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Studenti vytvořili pro Památník Ležáky
stálou expozici

Ojedinělý ceremoniál proběhl ve
středu 23. května v Památníku Ležáky, které jsou po Lidicích další z českých obcí vypálených za války nacisty. V režii Odborového svazu KOVO, za
podpory německé odborové centrály
DGB a ve spolupráci s Památníkem
Lidice, jenž pietní místo v Ležákách
spravuje, tady proběhla vernisáž
plastik s názvem „Tvorba pro Ležáky
2018“. Jejich autory jsou čeští a němečtí studenti učilišť z Hradce Králové, Jihlavy, Plzně a německé firmy
Flachglas z Wernberg-Köblitz.
Díla učňů ze středních škol obou zemí
jsou věnována památce lidí, kteří obývali malebnou osadu na Pardubicku do
chvíle, než nacisté ve středu 24. června
1942 ukončili jejich životy hromadnou
popravou a osadu vypálili. Práce studentů zůstanou stálou venkovní expozicí přístupnou všem návštěvníkům
památníku. „Projekt vlastně vznikl díky
inspiraci od německých kolegů. Při návštěvě bývalého koncentračního tábora ve Flossenbürgu v roce 2011 jsme
viděli jejich úžasnou práci se studenty
z reálných gymnázií a jiných škol, s nimiž jezdí v den výročí Křišťálové noci

Učni z firmy Flachglas z Wernberg-Köblitz při instalaci svého díla

9. listopadu do Flossenbürgu uctít památku mrtvých, ale i zavzpomínat na
přeživší,“ řekl v úvodu ležáckého ceremoniálu koordinátor projektu a současně místopředseda Odborového svazu
KOVO Tomáš Valášek. Mladí lidé v kapli
koncentračního tábora k uctění památky obětí přednášejí poezii, zpívají, hrají
divadelní představení. „Řekli jsme si, že
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i my chceme s našimi studenty dělat
něco obdobného,“ vysvětlil koordinátor
„Tvorby pro Ležáky 2018“.
Projekt se rozběhl v roce 2012 ve spolupráci s několika školami, v nichž má
OS KOVO své zástupce. „V roce 2015 jsme
tento projekt rozšířili o mezinárodní spolupráci s něvíce
meckými odbory a firmou strana
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Tento týden se rozhodne o stávce v chemičce Agrofertu
Ve valašskomeziříčské společnosti
DEZA, která zaměstnává přibližně tisícovku lidí, v úterý 22. května ve tři
hodiny odpoledne vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Dohodly se na tom oba odborové svazy
(OS KOVO a ECHO), jež ve společnosti
působí. O tom, zda odboráři pohotovost ukončí, nebo naopak přistoupí
ke stávce, by se mohlo rozhodnout
už tento týden. Vedení společnosti
DEZA totiž pozvalo zástupce OS KOVO
a OS ECHO k dalšímu jednání.

„Zaměstnavatel svolal v reakci na vyhlášení stávkové pohotovosti jednání s výbory obou odborových svazů na čtvrtek 31. května. Je možné, že výsledkem
bude ukončení stávkové pohotovosti,
stejně tak je ale možné, že to naopak
bude impulzem pro přípravu stávky,“
připustil David Šrott z Regionálního
pracoviště OS KOVO ve Zlíně. Důvodem,
proč odboráři stávkovou pohotovost
vyhlásili, je spor o uzavření podnikové
kolektivní smlouvy pro letošní rok,
o jejíž podpis odbory usilují už od října

loňského roku. Žádají v ní zvýšení základních tarifních mezd o 13 %, růst příplatku za směnnost o 20 % a růst podílu
na zisku o 2 %.
„Už jen fakt, že se na tomto postupu
shodly oba odborové svazy zcela jednoznačně, a skutečnost, že máme absolutní podporu nejen odborářů, ale
také naprosté většiny všech zaměstnanců, svědčí o tom, že jsme schopni
a připraveni věci dotáhnout do konce,“
okomentoval aktuální situaci v chemičce David Šrott. V pondělí 21. května
pokračování na str. 2
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proběhlo jednání před zprostředkovatelem, který navrhl navýšení o 10 %, to
je ovšem pro odboráře vzhledem k vývoji na trhu práce a charakteru výroby
v chemičce nepřijatelné.
Přesto, že se DEZA zabývá zpracováním statisíců tun černouhelného dehtu
a výrobou benzolu, tedy pro životní
prostředí a lidské zdraví nebezpečných
látek, mzdy ve firmě jsou na velmi nízké
úrovni. Podle analýz odborářů v období let 2010–2016 prakticky nerostly, respektive byly navyšovány pouze o inflaci. Průměrná mzda všech zaměstnanců

společnosti činí necelých 33 tisíc korun.
Společnost nabízí na svých webových
stránkách a na billboardech se sloganem „DEZA JE BEZVA“ nástupní plat ve
výši 22 tisíc korun.
„Věříme, že se nám podaří dosáhnout
úspěchu, situaci máme v rukou, ale
především máme podporu lidí, kteří
jsou dlouhodobě a naprosto oprávněně nespokojení, jsme tedy schopni
připravit stávku. Ovšem stávka je jen
nástroj, ne cíl,“ dodává David Šrott ze
zlínského Regionáního pracoviště Od(jom)
borového svazu KOVO.

Situace v plzeňském Molinsu se uklidnila
Po dlouhodobé stávkové pohotovosti, kterou zahájili už v polovině února, směřují konečně odboráři v plzeňské společnosti Molins k dohodě.
Podle předsedy základní organizace
OS KOVO Petra Holého dojde pravděpodobně do konce května k podpisu
kolektivní smlouvy.
„S devadesátiprocentní pravděpodobností bychom měli v průběhu příštího
týdne novou kolektivní smlouvu podepsat,“ uvedl krátce před uzávěrkou
tohoto vydání Kováka šéf odborářů
Molinsu Petr Holý. Odbory původně

pro zaměstnance požadovaly navýšení o 7 %, zatímco návrh ředitele
zněl 2,5 %. „Domluvili jsme se na
zprostředkovateli, který nám navrhl
plošné navýšení o 3 % a individuálně
o další 2 %, takže v průměru se jedná o 5% navýšení,“ shrnul dohodu
se zaměstnavatelem předseda ZO
OS KOVO.
Odboráři kvůli návrhu zprostředkovatele uspořádali zvláštní jednání.
„Svolali jsme kvůli tomu mimořádnou
konferenci, přijel i kolega z regionálního pracoviště. O návrhu zprostřed-

kovatele jsme hlasovali a nakonec
se rozhodlo, že jej přijmeme,“ dodal
Petr Holý. Tříprocentní navýšení platí
zpětně od 1. ledna a zaměstnancům
již bylo vyplaceno v dubnové výplatě.
Individuální dvouprocentní navýšení
začne platit od 1. června. V průměru
by tak od června měli zaměstnanci
dostat o patnáct set korun víc.
Firma Molins byla původně součástí
koncernu Škoda Plzeň, v roce 2000 ji
koupila anglická společnost Molins, loni
potom italská společnost Coesia. Vyrá(jom)
bí tabákové a balicí stroje.

Nad Poldi Kladno se znovu
vznáší dražební kladívko
O dalším osudu Poldi Kladno má
znovu rozhodnout úder dražebního kladívka. Přibližně za měsíc se
má totiž dražba Poldi a Poldi Trade znovu opakovat. Společnost je
v konkurzu od loňského prosince
a první pokus ji prodat proběhl letos v dubnu. Vítěz dražby ovšem do
stanoveného termínu nezaplatil,
a tak se prodej bude koncem června opakovat.
Poldovku měla získat společnost Compagnia del mediterraneo Steel za 261
milionů korun, které měla uhradit do
14. května, to ovšem neučinila a neuvedla ani, proč na koupi kladenské
huti rezignovala. „Věřitelé Poldi a Poldi
Trade schválili jako další pokračování
prodejního procesu opakovanou draž-

bu,“ uvedl pro ČTK insolvenční správce
Adam Sigmund. Ta se bude konat koncem června, přesný termín ovšem doposud oznámen nebyl. Vyvolávací cena
opakované dražby má být stejná jako
v předchozím případě, tedy 160 milionů
korun. Hodnota majetku byla oceněna
znaleckým posudkem na 180 milionů
korun.
Poté, co v dubnu Poldovku získala
zmíněná Compagnia del mediterraneo Steel, doufali někdejší zaměstnanci, že dostanou zpět alespoň část
nevyplacených mezd. Někteří z nich
dokonce zvažovali, že by se do firmy
vrátili. Jednatel totiž deklaroval záměr
znovu výrobu v Poldovce rozjet. Firma před svým krachem zaměstnávala
(jom)
150 lidí.

Odborový svaz KOVO
se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2

přijme do pracovního poměru
na dobu neurčitou specialistu
na pozici:

STAVEBNÍ TECHNIK
dozor, správa
dokumentačního fondu

pro pracoviště OS KOVO v Praze,
nám. W. Churchilla 1800/2,
Praha 3 - Žižkov
g
Bližší informace na tel. čísle:
602 752 122 - Ing. Pavel Komárek
Více na: www.oskovo.cz
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Zleva: učitel odborného výcviku Josef Velík, Helmuth Fiedler z německé odborové centrály DGB, vedoucí
památníku Kamila Chvojková a koordinátor projektu, místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek
FOTO: Josef Kůta

Grammer v Kümmersbrucku. Díla, která
tehdy vznikla, byla po celý rok součástí
expozice v Památníku Lidice. Když jsme
se zamýšleli nad třetím ročníkem, vznikla myšlenka věnovat se Ležákům, protože jsou neprávem trochu opomíjené.
Proto jsme dnes tady, společně s kolegy
a učni nejen z České republiky, ale také
z německé firmy Flachglas,“ vysvětlil Tomáš Valášek.
„Děkuji za to, že jste se zamysleli nad
historií Ležáků, nad obyvateli, kteří bojovali za vlast, nad jejich hrdostí a bojovností,“ ocenila vedoucí památníku
Kamila Chvojková práci všech, kteří
se na vzniku expozice podíleli. Ležáky
podle ní ročně navštíví na šestnáct tisíc návštěvníků a jejich počet postupně
vzrůstá. Reportáž ze zahájení výstavy
přinesly mimo jiné také česká a bavorská televize.
Kdo nezná minulost, nemá
budoucnost
Mezi hosty pietní vernisáže byl také
Helmuth Fiedler z německé odborové
centrály DGB, který do Ležáků přijel
společně s desítkou učňů z firmy Flachglas v bavorském Wernberg-Köblitz.
„Tento projekt se stal již tradicí, a můžeme říci smutnou tradicí, je to připomenutí zvěrstev té doby a současně
způsob, jak se s těmito událostmi vypořádat… Kdo nezná svoji minulost, nemá
žádnou budoucnost. V době, kdy jsem
chodil do školy, se o těchto věcech nepsalo, neučilo. Právě proto je důležité,
že jsme vytvořili tento projekt a můžeme uctít a připomenout si události, které se tenkrát staly,“ uvedl dílo studentů
z firmy Flachglas zástupce německých
odborářů.

pojmenované „A znovu kvetou růže“.
Studenti Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara z Plzně nazvali svou práci
„Strom pro Ležáky“.
„Naše česká díla jsou z kovu, protože jsme většinou strojírenská učiliště.
Všechny práce i návrhy a myšlenky jsou
dílem žáků, kteří byli nuceni si připomenout historii tohoto místa, a na základě
této historie pak svá díla tvořit. Dokumentuje to nejen skutečnost, že si historii připomněli, ale také to, že na našich školách dokážeme vytvořit precizní
řemeslná díla. Věřím, že ve spolupráci
s Odborovým svazem KOVO budeme
v tomto projektu dále pokračovat,“ řekl
při zahájení výstavy Josef Velík, mistr
odborného výcviku z Hradce Králové.
(jom)

„Když jsme přemýšleli, jaké dílo bychom si přáli vytvořit, chtěli jsme dosáhnout jistého kontrastu, proto jsme
se tentokrát rozhodli pro sklo. Dílo, které bychom zde dnes chtěli předat, se
jmenuje ,Mír a dobré sousedství‘. Je na
něm popsána i stručná historie toho,
co se stalo zde v Ležákách. Na skleněné
tabuli je také holubice míru s barvami,
které jsou jak na české, tak na německé
vlajce. Nenajdete na ní jednotlivé vlajky obou zemí, ale jen jejich barvy. Tím
chceme ukázat společnou cestu do budoucna,“ vysvětlil Helmuth Fiedler symboliku artefaktu, na němž se podílela
téměř desítka studentů z Bavorska.
Studenti z Hradce Králové vytvořili pro expozici
působivou kovovou plastiku v podobě kříže
FOTO: Jiří Mareček

Kovové růže pro Ležáky zhotovili studenti z Jihlavy
FOTO: Josef Kůta

Kříž, růže a strom
Vernisáž představila také zdařilá díla
studentů tří českých učilišť. Žáci 3. ročníku oboru umělecký kovář z SPŠ, SOŠ
a SOU Hradební z Hradce Králové pro
ležácký památník vytvořili působivou
plastiku v podobě kříže s názvem „Konec
nadějí“. Žáci 1. ročníku oboru obráběč
kovů ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě vyrobili pro
tuto příležitost precizně zpracované dílo

Plzeňští učni pojmenovali své dílo „Strom pro
Ležáky“
FOTO: Josef Kůta
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Zaměstnanci protestovali proti Janu Světlíkovi
Okénko do regionu | Ing. Jiří Kozel, vedoucí RP Ostrava

Co je nového v Moravskoslezském kraji
Situace ve firmách
Ve firmách Moravskoslezského kraje patřících do působnosti
RP OS KOVO Ostrava
je z velké části ekonomická a výrobní
situace stabilizována.
Firmy nepropouštějí
zaměstnance a spíše se potýkají s nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných
lidí.
Výjimkou v tomto trendu je firma Vítkovické strojírny s.r.o. z Ostravy – Vítkovic.
Tato firma odkoupila v rámci konkurzního řízení část bývalé firmy ze skupiny
Jana Světlíka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Po půl roce činnosti podala tato firma sama na sebe insolvenční
návrh. Část zaměstnanců ukončila pracovní poměr formou okamžitého zrušení z důvodu nezaplacení mzdy a další
část obdržela výpověď z organizačních
důvodů. Celkem se jedná asi o 580 zaměstnanců. U tohoto zaměstnavatele
působily dvě ZO OS KOVO – Energetické
strojírenství (předsedkyně Jarmila Bartošová) a Ocelové konstrukce (předseda Lubomír Mišun). OS KOVO tak přijde
asi o 450 členů, pokud nenajdou práci
ve firmách, kde působí ZO OS KOVO.
Zatím velký otazník visí nad budoucností firmy ArcelorMittal Ostrava, která
má být k 31. 12. 2018 prodána. Kolegové
ze ZO OS KOVO u této firmy zatím vyslovují obavy, jak se bude prodej vyvíjet
a kdo bude novým vlastníkem firmy.
Kolektivní smlouvy jsou u firem regionu MSK z převážné části uzavřeny.
Kvalita uzavřených smluv je různá, ale
u většiny z nich je smluven nárůst nominálních mezd. Dobrým příkladem
mohou být kolegové odboráři ve firmách Třinecké železárny v Třinci, Continental Automotive Czech Republic ve
Frenštátě pod Radhoštěm, Hyundai
Motor Manufacturing Czech v Nošovicích, BEKAERT v Petrovicích a Bohumíně a BONATRANS v Bohumíně.
Situace v základních organizacích
a orgánech OS KOVO MSK
V některých základních organizacích
proběhly volby předsedy, výboru i dozorčí a revizní komise.
V dubnu 2017 proběhla volební konference ZO Třinecké železárny, kdy byl
zvolen novým předsedou Marcel Pielesz

a také dva noví místopředsedové. Touto konferencí ukončil svou působnost
v této ZO dlouholetý předseda František Ligocki. V prosinci 2017 došlo ke
změně předsedy ZO Metalurgie TATRA,
kdy svou práci v této ZO ukončil dlouholetý předseda, funkcionář OS KOVO
Jaroslav Nováčik. Všem funkcionářům,
kteří ukončili svou činnost pro základní organizaci nebo pro OS KOVO, bych
chtěl touto cestou poděkovat za vykonanou práci.
V prosinci 2017 se uskutečnila mimořádná konference KS OS KOVO MSK,
která mimo jiné zvolila staronové zástupce MSK v Předsednictvu OS KOVO.
Za územní oblast Nový Jičín – Frýdek-Místek byl zvolen Luděk Lúčan a za
územní oblast Opava – Bruntál byl zvolen Martin Štefek.
Ve 2. polovině roku 2017 jsme uspořádali pravidelné školení BOZP za účasti
79 posluchačů. O toto školení je v regionu každoročně mimořádný zájem.
Velký počet posluchačů je velmi náročný na organizaci i pro přednášející lektory. Velkou prioritu dáváme
školení pro základní organizace tzv.
„na klíč“. Proběhla školení pro ZO ŽDB
Bohumín – oblast BOZP, ZO Třinecké
železárny – oblast právní, odměňování a BOZP, ZO Siemens elektromotory – oblast kolektivního vyjednávání,
ZO Ocelové konstrukce – oblast základních dokumentů a činnosti ZO, ZO
Hyundai – oblast činnosti ZO a BOZP,
ZO Strojírna – oblast pracovního práva, odměňování a BOZP, ZO SaS Třinec – oblast pracovního práva, kolektivního vyjednávání a BOZP.
Pro nové funkcionáře základních organizací jsme připravili školení základních
dokumentů základní organizace, kde
se noví funkcionáři dozvěděli informace jak k činnosti OS KOVO, regionálního pracoviště, základní organizace, tak
informace k dokumentům základní
organizace a Stanovám OS KOVO po
VII. sjezdu. Také v letošním roce byl kladen největší důraz na volební řád a provádění voleb v základních organizacích.
Seskupení členů a centrální evidence
V současnosti působí v našem regionu
OS KOVO u pěti zaměstnavatelů prostřednictvím seskupení členů. U všech
seskupení máme ve výboru minimálně
jednoho člena – zaměstnance firmy.

U dvou seskupení byla uzavřena kolektivní smlouva a z toho u jednoho z nich
dojednáváme již druhou kolektivní
smlouvu. Velice dobře se jeví činnost
seskupení u zaměstnavatele Daechang
Seat v Třinci. S tímto zaměstnavatelem
probíhal soud s určením možnosti působení OS KOVO u tohoto zaměstnavatele. V současnosti máme registrováno
asi 140 přihlášek, proběhla kontrola
BOZP, byli zveřejněni tři členové výboru z řad zaměstnanců firmy a byl předán návrh kolektivní smlouvy. Zahájení
vlastního kolektivní vyjednávání předpokládáme začátkem června. Celkem
máme evidováno v seskupeních asi
230 členů.
V Moravskoslezském kraji se dokončuje centrální evidence členů. Regionální
pracoviště v Ostravě zaregistrovalo
a vytisklo zatím něco přes 22 000 karet členů OS KOVO. Povinnost předložit
seznam členů ZO pro centrální evidenci
danou usnesením Rady OS KOVO nesplnilo 14 základních organizací. U téměř všech základních organizací, které
zaslaly data o svých členech, byli zřízeni
administrátoři. Ti mohou aktualizovat
a měnit údaje o svých členech. Regionální pracoviště pouze tiskne karty členů a provádí ukončení členství.
Problematika BOZP
V roce 2016 bylo provedeno celkem
51 kontrol BOZP, z toho 13 kontrol pro RP
Olomouc. Celkově bylo zjištěno 184 závad. Kontroly byly zaměřeny na systém
BOZP, zejména u nových ZO. Dalším
tématem kontrol bylo zajišťování pracovně lékařské péče zaměstnavatelem.
Nejčastějším pochybením byla organizace lékařských prohlídek, zejména mimořádných. V průběhu roku probíhaly
konzultace a poradenství při šetření
nemocí z povolání. V součinnosti s RP
proběhlo šetření čtyř nemocí z povolání
a vždy se jednalo o syndrom karpálního
tunelu. V letním období byly nejčastější
dotazy na režim práce v teplých dnech
a na přidělování ochranných nápojů.
Podle potřeby byly provedeny výpočty
pro režimy práce na základě naměřených teplot. Během roku bylo dvakrát
organizováno dvoudenní školení BOZP,
celkem 232 účastníků. Rovněž proběhla
další školení BOZP pro výbory ZO v rámci jejich výjezdních zasedání, dále i pro
některé VO. Celkem 155 účastníků.
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Pracovní právo | Lenka Kobylková, mzdová specialistka RP OS KOVO Olomouc

Práce na noční směně ve svátek
Chtěl bych se zeptat, jak se platí noční směna ve svátek a jestli je tato směna přesčas. Pracoval jsem většinu směny ve
svátek a zaměstnavatel mi odmítl zaplatit příplatek za svátek, že má takto nastavené odměňování. Kolega, který se
mnou pracoval, dostal tuto práci zaplacenou jako přesčas a já ne. Může si toto zaměstnavatel dovolit?
P. G., Olomouc
Asi vás zklamu, ale za určitých podmínek je jednání vašeho zaměstnavatele možné a v souladu se zákonem.
Váš dotaz rozdělím na 2 části, a to:
1. Odměňování ve svátek a v noční směně
2. Práce ve svátek a práce přesčas

Ad. 1.
V prvním případě, bych ráda upozornila na § 115 odst. 1 a 2 ZP, které nám
říkají:
„(1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní
volno v rozsahu práce konané ve svátek,
které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního
měsíce následujícího po výkonu práce
ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.
Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku.
(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši
průměrného výdělku místo náhradního
volna.“
Z čehož vyplývá, že v prvé řadě za
práci ve svátek náleží dosažená mzda
a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek a jedině v případě, že
se zaměstnanec se zaměstnavatelem
dohodne, může mu místo tohoto volna být poskytnut příplatek za práci ve
svátek ve výši nejméně 100 % průměrného výdělku.
Ale váš dotaz spíše směřuje k tomu, že
byl dohodnut příplatek za práci ve svátek, ale vy jste jej nedostal vyplacen.
Vzhledem k tomu, že píšete o „většině“
noční směny odpracované ve svátek,

předpokládám, že jste pracoval od
22.00 do 24.00 hodin dne, který nebyl svátkem, a od 00.00 do 6.00 hodin
dne svátku. V tomto případě může mít
zaměstnavatel opravdu nastavené odměňování tak, že jste nedostal příplatek za práci ve svátek zaplacen. Toto
nastavení vychází z § 91 odst. 6 ZP,
který nám říká:
„(6) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny,
která v týdnu nastupuje podle rozvrhu
směn jako první. Ustanovení věty první
je možné použít též pro účely práva na
mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro
zjišťování průměrného výdělku.“
Co to znamená, se vám pokusím přiblížit na následujícím příkladě:
Začátek 1. směny v týdnu je sjednán na 6 hodin ráno v pondělí, a to
i pro odměňování.
Svátek je např. 8. 5. a zasahují do něj
dvě noční směny:
1. směna pracující od 22.00 hod. 7. 5.
do 6.00 hod. 8. 5. = 6 odpracovaných
hodin během svátku,
2. směna pracující od 22.00 hod. 8. 5.
do 6.00 hod. 9. 5. = 2 odpracované
hodiny během svátku.
Kompenzace (náhradní volno nebo
příplatek za práci ve svátek) k dosažené mzdě za práci ve svátek v tomto
případě náleží v rozsahu:
1. směna – nenáleží nic,
2. směna – náleží za celou odpracovanou směnu.
Toto ustanovení vychází z toho, že
v prvé řadě se za práci ve svátek poskytuje volno a takto je zaručeno
volno po dobu celé směny. Nicméně
v dnešní době se z 90 % poskytuje

příplatek za práci ve svátek, a tak je
mnohem spravedlivější sjednat například v kolektivní smlouvě to, že svátek
se pro účely odměňování posuzuje od
00.00 do 24.00 hodin dne svátku. Pokud by odměňování bylo nastaveno
dle tohoto pravidla, náleželo by vám
náhradní volno případně příplatek za
práci ve svátek za šest hodin.
Ad 2.
Dle § 78 odst. i) ZP je prací přesčas
práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní
pracovní dobu vyplývající z předem
stanoveného rozvržení pracovní
doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Z toho vyplývá,
že práce ve svátek je zároveň prací
přesčas jen tehdy, je-li konána nad
stanovenou týdenní pracovní dobu
a zároveň nad rámec jinak obvyklé
pracovní směny, v níž by zaměstnanec pracoval, i kdyby nebyl svátek.
Zde by mohl být i „problém“ toho, že
váš kolega dostal tuto směnu zaplacenou jako práci přesčas a vy nikoliv.
Pokud směna, ve které jste pracoval,
byla vaší obvyklou směnou, tzn. že
byste v této směně pracoval, i kdyby svátek nebyl – nebyla tato směna
pro vás prací přesčas, a tím pádem
tak nemůže být ani zaplacena. Pokud by však váš kolega byl například
„výpomocí“ z jiné směny, tzn. že tuto
směnu neměl předem rozvrženou
ve svém rozvrhu směn a tato směna
byla zároveň nad stanovenou týdenní pracovní dobu, potom by vašemu
kolegovi opravdu náležel příplatek za
práci přesčas, jelikož tuto práci přesčas konal. Ale vzhledem k tomu, že to
z vašeho dotazu nijak nevyplývá, je
pro upřesnění mé odpovědi potřeba
zjistit podrobnější údaje.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Vydání bezdůvodného obohacení
Mám tento problém, omylem jsem operátorovi zaplatila dvakrát za zakoupený mobil. Oznámila jsem
mu tuto skutečnost a požadovala vrácení navíc zaplacené ceny. Ten mi tuto druhou úhradu nevrátil.
Co mám nyní dělat?
H. T., Brno-venkov
Ve všech případech,
kdy spotřebitel zaplatí
zboží, které neobdržel,
nebo jako ve vašem
případě omylem zaplatí dvakrát, a obchodník pak peníze obdrží bez právního
důvodu, ale odmítá přeplatek vydat zpět
spotřebiteli, jedná protiprávně. Dopouští se tzv. bezdůvodného obohacení.
Spotřebitel má právo, které mu dává
zákon, požadovat toto bezdůvodné obohacení a naopak obchodník má povinnost tento majetkový prospěch vrátit.
K obdobnému případu může dojít nejen
u peněžního plnění, ale i u věci – např.
spotřebitel vrátí zboží omylem jinému
dodavateli.
Právní úprava bezdůvodného obohacení
Občanský zákoník 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
§ 2991
(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten,
kdo získá majetkový prospěch plněním
bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním
užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho
bylo plněno, co měl po právu plnit sám.
Dále viz www.zakonyprolidi.cz OZ
§ 2992–3005.
Jak postupovat, pokud obchodník nereaguje?
V tomto případě se již nemůžeme spoléhat na dřívější telefonické, osobní či jiné
jednání s obchodníkem, ale musíme mu
zaslat písemnou výzvu, abychom měli
důkazní prostředek pro případnou nutnost soudního vymáhání.
Výzvu na vydání neoprávněně získané
hodnoty je třeba adresovat a doručit
tomu, kdo ji získal a kdo ji má ve svém
držení.
Proč výzvu?
Výzvou oznamujeme tomu, kdo získal
bezdůvodné obohacení, že tomu tak
skutečně je, aby se nemohl vymlouvat,
že o této skutečnosti nevěděl.

Dále mu sdělujeme a stanovíme lhůtu, dokdy a kam může toto bezdůvodné obohacení vydat. K tomu mu stanovíme lhůtu.
Zároveň mu oznámíme, že pokud v této
lhůtě nedojde k vrácení uvedené finanční částky, budeme se svého nároku domáhat u soudu.
Ve vašem případě to znamená, že operátor vám musí vrátit vše, co přijal.

Jak má výzva k vrácení bezdůvodného obohacení vypadat?

VZOR
Jméno a příjmení dodavatele nebo název společnosti
IČ dodavatele
Adresa dodavatele
Pardubice 1. března 2018

Předžalobní výzva k vydání částky bezdůvodného obohacení.
Vážení, dne ….. jsem s vaší společností uzavřela smlouvu č. ..... o koupi mobilního telefonu. Omylem z mé strany došlo k tomu, že jsem úhradu tohoto telefonu provedla dvakrát – viz přílohu výpis z bankovního účtu, z něhož je jasné,
že na váš účet byla zaslána cena mobilního telefonu dvakrát. Oslovila jsem vás
dne ….. telefonicky a poté jsem vás kontaktovala elektronickou poštou dne …...
Do dnešního dne na moji snahu o navrácení neoprávněně přijaté ceny telefonu nebylo z vaší strany vůbec reagováno.
Vzhledem k tomu, že druhá z plateb byla provedena bez právního důvodu
a vaše společnost tuto částku přijala a na můj úkor se takto obohatila, vyzývám
vás k vrácení ceny mobilního telefonu
ve výši 7 200 Kč
na číslo mého účtu ........................................ nejpozději do 7 dnů od doručení
této výzvy.
V případě, že tak v tomto termínu neučiníte, budu nucena své právo uplatňovat
soudní cestou.
S pozdravem

vaše jméno a příjmení
adresa
telefon a e-mail
........................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie výpisu z účtu ze dne .....
(z níž je zřejmá dvojí úhrada mobilního telefonu)
Kopie kupní či jiné smlouvy ze dne …..

pokračování na str. 7
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Vzor je nezbytné upravit dle vašeho konkrétního případu. Nezapomeňte na vlastnoruční podpis! Je také nutno pamatovat
na to, abyste si uschovala kopii své výzvy
jako důkaz pro případný soudní spor.
Mimo jiné jde o důkaz toho, že jste učinila vše, co bylo ve vašich silách, aby došlo
k nápravě mimosoudní cestou. Soud pak
k tomuto přihlíží při stanovení povinnosti
uhradit soudní a další náklady (např. advokátní zastoupení). Taktéž si uschovejte
stvrzenku od doporučené zásilky a dodejku. V případě osobního předání obchodníkovi na kopii dopisu vyznačte den
předání a požadujte podpis obchodníka
či jeho oprávněného zaměstnance stvrzující převzetí výzvy.
Pokud by váš operátor nereagoval ani na
tuto výzvu, je třeba se rozhodnout, zda
budete věc řešit soudní cestou. Pokud
se rozhodnete obrátit na soud, doporučuji sjednání advokátního zastoupení
a advokátovi předat všechny shromážděné doklady.

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Prodali mi výrobek bez českého návodu
Zakoupila jsem si mul funkční kartáč od zahraničního výrobce, který ale prodává náš internetový obchod. Vše proběhlo
k mé spokojenos , dokud jsem neotevřela zásilku a zjis la jsem, že je zde návod na použi v cizím jazyce. Požádala jsem
obchod, aby mi český návod zaslal, bylo mi řečeno, že jim ho výrobce nedodává. Řekli mi, že mohu postupovat podle
cizojazyčného, který si mohu nechat přeložit, nebo podle obrázků v něm. Myslím si, že jejich postup je špatný, nebudu
vydávat další peníze za překlad ani nemíním ztrácet čas sháněním překladu. Podle obrázků postupovat nechci, protože
mohu kartáč špatně použít a nebudu mít nárok na reklamaci. Rozhodně u tohoto obchodu již nic neobjednám, ale můžete mi prosím sdělit, co mohu v této situaci aktuálně dělat?
J. F., Brno
Souhlasím s vámi, prodejce takto postupovat nesmí, neboť zákon tuto oblast
upravuje zcela jasně a on je povinen postupovat tak, aby nejednal v rozporu se
zákonem.
Podívejme se, co nám o návodu na použití výrobku říká zákon:
Zákonná úprava
Příslušná ustanovení k tomuto problému
najdeme v zákoně na ochranu spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) a v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
Informační povinnost
§ 9 zákona na ochranu spotřebitele prodávajícímu ukládá informační povinnost,
tj. že je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných
výrobků nebo charakteru poskytovaných
služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho
nesprávného použití nebo údržby, jakož
i o riziku souvisejícím s poskytovanou
službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu

jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy
v přiloženém písemném návodu a aby
byly srozumitelné.
Těchto povinností se nemůže prodávající
zprostit poukazem na skutečnost, že mu
potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.
Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně
známé skutečnosti, což není váš případ.
§ 11 zákona o ochraně spotřebitele nám
říká, že veškeré písemné informace musejí být podávány v českém jazyce. Tedy
nejen návod na použití. Není třeba přemýšlet o reklamaci, protože v případě
zakoupení výrobku tzv. na dálku (tj. prostřednictví internetu, letáku, telefonu
apod.) lze bez udání důvodu od smlouvy
odstoupit. To znamená, že internetovému obchodu zašlete výrobek zpět a on
vám musí vrátit peníze včetně poštovného. Stačí napsat dopis, v němž uvedete
jednu větu, že odstupujete od smlouvy
a žádáte vrácení zaplaceného poštovného (tedy toho, které jste platila při dodání

výrobku), nebo postačí vyplnit formulář
o odstoupení.
Právo spotřebitele na odstoupení od
smlouvy
V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo
odstoupit od smlouvy. K tomu mu zákon
stanoví lhůtu 14 dnů.
Počátek běhu lhůty pro odstoupení od
smlouvy
U kupní smlouvy začíná tato lhůta běžet
okamžikem převzetí zboží ze strany spotřebitele.
Pokud však prodávající nesplní svoji informační povinnost vůbec nebo ji splnil
opožděně, lhůta se prodlužuje:
V případě, že prodávající spotřebitele
neinformoval vůbec, má spotřebitel pro
odstoupení od smlouvy k dispozici delší lhůtu v trvání jednoho roku a čtrnácti
dnů ode dne, kdy lhůta počala běžet.
Jestliže podnikatel svou informační povinnost vůči spotřebiteli splnil dodatečně, počíná spotřebiteli běžet nová lhůta
pokračování na str. 8
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pro odstoupení od smlouvy, a to opět
v délce čtrnácti dnů.
Dokdy je třeba od smlouvy odstoupit?
Občanský zákoník říká, že spotřebitel
při odstoupení dodrží lhůtu, pokud nejpozději v poslední den této lhůty své
odstoupení od smlouvy odeslal. Může
tak učinit písemnou formou a podáním
poštovní zásilky na poštu nebo tak, že
využije ustanovení § 1830 občanského
zákoníku, který mu dává možnost odstoupit od smlouvy za použití vzorového
formuláře, který má spotřebitel k dispozici pro učinění takového úkonu, které
bývají umístěny na stránkách prodejce.
Pak postačí, aby spotřebitel tento vzorový formulář vyplnil a v uvedené lhůtě
elektronicky odeslal. Dohledovým orgánem nad správností těchto formulářů
je opět Česká obchodní inspekce. Tuto
na případná pochybení a snahu prodejce vyhnout se platnosti odstoupení
od smlouvy můžete upozornit – podat

podnět. Jakým způsobem tak můžete
učinit, najdete na www.coi.cz. I v tomto
případě hrozí prodejci, pokud pochybil,
značně vysoká sankce, kterou může Česká obchodní inspekce uložit.
Závěr:
Doporučuji ještě jednou kontaktovat prodávajícího (tj. příslušný internetový obchod) a na tyto skutečnosti ho upozornit
a vyzvat ho, aby své pochybení obratem
napravil, případně mu k tomu dát lhůtu,
po které začnete jednat. Možná prodávající český návod najde. Lhůta by měla
být krátká, např. tři dny, abyste případně
v termínu stihla odstoupit od smlouvy.
Pokud tak prodávající neučiní a věc nenapraví, doporučuji odstoupit od smlouvy
a podat podnět České obchodní inspekci.
Pokud by vám svým postupem způsobil
prodávající jinou škodu, která musí mít
přímou souvislost s tímto pochybením,
máte právo na její úhradu. Přímou souvislost byste musela prokázat.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Důvody výpovědi jsou nepravdivé
Chtěla bych vás poprosit o radu. Jedná se o bydlení, jsem sama s dítětem v pronájmu (doba neurčitá),
bydlíme tady přesně rok a dnes mi pronajímatelé dali výpověď z nájmu. Jako důvod uvedli, že byt potřebuje pronajímatelka zpět pro svou maminku.
Před rokem nám tvrdili, že maminka je po cévní mozkové příhodě a už se do bytu nevrá . Teď mi tvrdili, že maminka (ročník 34) se zázračně zlepšila a bude tady bydlet opět sama. Chodí prý s chodítkem
dobře. Byt je umístěn dvě patra pod a nad úrovní výtahu, musí se tedy buď vyjet o dvě patra výše, než
je byt, a sejít je, nebo naopak o dvě patra níže a vyjít. Ač maminku neznám, z kusých informací soudím,
že je to od nich jen záminka (jednou jsem se ozvala, že je postup pronajímatelů vůči mně nesprávný).
Jak postupovat, pokud si myslím, že jejich důvod výpovědi se nezakládá na pravdivé skutečnos ?
Najít byt v současném nedostatku malých bytů je hrozně náročné. Před rokem jsme hledali tři měsíce, původní pronajímatelé chtěli byt rekonstruovat, tak nám neprodloužili smlouvu a nikde nás nechtěli, ze zájemců o byt si vždy vybrali
jednotlivce nebo pár. Moji maminku to stálo život, byla z toho, že skončíme na ulici, tak ve stresu, že měla mrtvici a půl
roku nato zemřela. Už ten hrozný stres nezvládnu. Moc děkuji za radu.
J. W., Karlovy Vary
V dotaze poukazujete na to, že jste obdržela ze strany pronajímatele výpověď,
kde je uvedeno, že byt potřebuje pronajímatel pro svoji matku, tedy osobu blízkou. Zároveň jste vyslovila pochybnosti
o tom, zda tento výpovědní důvod je
pravdivý.
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, § 2288 odst. 2 písm. b) může
pronajímatel vypovědět nájem bytu na
dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní
době mimo jiné v případě, že potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro
příbuzného svého manžela v přímé linii
nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
Výpověď nájmu bytu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně.

Výpovědní doba běží od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího
poté, co výpověď došla druhé straně.
Ve výpovědi musí pronajímatel uvést
poučení nájemce o jeho právu vznést
proti výpovědi námitky a navrhnout
přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
Také musí náležitě popsat důvod výpovědi (například, že chce mít maminku blíže svého bydlení, aby o ni mohl
denně pečovat). Pokud tyto náležitosti
výpověď nesplňuje a chcete se proti takovéto výpovědi bránit, musíte podat
proti ní námitky a do dvou měsíců od
doručení výpovědi žalobu na neplatnost výpovědi (přezkoumání výpovědi
soudem).

Občanský zákoník na takovouto situaci pamatuje i jinak, a sice v ust. § 2289.
V případě, že by pronajímatel nevyužil
byt do jednoho měsíce po vyklizení bytu
nájemcem k účelu uvedenému ve výpovědi, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu. Tato
lhůta (1 měsíc od vyklizení bytu) neběží
po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou
týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně
pokračováno.
Při hledání bytu se jako matka samoživitelka zkuste obrátit na sociální nebo bytový odbor místně příslušného obecního
nebo městského úřadu.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ODBOROVÉHO SVAZU KOVO ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 675/6
591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 642 270
E-mail: zooskovo@zdas.cz

Informace pro účastníky
Letního dětského tábora
v Zubří
organizovaného ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

Vážení rodiče,
posíláte své děti do letního dětského tábora. Dovolte proto
několik připomínek, aby pobyt Vašeho dítěte v táboře proběhl
k oboustranné spokojenosti. Do tábora mají jet pouze zaručeně
zdravé, nepodceňujte proto zdravotní prohlídky. Dětem připravte
vhodné oblečení pro tábor. Nedávejte dětem zbytečné věci
a také ne to, co mají nejlepší. Na druhé části přihlášky uveďte
Vaše připomínky k tělesnému stavu, k zájmům a charakterovým
vlastnostem Vašeho dítěte. Věřte nám, že žádné z dětí na táboře
netrpí hladem, a proto neposílejte balíčky. Omezte sladkosti. Při
návštěvním dni nevozte potraviny podléhající rychlé zkáze. Kapesné
stačí 200 Kč. Své děti nevybavujte cennostmi a drahými věcmi (zlaté
řetízky, přívěsky, drahé hodinky, mobily apod.) Prosíme Vás o časté
psaní svým dětem, to je potěší a udělá jim to radost.

Vážení rodiče, protože činnost dětí bude v co největší míře
orientována na pobyt v přírodě, zdůrazňujeme, že vybavení
holínkami, botami pro turistiku, pláštěnkou, větrovkou a čepicí
nebo šátkem je nutné.

Termíny odjezdů a příjezdů do letního tábora Zubří:
I. běh
odjezd v sobotu 30. 6. 2018
8:00 hodin
příjezd v sobotu 14. 7. 2018
10:00 hodin
II. běh
JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!
III. běh odjezd v pondělí 30. 7. 2018
8:00 hodin
příjezd v pondělí 13. 8. 2018
10:00 hodin

Pro děti starší 10 let doporučujeme kapesní nůž, nůžky,
baterku, psací potřeby, případně pastelky, sešit. Pro malé děti
obálky se zpáteční adresou a nalepenou známkou.

Doprava bude zajištěna autobusy vždy z parkoviště u hotelu Jehla
ve Žďáře nad Sázavou, příjezd tamtéž.
Děti se musí dostavit 15 minut před odjezdem autobusu.

Další informace na

www.rekreace-zubri.cz

SLEDUJTE JE!

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI:
Potvrzení o bezinfekčnosti je nahrazeno písemným prohlášením
rodičů. Každé dítě musí při nástupu do tábora odevzdat vyplněné
a rodiči podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a kopii průkazky
zdravotní pojišťovny, které odevzdá při nástupu do autobusu, při
individuálním nástupu do tábora, na bráně.
Bez tohoto prohlášení nebude dítě na tábor přijato.
Prohlášení nesmí být starší 1 den!
Poplatek za účast v LDT (zaměstnanec-člen ZO
OS KOVO ŽĎAS: 1100 Kč, zaměstnanec: 2000 Kč,
zaměstnanec-prarodič-člen ZO OS KOVO ŽĎAS: 2100 Kč,
zaměstnanec-prarodič-nečlen: 3000 Kč, ostatní 4800 Kč) uhradí
zaměstnanci podle přiloženého letáčku, ostatní podle přiložené
faktury.
Účast dítěte zaměstnanců ŽĎAS, a.s., je podmíněna odpracováním
5 brigádnických hodin v LDT Zubří (v případě požadavku rodičů
na úhradu brigády bude účtováno 500 Kč). Toto neplatí pro rodiče
dětí, kteří hradí tábor v plné výši, tj. 4800 Kč.
Návštěvy v LDT nejsou dovoleny kromě dohodnutého termínu
v každém běhu:
I. běh
II. běh
III. běh

neděle 8. 7. 2018
neděle 22. 7. 2018
neděle 5. 8. 2018
vždy 14–16 hodin

Předání nutných věcí zařídí vedení tábora.

Adresa letního dětského tábora:
LDT ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.
592 31 Zubří u Nového Města na Moravě, č.p. 40
Kontakty:
Šárka Tlustošová

tel.: 566 615 268
mob.: 723 408 161

Radek Chlubna

tel.: 566 615 268
mob.: 723 408 161

Rostislav Dvořák

tel.: 566 642 577
mob.: 728 085 967

Osobní věci dítěte do LDT zřetelně označte. Ušetříte starosti
sobě i vedoucím v táboře, zvláště u malých dětí. Po skončení tábora,
budou zapomenuté věci dětí převedeny na sekretariát ZO do Žďáru
nad Sázavou, kde budou do 1 měsíce k vyzvednutí.
Členové OS KOVO a jejich rodinní příslušníci jsou pojištěni proti
úrazu u Kooperativa pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group.
V případě úrazu bližší informace na sekretariátě ZO. U dětí, jejichž
rodiče nejsou členy OS KOVO, doporučujeme uzavřít na dobu
pobytu v táboře úrazové pojištění.
Rodiče souhlasí s pořízením fotografií a případným zveřejněním
v rámci propagace Letního dětského tábora ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.,
Vám přeje hezké léto a Vašim dětem
příjemný pobyt v LDT Zubří

Dovolená,
která se vyplatí dvakrát

Prodej zájezdů First Minut běží na plné obrátky a nabízí se tak jedinečná příležitost motivovat zaměstnance ke zvýšenému výkonu. Jak?
Prostřednictvím beneﬁtních poukázek Unišek+
a Šek Dovolená, které jsou určeny právě pro rekreační a volnočasové aktivity.
Lze je uplatnit jak při samotném nákupu zájezdu v cestovních kancelářích, tak k úhradě nákladů přímo v pobytových,
rekreačních a wellness zařízeních či při sportovních nebo
kulturních podnicích. Koupit dovolenou First Minut může
být navíc výhodnější než pověstné Last Minut, protože nabídka zájezdů je teď největší a na složení zálohy stačí i zlomek celkové částky.
Poukázky Unišek+ a Šek Dovolená jsou velmi populární formou příspěvku zaměstnavatelů na dovolenou a další volnočasové aktivity jejich pracovníků. Zaměstnavatel s jejich využitím získává až 36% úsporu mzdových nákladů, na straně
zaměstnance přitom nepodléhají dani z příjmů a nevztahují
se na ně ani odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to až
do výše 20 000 korun na zaměstnance a rok.

Poukázky poskytované českou pobočkou skupinyUp (Up
Česká republika), dříve Chèque Déjeuner, jsou dodávány
v nominálních hodnotách podle požadavku klienta. Přinášejí navíc i možnost personiﬁkace a jejich opatření ﬁremní
graﬁkou nebo reklamou.
Výsledná podoba šekové knížky také obsahuje mix slevových kuponů různých partnerů. Jejich použití je tak skutečně velmi široké a ﬂexibilní. Paleta participujících cestovních
kanceláří a pobytových zařízení je velmi pestrá a navíc se
neustále rozrůstá o další a další společnosti.
Nejen každý personalista, ale i zaměstnanec ocení originální poukázky z nabídky české pobočky skupiny Up
(Up Česká republika). Umí zajistit výhodnou dovolenou
i aktivně strávený volný čas nejen z domácí nabídky rekreací, ale i v mnoha exotických destinacích.
Obchodní tým Up Česká republika navíc dokáže zaměstnavatelům sestavit atraktivní mix beneﬁtů tak, že
se dovolená pro jejich zaměstnance stane stejně tak
výhodná jako pro ně samotné.

Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4
telefon: 241 043 111 | fax: 241 043 911 | e-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Potěšení
každý den
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Putování s Kovákem
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou je obec ve Středočeském kraji, asi 20 kilometrů od
Prahy a necelých pět kilometrů východně od Berouna. Její vznik se datuje do 9. století, kdy se zde podle
legendy usadil první český poustevník Ivan a v jeskyni pod masivní skalní stěnou prožil v modlitbách 42 let.
Leží v Chráněné krajinné oblasti Český kras a společně s Karlštejnem patří
mezi nejzajímavější turistické lokality
v této oblasti. V obci žije 169 obyvatel.
Celému okolí dominuje přes 170 metrů vysoká skála s mohutným dřevěným křížem na vrcholku a nádhernou
vyhlídkou do okolí. Pod ní se nachází
barokní komplex bývalého benediktinského kláštera s kostelem Narození
sv. Jana Křtitele. Pod kostelem je jeskyně, v níž vyvěrá pramen s údajně
léčivou vodou. Krásný pohled na obec
je také z místního hřbitova, na němž
má hrob operní pěvkyně Marta Krásová. O víkendech a svátcích jsou pro
veřejnost zpřístupněny nejzajímavější
památkové objekty a stálá expozice
z bohaté historie obce.
Doprava
Dostat se sem můžete po vlastní ose
autem (v obci jsou zpoplatněná veřejná parkovací stání s parkovacími automaty), případně autobusem z Prahy
nebo Berouna. Svatý Jan pod Skalou
je také ideálním cílem pro cykloturistiku.

Text a foto: Vilém Flášar

Zdroj: Wikimedia

Zdroj: Wikimedia

Zřícenina hradu Choustník
Hrad Choustník stojí na 669 metrů vysokém kopci stejného jména. Býval
původně tzv. dvojhradem, ale dnes je
z něj již jen impozantní zřícenina, která
je ideálním turistickým cílem. Choustník byl postaven ve 13. století, jeho
sláva pohasla počátkem 16. století, kdy
byl opuštěn. Hrad má dvě hranolové
věže, z nichž nejvyšší a nejzachovalejší
je severní s výškou 18 metrů. Věž byla
upravena na rozhlednu, odkud je nádherný výhled na Soběslavsko, Táborsko
a okolí. Druhá věž přístupná není. Hrad
Choustník najdete přibližně kilometr od
stejnojmenné vesnice, necelých dvacet
kilometrů od jihočeského Tábora. K památce se snadno dostanete autem –
parkoviště se nachází přímo pod kopcem se zříceninou. Pokud zvolíte cestu

autobusem, ze zastávky Choustník vás
čeká přibližně dvoukilometrová túra po
zelené značce.
Na hradě si můžete koupit občerstvení a suvenýry, cena vstupného je více
než příznivá. Vstupné pro dospělé je za
40 Kč, pro děti za 20 Kč, rodinné vstupné (dva dospělí + max. tři děti) přijde
na 100 Kč. Hrad se otevírá každoročně
o Velikonocích.
Návštěvní doba:
duben, květen – soboty, neděle a svátky
červen, červenec, srpen – každý den
září, říjen – soboty, neděle, svátky
Otevírací hodiny jsou od 9.00 do 17.00,
v říjnu od 9.00 do 16.00.

Text a foto: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 8: První máj oslavíme v Brně a také ve Žďáru nad Sázavou. Správně luštila a potřebné štěstí při
losování měla Květa Jančová z Paskova. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 5. a 19. června). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 13. června 2018
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

