrcholy kopců 
zvýrazňují zříceniny středověkých hra-
dů (Děvičky a Sirotčí hrádek). Věděli jste 
například, že i ony jsou biosférickou re-
zervací UNESCO? Na jejich úpatí se na-
chází půvabné vinařské vesničky, mezi 
nimi Dolní Věstonice – naleziště svě-
toznámé Věstonické venuše, obtáčí je 
neméně proslulé vodní dílo Nové Mlý-

ny, kde se dá v létě krásně vykoupat. Při 
svých toulkách byste neměli vynechat 
proslulý Lednicko-valtický areál, kte-
rý je rovněž zapsaný v UNESCO, a Svatý 
kopeček v malebném Mikulově. Na-
vštivte známou vinařskou obec Pavlov. 
Prožijete zde pohodovou dovolenou, 
relaxační víkend, romantický pobyt 
nebo odpočinek v relaxačním centru – 
protože i tyto služby jsou v srdci vinař-
ského kraje již dostupné. Více informací 
naleznete třeba na těchto webových 
stránkách: http://www.palava-lva.cz.

  Lednicko-valtický areál 

K areálu patří území sevřené mezi ře-
kou Dyjí, Pálavou a hranicí s Rakous-
kem. Jeho dvěma centry jsou Valtice 
a Lednice známé svými zámky a parky.
V prostoru mezi Lednicí a Valticemi 
můžete navštívit přírodní park, 
který patří k největším příkladům 

komponované krajiny na celém světě. 
Není divu, že byl komplex Lednicko- 
-valtického areálu v roce 1996 zařazen 
na seznam světového kulturního 
a  přírodního dědictví UNESCO. Od 
roku 2003 je areál součástí biosférické 
rezervace UNESCO Dolní Morava.
 Lednicko-valtický areál je plný pamá-
tek, ale na své si zde přijdete, i pokud 
rádi obdivujete přírodu. Hlavním mag-
netem je soustava Lednických rybníků. 
Součástí areálu je také významná ar-
cheologická lokalita – Pohansko. Oblast 
přitahuje milovníky pěší turistiky, cyk-
loturistiky nebo jízdy na koni, na zdejší 
revíry nedají dopustit rybáři. Zklamáni 
nebudete zdejšími víny, vždyť právě 
v Lednicko-valtickém areálu se nachází 
hlavní město vína – Valtice, další výteč-
ná vína můžete ochutnat i v Hlohovci 
nebo v Lednici. 

    (text a foto: SŠ + Archiv CzechTourism)
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Dovolená na jižní Moravě 
– pohoda, krásná příroda a dobré víno

Hrad Děvičky, v pozadí vodní nádrž Nové Mlýny 

Lednicko-valtický areál, zámek ValticeLednicko-valtický areál, zámek Lednice

Pavlovské vrchy, vinice

Hrad Děvičky, v pozadí vodní nádrž Nové Mlýny
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vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu 
práce“ (odst. 1, § 109 zákona o za-
městnanosti). Na rekvalifikaci není ná-
rok, záleží na rozhodnutí konkrétního 
úřadu práce, podle aktuální situace 
a možností.

Kdo může být registrovaný na úřa-
du práce jako uchazeč o zaměstnání 
a kdo ne?
 Práva a povinnosti uchazeče a zá-
jemce o zaměstnání stanoví zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 Uchazečem o zaměstnání se může 
stát fyzická osoba, která:
  osobně požádá o zprostředkování 

vhodného zaměstnání úřad práce, 
v  jehož správním obvodu má bydliš-
tě, a

  splňuje zákonem stanovené podmín-
ky pro zařazení do evidence uchazečů 
o zaměstnání.

 Do evidence uchazečů o zaměstnání 
nemůže být zařazena fyzická osoba, která:
  je uznána dočasně neschopnou práce,
  pobírá peněžitou pomoc v mateřství 

v  době před porodem a 6 týdnů po 
porodu,

  je invalidní ve III. stupni s výjimkou fy-
zické osoby, která je invalidní ve třetím 
stupni a je schopna výdělečné činnosti 
za zcela mimořádných podmínek,

  vykonává trest odnětí svobody, vyko-
nává ochranné opatření zabezpečova-
cí detenci nebo je ve vazbě,

  neposkytne úřadu práce identifikační 
údaje,

  neposkytne nebo zruší souhlas se 
zpracováním osobních údajů.

Registrace na úřadu práce a sociální 
a zdravotní pojištění
 Za určitých podmínek je za vás v rámci 
evidence na úřadě práce jako uchazeč 
o zaměstnání státem hrazeno zdravotní 
a sociální pojištění.
 Při pobírání invalidního důchodu 
III.  stupně je za vás sociální i zdravotní 
pojištění „placeno“ státem z titulu pobí-
rání invalidního důchodu, evidence na 
úřadě práce pouze v důvodu pojištění 
tedy není nutná.
 Poživatelé invalidního důchodu I. a II. 
stupně mají státem hrazeno zdravotní 
pojištění. V případě registrace na úřa-
du práce jako uchazeč o zaměstnání 
je „placeno“ státem i sociální pojištění, 
avšak pouze po dobu pobírání podpory 
v nezaměstnanosti. Dále je hrazen max. 
jeden rok (pro osoby mladší než 55 let) 
nebo max. tři roky (pro osoby ve věku 
55 let nebo starší 55 let), kdy jste v evi-
denci úřadu práce, ale již bez nároku na 
podporu.
 Uchazeč o zaměstnání, který nepobí-
rá invalidní důchod, má placené zdra-

votní pojištění po celou dobu registrace 
na úřadě práce. Zároveň je mu hrazeno 
sociální pojištění po dobu pobírání pod-
pory a navíc jeden, případně tři roky 
(viz výše).
 POZOR: Nejedná se o kompletní so-
ciální pojištění, ale pouze o započítání 
této doby jako tzv. náhradní doby pojiš-
tění pro výpočet a nárok na důchod.

Pobírání invalidního důchodu III. stup-
ně a registrace na úřadu práce
 Poživatel invalidního důchodu III. stup-
ně MŮŽE být zaregistrován na úřadě 
práce. Jsou dvě možnosti registrace:
  je zaregistrován jako ZÁJEMCE o za-

městnání v případě, že má invalidní 
důchod III. stupně a není schopen prá-
ce za zcela mimořádných podmínek – 
v tomto případě mu nevzniká nárok 
na podporu,

  je zaregistrován jako UCHAZEČ o za-
městnání v případě, že má invalidní 
důchod III. stupně a je schopen práce 
za zcela mimořádných podmínek – 
v  tomto případě má člověk nárok na 
podporu.

 Informaci o schopnosti práce za zcela 
mimořádných podmínek zjistíte z po-
sudku o invaliditě.
 Výhodou z toho vyplývající je, že i zá-
jemce o zaměstnání, pokud je osobou 
se zdravotním postižením, má nárok na 
pracovní rehabilitaci.

Kdo se může stát zájemcem o za-
městnání
 Zájemcem o zaměstnání se může stát 
fyzická osoba, která:
  má zájem o zprostředkování zaměst-

nání a
  za tímto účelem požádá o zařazení do 

evidence zájemců o zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání je povinen
  poskytovat úřadu práce potřebnou 

součinnost při zprostředkování za-
městnání a řídit se jeho pokyny,

  sdělit úřadu práce údaje o svých 
zdravotních omezeních v rozsahu 
potřebném pro vyhledání vhodného 
zaměstnání, rekvalifikaci a pro stano-
vení vhodné formy pracovní rehabili-
tace, a  dále sdělit, zda je osobou se 
zdravotním postižením; uplatňuje-li 
pracovní omezení ze zdravotních dů-
vodů, je povinen je doložit lékařským 
posudkem registrujícího praktického 
lékaře,

  podrobit se na žádost úřadu práce 
vyšetření za účelem posouzení svého 
zdravotního stavu a vydání lékařské-
ho posudku, pokud žádá o zabezpe-
čení pracovní rehabilitace, poskytnutí 
příspěvku na vytvoření chráněného 
pracovního místa, uvádí zdravotní 
důvody, které mu brání v plnění po-
vinností uchazeče o zaměstnání nebo 
v nástupu na rekvalifikaci, nebo po-
kud jde o posouzení vhodnosti dopo-
ručeného zaměstnání z hlediska jeho 
zdravotní způsobilosti,

  oznámit úřadu práce výkon činnosti 
(na základě pracovního nebo služební-
ho poměru, dohody o provedení prá-
ce, dohody o pracovní činnosti), který 
nebrání zařazení a vedení v  evidenci 
uchazečů o zaměstnání, do 8  kalen-
dářních dnů ode dne vzniku pracov-
ního nebo služebního poměru nebo 
ode dne uzavření dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnos-
ti a ve lhůtě stanovené úřadem práce 
dokládat výši měsíčního výdělku nebo 
odměny,

  oznámit úřadu práce nejpozději do 
8  kalendářních dnů změny skuteč-
ností rozhodných pro zařazení nebo 
vedení v evidenci uchazečů o zaměst-
nání, které osvědčil v žádosti o zpro-
středkování zaměstnání, důvody, pro 
které se nedostavil na úřad práce ve 
stanoveném termínu, a změnu bydli-
ště v průběhu vedení v evidenci ucha-
zečů o zaměstnání.

dokončení ze str. 6
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Pokud jde o účtování 
volání na zákaznickou linku, je u valné 
většiny operátorů samozřejmosti, že 
její používání je zdarma. Někteří si však 
skutečně účtují cenu běžného hovoru. 
Zákon o ochraně spotřebitele však ne-
umožňuje účtování vyšší částky. Vy jste 
však tuto linku využíval k reklamaci, což 
je jistě zcela zřejmé i na nahrávce hovo-
ru. To znamená, že pokud bude vaše re-
klamace uznána za oprávněnou, máte 
ze zákona právo požadovat zaplacení 
všech nákladů s reklamací spojených, 
tedy i proplacení toho, co jste na této 
zákaznické lince provolal. Postupo-
val jste správně i v tom smyslu, 
že jste věc reklamoval včas. Zá-
kon k tomu dává lhůtu 2  mě-
síců ode dne, kdy vám bylo 
vyúčtování služeb doručeno. 
V případě, že k vyúčtování ne-
dochází (např. u  karet), pak 
tato lhůta začíná běžet ode 
dne poskytnutí služby. Marné 
uběhnutí této lhůty má neblahé 
následky, a to zánik tohoto práva. 
Je jedno, jaký způsob komunikace 
k uplatnění reklamace využijete (tele-
fonicky, písemnou formou, přes inter-
net). Vždy je pro běh lhůty podstatný 
den, kdy se operátor poprvé dověděl, že 
budete vyúčtování nebo službu rekla-
movat. Reklamovat můžete na kteréko-
liv pobočce, sídle nebo místě podnikání 
operátora a operátor toto ustanovení, 
které je dané zákonem, nesmí měnit. 
V případě, že by tak učinil, vždy by pla-
tilo, že jednal v rozporu se zákonem. 
Takže u vás začíná lhůta k  vyřízení re-
klamace běžet prvním rozhovorem (po-
značte si datum a hodinu pro případné 
prokazování) s operátorem, i když tvrdil, 
že ne! Žádné takové ustanovení nemů-
že být ve váš neprospěch, jak říká zákon 
na ochranu spotřebitele. Naopak doba, 
než předá vámi oslovený zaměstnanec 
operátora informace reklamačnímu od-
dělení, se již počítá do doby pro vyřízení 
reklamace. Tato lhůta činí, dle zákona, 
jeden měsíc. Přesto by měl operátor 
reklamaci vyřídit bez zbytečného 

odkladu. NEJPOZDĚJI do měsíce od 
doručení reklamace. Pokud je tře-
ba k  vyřízení reklamace projednání se 
zahraničním provozovatelem, je lhů-
ta k  vyřízení reklamace prodloužena. 
Pak ji musí poskytovatel služby vyřídit 
nejpozději do 2  měsíců ode dne jejího 
doručení. Doručení vyřízení reklama-
ce musí být provedeno prokazatelným 

způsobem. Pokud reklamujete osob-
ně do protokolu, vždy požadujte kopii 
a zkontrolujte si, zda je na něm uvede-
no datum a zda je správné. Uvádíte, že 
nechápete zvýšené vyúčtování, požá-
dejte proto o informace o tom, zda vám 
od posledního vyúčtování nebyly bez 
vašeho souhlasu měněny služby nebo 
měněny poplatky apod. K  tomu není 
operátor oprávněn.
 Pokud byste se nedohodl s operá-
torem a trval byste na svojí reklama-
ci či nesouhlasil s jejím vyřízením, je 
třeba podat na operátora podnět na 
Český telekomunikační úřad (dále též 
ČTÚ). Jde o dohledový orgán, který má 
velkou možnost při reklamaci či špat-
ném výkladu zákona nebo smlouvy, 
zasáhnout. Je příslušný právě k  řešení 

problémů vzniklých s používání těch-
to služeb. Má pravomoc k přešetření 
postupu či jednání operátora, a pokud 
zjistí pochybení, má prostředky k tomu, 
aby ho za jeho protiprávní jednání po-
stihl. Postihy mohou dosáhnout nema-
lých (i  několikamilionových) částek. Jak 
postupovat při podávání podnětu, se 
dovíte na www. ctu. cz. Stejně tak zde na-
jde přehledně seřazené veškeré infor-
mace o tom, co může tento úřad řešit 
v rámci své působnosti.
   Ve vašem případě by mohlo jít např. 

o podání návrhu na řízení o námitce 
proti vyřízení reklamace, pokud 

s  ním nebudete souhlasit. Tu je 
třeba podat do jednoho měsíce 
od doručení rozhodnutí o vy-
řízení reklamace. Pokud ji ne-
podáte včas, právo uplatnit ji 
zanikne. 
    Toto řízení však nemá od-
kladný účinek! Co to znamená? 
To, co vám bylo fakturováno, 

musíte zaplatit. Až po úspěšném 
řízení lze vymáhat přiznanou (re-

klamovanou) částku včetně všech 
nákladů spojených s  uplatněním 

reklamace a  tohoto řízení. Máte však 
jednu možnost, tj. požádat ČTÚ o roz-
hodnutí o odkladu. Pak ČTÚ může roz-
hodnout o tom, že placení se odkládá až 
do rozhodnutí úřadu o námitkách. Proti 
tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
 Nebudete-li souhlasit ani s výsled-
kem řízení tohoto orgánu, tedy ČTÚ, je 
třeba podat rozklad k předsedovi ČTÚ. 
Rozhodnutí předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu o rozkla-
du podanému proti rozhodnutí Čes-
kého telekomunikačního úřadu jsou 
přezkoumatelná soudy. Soud tak činí 
na návrh v občanském soudním řízení 
podle části páté občanského soudní-
ho řádu. Podrobnosti najdete opět na 
stránkách ČTÚ.
 Pokud je výsledek rozhodnutí o spo-
ru ve prospěch spotřebitele, pak platí, 
že je podnikatel povinen mu vrátit roz-
díl ceny nejpozději do 1 měsíce od vyří-
zení reklamace. 

Po obdržení vyúčtování mobilu jsem se nestačil divit, kolik najednou platím. Přitom jsem netelefo-
noval víc než běžně ani neposílal více SMS. Nebyl jsem ani v zahraničí. Rozhodl jsem se tedy zavolat 
na zákaznickou linku. Bylo mi řečeno, že mi bude účtován poplatek, tak jak tomu je u běžného ho-
voru, a že hovor se natáčí. Nevím, proč bych měl platit za to, co způsobili oni. Když jsem popsal svoje 
námitky k vyúčtování, odkázal mě operátor na jejich reklamační oddělení a řekl mi, že až pak bude 
reklamace platná. Jak mám, prosím, postupovat? Pokud se s operátorem nebude možné domluvit, 
kdo mi potom pomůže?                                                                                                                  Petr H., Prostějov

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Spor s operátorem kvůli vyúčtování
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno
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Řešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradce Sdružení nájemníků (SON) Praha

Jako vlastník – pro-
najímatel bytu máte 
se svým nájemcem 
bytu uzavřenu ná-

jemní smlouvu, to znamená, že komuni-
kace i o vyúčtování služeb probíhá mezi 
vámi jako pronajímatelem a uživatelem 
bytu – nájemcem.
 Jako vlastník bytu jste členem spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ). Jménem 
SVJ jedná statutární orgán – výbor SVJ, 
a ten je partnerem pro vás. Vyúčtování 

dostáváte vy, vy máte právo nahlédnout 
do podkladů k vyúčtování, vy můžete vy-
účtování reklamovat.
 Pokud se vašemu nájemci něco na plat-
bách vůči vám „nezdá“ nebo vy po něm 
chcete  větší zálohy za služby, aniž byste 
mu zdůvodnila proč nebo předložila vy-
účtování, pak se domnívám, že se nájemce 
může dotázat přímo výboru SVJ a výbor, 
s  vaším svolením, může nechat nahléd-
nout  nájemce  do vyúčtování. Do podkla-
dů  k  vyúčtování  můžete  nahlížet  jen vy.

 V dotaze jste zřejmě měla na mys-
li „osvědčení právního zájmu“. Tohoto 
termínu se používá při podání žalo-
by k  soudu, kdy žalobce musí osvědčit 
právní zájem na věci.
 Pokud se skutečně jedná o projevení 
zájmu nájemce, neznám takové ustano-
vení občanského zákoníku, které by na 
základě projevení zájmu nájemce uklá-
dalo výboru SVJ povinnost k nahlédnutí. 
Nájemce k výboru SVJ nemá žádný práv-
ní vztah, je to váš nájemce.

Pokud máme byt v OV a máme v něm nájemníka, kdo má právo ho nechat nahlédnout do vyúčto-
vání za služby? My jako vlastníci, či SVJ? Naše SVJ tvrdí, že podle NOZ oni musí nechat nahlédnout 
nájemce, pokud projeví zájem. Je to pravda?                        J. K., Kladno

Itálie v nabídce cestovní kanceláře Vega 
Tour, to zdaleka nejsou jen stále více ob-
líbené jednodenní zájezdy na pláže 
v Bibione. Ty jsou jen žádaným 
zpestřením nabídky, která 
obsahuje celou řadu velice 
zajímavých poznávacích 
zájezdů. Jeden z nich 
účastníky zavede do Be-
nátek a následně do Ve-
rony. Obě místa nabízejí 
hodně historie i roman-
tiky. V Benátkách můžete 
obdivovat proslulou bazi-
liku svatého Marka, projít se 
po mostě Ponte di Rialto nebo 
se třeba pokochat krásami města 
z gondoly plující po Canal Grande, který 
je hlavní dopravní tepnou Benátek.

Ve Veroně, můžete vidět v domě Kapule-
tů slavný Juliin balkon, ale i další místa 

spojená se Shakespearovým 
dramatem Romeo a Julie. 

I díky němu se Veroně 
říká město zamilo-

vaných. Najdete tu 
ale i třetí největ-
ší římskou arénu 
na světě, ve které 
se konala diva-
delní představení, 

ale   i  souboje gla- 
diátorů a popravy.

A s Veronou a její aré-
nou je spjata i naše sou-

těžní otázka, jejíž správné zod-
povězení znamená šanci na jednodenní 
koupací pobyt v moři u Bibione pro dva. 

Otázka zní: Kolik diváků se do veronské 
arény vešlo. Bylo to:

        10 000
        15 000
        30 000
        35 000

Náš tip: Nápovědu hledejte na https://
ck.vegatour.com. Odpovědi zasílejte na 
adresu redakce nebo na e-mail Novako-
va.Miloslava@cmkos.cz do 26. července. 
Termíny cest do Bibione a další údaje 
k nim najdete na https://ck.vegatour.com/
bibione-jednodenni-koupani-u-more.  

Vyhrajte den koupání v Bibione pro dva

a
b
c
d

Pro členy Odborového svazu KOVO a jejich rodinné příslušníky nabízíme opět výhodnou nabídku na relaxaci a odpočinek v lázeňském městečku 
Jeseník. Ve spolupráci s léčebným zařízením Lázně Priessnitz nabízíme speciální 5denní a 7denní relaxační pobyty s polopenzí a s lázeňskými 
procedurami v tomto resortu (www.priessnitz.cz). Oproti zvyklostem z minulých let jsme rozšířili 5denní pobyty o 3 léčebné procedury z 6 na 
celkem 9 léčebných procedur a u 7denních pobytů taktéž o 3, tj. z 9 na celkem 12 léčebných procedur.

Relaxujte v Jeseníku, relaxujte s Priessnitzem

Kontakt na recepce lázeňských domů:

Jan Ripper***:  tel. +420 584 491 201
Bezruč***:  tel.  +420 584 491 328
Priessnitz****:  tel. +420 584 491 114, 116 Detailní informace a propagační letáky také můžete získat na Intranetu OS KOVO, záložka Služby 

členům – záložka Lázně pro členy OS KOVO (adresa: http://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/lazne-
pro-cleny-os-kovo/lazne-jesenik-priessnitz).

Pobyty lze jednoduše objednávat prostřednictvím kontaktní osoby pro rezervaci pobytů na  
tel. +420 584 491 894, e-mail:francakova@priessnitz.cz. Při objednávce prosím uveďte, že jste 
člen OS KOVO, a název základní organizace či seskupení členů, v kterých jste evidován.

Relaxovat v Jeseníku můžete ve třech nádherných lázeňských 
domech patřících k léčebnému zařízení Priessnitz

5denní pobyty
regenerační lázeňský pobyt v hlavní sezoně      4 907 Kč za osobu 

7denní pobyty
regenerační lázeňský pobyt v hlavní sezoně       6 873 Kč za osobu

Správná odpověď z minula: 
b) Friedensreich Hundertwasser
Výhercem pobytu je Filip Jenka z Police 
nad Metují. Blahopřejeme! (red)
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Odborníkům i laické veřejnosti 

Ve třetím patře historické budovy NTM 
v Praze na Letné najdeme stálou expozi-
ci architektury, stavitelství a designu, kte-
rá přímo navazuje na obdobnou expozici 
ve Schwarzenberském paláci na Hradča-
nech, veřejně přístupnou v letech 1917 
až 1941. Exponáty, rozmístěné na ploše 
téměř 600 m2, představují ve výtvarné 
zkratce odborníkům i široké veřejnosti 
vysokou výtvarnou kulturu a technic-
kou invenci českých architektů, stavitelů 
a designérů. Expozice pojímá architektu-
ru a stavitelství jako dvě strany téže min-
ce a design jako nepominutelnou složku 
každého průmyslového výrobku. Časově 
je expozice vymezena roky 1860 až 1989, 
od období historizujících slohů po konec 
socialistické éry, „od Národního divadla 
k  vysílači na Ještědu“.  Místně tu pak pře-
važují pražské stavby. Vývoj průmyslové-
ho designu je pak ukázán na řadě svítidel 
– jednak slohových, jednak reprezenta-
tivním přehledem těch nejkvalitnějších 
v samostatné vitríně. 

Jednotlivé architektonické slohy a sta-
vitelské umění jsou demonstrovány 
především prostřednictvím původních 
i nových modelů. Modely jsou doplněny 
kopiemi plánů, skic a dobových fotogra-
fií a také řadou autentických stavebních 
prvků. Tímto způsobem je vyzdvižena 
náročná tvůrčí práce architektů, dobro-
družství stavění a inženýrská odvaha.

Předválečné a poválečné období

Pro 30. léta je ve stavebnictví typický 
funkcionalismus reprezentovaný dneš-
ním Domem odborů, (původně Vše- 
obecného penzijního ústavu) či baťov-
ským funkcionalismem. 

K nejzajímavějším realizacím poválečné 
architektury patří oceněný čs. pavilon ze 
světové výstavy EXPO 58 v Bruselu, praž-
ský obchodní dům KOTVA, ale i světově 
oceňovaný liberecký hotel na Ještědu. 
Zvláštním doprovodným úkolem této 
epochy bylo rovněž komplexní řešení 
panelových sídlišť.            Text a foto -rur-  

STAVEBNICTVÍ ExISTUJE SPOLU S LIDSTVEM

Po stopách kovácké tradice v českých zemích – 5. díl

Ať se rozhlédneme na kteroukoliv světovou stranu obydlenou lidstvem, všu-
de narazíme na nějakou formu jeho obydlí. A díky tomu, že světoví architek-
ti vtiskli do staveb své doby to nejmodernější i nejpůvabnější, čeho bylo ve 
své době dosaženo, můžeme kalendář architektury a stavebnictví rozčlenit 
spolehlivě na období románských rotund, štíhlé gotiky, klenuté renesance, 
baculatého a pozlaceného baroka i rokoka až po baťovský funkcionalismus. 
Lidstvo potřebovalo po dobu své existence nejen někde bydlet, ale i vykoná-
vat svou výdělečnou činnost či se někde scházet za jakýmkoliv účelem. A na-
vštěvovat stavby jakéhokoliv věku i slohu patří dnes vlastně k cílům turistiky 
po celém světě.

Funkční replika středověkého stavebního 
jeřábu na lidský pohon z konce 14. století 

před pražskou budovou NTM 

Kovové součásti staveb dokumentují 
dobový technický pokrok i vkus

Bytová svítidla podléhají rychle se 
měnícímu vkusu a designu

Pomocný osobní výtah v činžácích



105 Kč.

Nefinanční odměny Up Česká republika

dárková poukázka pro ideální obdarování

přináší svobodu v rozhodování

je přijímán ve všech prověřených cestovních
kancelářích, lázních a hotelech

speciální poukázky pro potřeby čerpání prostředků
z fondu kulturních a sociálních potřeb

Unišek+ FKSP

Unišek+ 

Unišek

Šek Dovolená

Cadhoc

umožní nejširší výběr téměř jakýchkoli benefitů
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Správné znění tajenky z čísla 11: Silné odbory jsou zárukou větších práv. Správně luštil a štěstí při losování měl Jiří Veselík 
z Vysokého Mýta. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu 
Křížovky pro každého (další číslo vychází 19. července). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 27. července na doručovací adrese redakce 
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


