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Červnové zasedání Rady a Předsednictva OS KOVO minulý týden v Jihlavě přineslo zásadní informaci – členství v odborovém
svazu je stále atraktivnější. Ze zpráv prezentovaných na zasedání dokonce vyplývá, že o přestup k OS KOVO se začínají zajímat také někteří členové jiných odborových svazů. Během středy 20. a čtvrtka 21. června se delegáti zabývali mimo jiné
vývojem v jednotlivých regionech, zhodnocením minulých aktivit, aktuální situací v některých problematických firmách
i hospodařením svazu.

„Chci vás požádat, abyste na sebe byli
hrdí, vezmeme-li v úvahu, že ani některé
politické strany nemají tolik členů, kolik
jsme jich získali za uplynulý rok my. Za
jediný rok máme nárůst o 2 300 členů,“
poukázal na úspěšnou expanzi Odborového svazu KOVO jeho předseda Jaroslav Souček. Předpokládá se, že nárůst
bude pokračovat. Někteří zástupci regionů potvrdili, že se o možnost členství
v OS KOVO spontánně zajímají jednotlivci i celé skupiny odborářů spadajících
pod jiné odborové svazy. A to přesto,
že OS KOVO sám nepodniká žádné kroky, jež by směřovaly k aktivnímu náboru členů jiných OS. Podle vedení svazu
je to reakce na skutečnost, že OS KOVO
je nejen největším odborovým svazem,
ale především díky tomu, že svým členům poskytuje nejkomplexnější profesionální pomoc.
Předseda svazu Jaroslav Souček prezentoval na jednání Rady také mzdový vývoj za první čtvrtletí, včetně srovnání
s ostatními evropskými zeměmi. Shrnul rovněž situaci v některých problematických firmách – například valašskomeziříčské společnosti DEZA, v níž byla
podepsána kolektivní smlouva s vyloučením OS KOVO. Upozornil na protestní mítink v plzeňské společnosti Zodiac Galleys Europe a požádal o podporu protestu jednotlivé základní organizace. Zmínil trvající stávkovou pohotovost
v Automotive Lighting v Jihlavě i vývoj
v litovelské sýrárně Brazzale Moravia,

Další jednání Rady a Předsednictva OS KOVO proběhne v říjnu v Hradci Králové.
FOTO: (jom)

v níž centrála svazu koordinuje podpis
kolektivní smlouvy.
Místopředseda Tomáš Valášek shrnul
průběh akcí pořádaných OS KOVO –
zejména prvomájových oslav na brněnském Špilberku – které letos poprvé
organizovali samotní kováci a na něž
přispěli jednotliví odboráři i základní
organizace částkou 35 tisíc korun.
Ing. Pavel Komárek, místopředseda zodpovědný za ekonomiku, přednesl souhrnnou zprávu o hospodaření OS KOVO
v roce 2017, z níž vyplývá, že OS KOVO
hospodařil se započítáním nákladů na

7. sjezd s přebytkem ve výši téměř tří
a půl milionu korun. Předložil také informace o plánovaných či probíhajících
rekonstrukcích odborářských objektů
a záměru získat pro odboráře v Ostravě
vlastní sídlo. Účastníci zasedání se věnovali rovněž tématu takzvaných seskupení členů, která již působí v desítkách
podniků. „Jsou regiony, kde se seskupení úspěšně překlápí do formy klasických
základních organizací,“ upozornil místopředseda Libor Dvořák. Další zasedání
Rady a Předsednictva proběhne v říjnu,
tentokrát v Hradci Králové.
(jom)

„Učíme se za pochodu,“ říkají odboráři z Dobříše
Korejská společnost Doosan Bobcat, z jejíž zdejší továrny se do celého světa vyváží známá stavební technika, zaměstnává
kolem dvanácti set lidí. Ovšem jen přibližně padesát z nich je členy Odborového svazu KOVO. Důvod? Jde o jednu z nejmladších
základních organizací. Vznikla teprve před dvěma a půl lety. I přes zatím nízký počet členů lze ovšem mluvit o úspěchu – o založení odborů se totiž zdejší zaměstnanci v minulosti snažili marně už několikrát.

„Dřívější pokusy založit v Bobcatu odbory selhaly. O založení naší organizace se
postaral Karel Bodnár, jeden z technicko-hospodářských zaměstnanců, ale dřív,
než ty dokumenty o vzniku základní organizace nabyly právní moci, tak s ním byl
ukončen pracovní poměr,“ vrací se k ne-

dávné historii předseda základní organizace Martin Pešan. Situace se však časem
změnila a OS KOVO si přece jen díky odhodlání několika málo lidí našlo mezi zaměstnanci společnosti Doosan Bobcat
své místo. I když to od vedení tamních kováků vyžaduje značné nasazení.

Začátky byly složité, vyhráno ještě
není
Co bylo podnětem, který inicioval vznik
odborů? „Bylo to chování k zaměstnancům ze strany vedení, abych byl konkrétní, byl to hlavně nepřiměřený nátlak
na zaměstnance, aby chodili do práce
pokračování na straně 3 
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Evropské odbory se zabývaly příjmovou nerovností
i dopady globalizace
Dvoudenní zasedání Výkonného výboru IndustriAll Europe proběhlo v Sofii ve dnech 12.–13. června. Odborový svaz KOVO
na jednání v Bulharsku zastupoval jeho předseda Jaroslav Souček a specialistka na zahraniční vztahy Mgr. Dana Sakařová.
• Globalizace na podporu udržitelného
rozvoje
• Globální daňová spravedlnost
a transparentnost
• Podpora dobré správy a „due dilligence“ (řádné píle - pozn. red.)
v globálním měřítku
• Silný závazek zvýšit prosperitu
a rovnost v méně rozvinutých zemích
• Vyřešení migrace jako globálního
fenoménu, který si zaslouží globální
odpovědi
• Respektování principu subsidiarity
Sociální

Účastníci sofijského jednání se zabývali otázkami sociálními, ekonomickými
i politickými.
FOTO: Mgr. Dana Sakařová
Jednání se zabývalo celým spektrem témat, jež jsou v současnosti zcela zásadní
pro většinu evropských zemí. Patří mezi
ně zejména příjmová nerovnost, mobilita, stárnutí společnosti, trvale udržitelná energetika, globální oteplování, digitalizace, migrace a řada dalších. „Nerovnost v příjmech se stává obludnou a ničím nezdůvodnitelnou. Tato nerovnost
rozděluje společnosti na národních úrovních a také znovu rozděluje EU novou
železnou oponou, tentokrát příjmovou.
Nadnárodní koncerny záměrně udržují
rozdílnou příjmovou úroveň v zemích
východní a jižní Evropy, zvyšují nespokojenost zaměstnanců v těchto zemích
a narušují jejich soudržnost s EU a nutnou budoucí podporu společných evropských politik! Do východních a jižních zemí
Evropy se přesunuly výroby, které jsou
energeticky náročné a ekologicky problematické, produktivita se uměle udržuje
v záporných číslech prostřednictvím
vnitrofiremního účetnictví a stanovováním vnitřních cen mezi mateřskými
společnostmi a jejich dcerami na výcho-

dě a jihu Evropské unie. Výzkum, vývoj
a výroba s vysokou přidanou hodnotou
zůstávají v naprosté většině v zemích, kde
má sídlo mateřská společnost,“ upozornil
ve svém projevu předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
Mimořádnou pozornost věnoval Výkonný výbor IndustriAll Europe globalizaci
a hledání strategií, jak se s jejími dopady vyrovnat. Jak na jednání v Sofii zaznělo
„… pozitiva globalizace nebyla rovnoměrně sdílena, a pokud nebude globalizace
regulována, hrozí riziko spuštění honby
ke dnu, pokud jde o sociální a ekologické
standardy“. IndustriAll Europe proto definoval základní body, jimiž chce negativní dopady globalizace zmírnit.
(jom)
„OD DIVOKÉ K MÍRNÉ GLOBALIZACI“
– KROKY KE ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH
DOPADŮ:
Politické
• Formování globálního vládnutí demokratickou cestou

• Spravedlivá distribuce výhod globální hospodářské integrace
• Nutnost závazných mezinárodních
vynutitelných mechanismů
• Vyšší podpora měkčím dopadům
globalizace pro ty, kteří jsou
ohroženi ztrátou
• Přístup k učení a školicí příležitosti
pro každého v každém věku se musí
stát univerzálním sociálním
právem
• Globální posílení systémů
kolektivního vyjednávání
• Vytvoření, udržení a opětovné
posílení minim sociální ochrany
• Posílení sociálních partnerů
na globální úrovni
Ekonomické
• Obchodní politika schopná
pozitivně formovat globalizaci
• Podpora spravedlivé globalizace
prostřednictvím vývoje účinných
nástrojů na ochranu obchodu
• Žádná speciální práva pro
zahraniční investory
• Podpora průmyslového rozvoje
v EU
• Cílená podpora regionů
konfrontovaných s ekonomickým
poklesem kvůli globalizaci
• Vyřešení výzev digitální globalizace

DKO s.r.o., Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava, IČ 46991883
vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele společnosti uvedené v záhlaví
Požadujeme:
- vzdělání SŠ / VŠ ekonomického
zaměření
- orientaci v pracovněprávních vztazích
- znalost vyhodnocování efektivnosti
vynaložených prostředků
- organizační a komunikační schopnosti
- pokročilá znalost práce na PC
samozřejmostí
- znalost účetních programů výhodou
- řidičský průkaz B

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou
- mzdu dle pracovního zařazení
- roční odměny
- zaměstnanecké výhody
- nástup možný od 1. 10. 2018
Písemné přihlášky se stručným
životopisem, přehledem dosavadní
praxe a se stručnou koncepcí rozvoje
společnosti DKO s.r.o. Jihlava zasílejte
do 31. 7. 2018 na adresu:

Odborový svaz KOVO,
nám. W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 – Žižkov
nebo na e-mail: valasek.tomas@cmkos.cz
Bližší informace: na tel. čísle: 602 284 234
– jednatel společnosti Tomáš Valášek
Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu
jednání.
Se všemi poskytnutými osobními údaji bude
nakládáno v souladu s Obecným nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679.
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o sobotách, nedělích, a arogantní styl
jednání některých vedoucích se zaměstnanci. Zkrátka jsme tady neměli žádné
zastání, protože tam, kde nejsou odbory, není ani moc šancí cokoli změnit.
A v té době, kdy jsme se pokoušeli odbory založit, byla doba velmi špatná a vztahy
ve firmě hodně vyostřené,“ popisuje genezi vzniku ZO OS KOVO ve společnosti
Doosan Bobcat předseda Martin Pešan.
V začátcích měli kováci z Dobříše pouhých 18 členů. A téměř žádné zkušenosti! „Všechno jsme se museli učit doslova
za pochodu, a spoustu věcí se ještě pořád
učíme. Začínali jsme s osmnácti členy, ten
první rok jsme si museli na sebe zvykat,
naučit se komunikovat mezi sebou. Nebyli jsme zvyklí jednat s vedením, s vyššími manažery, takže i to pro nás bylo
něco naprosto nového – jiný styl jednání, nová témata, nové problémy a navazování kontaktů,“ vzpomíná Martin Pešan.
Situaci ještě komplikovalo střídání ve
vedení společnosti. „Během doby, co tady
působíme, se třikrát vyměnilo vedení firmy, takže jsme vždycky museli začínat
znovu,“ dodává.

Zleva: místopředseda Jiří Hovorka a předseda kováků Martin Pešan. FOTO: (jom)

ře, dávat na naše nástěnky informace o tom, co právě řešíme, co jsme
udělali, a tak si tady někteří lidi můžou myslet, že moc nefungujeme. Prostě se tomu nemůžeme věnovat na sto

FOTO: (jom)

Práce, odbory, rodina
Předseda Martin Pešan a místopředseda Jiří Hovorka, včetně jejich dvou
kolegů představujících společně s nimi
vedení základní organizace, musí svůj
čas dělit mezi práci, odbory a rodinu.
„Pokud se chceme věnovat problémům
zaměstnanců a řešit to, s čím se na nás
obracejí, zákonitě tím trpí rodina. Nikdo z nás není uvolněný. V kolektivní smlouvě jsme prosadili pro předsedu jeden volný den za měsíc na činnost
pro odbory. A to je hrozně málo. Nemáme ve firmě žádné zázemí, scházíme se
jednou až dvakrát měsíčně vždycky v neděli v bytě místopředsedy, a tam projednáváme, co je potřeba,“ přibližuje složitou
situaci vedení místních kováků předseda
Pešan.
„Když nastane nějaký problém a potřebovali bychom ho okamžitě řešit, tak
na to máte čas třeba až za několik dní,
a to vadí jak nám, tak samozřejmě těm
lidem, které tady zastupujeme, čas je pro
nás největší nepřítel,“ říká místopředseda Jiří Hovorka. „Ta doba, kterou trávíme
prací v odborech, je čas, který bychom
jinak mohli strávit s rodinami, což si
tady spousta lidí neuvědomuje. Nestíhám psát zprávy, vyplňovat formulá-

procent, a to je obrovská chyba,“ připouští Martin Pešan. On i jeho kolega
navíc práci pro odbory de facto dotují.
„První dva roky jsem si všechny výdaje
platil ze svého a všechny příspěvky členů ukládáme na odborové konto, takže
z toho žádný profit nemáme,“ dodává.

větší úspěch já osobně považuju, že
v době, kdy měla firma snížený odbyt
a chtěla zavést konto pracovní doby
a jiná omezení poškozující zaměstnance, tak díky tomu, že jsme jako odbory
mohli spolurozhodovat,
k ničemu takovému nedošlo, protože jsme to
jednoznačně
odmítli,“
upozorňuje na první kovácké úspěchy předseda
ZO OS KOVO.
Už samotný fakt, že se
v dobříšském Doosan
Bobcat vůbec podařilo odbory založit, lze považovat za velké vítězství. Před tamními kováky je
ovšem ještě řada dalších výzev. „Tou
nejdůležitější věcí, která nás čeká, je
rozšířit počet členů, aby odbory měly
větší podporu a lepší pozici pro vyjednávání se zaměstnavatelem. Chodí za
námi s problémy i zaměstnanci, kteří
v odborech nejsou, radíme a pomáháme
i jim. Věřím, že to některé z nich přesvědčí
o tom, aby se k nám přidali,“ uzavírá
předseda Martin Pešan.
(jom)

Běh na dlouhou trať
I přes krátkou dobu existence odborů
v Bobcatu si kováci mohou připsat k dobru některé úspěchy. Podařilo se jim navázat souvislý dialog
s vedením, podepsat
historicky první kolektivní smlouvu, mírnit tlak
na zaměstnance a upozorňovat management
na problémy, které je
nutné řešit. „Kolektivní smlouvu máme podepsanou, byla to naše
první, nicméně jsme jednali skoro osm měsíců
a neměli jsme páky prosadit všechno to, co
bychom chtěli – nevěděli jsme ještě dost
dobře, jak na to – učíSpolečnost působí v ČR už deset let.
me se. Ovšem za nej-

FOTO: (jom)

Vývoj inflace v květnu 2018
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v květnu 2018 proti stejnému období minulého roku
hodnoty 102,2 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru
předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,3 %.
Ing. Alena Paukrtová, ÚP OS KOVO
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K pietě v Lidicích se připojil i Odborový svaz KOVO
V neděli 10. června si svět připomněl jednu z nejtemnějších událostí II. světové války – v tento den uplynulo přesně 76 let
od vypálení Lidic. Zastřeleno bylo tehdy 173 mužů, lidické ženy byly deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück,
82 dětí Němci zavraždili ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu, přežilo jen několik dětí, jež byly dány do německých
rodin. Pietní akt také letos podpořil Odborový svaz KOVO, na vzpomínkovém ceremoniálu jej zastupovali místopředseda
Tomáš Valášek a členové Odborové rady Poldi Kladno.
Ceremoniál zahájila úvodní mše celebrovaná Mons. Zdeňkem Wasserbauerem, generálním vikářem pražské arcidiecéze. V 10 hodin dopoledne byly na hrob lidických obětí položeny květinové dary věnované zastupitelskými úřady z celého světa, městy, politiky i jednotlivci. Ředitelka
Památníku Lidice Martina Lehmanová předala sedm pamětních odznaků zástupcům organizací i jednotlivým osobnostem, jež činnost památníku podporují.
„Po poledni byl slavnostně zahájen už dvanáctý ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů, kterou OS KOVO už od počátku finančně
podporuje. Jako odborový svaz tím dáváme najevo nejen úctu k obětem
válečné zvůle, ale také skutečnost, že nám záleží na tom, aby se tato vzpomínka v paměti společnosti udržela a pomohla předejít opakování podobných tragédií,“ vysvětluje místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, který
kovácké odbory na vzpomínkovém aktu zastupoval.
Přehlídky se symbolickým pojmenováním „Světlo pro Lidice“ se zúčastnilo 633 dětí z celkem 14 pěveckých souborů. Zpěvák a skladatel Marek
Ztracený převzal nad letošním ročníkem uměleckou záštitu. Vystoupení
stovek mladých zpěváčků uvedl senátor Zdeněk Berka z Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva.
(jom)

foto: T. V.

Do výchovy mladých jsou firmy ochotny investovat
Do výchovy mladých techniků na středních školách a odborných učilištích jsou jihočeské firmy ochotny investovat. Chtějí
ovšem záruky, že se jim prostředky vložené do moderního vybavení škol „vrátí“ tím, že jejich úspěšní absolventi nastoupí
do jejich provozů.

FOTO: Petr Pokorný

Zaznělo to při nedávném jednání jihočeské hejtmanky Ivany Stráské s vedením
českobudějovické strojírenské společnosti Groz Beckert Czech a zástupců Odborového svazu KOVO.
„Do jisté míry se celý systém technického vzdělávání vrací před rok 1989, kdy
bylo zcela běžné, že náboráři hledali své
budoucí pracovníky už v posledních ročnících základních škol. Pokud dnes chtějí
firmy aktivně čelit personální krizi v kovoprůmyslu, elektroprůmyslu či energetice,
musejí postupovat stejně, jako to dělaly
někdejší socialistické podniky. Jinak totiž
neobstojí,“ konstatoval v této souvislosti předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO při Groz-Beckert Czech
a jihočeský zmocněnec OS KOVO Jan Švec.
Nedostatek technicky vzdělaných odborníků na trhu lze podle hejtmanky Stráské řešit jedině společným postupem
škol, kraje, státu, odborů a zaměstnavatelů, který bude motivovat mladé lidi i jejich rodiče k zájmu o technické obory už
při výběru střední školy. Za nezbytný krok
označila také reformu systému školství.
Spolupráce technických škol a strojírenských firem již funguje a nadále se prohlubuje. Jedni se bez druhých neobejdou.
A tato vynucená, ale zcela logická, závis-

lost v budoucnu ještě zesílí. „Technické střední školy a učiliště obtížně hledají
v přesycené nabídce tuzemského vzdělávacího systému žáky a průmyslové
podniky hledají stejně zoufale potřebné
kvalifikované pracovníky,“ zdůraznil Švec.
Všespasitelná nejsou ani již zcela běžná stipendia. „V každém z našich tří závodů spolupracujeme s nějakou střední
školou. V budějovickém závodě je to výhradně Střední odborná škola Velešín,
kde máme nastavený zajímavý stipendijní program pro žáky vybraných maturitních i učebních oborů,“ uvedl Marek Kubuš, jednatel společnosti Groz-Beckert
Czech.
Stipendijní program spočívá v tom, že firma uzavře se zájemcem smlouvu a po
úspěšném ukončení studia k ní nastoupí žák již jako zaměstnanec. Jeden rok
vyplácení stipendia znamená jeden rok
zaměstnání ve firmě. „Žákům, kteří se nechtějí smluvně vázat, nově nabízíme možnost absolvování povinné praxe přímo
v našem výrobním provozu. Za každou
hodinu praxe nabízíme odměnu ve výši
75 až 100 korun, takže zájem je značný jak
o stipendijní program, tak o praxi,“ poznamenal Kubuš.
Groz-Beckert se pravidelně účastní také
akcí pro žáky základních škol, jako jsou
výstavy Vzdělání a řemeslo, Dobrodružství s technikou a podobné. Samozřejmostí je úzká spolupráce s odbory.
Důležitým motivačním prvkem je mzdová politika v podobě pravidelně rostoucích mezd, zavedené zaměstnanecké
benefity, 13. a 14. mzda, mimořádné odměny a další výhody.
„Velkým problémem zůstává malý
podíl praktické výuky ve školách a nesou-

lad mezi učebními osnovami a skutečnými potřebami firmy. Čtrnáct dní v roce,
které stráví žák u nás, je samozřejmě
nedostačující,“ upozornil vedoucí personálního oddělení Groz-Beckert Czech
Jindřich Kubíček.
Zástupci společnosti se s hejtmankou
shodli na nutnosti změn ve školství,
přičemž upozornili na dobře fungující systém duálního vzdělávání v sousedním
Německu. „Výsledkem nesrovnatelně většího podílu praxe je nepřehlédnutelná,
radikálně rozdílná úroveň připravenosti absolventů technických učilišť u nás
a v Německu,“ dodal Kubíček.
Školy často argumentují, že nemají dostatek prostředků na nákup potřebného
moderního technického vybavení, strojů,
počítačů apod. pro přiblížení se technickému vybavení firem. „Jsem přesvědčen,
že bychom byli schopni do tohoto vybavení pro školy investovat. Samozřejmě bychom ale chtěli určité záruky, že potom
alespoň někteří žáci těchto škol nastoupí
po ukončení studia k nám,“ podotkl Marek Kubuš.
Strojírenská společnost Groz-Beckert
Czech, světově významný dodavatel komponentů pro textilní průmysl, jejíž loňské tržby přesáhly dvě miliardy korun,
má tři výrobní závody. V Českých Budějovicích, Valašských Kloboukách a Lužicích
u Hodonína zaměstnává celkem více než
1100 lidí. Zhruba 450 z nich v hlavním závodě v jihočeském krajském městě. České
Budějovice, ZVVZ Milevsko, Motor Jikov
České Budějovice, Groz-Beckert Czech
České Budějovice, Reinfurt Prachatice, Klima CZ Prachatice, Dura Automotive Blatná, Schneider Electric Písek a další. (P. P.)
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Nerozmyslel jsem si půjčení peněz!
Prosím o radu. Udělal jsem velkou chybu. Nerozmyslel jsem si svůj krok a neuváženě půjčil peníze. Nejednalo se o malou částku. Kamarád se dostal do obtíží při koupi bytu. Chyběla mu větší částka. Dlužní smlouvu mám od notáře, ale dlužník mi půjčku v dohodnuté době nevrátil. Nevím, co dál.
S. H., Brno
Pro vás je velké plus,
že máte sepsanou řádnou smlouvu o půjčce a navíc u notáře.
Taková smlouva může být přímo titulem
k vymáhání. Ne že byste bez ní nemohl
dluh vymáhat, ale pokud máte smlouvu
v písemné podobě, sepsanou notářem,
bude to jednodušší. Při její neexistenci se
může věřitel dostat do důkazní nouze, neboť
bude půjčení peněz velmi těžko dokazovat.
PAMATUJTE!
Pokud jde o smlouvu o půjčce, je žádoucí
ji sepsat vždy! I u těch nejbližších či kamarádů. Nejlépe u notáře. I když si myslíte, že
to není třeba. Nikdy nevíte, co se může stát.
Nemusí jít jen o nechuť splatit dluh. Dlužník
může zemřít a vy budete potřebovat důkaz o tom, že měl vůči vám závazek, abyste
mohl dluh uplatnit v dědickém řízení, nebo
se může něco stát vám a pak budou tuto
smlouvu potřebovat vaši dědicové apod.
Dluh musíte vymáhat v promlčecí době. Ta
je zákonem stanovena na 3 roky. Obrátíte-li se před uplynutím této tříleté lhůty na
soud, prodlužuje se promlčecí lhůta na dalších 10 let.
To neplatí, pokud lze smlouvu považovat za
exekuční titul. Vždy je třeba se poradit s exekutorem, případně s bezplatnou poradnou
Exekuční komory – viz http://ekcr.cz. Mimo
jiné zde najdete kontakty na tyto poradny:
Bezplatná poradna Praha nabízí své
služby v prostorách SOS centra Diakonie
ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, a to každý
třetí pátek v měsíci od 10:00 do 14:00 hod.
Bezplatná poradna Brno funguje v prostorách Diakonie Českobratrské církve
evangelické, Hrnčířská 27, Brno, každé první úterý v měsíci od 14:00 do 17:00 hod.

Bezplatná poradna Plzeň funguje v prostorách organizace Plus pro lidi v krizové situaci, Prokopova 25, Plzeň, a to vždy druhou
středu v měsíci od 14:30 do 16:30 hod.
Bezplatná poradna Ostrava funguje v
prostorách Občanské poradny Ostrava,
provozované Slezskou diakonií na adrese
Štramberská 47, Ostrava Vítkovice, 703 00.
Na konzultace je nutné se předem objednat na telefonním čísle 734 645 275.
Není-li smlouva sepsána správně nebo pouze mezi věřitelem a dlužníkem, je nezbytné
se dohodnout. Pokud tato možnost nepřichází v úvahu, pak musí věřitel svůj dluh vymáhat soudní cestou.
Vymáhání dluhu soudní cestou by mělo být
uplatněno, až využije věřitel všechny možnosti, které k vymožení dluhu má. Doporučuji, abyste svému dlužníkovi nejprve zaslal
předžalobní výzvu. Ta může vypadat například jako náš vzor (viz níže).
Výzvu zašlete na doručovací adresu dlužníka. Není rozhodující, zda dlužník dopis převezme či ne.

Musíte však být schopen prokázat, že jste
výzvu odeslal na správnou adresu. Je proto třeba výzvu zaslat doporučeně, nejlépe s
doručenkou, a uschovat potvrzení od České
pošty, aby bylo možné později správné zaslání na správnou adresu prokázat. Pokud
dlužník nereaguje ani na předžalobní výzvu, věřitel pak má jedinou možnost obrátit se na soud. Pokud nemá exekuční titul,
tj. rozhodnutí soudu, nemůžete věc předat
exekutorovi.
Soud může rozhodnout ve zkráceném soudním řízení, v němž vydá platební rozkaz. Podá-li dlužník námitky, musí proběhnout klasické soudní řízení.
Pokud soud rozhodne ve váš prospěch,
vydá rozsudek, kterým dlužníkovi přikáže,
aby vám částku uvedenou ve smlouvě do
určitého data zaplatil.
Jestliže dlužník ani poté, co ve věci rozhodl soud, svůj dluh nezaplatí, je nutné obrátit se na exekutora. V ruce musíte mít pravomocné soudní rozhodnutí. Nabytí právní
moci musí být vyznačeno na tomto rozhod-

Jan Xxxxxxxxxxxx
Ulice číslo popisné, PSČ město
Výzva k uhrazení dluhu
Vážený pane Xxxxxxxxxxxx,
tímto dopisem Vás upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud neuhradil dlužnou částku ve výši
xx xxx Kč. Svůj nárok uplatňuji dle písemné smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřel dne 2. xxxx
20xx. Dluh měl být uhrazen do 5. xxxx 20xx.
Nestalo se tak. Dosud jsem od Vás neobdržel žádné plnění (či pouze částečné plnění ve výši …..
Kč). Taktéž jste nepodal žádné vysvětlení, proč jste dluh nesplatil.
Vyzývám Vás proto, abyste částku v plné výši uhradil nejpozději do 7 dnů, a to na číslo účtu
xxxxxxx/yyyy nebo v hotovosti k mým rukám na adrese, kterou uvádím. Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v uvedené lhůtě dluh uhrazen nebude, obrátím se se svým nárokem na soud.
V Brně dne ……............... 20xx
vlastnoruční podpis
Ondřej Věřitel
Ulice a č. p. PSČ Brno

nutí. Vyznačení provede pracovnice soudu,
jde o tzv. doložku právní moci. Poté můžete kontaktovat vybraného exekutora, který
věc převezme a zařídí za vás vše potřebné.
Je však třeba vědět, zda dlužník má nějaký
majetek (ve vašem případě např. zda vlastní byt, na který jste mu půjčil, což si ověříte
nahlédnutím do Listu vlastnictví), či zda má
stálé příjmy a kolik, aby exekutor měl z čeho
dluh vymáhat, a hlavně aby byly uspokojeny
i nemalé náklady na exekuci. Jinak byste je
v případě, že by nebylo z čeho toto všechno
uspokojit, musel uhradit vy jako věřitel. Proto většina exekutorů požaduje při převzetí
případu zálohu na tyto náklady.
Seznam soudních exekutorů najdete na
http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.
UPOZORNĚNÍ!
Rady a případně navržený postup odráží tazatelem popsaný skutkový stav věci. Poradenství je poskytnuto v obecné rovině, nemůže nahradit odbornou pomoc advokáta!
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Účtenka není podmínkou reklamace.
Jiné zboží si nenechte vnutit!
Koupila jsem si kabelku za 3 200 Kč, po dvou měsících se mi odřela na rozích a držadlech. Nemohu najít paragon. Prodavač mi nabídl, že mi zboží vymění, ale musím si vybrat jinou kabelku nebo něco jiného. To nechci. Jak mám postupovat a na co mám nárok?
E. H., Brno
Paragon není nezbytný, musíte ovšem
prokázat, že jste zboží zakoupila u konkrétního prodejce, tedy tam, kde zboží reklamujete. Také je třeba doložit, kdy jste
ho zakoupila. Důkazem by pak mohlo být
to, kdyby byl při nakupování někdo s vámi
a byl by schopen podat své svědectví.
Jak postupovat při reklamaci při ztrátě
účtenky?
Můžete prodejci předložit své čestné prohlášení, jehož vzor uvádím níže.
Pravost podpisu by měla být ověřena
(např. u notáře). V tomto případě je třeba,
aby bylo čestné prohlášení podepsáno až
před ověřujícím.

cí podepsal převzetí, a u podpisu je nutno uvést datum převzetí (převzal dne,
podpis). V případě, že reklamaci prodejce přijme v prodejně, požadujte sepsání reklamačního zápisu, na který máte
nárok. Tuto povinnost prodejci ukládá přímo zákon. Taktéž požadujte, aby
v reklamačním protokolu bylo uvedeno, jak si přejete reklamaci vyřídit.
Pokud by prodejce sepsání protokolu
odmítl, můžete se obrátit na dozorový
orgán, kterým je v tomto případě Česká
obchodní inspekce. Kontakty i informace o tom, jak podnět podat, najdete na
www.coi.cz.

Název obchodu – adresa
Čestné prohlášení ze dne ………. 2018
Prohlašuji tímto, že jsem dne ………. 2018 zakoupila v prodejně (název a adresa) černou, koženou kabelku o rozměrech ………. za cenu 3 200 Kč.
Dne ………. 2018, tedy po dvou měsících od zakoupení, se mi kabelka byť kožená odřela na rozích a uchách v místech, kde se kabelka běžně drží. Nenakládala jsem s ní
nikterak nestandardně. Kabelku chci reklamovat, ale ztratila jsem účtenku. Proto
přikládám toto čestné prohlášení.
Tuto skutečnost potvrzuje i má přítelkyně (jméno a příjmení přítelkyně, datum
narození, bydliště, případně telefonické spojení), která mě při nakupování a výběru kabelky doprovázela. Její dobrozdání též ve formě čestného prohlášení přikládám jako přílohu.
Datum, místo sepsání
Přílohy: čestné prohlášení
Výhodou je, pokud jste platila kartou, v takovém případě lze vyhledat potřebné údaje na výpisu z účtu, z něhož je možno zjistit, kdy, komu a za co jste zaplatila. Pokud
by byl prodejce vstřícný, má i on možnost
platbu dohledat.
Můžete-li některým zde uvedeným důkazem doložit své tvrzení, že jste zboží zakoupila v dané prodejně a kdy, doporučuji zajít do obchodu a pokusit se domluvit
s vedoucím či majitelem obchodu. Nikoliv
s prodavačem, který je v obchodě zaměstnaný. Doporučuji zdvořilé jednání, neboť
na uznání těchto důkazů není právní nárok. Záleží tedy na prodejci, zda vám předložený důkaz uzná.
V každém případě si uschovejte kopie
veškeré korespondence, kterou s prodejcem vedete, a jednejte s ním, je-li to
vzhledem k okolnostem možné, pouze písemnou formou. Co je psáno, to
je dáno, a pokud by ve věci rozhodoval
soud, má písemný důkaz vyšší váhu než
ústní, při němž by mohlo proti sobě stát
tvrzení vaše a prodejce. Předáváte-li písemnosti osobně, je třeba, aby prodávají-

Jméno a příjmení, adresa
podpis

Nabídka výměny za jiné zboží?
Nabízenou výměnu za jiné zboží si nenechte vnutit! Prodejce na to nemá právo!
Na co má při reklamaci právo?
Je-li vám reklamace uznána, máte jako spotřebitel právo na:

1) odstranění vady – tím se rozumí oprava
věcí, výměna součástky… (je-li to možné, což
se zřejmě netýká vašeho případu);
2) výměnu věci – to však znamená, že prodejce vám musí zboží
vyměnit za naprosto stejné zboží, tj.
stejnou značku, typ, barvu, to znamená, že máte zákonné právo na dodání
nové věci bez vad, jak uvádí občanský
zákoník. Ze znění tohoto ustanovení je
zcela zřejmé, že musí jít o novou věc, a to
takovou, která je specifikovaná v původně uzavřené kupní smlouvě, ta ve většině
případů bývá uzavřena ústně. Tato smlouva se neruší, ale prodávající plní na jejím
základě dál, a to z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady spotřebního
zboží. Tím se rozumí, že vyměněné zboží
vstupuje do záruční doby původního zboží. Zbývá-li vám, dle údajů v dotaze, do
konce záruční doby 22 měsíců, pak to
znamená, že na vyměněnou věc budete mít záruku právě těchto 22 měsíců
(záruční doba je 24 měsíců, zboží jste reklamovala po dvou měsících, zbývá 22
měsíců);
3) pokud jde o vadu, která nebrání v používání výrobku, může vám prodávající nabídnout přiměřenou slevu (to asi není váš případ);
4) pokud je vada neopravitelná, máte právo
od smlouvy odstoupit, tj. vy vrátíte prodejci zboží, on vám vrátí cenu, kterou jste zaplatila, a to bez ohledu na aktuální cenu obdobného zboží.
Koupíte-li si poté nové zboží, začíná vám
u něho běžet klasická záruční doba, tj. 24
měsíců.
Bylo by tedy pro vás nevýhodné souhlasit
s výměnou za jiné zboží s tím, že by vám běžela záruční doba jako u zboží reklamovaného. Jak jsem vysvětlila na příkladu výše.
Nenechte si vnutit jiné zboží! Zákon je na
vaší straně! Chraňte si svá práva!
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Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Komunikace s finančním úřadem

Na finančním úřadu nám sdělili, že veškerou komunikaci s úřadem, tzn. například i vyúčtování srážkové daně, daňové přiznání apod., jsme povinni podat pouze elektronicky prostřednictvím datové
schránky. Pokud tak neučiníme, můžeme dostat pokutu. Ptali jsme se ještě na jiném finančním úřadu, a tam nám řekli, že to klidně můžeme podat písemně. Jak to tedy je. Bojíme se, abychom něco neprovedli špatně.
J. K., Kutná Hora
Je sice pravda, že již
od 1. 1. 2015 se rozšířil okruh plátců,
kteří mají povinnost
s finančními úřady komunikovat prostřednictvím elektronického podání. Toto se týká odborových organizací pouze
v případě, pokud mají zřízeny datové
schránky. K tomuto problému již dne
18. 12. 2014 vydala finanční správa tiskovou zprávu, kterou vám přikládáme
spolu s výňatkem týkajícím se zavedení
povinnosti datových schránek:
Povinná elektronická komunikace
s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty
S účinností od 1. ledna 2015 bude
platit, že má-li daňový subjekt nebo
jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení
o změně registračních údajů, řádného
daňového přiznání a dodatečného
daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.
Tato datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná nejlépe
prostřednictvím aplikace Elektronická
podání pro finanční správu (dostupné na
internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do
jeho datové schránky nebo podepsaná
uznávaným elektronickým podpisem.
Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby jsou přípustné.
Za nedodržení povinné elektronické
formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na
úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč.
Pokud daňový subjekt nesplněním
povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může
mu správce daně uložit pokutu až do
50 000 korun.
Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz.
Stávající okruh subjektů, povinných ko-

munikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšíří. Například od po-

čátku roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů,
všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze
plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat
za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit
podání elektronicky.
Povinná elektronická komunikace se
správcem daně se vztahuje mimo jiné
také na všechny plátce DPH bez rozdílu, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge
a souhrnného hlášení.
Tisková zpráva: 18. prosince 2014
Ing. Petra Petlachová, ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí,
Odbor komunikace

Z portálu datových schránek:
Typy datových schránek
•
Datová schránka fyzické osoby –
každá fyzická osoba, jež má plnou způsobilost k právním úkonům, má nárok ze zákona na zřízení jedné datové
schránky, a to do tří pracovních dnů od
podání žádosti. Dokonce i v případě, že
nemá trvalý pobyt v ČR a ani české občanství. Žádost lze podat na pobočkách
CzechPOINT.
•
Datová schránka podnikající fyzické osoby – za obdobných podmínek
jako pro fyzickou osobu, přičemž je určena pro advokáty, daňové správce a insolventní správce. Je automaticky zřizována ministerstvem.
•
Datová schránka právnické osoby –
dle zákona se zřizuje povinně právnickým osobám, které byly zřízeny
zákonem, dále osobám zapsaným v obchodním rejstříku (včetně organizačních složek podniků zahraničních
právnických osob); pro ostatní právnické osoby (typicky např. občanská
sdružení, církve a náboženské společnosti, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, vysoké
školy a školské právnické osoby atd.).
Pro ně je zřízení datové schránky dobrovolné za obdobných podmínek jako
pro fyzické osoby; soukromá právnická osoba má právo na zřízení pouze
jedné schránky.
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Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

Stanovisko OS KOVO ke GDPR a strhávání
členských příspěvků zaměstnavatelem
Zaměstnavatel „zrušil s okamžitou platností srážení odborových příspěvků ze mzdy zaměstnanců“, a to z důvodu přijetí nového „z jeho pohledu nesmyslného“ opatření GDPR. Je jeho postup správný?
P. M., Ostrava
Nové „Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR)“, účinné od 25. 5. 2018, nemá na
srážení členských příspěvků žádný vliv.
I nadále (stejně jako doposud za účinnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) platí, že zaměstnavatel může srážet členské příspěvky
odborů, pokud se na tom dohodne
s odborovou organizací
v kolektivní
smlouvě nebo jiné smlouvě a pokud
s tím souhlasí zaměstnanec člen
odborů. Zvláštním právním předpisem
pro provádění srážek ze mzdy je
tedy ustanovení § 146 písm. c) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Provádět srážení členských příspěvků
ze mzdy zaměstnanců je při splnění
podmínek stanovených § 146 písm. c)
zákoníku práce tedy zaměstnavatel
nejen oprávněn, ale dokonce povinen
a jednostranně jej není oprávněn ukončit.
Navíc je nezbytné dodat, že zaměstnavatel
je povinen odborové organizaci poskytovat i výše sražených členských příspěvků
za jednotlivé členy, a to právě na základě
uvedeného nařízení z titulu ustanovení
jeho čl. 9 odst. 1 písm. d).
Pokud je totiž zpracování údajů o výši
členských příspěvků jednotlivých členů
odborové organizace prováděno v rámci
jejích oprávněných činností a s vhodnými
zárukami této odborové organizace, která
sleduje odborové cíle, za podmínky, že se
zpracování vztahuje pouze na současné
nebo bývalé členy této odborové organizace a že tyto osobní údaje nejsou bez
souhlasu členů zpřístupňovány mimo
odborovou organizaci, má odborová

organizace právo tyto údaje zpracovávat.
Všechny tyto podmínky jsou při činnosti
odborové organizace splněny a zaměstnavatel je tedy nejen oprávněn, ale dokonce povinen odborové organizaci
uvedené údaje poskytnout. Toto stanovisko, mimo jiné, zastává i Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne 13. 12. 2017.
Dalším speciálním zákonem, na základě
kterého je odborová organizace oprávněna zpracovávat údaje o výši členských
příspěvků jednotlivých členů odborové

organizace, jak jsme vám již sdělili,
je zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, v ustanoveních § 15 odst. 7
a § 38l odst. 1 písm. j), podle kterých
odborová organizace potvrzuje výši
zaplacených členských příspěvků pro
účely daňové odpočtu.
Jakékoliv omezování práv odborové
organizace vyplývající z uvedených právních předpisů ze strany zaměstnavatele
by tedy bylo v rozporu s těmito právními
předpisy.

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

Věk neovlivní skončení nájmu bytu
na dobu určitou
Máme nájemní smlouvu na dobu určitou. Pronajímatel nám smlouvu bez problémů doposud prodlužoval. Nyní ale nastala situace, kdy nám pronajímatel sdělil, že nám smlouvu již neprodlouží. Všechno řádně
a včas hradíme. Jsme již seniorského věku, je nám více jak 70 let. Četli jsme, že protože jsme už takto staří, je nám pronajímatel povinen smlouvu prodloužit. Je to pravda?
B. R., Jihlava
Tato informace je mylná. Bez ohledu na věk, v případě nájmu bytu na dobu určitou může tento nájem skončit dohodou stran, výpovědí nebo uplynutím času. Rozhodne-li se tedy pronajímatel, že vám nájemní smlouvu dále neprodlouží, může tak učinit. Jediné, co vám mohu poradit, pokuste se s pronajímatelem dohodnout, třeba nějaké
jiné řešení naleznete.
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Organizační pokyny - Setkání mladých kováků
v Louňovicích pod Blaníkem:
Pokud jsi právě Ty mladý kovák či kovačka ve věku do 35 let, zajímáš se o práci v odborech, nebo naopak nevíš, co od
odborů očekávat, přijeď na setkání mladých kováků do Louňovic pod Blaníkem.
Součástí tohoto čísla časopisu Kovák je informační leták, popisující blíže
program chystaného setkání. Bylo by skvělé, kdybys leták umístil (nebo
umístila) například na vaši nástěnku, aby se o setkání dozvěděli i jiní.
Další informace o chystaném setkání získáš u svého předsedy ZO, vedoucího příslušného Regionálního pracoviště OS KOVO či na internetových
stránkách (www.oskovo.cz, www.mladikovaci.cz), případně na facebooku: https://www.facebook.com/mladikovaci?ref=hl. Na výše uvedených
odkazech nalezneš ke stažení i zmíněný propagační leták v elektronické
formě a dále přihlášku na akci.
Přihlásit se můžeš na svém Regionálním pracovišti OS KOVO nebo na organizačně-provozním úseku OS KOVO u Kateřiny Kordovské – kordovska.
katerina@cmkos.cz (tel. 602 354 238). Vyplněnou přihlášku očekáváme
nejpozději do 10. 8. 2018.

FOTO: T. V.

Podmínkou účasti je
uhrazení vratné kauce 300 Kč na osobu na účet OS KOVO č. 2000141339/0800
do 10. 8. 2018. (Nebo lze po dohodě s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem termín posunout v případě pozdějšího schválení přihlášení na setkání.)
Jako variabilní symbol uveďte soubor čísel ve tvaru: 972 a 4místné číslo, které
udává číslo vaší základní organizace či seskupení členů OS KOVO. Například:
9722831, kdy číslo 2831 je ZO OS KOVO IG WATTEEUW.

FOTO: T. V.

Organizátor hradí náklady na ubytování, stravu a náklady spojené s organizací vlastního setkání. Doprava je individuální. Náklady na dopravu si hradí každý
sám, případně uhradí náklady na základě dohody vysílající základní organizace
OS KOVO, která stejně tak může za účastníka uhradit i vratnou kauci.

Kauce se vrací zpět plátci v případě, že se nahlášený účastník setkání mladých opravdu zúčastní. Pokud se nezúčastní, kauce propadá OS KOVO a bude z ní hrazena část nákladů na setkání mladých OS KOVO. Refundaci mzdy OS KOVO nehradí.
Všem přihlášeným účastníkům bude nejpozději jeden týden před samotným setkáním zaslán podrobný program „Setkání mladých
2018“ i s dalšími instrukcemi na e-mail, který sdělíte v přihlášce. Přihlášky bude organizačně-provozní úsek OS KOVO distribuovat
i prostřednictvím příslušných Regionálních pracovišť OS KOVO.
Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO

Mýdlová pěna, slack-line a mölkky

FOTO: J. B.

Pokud přemýšlíte, co mají tyto nesourodé
pojmy společného, pak vám prozradíme,
že tvořily program akčního Dětského
dne, který pro děti zaměstnanců ABB
a své členy uspořádala 9. června 2018
odborová organizace působící v ABB
Brno.
Místo konání – RETRO MUZEUM NA
STATKU v Brně-Přízřenicích – bylo pro
akci tohoto typu opravdu ideální.
Umožňovalo totiž v bezpečí uzavřeného
areálu uspořádat několik souběžných

aktivit a vedle sportovních klání dát
prostor pro představení také místním
podnikatelům a spolkům. Protože celý
Dětský den byl koncipován jako zábavně-sportovní akce, nechyběly v programu
zajímavé sportovní disciplíny a hry, ať
již to byl kanjam, hra s létajícím talířem
frisbee a dvěma plastovými koši, nebo
mölkky, kolíková hra pocházející z Finska.
Řada z 200 návštěvníků neodolala
a vyzkoušela si také chůzi po popruhu
slack-line nebo zamířila do půjčovny
koloběžek. Pozornosti neušel ani znalostní kvíz, možnost měření stavby těla či
dotovaná prohlídka Retro muzea.
Zatímco malování na obličej a skákací hrad
ocenili zejména nejmenší návštěvníci,
ukázky hasičského sportu zaujaly úplně
všechny. Opět to byly ale zejména děti,
které si užily vrchol vystoupení hasičů,
jímž byla ukázka výroby mýdlové pěny.
Sbor dobrovolných hasičů z Přízřenic tak
nejen předvedl, jaký materiál používá
při výcviku, ale také umožnil dětem se
v pěně pořádně vyřádit a na vlastní kůži

si ji vyzkoušet. Kdo by takové možnosti
odolal?
Výsledky jednotlivých disciplín se dětem
zapisovaly na hrací kartičky, které byly
nakonec zařazeny do slosování o ceny.
Těší nás, že ačkoliv se jednalo o první
takto pojatou akci, kterou ZO OS KOVO
ABB Brno pořádala, všichni se skvěle
bavili, a doufáme, že si odnesli spoustu
krásných zážitků.
Jiří Bohdan,
předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

FOTO: J. B.
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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

Drtinova rozhledna
Rozhledna se nachází na vrchu Besedná u Chotilska v nádherné krajině Středního Povltaví.
Současná stavba je poměrně nová, vznikla v roce 2015. Nahradila původní rozhlednu z roku 1926,
která musela být kvůli zchátralosti stržena. Po zdolání 109 schodů se ocitnete na vyhlídkové plošině
ve výšce 21 metrů, odkud je za dobrého počasí krásný výhled do zvlněné krajiny středních Čech ve
směru na Prahu, na Benešovsko, Sedlčansko, Neveklovsko i na vrcholky Brd.
K rozhledně se dostanete dvěma způsoby. První cesta od severu odbočuje ze silnice z Chotilska
do Neveklova. Ve sjezdu k živohošťskému mostu přes slapskou přehradu se na konci lesa odbočí
doprava a po kamenité cestě mezi poli se vystoupá přibližně 350 metrů po svahu strmého kopce
k rozcestí na hřebeni, kam vede z druhé strany přístupová cesta. Ta vede opět od Chotilska. Půl
kilometru za odbočkou na Lipí se odbočí doprava na Živohošť a na vrcholu prudkého kopce se za
samotou zatočí doleva. Úzká pěšina nás nejprve loukou a pak i lesem po necelých 300 metrech
strmého stoupání dovede až k rozcestí s první přístupovou cestou. Odtud vede na vrchol už jediná,
asi 250 metrů dlouhá lesní cesta do prudkého kopce až pod rozhlednu.
Otevírací doba:
Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Průhonický park
Přírodně krajinářský park o rozloze 250 hektarů založil v roce 1885
hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče,
jeho přítoků a rybníků. Původní domácí dřeviny zkombinoval se stromy
a keři dovezenými z ciziny – některé z nich přivezl do Čech a dokonce i do
Evropy jako vůbec první. Porosty dřevin, skupiny keřů a stromů prostřídal
s lučními plochami, potoky, rybníky a slepými rameny potoků, park je
protkán hustou sítí cest, jež návštěvníka vedou do míst s uchvacujícími
výhledy. Průhonický park patří k vrcholným evropským krajinářským
dílům. Je významnou národní kulturní památkou a také památkou právem
zařazenou na seznam UNESCO. Při návštěvě tohoto krajinářského unikátu
si můžete vybrat z celkem tří vyhlídkových okruhů, z nichž nejkratší vám
zabere zhruba dvě hodiny, na nejdelším z nich pak strávíte přibližně šest
hodin. Návštěva Průhonického parku je ideálním výletním cílem pro všechny věkové skupiny, od seniorů až po rodiny s malými dětmi.
Otevírací doba: leden až únor: od 8.00 do 17.00 hod, březen: od 7.00 do 18.00, duben: od 7.00 do 19.00, květen až září: od 7.00 do 20.00,
říjen: od 7.00 do 19.00, listopad až prosinec: od 8.00 do 17.00
Vstupné: sezona vedlejší (1. 11. – 31. 3.) a sezona hlavní (1. 4. – 30. 10.)
plné vstupné: 50/80 Kč, snížené vstupné: 30/50 Kč, děti do 6 let: zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 130/210 Kč, poplatek za psa:
10/20 Kč
Doprava: Pojedete-li autem z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, dostanete se asi po sedmnácti minutách jízdy na exit 6, kde odbočíte
podle ukazatele směrem na Průhonice a po dalších asi třech kilometrech dojedete do obce. Cesta k zámku je vyznačená a nemůžete ji minout.
Pojedete-li autobusem, vystoupíte na zastávce Průhonice.

Tanvaldský Špičák a skalní vyhlídka Fanterova skála
Špičák (831 m n. m.) nad Tanvaldem je nejen významným lyžařským
centrem. Na jeho vrcholu stojí jedna z jizerskohorských rozhleden.
Byla postavena roku 1909 a o rok později opodál přibyla turistická
chata s restaurací. Samotná věž je vysoká 18 metrů s vyhlídkovou
plošinou ve výšce 14 metrů. K výhledu je nutné vystoupat 69
schodů, odměnou je ale krásný kruhový výhled na Jizerské hory,
Krkonoše, Černou Studnici, Ještědský hřeben a města ležící v údolí
pod vrcholem. Pro větší pohodlí turistů byla na Tanvaldském
Špičáku v roce 1889 zpřístupněna upravená skalní vyhlídka
nazývající se Fanterova skála. V roce 2010 bylo na Tanvaldském
Špičáku otevřeno dětské hřiště.
K rozhledně se dostanete lanovkou z obce Jiřetín pod Bukovkou.
Vrcholová stanice sedačkové lanovky se nachází přímo u rozhledny.
Z Jiřetína vede na vrchol také zelená turistická značka.
Otevírací doba:
Květen až září – denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00
Říjen až listopad – pátek až neděle od 10:00 do 17:00
Vstupné:
Dospělí: 35 Kč, děti od 5 do 15 let: 20 Kč, senioři a ZTP: 10 Kč

TEXT a FOTO: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 10: Ženské slzy se nevysušují kapesníkem, ale celými šaty. Správně luštil a potřebné štěstí
při losování měl Josef Jaroš ze Žďáru nad Sázavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 3., 17. a 31. července). Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 11. července 2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

