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Kovácké odbory bodují díky síti regionálních pracovišť
2

Soukromí versus
práce

Jihočeští kováci
přednášejí
studentům

Memoriál „Endyho“
Endlichera

Vyrazte na
výlet,
dokud je čas

Od začátku roku do konce října zaznamenal Odborový svaz KOVO vznik několika desítek nových organizací. Nejvíce v Hradci Králové, Ostravě a Ústí nad Labem. Právě v posledně jmenovaném regionu vznikla letos na jaře nová organizace OS KOVO
v Dolech Bílina na Teplicku. A to přesto, že zde už tradičně působí několik dalších odborových svazů a organizací. Důvodem
je nejen opatrně vzrůstající sebevědomí českých zaměstnanců, ale především servis, jaký OS KOVO svým lidem poskytuje
prostřednictvím svých odborníků z regionálních pracovišť.

Zájezdy, koncerty a bonboniéry
Hnědouhelné doly v Bílině jsou součástí Severočeských dolů a. s. energetického koncernu ČEZ, zaměstnávajícího
skoro pět tisíc lidí. Jsou ovšem také jedním z příkladů spontánní expanze kováckých odborů. Letos v dubnu se několik
zaměstnanců odhodlalo obléci odborářský dres a založit si základní odborovou organizaci pod hlavičkou OS KOVO.
Důvodem byla nespokojenost s prací jejich mateřských odborů, především nedostatek informací o jejich práci. Dospěli
tedy k závěru, že jedinou možností, jak to
změnit, je vydat se vlastní cestou.
„Nebyli jsme spokojení s tím, jak tady stávající odbory fungovaly, nedostávali jsme
informace, nebo až zpětně, se zpožděním
měsíc, dva. Proto jsem taky letos v lednu
z odborů vystoupil,“ říká předseda nově
založené základní organizace kováků v Bílině Radek Hovorka. „Z odborů jsem odešel už v roce 2007, protože se pořád něco
slibovalo, ale nic se neplnilo. Byla to taková kulturně-cestovní kancelář – zájezdy, koncerty, bonboniéry. Někdy jsme se
třeba až dva měsíce po tom dozvěděli, že
se někam jelo. To samé bylo s kolektivním
vyjednáváním. Nevěděli jsme vůbec, co se

Radek Hovorka s kolegou Jiřím Benešem.

vyjednává, jaké jsou požadavky, z jednání nebyly žádné zápisy, nebo třeba až za
měsíc jsme se dozvěděli, co se vůbec projednávalo,“ shrnuje své předchozí zkušenosti další z vedení kováků Jiří Beneš,
revizor hospodaření.

FOTO: (jom)

Impulsem byl novinový článek
Někteří z nespokojených odborářů tedy
začali zvažovat, co dál. „Po tom, co jsem
v lednu z odborů odešel, jsem začal přemýšlet, jestli to jde dělat jinak. Vlastně mě
pokračování na straně 3 

Studenti navštívili bavorský koncentrační tábor Flossenbürg
„Křišťálovou noc“ (Kristallnacht), událost, která v listopadu 1938 odstartovala v Německu, Rakousku, ale i Sudetech vlnu protižidovských pogromů, si 8. listopadu připomněli čeští i němečtí studenti na pietním aktu v bavorském koncentračním táboře Flossenbürg. Pietní akt k uctění obětí této i pozdějších nacistických hrůz pořádá německá odborová centrála DGB. Odborový svaz KOVO se na ní pravidelně podílí již od roku 2011 se studenty středních škol. Tentokrát na vzpomínkový akt, věnovaný těm, kteří nelidsky trpěli či zemřeli v době nacismu, přijelo osmnáct studentů Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě. Odborový svaz KOVO zastupoval jeho místopředseda Tomáš Valášek a předsedkyně Komise mladých kováků
Lenka Dutková.

Německá odborová centrála DGB pořádá
tyto vzpomínkové akty pravidelně už téměř
65 let v památnících koncentračních táborů
Flossenbürg a Dachau na počest obětí fašismu a národního socialismu. „Naší velkou
snahou je společně s mladými lidmi i mimo
naši organizaci uctít památku obětí národněsocialistické diktatury a vyslat signál proti antisemitismu a rasismu a zasadit se za
tolerantní budoucnost,“ uvedla ke smyslu

těchto pietních akcí Andrea Huber z DGB.
„V roce 2011 jsme toto místo navštívili se
členy Komise mladých na pozvání kolegů
z DGB poprvé a ihned poté jsme se shodli, že na tuto tradici navážeme účastí našich studentů. Velice si proto cením toho,
že sem již sedm let pravidelně jezdíme se
studenty z České republiky, abychom jim
mohli ukázat reálnou historii, na kterou
nesmíme nikdy zapomenout. Jen tak se

můžeme poučit z chyb, které se nesmí nikdy opakovat, aby již nikdy k žádné Křišťálové noci nedošlo,“ řekl k účasti kováků na
pietním aktu ve Flossenbürgu místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
Studenti z Jihlavy a jejich kolegové ze
tří bavorských středních škol navštívili
expozici artefaktů, dokládajících, jaké utrpení vězňové jednoho z nejbrutálnějších
pokračování na straně 9 
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Slaďování rodinného a pracovního života bylo důležitým
tématem na pražské konferenci
V pondělí 5. listopadu 2018 se v Praze v Hotelu Olšanka uskutečnila poslední konference z cyklu věnovaného problematice času
stráveného v zaměstnání, tentokrát pod názvem „Zkracování pracovní doby a konkurenceschopnost“. Cílem této závěrečné
konference pořádané Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) bylo zhodnocení a výstupy projektu „Zkracování
pracovní doby“ financovaného z Evropského sociálního fondu, výměna zkušeností k uvedenému tématu a jejich aplikace na podmínky České republiky.

Účastníci konference v Praze vyslechli příspěvky odborníků ČMKOS a odborníků
z Ministerstva práce a sociálních věcí.
FOTO: (mia)
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JUD Víta
Ví Samka,
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sedy ČMKOS, zde zazněly příspěvky zástupců ČMKOS, jejichž klíčová témata se
zaobírala oblastí BOZP, produktivitou práce,
konkurenceschopností podniků, legislativou
a slaďováním rodinného a pracovního života.
„Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce takzvané digitální ekonomiky, od níž se
očekává, že vyvolá impuls v oblasti produktivity a vytvoří výraznou možnost pro další zkracování pracovní doby,“ uvedl hlavní
ekonom ČMKOS Ing. Martin Fassman. „Vůči
vyspělým zemím se v délce pracovní doby

z makroekonomického
k
k
i kéh hl
hlediska
di k nacházíme
há í
v 70. letech minulého století. Vzhledem
k srovnávaným státům je česká pracovní síla mnohonásobně víc opotřebována,“
dodal. Ani prognóza ve vývoji mezd není podle Fassmana příznivá. „Ve mzdových úrovních, při současném tempu konvergence,
bychom například Německo dohnali za 84
let,“ upřesnil.
Mezi široce diskutovaná témata patřilo slaďování pracovního a rodinného života. Na
úrovni EU se touto problematikou nejvíce
zabývá výzkumné pracoviště Evropské od-

borové konfederace (ETUI). Výzkumy v této
oblasti jasně dokazují, že soulad rodinného
a pracovního života s vazbou na zkracování
pracovní doby je významným prvkem kvality
práce a spokojenosti zaměstnanců.
„Slaďování rodinného a pracovního života
je osudově důležité pro vývoj naší společnosti a vyskytuje se i v programech ČMKOS.
V této souvislosti se často hovoří o pojmu
flexibilní práce. Pro odbory jde o věc velice
citlivou. Tyto formy práce hrají při slaďování významnou roli, ale zároveň jsou velmi rizikové z hlediska zabezpečení zaměstnanců,
pracovněprávní ochrany a mezd,“ upozornil doc. Ing. Pavel Janíčko, odborný poradce pro oblast zaměstnanosti v ČMKOS. Podle
Janíčka vypadá předpověď našeho demografického vývoje pesimisticky. V současnosti je
porodnost žen v ČR hluboko pod reprodukční rovnováhou, a pokud se tato situace
nezmění, hrozí nám zvyšování podílu neproduktivního obyvatelstva nad 60 let. Řešení
jakýchkoliv hospodářských nebo sociálních
modelů už potom nepomůže. „Bez souladu
produktivního a rodinného života tuto situaci řešit nelze,“ dodal poradce.
Závěrečná část konference patřila příspěvkům zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a vybraných expertů projektu
ČMKOS, kteří v nich představili výsledky
projektu a jejich uplatnění v připravované
legislativě.
(mia)

Svatobořický
S
vat
rodák Oldřich Krejčí zemřel v neděli 21. října 2018. Svým úctyhodným věkem 104 let patřil mezi nejstarší
star obyvatele Kyjova a stal se nejstarším členem OS KOVO. Život prožíval aktivně až do posledních chvil. „Oldřich
d
řic byl veselý člověk, velký patriot a rád zpíval. Znal spoustu lidových písniček, obdivoval folklor a s oblibou nossíval
íva slovácký kroj. Velmi miloval svou ženu Věru, která zemřela před třemi lety. Byl by rád, že se s ním loučíme fotografi
togr í z jeho stých narozenin, kde jsou ještě spolu. Vždy se hrdě hlásil k tomu, že je člen OS KOVO. Vzpomínáme
na
něj s úctou. Čest jeho památce,“ zavzpomínal jeho kamarád z odborů.
na n
Oldřich
Old
Krejčí se narodil za Rakouska-Uherska v roce 1914. Patřil mezi první zaměstnance Šroubárny Kyjov. Stál
i u jjejího zrodu před šedesáti osmi lety. Byl znám svým zájmem o historii Hodonínska, turistiku a proslul jako vášnivý
nivý vinař. Rád trávil čas na vinohradu u rodných Svatobořic, na kterém pracoval až do svých osmadevadesáti let.
Poslední
Pos
rozloučení s Oldřichem Krejčím se uskutečnilo v sobotu 27. října ve smuteční síni v Kyjově.
Jagoš Luděk, ZO OS KOVO Šroubárna Kyjov

Využijte možnost bezplatné inzerce zimní rekreace v Kováku!

V rámci pomoci základním organizacím OS KOVO nabízí redakce časopisu Kovák možnost bezplatné inzerce volných kapacit pro zimní
rekreaci. Pokud vaše ZO vlastní nebo spoluvlastní rekreační zařízení s nevyužitou kapacitou pro nadcházející zimní sezónu, nabídněte ji
v časopise Kovák. Vaše inzerce bude zároveň zveřejněna i na webových stránkách OS KOVO. Pro uveřejnění uveďte adresu rekreačního objektu, volné termíny, ceny, podmínky pobytu a kontaktní telefon či e-mail, popřípadě webové stránky, na nichž lze vyhledat bližší informace.
Doporučujeme přiložit barevné fotografie rekreačního zařízení, jeho okolí a interiéru.
Podklady zasílejte na e-mail: novakova.miloslava@cmkos.cz. (red)
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Záběr na bílinské doly.
dokončení ze strany 1 

nakopl článek v novinách. Dočetl jsem
se, jak to funguje v jiné firmě, co tam
všechno odbory pro lidi dělají. Na základě toho jsme si s klukama našli na
internetu víc informací. Zjistili jsme, že
existuje Odborový svaz KOVO, že má svá
regionální pracoviště (RP), a ta svým odborářům pomáhají, radí, dávají školení.
Tak jsme se na nejbližší Regionální pracoviště v Ústí nad Labem obrátili,“ přibližuje start kováků v bílinských dolech
Radek Hovorka. „Hodně nám pomohl
Ing. Jiří Friml z RP. Nejsme žádní profesionálové – oba jsme profesí zámečníci,
nikdy jsme nebyli v nějakých funkcích.
Takže se musíme hodně opírat o spolupráci a pomoc lidí z RP. Jezdíme na
školení, postupně nabíráme zkušenosti. Bez spolupráce s RP by to vůbec nešlo, to bychom neměli šanci,“ přiznává
předseda Hovorka. Vedení kováckých
odborů si uvědomuje, že má před sebou
ještě dlouhou cestu. „Začínali jsme na
šesti členech, teď jich máme skoro čtyřicet a víme, že budeme muset zvládnout
ještě hodně věcí, než se nám podaří získat víc členů,“ dodává Jiří Beneš. „Někteří nám řekli, že počkají, co jako kováci
zvládneme, a pak že se přidají. Dokonce
se tady objevily mezi lidmi i informace,
že nás KOVO hodilo přes palubu, že budeme končit, prostě takové cílené dezinformace. OS KOVO nás samozřejmě přes
palubu nehodilo, a končit rozhodně nehodláme, naopak nás postupně přibývá,“
uzavírá předseda Radek Hovorka.
Se svými kolegy přemýšlí o strategii, jak
oslovit další zaměstnance dolů. Přesto,
že ZO OS KOVO působí v Dolech Bílina
teprve půl roku, podílí se na vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě, který
má zaměstnancům mimo jiné přinést navýšení mezd o dva tisíce korun. Od září
už také mají zdejší kováci vlastní kancelář. Všechny informace prezentují na

Zdroj: Archiv Severočeských dolů a. s.

svém webu a aktuální novinky si sdělují
pomocí mobilní aplikace WhatsApp.
Jedinečné „know-how“ kováků
Unikátní síť deseti regionálních pracovišť, jíž Odborový svaz KOVO disponuje, pokrývá všechny regiony České republiky a poskytuje vysoce profesionální
právní a odborný servis jednotlivým odborovým organizacím. A to je jedním z důvodů,
proč se ke kováckým odborům hlásí stále více lidí. Podle vedoucího RP v Ústí nad
Labem Mgr. Radka Zákona lze pozici Odborového svazu KOVO vysvětlit právě
nadstandardně kvalitním servisem. Přesto, že v době krize v letech 2008–2010
přišla řada odborářů o zaměstnání
a současně ukončila i své členství v odborech, v období pozdějšího ekonomického růstu, kdy zase získali práci, se
o odbory znovu začali zajímat. „Naši
bývalí členové získali opět pracovní
místa a postupně se snažili o nějaké zajištění či zkvalitnění svých pracovních
podmínek. A řada z nich si vzpomněla
na svoje předchozí působení u OS KOVO
a začala se opět zajímat o to, jak a za jakých podmínek je možno založit odbory
u jejich zaměstnavatele,“ vysvětluje vedoucí RP v Ústí nad Labem jednu z příčin
rostoucího zájmu.
„Druhým trendem, který jsme vypozorovali, je nespokojenost s rozsahem
a obsahem do té doby poskytovaných
služeb členům odborů z jiných odborových svazů či samostatných odborových organizací, kteří nás kontaktují
s tím, že chtějí znát podmínky poskytování
metodické, poradenské a konzultační pomoci, kterou OS KOVO poskytuje,
podrobnosti o poskytování různých výhod a klientských služeb a samozřejmě
i úroveň a rozsah činnosti OS KOVO v daném regionu či oblasti. No a na základě
seznámení se s tím pak v řadě případů
odcházejí ze svých původních odboro-

vých organizací a vstupují do OS KOVO.
K tomuto trendu jenom jedna poznámka – z mé vlastní zkušenosti v regionu Ústeckého a Libereckého kraje mohu říci,
že nikdy, opakuji nikdy, jsme neprováděli
kontaktní cílenou kampaň získávání nových členů pro OS KOVO tím, že bychom
přímo oslovovali členy jiných odborů
a ,přemlouvali‘ je k přestupu do
OS KOVO. Vždy si nás, v případě jejich
zájmu, sami našli a kontaktovali nás
s tím, že mají zájem o členství v OS KOVO.
To byl i případ zájemců z Dolů Bílina,“ popisuje příčiny rostoucí popularity svazu
Mgr. Radek Zákon.
(jom)

Doly v Bílině.
Zdroj: Archiv Severočeských dolů a. s.

Stejně jako v minulosti je i dnes práce v dolech mimořádně náročná, jen se o tom
příliš nemluví.
Zdroj: Archiv Severočeských dolů a. s.
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Okénko do regionu | JUDr. Anna Komárková, právník – vedoucí RP OS KOVO Olomouc

Co nového v Olomouckém kraji
Regionální
pracoviště
OS KOVO v Olomouci
(dále jen RP) pomáhá
organizovat a zajišťovat
základní činnost Krajského sdružení OS KOVO
Olomouckého kraje (dále
jen KS) a jednoho společného volebního obvodu. Členové OS KOVO
v působnosti RP Olomouc jsou evidováni
v 35 základních organizacích (dále jen ZO)
celkem u 68 zaměstnavatelů.
V tomto roce došlo v KS k řadě změn.
Z důvodu koordinace odborové činnosti
a snížení počtu zástupců v Radě OS KOVO
rozhodli delegáti Konference KS v lednu 2018 o snížení počtu volebních obvodů
a vytvoření jednoho společného volebního
obvodu v rámci KS. Na konferenci byl opětovně zvolen do funkce zmocněnce KS kolega Zdeněk Zecha, předseda ZO OS KOVO
UNEX Uničov. Do funkcí tří zástupců volebního obvodu byli zvoleni kolegové Jiří Bršťák,
Jiří Hanák a David Olša.
Pro účely předávání informací jednotlivým
ZO ze strany tří zástupců jednoho společného volebního obvodu je působnost těchto
tří zástupců založena na územním principu
takto: jeden zástupce s působností pro oblast Šumpersko a Jesenicko, druhý zástupce
s působností pro oblast Přerovsko a Prostějovsko, třetí zástupce s působností pro stávající oblast Olomoucko I a Olomoucko II.
Od března 2018 má KS i svého zástupce
v Komisi mladých, a to kolegu Stanislava
Macka, člena Výboru ZO OS KOVO ORRERO,
Tři Dvory.
Poradenská a vzdělávací činnost RP
RP v současné době poskytuje konzultační a
poradenskou činnost ZO a členům OS KOVO
v oblasti pracovního práva, kolektivního

vyjednávání, mzdové problematiky a také
v oblasti hospodaření a vedení účetnictví ZO.
RP Olomouc pořádá pro členy ZO školení
z oblasti účetnictví a hospodaření ZO, kolektivního vyjednávání a problematiky mezd,
zákoníku práce, finanční gramotnosti, řešení exekucí, a pro nové funkcionáře také
možnost školení základních dokumentů
ZO OS KOVO a fungování ZO.
V oblasti poskytování právní pomoci řešíme
četné dotazy, a to nejen z oblasti pracovněprávní, ale dochází k nárůstu zájmu o informace z oblastí občanského práva.
BOZP
Oblast BOZP pro olomoucký region zajišťuje specialista BOZP z RP Ostrava kolega Stanislav Šmíd. V minulém roce bylo v regionu
provedeno celkem 13 kontrol a bylo zjištěno
36 menších či větších závad. Součástí mnoha kontrol bylo prověřování systému BOZP
u zaměstnavatelů.
V rámci spolupráce bylo provedeno opakované měření hluku u zaměstnavatele KLEIN
automotive s.r.o., Štíty – před úpravami
technologie a posléze po úpravách. Dotazy
z oblasti BOZP jsou řešeny prostřednictvím
konzultací se specialistou BOZP a mnohé
z nich řeší přímo kolega Stanislav Šmíd. Zásadní problémy se projednávají a konzultují v rámci osobních návštěv specialisty BOZP
na RP Olomouc nebo přímo u zaměstnavatelů.
Mezi nejčastější dotazy lze zařadit problémy se zdravotní způsobilostí zaměstnanců,
oblast šetření pracovních úrazů, odškodňování pracovních úrazů, kamerové systémy
u zaměstnavatele, a vždy v letním období
zejména zajišťování vhodných mikroklimatických podmínek na pracovištích a poskytování ochranných nápojů. I letos proběhlo
v červnu školení na toto téma – také tentokrát byla účast maximální.

V červnu proběhlo již tradiční školení BOZP
pro zástupce ZO v působnosti RP Olomouc
– účast zájemců byla i letos mimořádně velká. Lze konstatovat, že spolupráce v oblasti
BOZP se rozšiřuje, roste počet dotazů a konzultací. Na základě těchto poznatků je vhodné doporučit, aby ZO v rámci tvorby návrhů
nových kolektivních smluv oslovovaly vždy
i specialistu BOZP kvůli doplnění bodů týkajících se BOZP v kolektivních smlouvách.
Kolektivní vyjednávání
Kolektivní smlouvy jsou u zaměstnavatelů, kde působí odborové organizace Olomouckého kraje, z převážné části uzavřeny.
Kolektivní smlouvy se vztahují na 64 zaměstnavatelů.
Stále máme v regionu zaměstnavatele,
u kterých se i přes působení odborové organizace nepodařilo KS uzavřít – mezi ně patří
například Lear Corporation Czech Republic
s.r.o., Hranice či Železárny-Annahütte, spol.
s r.o., Prostějov, kde u zaměstnavatele působí dvě odborové organizace. Za úspěch lze
považovat uzavření kolektivních smluv u zaměstnavatelů HELLA AUTOTECHNIK NOVA
s.r.o., Mohelnice, HDO s.r.o. v Zábřehu, kde
odborové organizace působí relativně krátkou dobu. A v neposlední řadě i přes značné problémy uzavření kolektivní smlouvy u zaměstnavatele Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory.
Hospodaření ZO
V oblasti hospodaření ZO provádí, dle ustanovení § 29 Stanov OS KOVO, odborná
administrativní pracovnice RP Olomouc
konzultační činnost v oblasti hospodaření,
průběžně aktualizuje elektronickou evidenci členů a zajišťuje distribuci členských průkazů. Pro ZO zajišťuje proškolování zájemců
v oblasti účetnictví ZO a pomoc při aktualizaci základních vnitřních dokumentů ZO.

Odboráři učí středoškoláky, jak se poprat s pracovní smlouvou
Co čeká absolventy škol při nástupu do prvního zaměstnání? Jak má vypadat pracovní smlouva? Na co si dávat pozor při jejím
uzavírání? Jaká jsou základní práva a povinnosti zaměstnance? Na tyto a další otázky odpovídají zástupci Odborového svazu KOVO
(OS KOVO) při svých dnes již pravidelných přednáškách na jihočeských středních školách.

Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

„K výjezdům do škol v regionu jsme se
rozhodli na základě množících se žádostí
ředitelů některých středních, především
technických škol. Stávající učební osnovy totiž podle jejich vyjádření problematiku pracovněprávních vztahů zcela postrádají. A to
přesto, že se aktuálně týká mnoha žáků posledních ročníků,“ uvedl jihočeský zmocněnec Odborového svazu KOVO Jan Švec.
Podstatou zhruba hodinových přednášek je
seznámení žáků s hlavními úskalími reálné
praxe. „Mezi hlavní témata tak patří informace o právech a povinnostech zaměstnance
i zaměstnavatele, o tom, jak má vypadat
pracovní smlouva, na co si dát pozor, jaké
nároky vyplývají z pracovního poměru a podobně. Samozřejmostí jsou také informace
o podmínkách bezpečnosti práce, onemoc-

nění, pracovních úrazech a jejich odškodňování,“ poznamenal Švec.
Studenti se v rámci přednášek odborářů
dozvědí mimo jiné o odměňování za odvedenou práci, tedy o mzdě, prémiích
a případných benefitech. „Za zcela zásadní považujeme vzdělání a informovanost
v oblasti pracovněprávní, kde se podle
našich zkušeností vyskytuje dlouhodobě
největší množství nedostatků,“ doplnil vedoucí Regionálního pracoviště Odborového
svazu KOVO v Českých Budějovicích Ing. Rudolf Tkáč.
Jihočeští kováci vyjíždějí mezi středoškoláky na základě pozvání škol už několik let
a žádostí o jejich přednášky přibývá. Zcela pravidelně se tak s nimi setkávají například žáci čtvrtých ročníků Střední odborné

školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně
či Střední odborné školy Blatná.
(red, jom)

Jihočeští kováci pravidelně přednášejí studentům již několik let.
FOTO: Petr Pokorný
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Právo | Ing. Pavel Marinič, Ph.D., M.B.A., specialista RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj

Výhody alternativních finančních benefitů
V rámci kolektivního vyjednávání nabízí zaměstnavatel místo zvýšení mzdy o tisíc korun příspěvek na penzijní spoření. Je to pro mě jako pro zaměstnance výhodné, pokud půjdu do penze za
deset let?
J. V., Kolín
V podnikové praxi v podmínkách sílící konkurence jsou
firmy nucené kontinuálně hledat dodatečné úspory v nákladech. Jednou
z možností úspor je nabídka finančních
benefitů zaměstnancům místo přímého
navýšení mzdy ve stejné výši. V důsledku neznalosti způsobu fungování
finančních instrumentů může zaměstnanec nabýt dojmu, že ze strany
zaměstnavatele jde o kličku, jak se vyhnout navyšování mezd, což může
v krajním případě vést ke sporům mezi
zaměstnavatelem a zaměstnanci. Ve
skutečnosti tomu tak není a například
příspěvek na penzijní spoření může
být výhodný jak pro zaměstnavatele,
tak pro zaměstnance. Pro zaměstnavatele je tento druh poskytnutého benefitu výhodný tím, že přesto, že je to
výdaj, je daňově uznatelný, což u zaměstnavatele snižuje základ daně
a zároveň na rozdíl od mzdy přináší
úsporu v tom, že se nemusí z příspěvku
na penzijní spoření odvádět odvody na
zdravotní a sociální pojištění.

V čem ale spočívá výhodnost takového
benefitu pro zaměstnance?
Ukažme si to na příkladu, kdy zaměstnanec může volit mezi tisícikorunou
přidanou do mzdy a tisícikorunovým
příspěvkem zaměstnavatele do penzijního spoření. Je pravdou, že tisíc korun ve mzdě lze obratem utratit, ale je
nutné si uvědomit, že předtím je nutno tuto částku zdanit. Předpokládejme,
že si zaměstnanec individuálně sjedná
u své banky spoření na termínový účet,
ale jak již bylo zmíněno, ze mzdy musí
zaplatit daň, a tedy zamýšlený vklad do
výše tisíc korun musí dorovnat ze svého. Předpokládejme dále, abychom
mohli výhodnost obou možností spoření srovnávat, že zhodnocení vkladu jak
na termínovaném účtu, tak při daňovém
spoření je stejné a roční úroková míra
je 1,5 %. Měsíční úroková míra je dvanáctinou roční úrokové míry, tj. 0,00125.
Střadatel má deset let do penze, takže
předpokládaná doba spoření je v horizontu deseti let, tj. 120 měsíců. Za připsané úroky mu banka odečte daň
z úroků, podle zvláštní sazby tj. 15 %, tj.
redukce (1–0,15). Celková úspora, kterou střadatel obdrží po deseti letech, vypadá následovně:

kde

S
a
i
n
t

je výše naspořené částky za n měsíců (tady 10 let = 120 měsíců),
je výše měsíční úložky,
je měsíční úroková sazba za úrokové období, zdaněná i*(1–t),
je počet úrokových období (měsíců) spoření
(v každém z nich je m úložek),
je sazba daně.

U penzijního spoření k měsíčnímu vkladu ve výši 1000 Kč přispívá stát částkou
230 Kč, a tedy se úložka zvyšuje na 1230 Kč. V případě postupné výplaty po dovršení penzijního věku trvající více než deset let se výnosy ani úroky nedaní a celková úspora bude vypadat následovně:

V případě jednorázové výplaty po dovršení důchodového věku je nutno zaplatit
daň ve výši 15 %, a to jak z výnosů (tj. z příspěvku zaměstnavatele i státu), tak
z úroků. Úložka by představovala 1080 Kč (1230 * (1–0,15)) a celkový výnos by potom vypadal následovně:

V případě jednorázového výběru a po zdanění výnosů a úroků by se sice celková úspora snížila oproti úspoře u postupného výběru, přesto by byla vyšší než
u spoření na termínovaném účtu.
Otázka nakládání s vlastními peněžními prostředky je otázkou osobní preference každého z nás. Každý nese odpovědnost sám za sebe. Nezodpovědnost, či
úmyslná nevědomost se ale v životě nevyplácí.

FOTO: pixabay.com
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Za dobrotu na žebrotu!
Půjčila jsem své kamarádce poměrně velkou částku finanční hotovosti, ta mi ji v dohodnuté době nevrátila. O kamarádku jsem již přišla, ale nechci to ještě draze zaplatit. Nevím, co s ní. Na telefonické dotazy reagovala výmluvami a předhazováním přátelství. Nyní mi přestala mobil brát a zapírá se.
Peníze jsem měla odložené na lázně, které mi vždy pomohou srovnat můj špatný zdravotní stav. Neznám však právo, a tudíž správný postup, jak dluh vymáhat.
J. K., Slavkov u Brna
Vím, že nyní má rada
vyzní jako takříkajíc
„hraběcí“, ale nedá mi
to, ji nepřipomenout,
alespoň pro ty, kteří o tom, že by půjčili,
uvažují. Zvláště to platí u půjček pro kamaráda či rodinné příslušníky… Je vždy třeba
si dát pozor hlavně před půjčením a zvážit
všechna proti. Pokud dojdete k závěru, že
půjčíte, pak vše správně smluvně zajistěte.
V tomto případě nejlépe sepsáním smlouvy u notáře.
Tolik na úvod, dále se budu zabývat vaším konkrétním dotazem, jak na to, když
má dlužník silnou nechuť k dobrovolnému
vrácení půjčených peněz.

Co musím vědět?
Nejprve si musíte odpovědět na otázku,
zda máte písemné potvrzení o dluhu, tedy
smlouvu o půjčce.
Ne, že byste bez něho nemohla dluh vymáhat, ale pokud máte potvrzení v písemné
podobě, bude to jednodušší.
Ideální je, pokud písemné potvrzení
o půjčce máte sepsáno u notáře. Sepsáno!
NE jen ověřen podpis!

Proč je třeba písemná forma smlouvy?
Smlouvu o půjčce doporučuji vždy sepsat
písemně. Nikdy nevíte, co se může stát!
Nemusí jít jen o nesplácení dluhu.
Dlužník může zemřít a vy budete potřebovat důkaz o tom, že měl vůči vám závazek,
abyste mohla dluh uplatnit v dědickém
řízení.
Něco se může stát vám a pak budou tuto
smlouvu potřebovat vaši dědicové…

Pozor na promlčecí dobu!
Dluh můžete úspěšně vymáhat jen v určité době. Je to tzv. promlčecí doba. Ta je
zákonem stanovena na tři roky. Po jejím
uplynutí dluh nepřestává existovat. Problém je v tom, že pokud dlužník promlčení namítne, u soudu neuspějete. Podáte-li před uplynutím tříleté lhůty v této věci
návrh k soudu, prodlužuje se promlčecí lhůta na dalších 10 let. Jednoduše řečeno, po marném uplynutí promlčecí doby
i nadále máte vůči dlužníkovi právo na
uhrazení dluhu. Ten se však stává soudně nevymahatelný. Soud nemůže po vznesení námitky promlčení dluhu jednat.
Pokud by vám dlužník splatil dluh dobrovolně sám, bylo by vše pořádku a ani by nevznikl neoprávněný majetkový prospěch.

Kdy vymáhat dluh soudně?
Vymáhání dluhu soudní cestou by mělo
být uplatněno až poté, co využijete všechny možnosti, které k vymožení dluhu máte.
Ale vždy dříve, než lze namítat promlčení.
Soudní spor stojí nemalé peníze a ne vždy
ho musíte vyhrát, což znamená, že byste
vy zaplatila všechny náklady na soudní řízení včetně advokátů atd. Přiznejme si, že
nás soudní řízení stojí nejen peníze, ale
i značné psychické vypětí. Proto doporučuji, abyste svému dlužníkovi nejprve zaslala
předžalobní výzvu dle vzoru (viz níže). Tato
výzva má svůj velký význam i při soudním
řízení, kdy soudce rozhoduje o úhradě nákladů na soudní řízení a komu tuto povinnost stanoví. Prokážete tím, že jste využila
všech možností, které máte k tomu, abyste
dluh vymohla mimosoudní cestou.

kaz. 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 rozhodnutí. Vyznačení provede pracovnice soudu,
jde o tzv. doložku právní moci. Poté můžete kontaktovat vybraného exekutora, který
věc převezme a zařídí za vás vše potřebné.

POZOR!!
Je však třeba si zjistit, zda dlužník má nějaký majetek, zda má stálé příjmy a kolik,

paní Xxxx Xxxxxx
Ulice, číslo popisné
PSČ, město

Výzva k uhrazení dluhu
Vážená paní Xxxxxx,
tímto dopisem Vás upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud neuhradila dlužnou
částku ve výši xx xxx,- Kč. Svůj nárok uplatňuji dle písemné smlouvy, kterou jsem
s Vámi uzavřela dne xx. xx 20xx.
Dluh měl být uhrazen do xx. xx 20xx.
Nestalo se tak. Dosud jsem od Vás neobdržela žádné plnění. Taktéž jste nepodala
žádné vysvětlení, proč jste dluh nesplatila.
Vyzývám Vás proto, abyste částku v plné výši uhradila 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
uveďte své jméno a příjmení
Ulice a č. p.
PSČ Brno

Výzvu zašlete na doručovací adresu dlužníka. Není rozhodující, zda dlužník dopis
převezme či ne. Musíte však být schopna
prokázat, že jste výzvu odeslala na správnou
adresu. Je proto třeba výzvu zaslat doporučeně, nejlépe s doručenkou, a uschovat
potvrzení od České pošty, aby bylo možné
později zaslání na správnou adresu prokázat.
Pokud dlužník nereaguje ani na předžalobní
výzvu, je vaší jedinou možností obrátit se na
soud. Pokud nemáte exekuční titul, tj. rozhodnutí soudu, nemůžete věc předat exekutorovi.
Soud může rozhodnout ve zkráceném
soudním řízení, v němž vydá platební roz-

aby exekutor měl z čeho dluh vymáhat, a hlavně, aby byly uspokojeny
i náklady na exekuci, které jsou ve výši
cca 15 tis. a více Kč.
V případě, že by byl dlužník nemajetný
a nebylo by z čeho tyto náklady uspokojit, musela byste je zaplatit vy. Proto většina exekutorů požaduje při převzetí případu zálohu na tyto náklady.
Seznam soudních exekutorů najdete na
http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.
Můžete se obrátit na toho, kterého si vyberete.
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Zákaz zcizení rodinného domu
Prosím o vysvětlení toho, co to je zákaz zcizení domu. Otec mi chce darovat náš rodinný dům s tím,
že na něm chce zřídit věcné břemeno bydlení do smrti a užívání všeho, co k domu patří. Také, že
zakáže zcizení tohoto domu. Nechápu, co to znamená. Já přece nemohu zajistit, aby dům nebyl ukradený, a ani nevím, jak by se to mohlo stát. Zdá se mi to tedy zcela zbytečné. Můžete mi k tomuto odpovědět?
K. P., Česká Lípa
Jsem ráda, že vám
mohu odpovědět, jak
to vlastně s institutem
zákaz zcizení rodinného domu je. Chápu, že pro neprávníka
může být tento termín zavádějící, stejně
jako termín zatížení věci.
Tyto dva pojmy byly zavedeny v roce
2014 tzv. novým občanským zákoníkem. Stejně tak byl nahrazen pojem
věcné břemeno temínem služebnost
a zavedeno tzv. reálné břemeno. Termín
zcizení nemá žádnou spojitost s krádeží,
stejně tak jako zatížení nemá nic společného třeba s položením těžké věci.
Co zákaz zcizení znamená?

Ve vašem případě to konkrétně znamená, že otec si s vámi ve smlouvě sjedná
věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení nebo obojí. Pro vás to znamená silné omezení dispozičního práva s nemovitostí, kterou vám otec chce darovat.
Proto musí být splněny níže uvedené
podmínky.
Kde hledat právní úpravu?

Právní úprava zákazu zcizení a zatížení nemovitostí je obsažena především
v ustanovení § 1761 nového občanského zákoníku a v zákoně č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí.
Co to je zákaz zcizení a zatížení věci?

Zákaz zcizení věci spočívá v tom, že je
povinností vlastníka (ve vašem případě budete tímto vlastníkem vy) věc (ve
vašem případě rodinný dům) po sjednanou dobu nezcizit, tj. nepřevést vlastnické právo na jinou osobu (např.
prodejem, darováním apod.). Tedy můžete v tomto rodinném domě bydlet vy,
vaše rodina či někdo jiný, ale nesmíte
s ním nakládat tak, že by došlo k převodu vlastnického práva, děje se tak, když
dům prodáte, darujete např. svému dítěti, manželce atd.
Zákaz zatížení věci spočívá v povinnosti
vlastníka věc nezatížit, to znamená nezřídit k ní například zástavní právo, služebnost, předkupní právo apod.
V zákoně je přímo upraveno to, že přímo
zákon upravuje některá zatížení, a to:
- zákaz zřízení zástavního práva k věci

(viz www.zakonyprolidi.cz § 1309 NOZ),
- zákaz zatížení pozemku právem stavby
(viz § 1252 NOZ).
Lze také smluvně sjednat i zužující podmínky zákazu, nebo ho omezit jen na
určité typy zatížení. Pokud by se vám zatížení nemovitosti, tj. rodinného domu,
zdálo příliš velké, doporučuji se poradit
s advokátem či notářem, který vám bude
darovací smlouvu sepisovat. Jak jsem již
v minulosti ve svých článcích uváděla, je
třeba obvolat více advokátů, kteří mají
smluvní ceny, a sdělit, co potřebuji sepsat, a dotázat se, kolik si za svoji službu
budou účtovat. Může jít i o velmi zajímavé rozdíly v ceně.
U darování lze předpokládat, že nebudou takové problémy jako u koupě rodinného domu, při níž by kupující mohl
požádat banku o úvěr. Na základě zákazu zatížení nemovitosti by ji pak banka nemohla zatížit zástavním právem
a problém by byl na světě. Totéž by se
mohlo později stát vám, pokud byste se
rozhodl dům rekonstruovat a požádal
byste banku o úvěr. Je tedy třeba věc
zvážit ze všech stran. Případně požádat otce, zda by své rozhodnutí ohledně zákazu znovu nezvážil a neupustil od
něho.
Mohlo by také dojít k situaci, že byste
z nějaké důvodu chtěl dům či jeho část
prodat (klasicky prodej jednoho patra
v domě), ale při zákazu zcizení byste nesměl v tomto smyslu s domem nakládat.
Jinak řečeno ten, kdo by nemohl s domem nakládat, nemůže ho převést na
třetí osobu, nemůže k ní zřídit jiné právo třetí osobě (např. právo bydlení a užívání manželce).

Nebude se však vztahovat na situace,
kdy k nakládání s věcí dojde na základě
právních skutečností (tedy např. na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci,
na základě zákona či v důsledku úmrtí
povinné osoby).
Taktéž toto právo nepřechází na dědice.
Co bychom měli ještě o těchto zákazech vědět?

Věcné právo zákazu zcizení a zatížení se
zřizuje zápisem do veřejného seznamu
či veřejného rejstříku. U nemovitostí se
tak děje zápisem (vkladem) do katastru
nemovitostí.
Jaké jsou podmínky pro zřízení zákazu
zcizení a zatížení?

Zákon stanoví, že zákaz zcizení a zatížení
lze zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující předpoklady, které musí
být splněny současně:
- zákaz je zřizován na určitou a přiměřenou dobu – to znamená, že zákaz
zcizení a zatížení věci nelze zřídit na dobu
neurčitou (např. může být vázán na
splnění určité smluvené povinnosti),
- zákaz je zřizován v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany.
Zákaz zatížení či zcizení tedy nelze zřídit bezdůvodně, aniž by existoval zájem
strany, která ze zákazu těží, na ochraně
svého práva.
Co se stane při porušení zákazu zcizení či zatížení?

V případě, že povinná strana poruší sjednaný zákaz zcizení či zatížení, jde především o porušení smluvní povinnosti
s důsledky sjednanými ve smlouvě,
které zde nezapomeňte uvést (např.
smluvní pokuta, možnost odstoupit od
smlouvy apod.).
Doporučení:

FOTO: pixabay.com

Zákaz zcizení a zákaz zatížení se vždy
bude týkat pouze právního jednání osoby, která tento závazek na sebe převzala. Ve vašem případě vás.

Ať se rozhodnete či nerozhodnete otci
vyhovět, doporučuji vám, abyste si sjednal schůzku s advokátem a projednal
s ním konkrétní otázky a zjistil jeho názor na danou věc, a poté se rozhodl, zda
dar budete chtít přijmout či nikoli. Tato
poradna v žádném případě jeho služby
nenahradí. Slouží především k vaší orientaci v daném problému a k nastínění
platné právní úpravy.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Babička v bytě nebydlí a z věcí létají moli
Mám problém s bytem. Koupila jsem před patnácti lety byt, ve kterém tenkrát bydlela moje babička s dědou. Kupovala jsem ho bez jakéhokoliv věcného břemene a přímo od obce s tím, že dokud budou byt babi s dědou užívat, nebudu si dělat nároky. Vše bylo domluveno pouze ústně. Babička tedy
nepřerušila trvalý pobyt a má ho tam stále (dědeček již zemřel), ale v bytě již čtyři roky nebydlí, má
tam jen uskladněny některé své věci. Bydlí u své dcery. Už jsem se s nimi párkrát snažila dohodnout,
že bych byt prodala, ale vždy se na mě slovně vrhly a udělaly ze mě tu nejhorší na světě, přesto, že
do bytu dochází jen pro poštu.
Před několika dny jsem byla byt zkontrolovat, protože byly vykradeny sklepy. V bytě létalo plno
molů, a tak jsem požádala babičku o vyklizení a jejich likvidaci, aby se nerozšířili po domě. Ale opět
jsem se setkala s neochotou a jen na mě teta slovně útočí, že na ně něco chystám, že tam žádní moli nejsou a že chci
babičku zabít. Nepříjemná situace. K babičce na návštěvu nesmím a teta vše řeší za ni.
Prosím, co mohu podniknout? S babi nemám žádnou nájemní smlouvu, má tam jen trvalé bydliště. SIPO chodí na mé
jméno do schránky na adrese bytu, ale to si babička platí sama.
Bojím se do bytu jít a moly zlikvidovat, protože tetička říká, že jak tam na něco sáhnu, zavolá policii, že jsem něco babičce ukradla. Zároveň se bojím rozšíření molů po domě. Jejich likvidace bude pak samozřejmě, jako na vlastníkovi
bytu, na mně. Už jsem si troufla vyházet prošlé a zamořené potraviny a nastražit alespoň pasti na moly.
Jsem rozhodnuta nechat úředně zrušit babičce trvalé bydliště. Ale jak dál s věcmi? Priorita je zbavit byt molů. Co mohu
podniknout s věcmi ve svém bytě, které vlastní někdo bez nájemní smlouvy?
J. K., Chomutov
Vašemu dotazu rozumím tak, že jste vlastník bytu, který je zapsaný v katastru nemovitostí. Babička ale v bytě bydlela před
tím, než jste byt koupila, koupila jste tedy
byt s nájemníkem. Babička byt neužívá,
v bytě nebydlí, má zde ale uskladněné
věci a platí za byt platby (což je špatně),
které byste jako vlastník měla platit vy.
Babička jako nájemce bytu by vám měla
platit nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením. Žádné nájemné ani zálohy za služby spojené s bydlením vám ale
babička neplatí.
S babičkou byste měla správně ukončit
nájem bytu (dohoda, výpověď). Teprve
poté je babička po právní stránce povinna byt vyklidit a vyklizený byt vám předat.
Ano, moly byste řešit měla. Jako vlastník
bytu napište babičce dopis (přiložte fotodokumentaci), aby moly z bytu odstranila
například do sedmi dnů, v opačném případě tak učiníte vy na její náklady. Fotodokumentaci věcí, ze kterých létají moli,
si uschovejte pro případ, že by vás babička chtěla obvinit z krádeže věcí, které
zlikvidujete.

Dále zkuste babičce napsat návrh dohody o ukončení nájmu bytu z toho důvodu, že byt neužívá, v bytě nebydlí, a žádné
nájemné vám neplatí a vy chcete byt prodat. Zároveň napište dopis její dceři, kde jí
vysvětlete, proč tak postupujete. Pořád se
snažte dohodnout, přece jen je to rodina.
Pokud na dohodu babička nepřistoupí,
nezbyde než jí dát výpověď z nájmu bytu;
v občanském zákoníku najdete důvod výpovědi (například neplacení nájemného).
V případě, že nakonec bude nutné k výpovědi přistoupit, doporučuji vyhledat advokáta. Věřím však, že se s babičkou přece
jen dohodnete.
Babička má v bytě trvalý pobyt. Problematiku trvalého pobytu řeší zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve
znění pozdějších předpisů. V zákoně je zakotveno, že místem trvalého pobytu se
rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla
v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo
zaměstnání. Občan může mít jen jedno
místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem,

určeném pro bydlení, ubytování, nebo
individuální rekreaci. V případech stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny,
nebo sídlo zvláštní matriky, označené
v informačním systému jako adresa
úřadu. Pro vás je důležité to, že zákon zdůrazňuje, že z přihlášení občana k trvalému
pobytu nevyplývají žádná práva k nemovitosti (bytu), kde bydlí a je přihlášen k trvalému pobytu, a ani k vlastníkovi nemovitosti.
Podle § 12 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací
právo občana k objektu, nebo vymezené
části objektu, jehož adresa je v evidenci
obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt, nebo jeho vymezenou část.
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje
o místě trvalého pobytu jen na návrh
vlastníka objektu, nebo jeho vymezené části, nebo na návrh oprávněné osoby (například nájemce). Navrhovatel je
v takovém případě povinen existenci důvodů ke zrušení trvalého pobytu ohlašovně prokázat.

FOTO: pixabay.com
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německých koncentračních táborů
museli prožívat. Seznámili se s historií
tábora, v němž byli uvězněni a vražděni nevinní lidé z třiceti zemí. Poté
v kapli postavené po válce v jedné z částí tábora uctili památku zabitých a vyjádřili svou lítost nad nesmyslně a krutě
zmařenými lidskými osudy. „Snažíme se
naší účastí vyslat signál proti antisemitismu a rasismu. Je důležité nezapomínat tyto věci připomínat i dalším generacím. Nesmíme přestávat vysvětlovat
a ukazovat důsledky chybného lidského
jednání, které se dějí i dnes. Cílem naší
účasti na tomto aktu je snažit se o tolerantní budoucnost. I když to není snadný
úkol, společné uctění památky těch, kteří

Studenti nesou věnce k hrobům

Matěj Novotný v kapli v koncentračním
táboře Flossenburg
FOTO: (jom)

zde položili své životy, může být tím prvním krokem,“ řekl při vzpomínkovém aktu
jeden z jihlavských studentů, Matěj
Novotný.
Koncentrační tábor nacisté otevřeli
v květnu 1938 a jeho prvními vězni byli
Němci odsouzení pro kriminální činnost. Ve zdejších granitových lomech se
těžila žula pro potřeby Říše. Později
přibyly hangáry, v nichž se vyráběly součástky pro firmu Messerschmitt. V tá-

FOTO: (jom)

boře s ubytovací kapacitou 1600 lidí se
jich na konci války v nelidských podmínkách tísnil téměř desetinásobek. O jejich
osudech rozhodovali nacističtí důstojníci
a němečtí kápové, jimiž byli skuteční
zločinci. Odhaduje se, že zde zemřelo
30 tisíc vězňů, reálně to však patrně bylo
ještě více. Ti, které nezabila podvýživa,
nemoc a nepředstavitelná dřina, umírali
při každodenních popravách a mučeních.
(jom)

Endyho pohár zůstává vítězům v Minervě Boskovice
Týmy jihomoravských odborových organizací OS KOVO se 26. října 2018 utkaly v Blansku v tradičním bowlingovém turnaji 9. ročníku putovního poháru VO Blansko, Boskovice. Na počest předčasně zesnulého místopředsedy OS KOVO proběhl turnaj již potřetí jako Memoriál Jaromíra Endlichera.

Nově se do bowlingového klání zapojily
i týmy ze Seskupení členů OS KOVO Novibra Boskovice a Tyco Electronics Kuřim.
O napínavý průběh se postaralo celkem
devět mužstev. „Soutěž měla strhující
atmosféru, o vítězi jednotlivých utkání
rozhodoval často i jediný hod či bod, vzájemné souboje přinesly řadu napjatých
situací,“ okomentoval turnaj jeden
z účastníků. Na stupně vítězů se po roční
odmlce třetím místem vrátil tým ČKD Blansko, druhou pozici obsadili už potřetí za
sebou odboráři ze ZO TOS Kuřim. Z prvního místa se potřetí v historii turnaje
radoval výborně hrající tým ZO Minerva
Boskovice.
Vítězství boskovickým zajistilo trvalé

vlastnictví putovního poháru, a tudíž
zůstane již navždy i s „Endyho“ duchem
v držení odborářů z Minervy. Zklamání
z letošní neúčasti žen vynahradily přihlížejícím výkony Jiřího Bednáře z vítězného
týmu Minervy, který se s celkovým průměrem 196,8 bodu na zápas stal nejlepším
hráčem turnaje. Svým výkonem tak odsunul Petra Papouška ze stejného týmu na
druhé místo a třetí skončil Milan Rössler
z Baumüller Skalice.
Odměnou soutěžícím byly nejenom ceny,
které jim předali vedoucí RP OS KOVO
v Brně Mgr. Jiří Grim, zástupkyně VO Mária Koudelová a místopředseda OS KOVO
Tomáš Valášek, ale také propagační materiály svazu. Ocenění se tak dostalo všem

Nováčci bowlingového klání ze SČ OS KOVO
Novibra Boskovice

Vítězný tým Memoriálu Jaromíra Endlichera
odboráři ze ZO Minerva Boskovice s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem

zúčastněným, nejen vítězům. O fotodokumentaci turnaje se jako vždy na výbornou postaral Karel Kaláb (nyní již bývalý
specialista BOZP, tentokrát poprvé
v roli spokojeného penzisty). Za bezchybnou organizaci celého klání vděčíme Milanu Rösslerovi, který odvedl i díky asistenci Radka Burgra veliký kus práce. Všem
patří náš dík. Další bowlingový turnaj
VO 4122 Brno, město a okolí se uskutečnil
10. listopadu 2018. S jeho výsledky vás seznámíme v dalších dnech na webových
stránkách Regionálního pracoviště Brno.
Na závěr lze říci, že nejen prací je každý
kovák živ, čili sportu zdar a bowlingu zvlášť
i v dalších letech!
Text: T. V., FOTO: Karel Kaláb

Také pro odboráře ze SČ OS KOVO Tyco
Electronics Kuřim byl bowlingový turnaj
novou zkušeností
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Ty nejlepší tipy na letošní vánoční dárky pro děti
Vánoce jsou tady cobydup, ostatně děti o nich hovoří čím dál tím častěji. Každý rok slýcháme, že by vánoční svátky
neměly být oslavou konzumu, ale spíše rodinné pospolitosti. Nicméně Vánoce jsou také rozzářené dětské oči a ty nejlépe
vykouzlíte nějakou hračkou. Přemýšlíte, čím dětem uděláte největší radost? Tady jsou tipy na to, co bude letos pod
vánočním stromečkem frčet.

deji. Klidně i ve snadnějším provedení dvě krát dvě kostičky. Možná vás to
překvapí, ale mezi malými kluky dnes
bodují tzv. slizy, tedy pro dospělé poněkud odporné hmoty, které lze po
sobě házet a hníst je. Pokud takovému klukovi koupíte sadu pro tvorbu
vlastního slizu, máte od něj na chvíli
vystaráno. Prodává se i speciální sliz
do vody, který lze přeměnit na vodu
a zpět.
Pro holky: taneční podložky pro budoucí baletky

www.pexels.com

Bezpečně postačí jedna velká hračka
a několik maličkostí. Vždy ale pěkně zabalená, aby bylo vidět, že si dal Ježíšek
opravdu záležet. Při výběru nám napomůže seznam přání alias dopis Ježíškovi,
ve kterém se lze inspirovat. Dopis můžete psát společně s dětmi a jejich přání
tak nasměrovat správným směrem. Navíc se v něm mohou děti zavázat, že si
dárky zaslouží, a slíbit, že budou uklízet
svůj pokoj nebo se snažit ve škole.

www.pixabay.com

tící rybka do vody nebo mlýnek, se kterým si mohou hrát dlouhé minuty.
Pro kluky: zpátky k plechovým parním válcům
Pokud dítě překročí magickou hranici tří let, jeho nároky poněkud vzrostou. Ani tehdy ale není vhodné dítě
navyknout na hromady dárků, jejichž
výčet si nakonec nebude ani pamatovat. Soustřeďte se na chytré hračky
a hlavně na hračky z odolných materiálů. V poslední době se můžeme
setkat opět s tzv. retrohračkami, na
které se někteří z nás mohou pamatovat z dětství. Vzpomínáte například
na plechový parní válec, nebo traktor
s valníkem? Případně na plechový jeřáb? Tyhle hračky něco vydrží a klukům udělají obrovskou radost. Větší
kluky potěšíte jinou retrohračkou, Rubikovou kostkou, která je opět v pro-

Ve většině holčiček se skrývají velké „ženské“, na které si rády hrají. Pořiďte jim třeba soupravu dětských stínů a make-upu,
což je určitě oslní. Případně celou šperkovnici, tedy zrcadlo s přihrádkami na
gumičky a sponky, kterou může zhotovit
šikovný dědeček či tatínek. Coby menší dárky potěší také nálepky a sady na
nehty, tetování nebo sady na barvení
vlasů. Mezi praktické dárky, které holčičkám udělají radost, patří například pestré povlečení s jejich oblíbenými hrdiny,
nebesa nad postýlku nebo nějaká pěkná
dekorace do pokojíčku. Velkým hitem
jsou v současné době taneční podložky nebo koberečky. Jde o ideální dárek,
ze kterého budou děti patřičně na větvi.
Budou si na něm aktivně hrát a zdravě
se hýbat. Podložku připojíme k PC nebo
k televizi a přiložený software ukazuje dětem, kam mají klást nohy a tančit. Na podložce lze hrát mnoho nejrůznějších her
pro jednoho i více hráčů. Nabídka je různorodá dle zkušeností tanečníků, od
dospělých až po ty nejmenší, kterým se
tancování a skákání vždy velmi líbí. Jen je
třeba počítat s tím, že je vaše asistence
nutná.
Michaela Kadlecová

Dárky pro nejmenší: stavebnice i pro
další generace
Ty úplně nejmenší děti jsou vlastně velmi skromné. S dárky pro batolata to tedy
rozhodně nemusíte přehánět. Velkou
radost jim určitě uděláte pořádnou dřevěnou stavebnicí, která se „neotříská“
a vydrží i pro další generace. Potěší je
zcela jistě také kreslicí tabulka, na které
si mohou procvičovat jemnou motoriku
a pokoušet se vytvářet první výtvarné
pokusy. Malé děti milují koupání, hodit
se tedy budou hračky do vany. Nekupujte ale klasické kachničky, které mají na
sobě otvor, kterým do nich může proudit voda. Právě zde totiž zůstává mnoho
škodlivých bakterií. Vhodná je třeba sví-
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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

Cesta k zámku, jehož park přeťala dálnice
Na dnešní výlet vás pozveme do oblasti Českého krasu. Navštívíme
městečko Králův Dvůr nedaleko Berouna a zdejší zámek, který
rozděluje na dvě části dálnice D5.
Cestu začínáme u železniční zastávky, která v těchto měsících prochází
velkou rekonstrukcí. Ze zastávky naše kroky zamíří po zelené značce do
centra města. Přejdeme řeku Berounku a po chvíli se ocitneme před nově
opravenou budovou radnice. Z informačních materiálů se dozvíme, že
první písemná zmínka o Králově Dvoře pochází z roku 1394. Dnes jde
především o průmyslové město, které je jakýmsi satelitem pro blízký
Beroun.
Pár kroků od radnice narazíme na malý park, jehož dominantou je
památník s bustou prvního prezidenta T. G. Masaryka s nápisem Pravda
vítězí. Vstup k pomníku je ale zapovězen.
Z parku je to k zámku jen něco málo přes sto metrů. Zámek Králův Dvůr
nechal postavit Jan starší z Lobkovic v roce 1585. O několik let později se
stává majetkem krále a je využíván jako lovecký zámek.
V roce 1860 zámek zakoupil Emil Egon, kníže z Fürstenbergu, který jej začal pronajímat různým zájemcům. Ti se k zámku nechovali
vždy zrovna nejlépe a prováděli na něm jen základní údržbu. V roce 1945 připadá na základě Benešových dekretů zámek státu.
Zámek se stal sídlem zemědělského učiliště a sloužil i jako skladiště brambor. Těžká rána pro něj přichází koncem sedmdesátých let
minulého století, kdy je rozhodnuto, že jeho zámecký park bude protnut dálnicí D5. Na dvě části je zámecký areál definitivně rozdělen
v roce 1989, kdy po dálnici projely první automobily.
Možná i to se po roce 1989 stalo jednou z příčin, že zámek dlouho nemohl najít kupce a postupně chátral. Na lepší časy se památce
začalo blýskat v roce 2000, kdy dostala nového pána. Ten započal s opravami a pořádáním kulturních akcí. Zhruba deset let se zámku
dařilo dobře a znovu se probouzel do krásy. Soukromému investorovi ale postupně přestaly na opravu stačit finanční prostředky
a rozhodl se posléze zámek odprodat radnici. Od roku 2015 je tak zámek ve vlastnictví města Králův Dvůr. Sídlí zde knihovna a probíhá
další rekonstrukce, která má umožnit pořádání společenských a kulturních akcí.

Beroun – město rozhleden
Pokud vám po návštěvě Králova Dvora zbude ještě chvíle času,
zastavte se v sousedním Berouně. Od nádraží se vydáte po
modré turistické značce směrem do centra města.
Na Husově náměstí se můžete zastavit v Muzeu Českého krasu, kde
se seznámíte s přírodními zajímavostmi zdejšího kraje a také s jeho
bohatou historií. Kousek za náměstím se zastavte u kostela svatého
Jakuba. Počátky trojlodního kostela pocházejí z období vzniku
města, tedy někdy kolem roku 1265. V průběhu let prošel několika
stavebními úpravami, jeho současná barokní podoba pochází
z roku 1736.
Od kostela nás informační tabule dovedou k rozhledně Městská

hora. Rozhledna vznikla nadstavbou
městského vodojemu, který byl postaven
v roce 1936. Do výšky 10,8 metru
vystoupáte po 95 schodech. Odměnou
bude výhled na historickou část Berouna
i blízkého okolí.
Pokud vám jedna rozhledna nestačí,
můžete z Městské hory pokračovat po
modré turistické značce k rozhledně Děd,
která se pyšní tím, že je první, kterou
nechal postavit Klub českých turistů.
Stalo se tak v roce 1893.
Při cestě zpět se ještě můžete zastavit
u kaple Panny Marie Bolestné na okraji
Berouna, která byla přestavěna v letech
1894–95 v pseudogotickém slohu
podle projektu významného architekta
Josefa Mockera, známého historizující
rekonstrukcí hradu Karlštejn. Také od
kaple je krásný pohled na starou i novou
část Berouna.
Text a foto: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 18: Na dobrá předsevzetí není nikdy pozdě. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Vanda Orawská z Třince. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 20. listopadu. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
28. listopadu 2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

