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Kováci v nýřanském Diossu vkládají naději do nového ředitele
Město Nýřany ležící v Plzeňském kraji se od poloviny 19. století významně podílelo na rozvoji průmyslu tehdejšího Rakousko-Uherska. Místní hlubinné doly dodávaly do monarchie nejkvalitnější černé uhlí. Jeden z dolů byl později přebudován na muniční továrnu, na jejíchž základech vznikl v 50. letech minulého století elektrotechnický podnik Tesla. Po privatizaci v roce 1990 se závod pod
jménem Dioss Nýřany a.s. postupně přeorientoval na strojírenskou výrobu, která zahrnuje zejména zpracování různých druhů plechu, výrobu skříní pro klimatizace kolejových vozidel a autobusů a rámy a kapotáže pro kompresory. Během poslední dekády se v
Diossu vystřídalo několik ředitelů. Od ledna tohoto roku vede podnik generální ředitel Ing. Ladislav Kröbl. Místní odboráři do něj
vkládají naději, že se jim společně podaří dostat sociální dialog na vyšší úroveň, než tomu bylo v předcházejícím období. Místní odbory ZO OS KOVO Dioss Nýřany vede předsedkyně Sylva Kaslová.
„V nýřanské Tesle jsem se vyučila v oboru
mechanik elektronik a v podniku nastoupila v roce 1981 jako pracovnice na zkušebně. Vyráběli jsme telefonní ústředny,
byla to moc hezká práce,“ vzpomíná Sylva
Kaslová. V podniku vystřídala několik profesí a na různých výrobách pracovala až
do roku 2012, kdy byla z pozice zástupkyně mistra zvolena předsedkyní místních
odborů. „Jako členka výboru místní základní organizace jsem působila asi dvacet let.
Když odešla bývalá předsedkyně do důchodu, byla jsem do čela nýřanských odborů
zvolena já,“ dodává předsedkyně.
Závod v Nýřanech prošel během devadesátých let proměnou výroby a produkce
analogových telefonních ústředen, které už
nemohly na trhu konkurovat, byla nahrazena zakázkami pro firmu Sanyo. Více než
tisícovka zaměstnanců, převážně žen,
vyráběla v Diossu baterie do mobilních telefonů. Účast v odborech byla v té době vysoká. „V odborech byla více než polovina
lidí, což vydrželo asi do roku 2000. Po přeorientování výroby na strojírenskou většina

Předsedkyně odborů Sylva Kaslová a generální ředitel Diossu Ladislav Kröbl mají společný cíl - dobré
jméno podniku. 
FOTO: (mia)
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Výrok soudu na působení OS KOVO v chemičce DEZA nic nemění
Největší odborový svaz v zemi – OS KOVO – se odvolá proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí. Ten
ve středu 2. října zamítl určovací žalobu, která měla formálně potvrdit právo Odborového svazu KOVO zastupovat zaměstnance
chemičky DEZA při jednání se zaměstnavatelem. Představitelé OS KOVO označili výrok soudu za paradoxní. Ujistili, že zaměstnance společnosti DEZA ve Valašském Meziříčí budou zastupovat i nadále.
Rozsudek prvoinstančního soudu zatím není pravomocný. Podle odborových právníků OS KOVO nemá rozsudek žádné právní
účinky. Na regulérní fungování kováckých
odborů a jeho aktivity v oblasti ochrany práv zaměstnanců ve firmě DEZA tedy
nemá žádný vliv. „Je zcela absurdní popírat
samozřejmé právo občanů sdružovat se
v odborových organizacích, ať jsou zapsány
pod tím či oním názvem. Rozsudek okresního soudu je tedy stěží pochopitelný a logicky nezdůvodnitelný…,“ uvedl k rozsudku
okresního soudu ve Valašském Meziříčí
předseda OS KOVO Jaroslav Souček. „Jakmile obdržíme písemné vyhotovení roz-

sudku, obrátíme se na soud vyšší instance.
Nepochybujeme, že se my i zaměstnanci,
které ve Valašském Meziříčí zastupujeme,
dočkáme podpory našich odborových aktivit,“ dodal.
Žalobu na společnost DEZA podal Odborový svaz KOVO 9. října 2018, reagoval tak
na postoj vedení zmíněné společnosti zpochybňující oprávněnost OS KOVO působit v
chemičce DEZA, tedy v jiném odvětví než v
kovoprůmyslu. Odborový svaz KOVO působí ve společnosti DEZA ve Valašském Meziříčí od listopadu 2017. „K významnému
růstu mezd došlo až po tom, kdy do vyjednávání se zaměstnavatelem vstoupil Od-

borový svaz KOVO. To je prostý fakt. Do té
doby bylo kolektivní vyjednávání jen formalita,“ potvrdil jeden ze zaměstnanců firmy, který v chemičce pracuje více než jedenáct let. (Kvůli obavám z možných represí
ze strany zaměstnavatele požádal o zachování anonymity.)
Úmluva Mezinárodní organizace práce ani
platná česká legislativa nijak nelimitují odvětví, v němž ten který odborový svaz může
či má působit. Znění rozsudku okresního
soudu je tak dle názoru Odborového svazu
KOVO v rozporu s Úmluvou Mezinárodní
organizace práce i platnými právními normami České republiky. 
(jom)
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Odbory se zajímaly o další vývoj ve společnosti ŽĎAS
V úterý 8. října proběhla ve společnosti ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou pracovní schůzka odborářů s vedením firmy. Tu zastupoval
generální ředitel společnosti Pavel Cesnek, přítomen byl rovněž Jaroslav Tvrdík – zástupce čínského vlastníka. Odbory reprezentovali předseda ČMKOS Josef Středula, předseda OS KOVO Jaroslav Souček, člen předsednictva OS KOVO za Kraj Vysočina
Roman Bence, vedoucí RP Jihlava Bc. Lubomír Muzikář a předseda základní organizace ve společnosti ŽĎAS Rostislav Dvořák.
Schůzka byla pokračováním dialogu započatého v záležitosti společnosti TS Plzeň,
která má stejného vlastníka a byla uvedena do řízené likvidace. „Odbory mají zájem,
aby zaměstnanost ve ŽĎASu zůstala na minimálně stejné úrovni, jako je tomu dosud,
tedy zhruba 1 900 zaměstnanců, vzhledem

k tomu, že jde o největšího zaměstnavatele v daném mikroregionu,“ řekl k pracovní
schůzce předseda OS KOVO Jaroslav Souček. „Odbory se zajímaly o program rozvoje
společnosti ze strany čínského vlastníka,
včetně rozšíření produktového portfolia
tak, aby mohly být vykryty výkyvy v zakáz-

kové náplni společnosti, která vyrábí speciální stroje a investiční celky. Zástupce vlastníka pan Tvrdík i ředitel společnosti pan
Cesnek působili velmi korektně. Byla zřejmá jejich snaha dostat společnost ŽĎAS na
úroveň, kterou historicky získala,“ shrnul
předseda OS KOVO průběh jednání.  (jom)

Kováci si užili konec léta pod štíty slovenských velehor
Odboráři z Liberty Česká republika zorganizovali v září pro své členy a jejich rodiny čtyřdenní zájezd do Vysokých Tater. Celkem 65 účastníků akce se tak mohlo pokochat krásami nejvyšších hor Slovenska. V ceně byla samozřejmě polopenze i ubytování v příjemném hotelu, který výletníkům po náročném dni nabídl pohodlné zázemí.
Pobyt ve slovenských velehorách byl jen
jednou z mnoha akcí, které odboráři z Liberty pro své členy každoročně připravují.
„Mimo jiné naše odborová organizace pořádá v době vinobraní velmi oblíbený cyk-

listický zájezd do Pasohlávek. Organizujeme také několik jednodenních lyžařských
zájezdů do středoevropských zemí a čtyřikrát ročně se jezdí do aquaparku do polské
Visly, kde naši členové i s rodinami mohou

relaxovat po náročné práci v huti. Těm,
kteří dají přednost kultuře, zase poskytujeme zvýhodněné vstupné na různé koncerty a na oblíbené Shakespearovské
slavnosti.
Mezi nejdůležitější akce, které naše odborová organizace pořádá, však patří Valcířská 50, která se koná vždy poslední
víkend v květnu – letos to byl již 46. ročník.
Jedná se o akci pro všechny zaměstnance
naší firmy, kteří se rozhodnou vyšlápnout
si po našich beskydských trasách připravených týmem organizátorů. Po příchodu do
cíle je čeká občerstvení, živá hudba i atrakce pro děti. Této velké akce se vždy účastní na 350 až 800 lidí,“ říká k volnočasovým
aktivitám odborářů předseda ZO OS KOVO
Liberty Česká republika Ing. Petr Slanina.

(jš, red)

Kováci z Liberty Česká republika si se svými rodinami užili konec léta pod tatranskými štíty.	

FOTO: Jiří Štelcl

Důvody pro stávku v Novém Bydžově
pominuly
Odboráři odvolali stávkovou pohotovost ve společnosti Amcor Flexibles v Novém
Bydžově. Stalo se tak po závěrečném jednání s vedením firmy v pondělí 30. září. „Výsledkem je nová kolektivní smlouva,“ uvedl k dohodě mezi vedením firmy a odbory vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Hradci Králové Ing. Radko Šamánek.
K uzavření kolektivní smlouvy vydal Výbor
Seskupení členů OS KOVO Amcor Flexibles
Nový Bydžov následující informaci: Dne
30. 9. 2019 proběhlo závěrečné jednání
Výboru Seskupení členů u zaměstnavatele Amcor Flexibles Nový Bydžov, s. r. o.,
s vedením firmy (GM Bohumil Černý a personální manažer Petra Veselá) a došlo
k uzavření kolektivní smlouvy na období od
1. 10. 2019 do 31. 12. 2022. Tím byla také
odvolána stávková pohotovost za uzavření kolektivní smlouvy. V kolektivní smlouvě
došlo ke kompromisnímu řešení projednávaných bodů a věříme, že dojednané řešení je přijatelné a motivující pro obě strany
smluvního vztahu.
Kolektivní smlouva mj. obsahuje:
• podmínky pro činnost odborové
organizace,
• možnost jednat o změnách KS,

•

materiální a organizační zajištění
činnosti odborové organizace,
• závazky odborové organizace
a zaměstnavatele,
• možnosti kvalifikace a rekvalifikace
zaměstnanců,
• zvýšené odstupné v případě
organizačních důvodů,
• závodní stravování,
• odměny k výročím,
• zajištění oblasti BOZP
zaměstnavatelem,
• mzdový vývoj – inflační doložka pro
jednotlivá léta,
• stanovení složek mzdy.
Společnost Amcor Flexibles Nový Bydžov,
s.r.o., se zaměřuje na výrobu flexibilních
obalů pro potravinářství. Ve firmě pracuje
přibližně 200 zaměstnanců. 

(rš)

www.oskovo.cz/pravnik-praha
www.oskovo.cz/pravnik-budejovice

n Vydává OS KOVO n IČO: 49276832 n Redakční uzávěrka ve čtvrtek před dnem vydání v 11 hodin n www.oskovo.cz n Redakce: šéfredaktor – Jiří Mareček, 602 354 235,
marecek.jiri@cmkos.cz; vedoucí vydání – redaktor Miloš Albrecht, 736 521 740, albrecht.milos@cmkos.cz; tajemnice Miloslava Nováková, 775 670 721, novakova.miloslava@cmkos.cz;
n Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 n Grafická úprava: Daniel Adam n Vydáno ve vydavatelství Enigma, s. r. o. n Objednávky vyřizuje redakce
n Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá n Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p.,
odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne 20. 8. 1996 n ISNN - 0332-9270 n MK ČR E 4605

Aktuálně | 14. října | KOVÁK číslo 18/2019 |3
dokončení ze strany 1 

Den otevřených dveří přilákal tisíce návštěvníků



V Diossu vyrobili 2000 hliníkových okrasných mřížek pro okna mnichovské Hypobanky.
FOTO: Archiv Dioss

žen odešla a tím se zmenšila i odborářská
základna. S novou výrobou přišli noví lidé,
většinou muži. Dnes pracuje v Nýřanech
okolo 320 lidí, odborářů je asi 25 procent,“
říká Sylva Kaslová.
Ředitelé nemívali čas řešit problémy
Nýřanští odboráři se po celou dobu své polistopadové existence nikdy do konfliktu
s vedením podniku nedostali, k nátlakovým
akcím sáhnout nemuseli. Vzájemná komunikace mezi managementem firmy a odbory však nebyla vždy ideální. „V minulosti se
o výplatách moc nejednalo, bylo to dáno
také složením zaměstnanců, ženy v těchto ohledech nejsou moc průbojné. Se zavedením strojírenské výroby a s příchodem
mužského osazenstva se snaha o efektivitu
kolektivního vyjednávání zvýšila,“ popisuje
změnu přístupu zaměstnanců k vyjednávání Sylva Kaslová.
Častá výměna ředitelů Diossu během posledních let se negativně projevila i ve vzájemné spolupráci mezi odbory a vedením.
Nestávalo se, že by odbory byly odmítány, avšak vzájemná jednání byla spíše občasná a formální a některé problémy ani
ředitel neměl čas během svého krátkého působení vyřešit. Podle předsedkyně
Kaslové se zdá, že blýskat na dobré časy
se začalo až s příchodem nového ředitele
Ing. Ladislava Kröbla, který díky svým mnohaletým zkušenostem ve vedoucích funkcích chápe nutnost kvalitního sociálního
dialogu. Nový ředitel a odbory si od počátku svého působení „padli do oka“. „Nemůžu ani o jednom z předcházejících ředitelů
říci, že v případě mého oslovení by si na mě
neudělal čas, ale řešení problémů se často odsouvalo. Rozhodně jsme se nescházeli každý měsíc jako teď. Nový ředitel chodí
mezi lidi a naše dojmy ze společného jednání jsou pozitivní, věci se konečně začínají
řešit,“ hodnotí kladně nový styl komunikace Sylva Kaslová.

„S místními odbory se mi od začátku spolupracuje velmi dobře. Nevyhýbáme se sobě
a pravidelně se setkáváme, paní Kaslová si
svůj tým řídí tak, že požadavky jsou konstruktivně formulovány a lidem vybraným
do výboru o podnik skutečně jde. Mohu
říci, že jsem nadšený z toho, že se můžu
podílet na budování nýřanského závodu.
Po třiceti letech mého působení v oblasti automotive je to pro mě oživení, nejen
oborem, ale i přístupem zaměstnanců. Jejich počtem se jedná stále o menší podnik,
proto mám čas se s lidmi setkávat a ptát
se, co jim chybí a překáží v práci. Vím, že
pro naše zaměstnance není jednoduché
přizpůsobovat se stále novým myšlenkám
a strategiím, které souvisely se změnami
na vedoucích postech, ale mám pocit, že
teď se do toho všichni pustili, a odměnou
nám je, že přišly relativně rychle i dobré výsledky, což často nebývá,“ uvádí ke svému
působení v Diossu generální ředitel Ing.
Ladislav Kröbl.

Kováci v Nýřanech se připravují na první kolektivní vyjednávání s novým ředitelem. Při přípravě požadavků do kolektivní
smlouvy se předsedkyně Kaslová spoléhá
na spolupráci s experty regionálního pracoviště OS KOVO. „S generálním ředitelem
jsme zatím probírali hlavně provozní problémy, o výšce platu budeme teprve jednat. Finanční situaci podniku konzultujeme
s Ing. Ivo Kuželem z RP v Plzni a na základě jeho doporučení se pak rozhodujeme.
Návrh dáváme dohromady jako výbor společně, naše debaty probíhají velmi živě, lidé
jsou do toho dobře zapálení. Jsem ráda, že
mám výbor poskládaný tak, jak je, a že do
toho kolegové šli se mnou. Mám radost, že
se nám v předcházejících smlouvách podařilo domluvit benefity, například týden dovolené navíc, placená pracovní výročí vždy
po pěti letech, odměnu při odchodu do důchodu, příplatky za odpolední směny nad
rámec zákoníku práce a další příspěvky,“
dodává Sylva Kaslová.
Zaměstnanci Diossu společně s vedením
chtějí být na svůj podnik pyšní. Již podruhé se v Nýřanech konala propagační akce
– den otevřených dveří, kdy se za výrazného organizačního přispění odborářů
otevřely některé provozy veřejnosti. V sobotu 1. června dopravil historický vlak
stovky zájemců do nýřanského areálu,
kde se mohli zúčastnit prohlídky výrobních hal a doprovodného programu. Do
továrny se přišlo podívat až tři tisíce lidí,
proběhla zde mimo jiné také ukázka hasičské techniky a dovedností kynologického klubu, konaly se atrakce a soutěže pro
děti. „Ve stanu OS KOVO jsme vystavili
naše historické kroniky a zájemci obdrželi
propagační předměty. Pekli jsme prasátko,
nabízeli domácí buchty a kávu. Zviditelnění podniku mezi veřejností určitě přispívá
k pocitu hrdosti mezi zaměstnanci. Chtěla bych, aby lidé zde pracovali nejen proto,
že si vydělají peníze, ale aby byli hrdí, že si
je vydělají právě zde,“ říká na závěr předsedkyně ZO OS KOVO Dioss Nýřany Sylva
Kaslová. 
(mia)

Hotel ve švýcarském Davosu se honosí hliníkovými fasádními díly z Nýřan. Celkem je jich 10 000 a žádný není stejný. 
FOTO: Archiv Dioss
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Kolektivní vyjednávání je řešení pro budoucí Evropu
Kampaň industriAll Europe pod názvem Together at Work (Společně v práci) zahájili ve čtvrtek 26. září na zahajovací konferenci v Bruselu zástupci odborářů, zaměstnavatelů a politiků. Zahajovací akce měla za cíl pojmenovat problémy zaměstnanců
v Evropě, upozornit na ně evropské politiky a zvýšit mezi nově zvolenými členy Evropského parlamentu povědomí o nutnosti
politické podpory kolektivního vyjednávání.
Generální tajemník federace nezávislých
a demokratických odborových svazů industriAll European Trade Union Luc Triangle
ve svém úvodním projevu zdůraznil nevyhnutelnost spravedlivého dělení zisků, rovných příležitostí a kolektivního řešení pro
všechny. Podle něj došlo v posledních letech k erozi kolektivního vyjednávání (KV),
v letech krize se uskutečňovaly ataky na
KV, narůstaly a narůstají nerovnosti, zvyšuje se chudoba a nejistoty. Důsledkem je
nárůst rizikové zaměstnanosti. „Cílem kampaně je více inkluzivní, rovná a spravedlivá
Evropa. Musíme revitalizovat vyjednávací
systémy, zase se musíme těšit z ochrany
dané KV. Máme jasné politické požadavky,
směrem k EU požadujeme změnu komunikace. KV není problém, ale je to řešení pro
budoucí Evropu, je to nástroj ke spravedlivé transformaci. K dobrým výsledkům KV
je nutná odborová síla, je třeba posílit naše
kapacity, musíme proto využívat projekty.
Politici musí naslouchat diskusi o KV a o jeho
výhodách a měli by KV podporovat. Zaměstnavatelé by měli pochopit, že jejich
vstřícný přístup ke smysluplnému vyjednávání bude přínosem i pro ně, neboť sociální smír a dobré pracovní podmínky
přinášejí dobré pracovní výsledky,“ uvedl
k cílům kampaně Luc Triangle.
V panelové diskuzi během konference
vystoupili zástupci evropských odborových svazů, zaměstnavatelů a nově zvolení europoslanci. „Kampaň přišla ve správnou chvíli, nastupuje nová Evropská komise, která proklamuje, že KV a mzdy budou

v agendě, propagují také důstojnou minimální mzdu, ať už stanovenou zákonem
nebo vyjednanou,“ konstatoval Oliver Röpke z Evropské ekonomické a sociální rady.
Podle německé europoslankyně a bývalé
funkcionářky odborového svazu IGM Gabrielle Bischoff je zjevné, že Evropa je z pohledu síly sociálního dialogu rozdělena.
„Je zřejmé, že KV bylo oslabeno a je třeba
to napravit, zlepšit aktuální stav, jinak nikdy nezmenšíme nerovnosti v EU. Nerovnosti jsou velkou hrozbou pro demokracii,
páchají velké škody v politice. Boj s nerovnostmi by měl být hlavním bodem agendy
všech struktur EU. Silné sociální partner-

ství přispívá k udržitelnému rozvoji podniků. Musíme se vypořádat s tím, že nadnárodní podniky, zvyklé ve svých zemích
vyjednávat a podporovat silné partnerství,
ničí systémy KV na východě. Důležitým
tématem je také konvergence. Minimální mzda by neměla být pod 60 procenty
mediánu, v naší bohaté Evropě jsou však
pouze dvě země, které to naplňují, to je
neuvěřitelné. Je třeba změnit smlouvy,
aby odbory dostaly širší pole působnosti.
Nová Evropská komise by měla zpracovat
legislativní návrhy. Všichni musíme bojovat a posunovat věci dopředu,“ uvedla europoslankyně Bischoff.
(ap, mia)

Zástupci Kováků (zleva) Miloš Král, Mgr. Dana Sakařová a Ing. Alena Paukrtová se na konferenci setkali
s generálním tajemníkem industriAll Lucem Trianglem (vpravo).
FOTO: Dana Sakařová

Jihočeské regionální pracoviště OS KOVO vede nově žena
Jihočeské Regionální pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích vede poprvé v historii žena. Na postu vedoucí krajské centrály kováků v září vystřídala specialistu na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rudolfa Tkáče bývalá personalistka zlivské společnosti Prym Consumer Pavlína Jirková.
Dosavadní šéf regionálního pracoviště rezignoval na svou pozici z důvodu plánovaného odchodu do starobního důchodu.
„O post vedoucího našeho pracoviště mělo zájem několik uchazečů a já věřím, že
volba naší výběrové komise byla správná.
Od Pavlíny Jirkové, která přichází takzvaně
zvenku, nikoli zevnitř odborového svazu,

si slibuji, že do činnosti naší organizace
přinese i trochu jiný styl a nové metody práce,“ uvedl Tkáč. Ten bude nejméně
do konce roku řadovým zaměstnancem
OS KOVO a bude předávat své nástupkyni
veškerou pracovní agendu spojenou s vedením pracoviště.
Jirková si ze své dřívější pozice personalist-

Ing. Rudolf Tkáč (vlevo) a Jan Janoušek přivítali novou vedoucí RP OS KOVO v Českých Budějovicích
Pavlínu Jirkovou.	
FOTO: RP OS KOVO ČB

ky strojírenské firmy přináší velice cenné
zkušenosti z trhu práce a kolektivních
vyjednávání, při nichž ovšem stála „na
druhé straně barikády“, tedy na straně
zaměstnavatele. „Cíle odborů, čili zaměstnanců, na jedné straně a zaměstnavatele na druhé straně jsou ovšem vždy
stejné. Dosažení přijatelného kompromisu a já věřím, že v tomto směru budou mé
dosavadní znalosti přínosné,“ poznamenala.
Výměna na pozici vedoucí regionálního pracoviště je další významnou změnou, kterou
jihočeští kováci v září řešili. Zcela zásadní
byla především výměna zmocněnce jihočeského krajského sdružení OS KOVO, kdy
dlouholetého regionálního předáka nejsilnějšího tuzemského odborového svazu
Jana Švece po odchodu do důchodu vystřídal předseda základní organizace kováků
při společnosti Motor Jikov Jan Janoušek.
Místo uvolněné v celostátní Radě OS KOVO
obsadil Marek Profant, který Švece ještě
předtím nahradil ve funkci předsedy základních organizací OS KOVO ve společnostech Groz-Beckert Czech, Kern-Liebers
CR a Prym Consumer CZ.
(pp)
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IT | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Zálohování dat - jaká média použít
Nedávno jsem se dočetl, že se CD a DVD pomalu přestanou vyrábět a že je lepší zálohovat svá data pouze na pevný disk. Co je na tom pravdy a je opravdu postačující zálohovat si data pouze na pevný disk?

F. D., Brno
Informace je pravdivá
asi tak z jedné poloviny.
Ano, trend s výrobou
CD a DVD nosičů je pomalu utlačován všemi
možnými cloudovými
řešeními (data uložená na zabezpečeném
serveru, ke kterému máme přístup odkudkoliv, kde je internet), ale stále tato média
nejsou mrtvá. Je potřeba si říci, o jakou zálohu nám jde a na jak dlouho ji chceme
uchovat. Zda potřebujeme pouze krátkodobou zálohu pro přenos dat, pro dokončení projektu atd., nebo pokud chceme
zálohovat své vzpomínky z dovolené, zálohu naší dokumentace rodiny, anebo vzácné
tisky, fotografie pro další generace a potomky.
Pokud se budeme bavit o zálohování dat
světových patentů je Data Trezor Disc, dovolili by si riskovat s tak vzácnými tisky?
krátkodobého charakteru, přenos dat z míkterý je vyroben poněkud jinou technolo- Úplně největší novinkou pro dlouhodosta A do místa B a nejedná se o nic výrazně
gií a tím je schopný kvalitně a dlouhodobě bou archivaci dat na optické nosiče je tzv.
cenného, lze využívat běžných flash disků
udržet data i v horizontu desítek let. Sloga- M-DISC. Tato technologie dokázala vytvořit
a přenosných externích disků. Jedná-li se
nem DTD je „DATA TRESOR DISC JE ARCHI- archivační média vysoké odolnosti a veliké
o data, s kterými budeme dlouhodobě praVAČNÍ MÉDIUM, KTERÉ VÁS PŘEŽIJE“ a je kapacity, takže s označením M-DISC vznikly
covat a samozřejmě o ně nechceme přijít,
zde garantováno až 160 let bezproblémové i Blu-ray nosiče, na které jste schopni ulomají pro nás vyšší hodnotu, bylo by vhodčitelnosti dat, samozřejmě za dodržení žit až 100 GB na jeden nosič. Uchování uloné se poohlédnout po dražších a kvalitnějjistých fyzikálních podmínek. Těmi jsou: žených dat je garantováno až na 1 000 let
ších externích discích, u kterých je mnoho
nevystavovat DVD přímému slunečnímu (ale kdo by jim to pak dokázal že). Nám stacertifikací, jako je odolnost proti nárazu,
světlu a vysokým teplotám. V běžných ob- čí, že uložená data budou dostupná i pro
teplotnímu přehřátí apod. Mezi takové pachodech s IT technikou lze tato média zakou- další generace.
tří např. ADATA HD710P 2TB, který se pyšpit v ceně 400 Kč za 10ks pack médií a lze je Cena těchto médií je vyšší, zejména z důvoní několika nej – odolný proti prachu, vodě,
vypálit běžnou DVD mechanikou. Pro ově- du zcela nové technologie. U varianty
nárazům a splňuje hned dva standarty
ření si ale zjistěte na webových stránkách M-DISC DVD je cena v běžných obchodech
MIL-STD-810G 516.6 a odolnost IP68. V obwww.datatresordisc.eu 100% kompatibilitu 700 Kč za 10ks pack a u varianty M-DISC
chodech s výpočetní technikou se dá pořís vaší vypalovačkou, pravidelně tato firma Blu-ray 25 GB při 10ks packu 1 200 Kč. Přidit v ceně okolo 2 000 Kč.
testuje nové a nové mechaniky pro zjiště- znejme si však na závěr, co je lepší? PřiplaRozhodneme-li se svá data ukládat na clouní kompatibility. Pro archivaci digitalizova- tit si za velmi kvalitní médium, které nás
dová řešení neboli serverová zabezpečená
ných starých tisků využívá této technologie přežije, nebo zakoupit běžný nosič a po deuložiště, měli bychom pamatovat na dva
i Národní knihovna a položme si otázku, seti letech si trhat vlasy?
parametry. Stabilitu poskytující firmy a zejména jak jsou data zabezpečena. Mezi
velmi kvalitní cloudová řešení lze zařadit
Google Disk Drive, do velikosti 15 GB je
služba zcela zdarma, a i při překročení
schránky na velikost 100, resp. 200 GB nás
roční poplatek bude stát 600, resp. 800 Kč.
Což není mnoho. Služba je denně zálohována, monitorována, prohlížena kvalitními antivirovými programy, takže se dá říci
podle české terminologie, za málo peněz
hodně muziky.
Přeneseme se do varianty dlouhodobého ukládání dat neboli archivace. Již
několikrát se vám určitě stalo, že jste si
řekli, uložím si data na CD do budoucna,
a chtěli jste po pěti letech CD spustit, a najednou nic. Není CD/DVD jako CD/DVD. Určitě pro dlouhodobé uchování vašich dat,
vzpomínek, videí, fotografií nepoužijeme
obyčejných optických nosičů, které nabízí řada IT prodejců. Ano, jsou cenově velmi
dostupné, ale také nic nevydrží. Pro archivaci na optická média byla vynalezena speciální, tzv. archivační. Jedním z českých
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Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně OS KOVO

Změny v příspěvcích od zdravotní pojišťovny
V polovině měsíce září jsem byla na běžné kontrole u mé oční lékařky. Z důvodu nutné úpravy dioptrií si musím
nechat udělat nové dioptrické brýle. Lékařka mě však před vyplněním žádanky upozornila, že již na nové brýle
nedostanu příspěvek od své pojišťovny (jsem již léta pojištěna u VZP). Brýle potřebuji, tak jsem se víc lékařky neptala, ale doma se mi věc rozležela v hlavě. Ptala jsem se i sousedky, která si nechávala dělat brýle v červnu, a ta
příspěvek od jiné pojišťovny dostala. Můžete mi vysvětlit, proč tomu tak je? Týká se tato změna jen příspěvků od
mé pojišťovny? 
L. D., České Budějovice
Tato změna se netýká
jen vaší pojišťovny. Od
1. srpna 2019 totiž došlo novelou zákona o veřejném zdravotním
pojištění, která je účinná od 1. ledna 2019,
mimo jiné i ke zrušení úhrad u brýlových
obrouček a čoček pro pojištěnce nad 15 let
věku. Úhrada od pojišťoven nadále zůstala zachována na obruby u dětských pacientů (brýlové obruby mohou být hrazeny
u dětí do pěti let včetně 3x za rok, u dětí od
šesti do 14 let včetně 1x za rok) a také u pacientů se závažnou oční vadou (nad 10 dioptrií). Vaše sousedka si nechala dělat brýle v červnu, stihla tedy vyčerpat příspěvek
včas, neboť do 31. července 2019 bylo možné ještě příspěvky čerpat, ale jen v případě,
že pacient zašel nejpozději tento den do
optiky s žádankou od svého očního lékaře
a brýle si zde objednal. Vy jste tento termín
bohužel nestihla.

ré novela zákona o veřejném zdravotním
pojištění přinesla, či přinese (jedná se o výňatek z tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR, odkaz na ni uvádíme v závěru
článku):
Od 1. srpna 2019 došlo ke zrušení úhrady
například i u těchto pomůcek
• paruky – původně byla úhrada ve výši
100 % maximálně 1 000 Kč, 1 ks za rok
• vložka ortopedická individuálně zhotovená – 100 Kč/pár/1rok – nyní už budou
hrazeny pouze speciální vložky
• hůl (nejedná se o hole pro nevidomé,
ani berle – např. stařecké) – nově nejsou hrazeny vůbec, původně se přispívalo 1 ks za 3 roky, maximálně 130 Kč
za kus
• baterie ke sluchadlu – úhrada byla
80 Kč/4 ks/5 let
• křeslo klozetové, sedačky na vanu či do
sprchy
Příklady nově hrazených pomůcek od 1. října 2019
• náplasťové inzulínové pumpy pro diabetiky – 82 000 Kč/první rok a další tři
roky úhrada 75 000 Kč
• glukometr s integrovaným bolusovým
kalkulátorem a komunikací s chytrým
zařízením – nárok 1 000 Kč/6 let
• opravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce (konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP ve vlastnictví pojištěnce
hrazeny, vozíky byly zapůjčovány pojišťovnami
• úhrada binaurální sluchové korekce
pro dospělé – sluchadla, 2 ks za 5 let,
6 087 Kč za kus

FOTO: unsplash

Výše zmíněná úprava však není jediná.
Novelizací došlo ke zrušení příspěvků u
některých dalších pomůcek s platností od
1. srpna 2019, u některých se příspěvek přímo neruší, ale bude se snižovat od 1. prosince 2019. Naproti tomu přibyly od 1. října
2019 nově hrazené pomůcky. U některých
pomůcek dojde od 1. prosince 2019 k navýšení úhrad či k navýšení počtu kusů, na
které má pacient nárok. Změnou zákona
by měli ušetřit především dětští pacienti,
diabetici a také osoby s hendikepem, kteří
mají dražší doplatky na pomůcky.
Pro informaci uvádíme část změn, kte-

Od 1. prosince 2019 dojde ke snížení příspěvků například u následujících pomůcek
• prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 15 %
u I. stupně
• prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 5 %
u II. stupně
• glukometr pro stanovení glukózy – nynější úhrada je 1 000 Kč/10 let a nově
500 Kč/6 let
• diagnostické proužky pro stanovení
glukózy z krve – nyní 8 Kč/ks, nově dle
novely 6 Kč/ks
Od 1. prosince 2019 dojde k navýšení
úhrad či k navýšení počtu kusů, na které
má pacient nárok, např.
• zvyšuje se úhrada mechanického vozíku z 21 000 Kč na 45 000 Kč
• nově pak vozíčkáři mají možnost mít

•

•

•
•

•
•

hrazený elektrický vozík na ven i mechanický na doma – druhý vozík nebyl
v předchozích letech hrazen vůbec,
nově bude hrazen až do výše 20 000 Kč
další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to zejména děti, kterým bude
úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek – na
10 500 Kč za jedno sluchadlo
navýšení částky za sluchadla pro děti –
původně byla za sluchadla pro vzdušné
vedení u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč za 2 ks, nyní by měla
být úhrada 8 696 za 1 kus se stejným
omezením na 2 ks na 5 let
sluchadlo pro vzdušné vedení pro dospělé – nyní bylo hrazeno jen maximálně 5 100 Kč, nově úhrada 7 000 Kč
inhalátory – dříve hrazen kompresorový a ultrazvukový – 1 ks za 5 let, úhrada 100 % maximální hodnota 4 500 Kč.
Nyní inhalátor nízkovýkonný 1 ks za
5 let, úhrada 3 044 Kč za kus, pro pacienty s cystickou fibrózou inhalátory vysokovýkonné v hodnotě 6 000 Kč za kus
do 2 let včetně a 21 217,40 Kč za kus od
3 let věku
jehly k inzulínovým perům – nyní se
hradí 200 ks/rok, nově dle novely bude
hrazeno 500 ks/rok
elektropohony k mechanickým vozíkům – nyní je hrazeno ze 75 %, nyní
úhrada navýšena na 90 %

V případě, že vás detailněji zajímá, o které další úpravy jde, doporučuji vám podívat se na výše zmíněnou tiskovou zprávu
zveřejněnou dne 1. srpna 2019 na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR,
kde se dozvíte základní příklady pomůcek,
u kterých dochází ke změně v úhradě, za
jakých podmínek a v jaké výši budou dle
novely hrazeny (viz http://www.mzcr.cz/
dokumenty/zdravotni-pojistovny-prispeji-vpristim-roce-pacientum-na-pomucky-pul-miliardy-n_17652_3970_1.html).
Závěrem si dovolím citovat část z této tiskové zprávy, kde se MZČR vyjadřuje k této
novele: „S cílem komplexně zefektivnit systém
příspěvků na pomůcky a finanční prostředky
směřovat v maximální míře ve prospěch pacientů s vážným onemocněním či zdravotním
postižením dochází u vybraných pomůcek,
které byly maximálně ve výši stovek a měly
tak minimální přínos pro pacienta, ke snížení či zrušení úhrady. Tyto peníze se nikam
neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty,
kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více než
těch, kde dochází k jejímu snížení.“
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Dary, dům, dědictví aneb jak se budeme dělit?
Prosím o radu ve věci vyplacení bratrem z domu mých rodičů. Otec zemřel před dvěma lety a nyní zemřela
i matka. U notáře ještě nic nebylo, chtěla bych vědět, o co se mám hlásit, na co mám nárok. Mám jen bratra,
kterému před pěti lety dali rodiče svůj dům. Bratr mi řekl, že ho nyní po smrti rodičů prodá. Na jak velkou
část mám nárok? Myslím, že by se to mělo vyřídit v dědickém řízení po matce. Stejně tak bych měla dostat
to, co jsem rodičům darovala. Byly to hodnotné dary, jako televize, pračka. Z toho by bratr neměl dostat nic.
Děti jsme dvě, tak předpokládám, že dostanu polovinu. 
A. H., Slavkov u Brna

dění ze zákona, dle dědických tříd uvedených taktéž v tomto zákoně, v rozsahu majetku, který zemřelý vlastnil v době úmrtí.

Spotřebiče darované rodičům
V tomto případě vás asi zklamu, věc se má
takto: Pokud jde o spotřebiče darované rodičům, nemáte na ně žádné přednostní právo,
pokud mají nějakou vyšší hodnotu, zahrne je
notář jako aktivum do majetku zemřelé matky. Budete se o tuto částku dělit s bratrem,
protože jiné dědice matka nemá. Výši majetku si zjistí a vyčíslí notář. Ten do něho zahrne
aktiva a pasiva odečte (např. případné dluhy). Budou sem spadat všechny movité věci
(peníze na účtu, jiné úspory, šperky, vzácné
obrazy, automobil apod.), pokud by vlastnila
maminka další nemovitosti, např. pozemky,
chatu apod., budou sem též zahrnuty a v dědickém řízení notář vše vypořádá.
Darovaný dům
Pokud jde o rodiči darovaný dům vašemu
bratrovi, musím vám sdělit, že bohužel opět
nemáte pravdu. Bratr vám nemusí dát vůbec nic! Nejedná se o majetek matky, ale
bratra, neboť na základě darovací smlouvy byl zanesen do katastru nemovitostí jako
vlastník bratr. Tím dochází k přechodu-převodu vlastnictví.
Na darování se nevztahují dědická pravidla,
tj. nemáte nárok na svůj dědický podíl, protože darovaný dům se nedědí. Pokud rodič
někomu něco daruje za svého života, není
obdarovaný povinen nikomu nic vyplácet.
Je tomu tak proto, že každý, kdo vlastní něja-

Nároky při dědění
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ký majetek, má právo za svého života s ním
naložit tak, jak si přeje a jak se rozhodne. Je
to jen a jen na jeho rozhodnutí! Může se rozhodnout svůj majetek darovat jen jednomu
dítěti, např. proto, že se o něho toto dítě ve
stáří postará, nebo bez uvedení důvodu. Dokonce může za života svůj dům nebo i celý
majetek darovat komukoliv, např. cizímu
člověku.

Pokud se jedná o dědické právo, tak skutečně nepominutelní dědici, tedy vlastní či
osvojené děti zůstavitele (pokud nebyli vyděděni nebo nejsou nezpůsobilí dědit), musí
dostat minimálně zákonem stanovený povinný díl ze svého zákonného podílu (nikoliv polovinu). Přičemž je ve výši povinného
podílu rozdíl v tom, zda se jedná o potomka zletilého či nezletilého. Nezletilý potomek
dostane vyšší podíl. V tomto případě musí
být sepsána závěť, která má přednost před
děděním ze zákona.

Jaký je rozdíl mezi darem a odkazem pro
případ smrti?
Z uvedeného je zřejmé, že mezi darováním
a děděním je velký rozdíl.
1. Odkaz pro případ smrti činíme nejčastěji závětí či jinou formou, kterou umožňuje platný občanský zákoník, tedy zákon
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Nezanechá-li zemřelý závěť, dochází k dě-
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Co bude řešit notář v dědickém řízení?
Nedošlo-li k vydědění, nebo pokud váš podíl rodiče neomezili závětí, byla byste spolu
s bratrem dědicem, ale jen dalšího majetku, tj. mimo darovaného rodinného domu,
např. finanční hotovosti, chaty, bytu, jiného domu či jiného majetku, který zůstavitelé
vlastnili v době svého úmrtí.
Vy však u dědického řízení můžete požadovat tzv. započtení daru. Notář pak od podílu bratra, odečte hodnotu daru, ale jen do
výše jeho dědického podílu. Znamená to, že
by vám pak mohl připadnout nanejvýš podíl
bratra, na který by měl jinak nárok (pokud
by nedošlo k započtení daru).
Co daně?
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V současné době jsou potomci v linii přímé
osvobozeni od daně darovací i dědické.
Při dědění však musí dědici zaplatit poplatky notáři, který si je vypočte dle notářského
sazebníku.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Zajištění stravování zaměstnavatelem
Můžete mně vysvětlit, zda je zaměstnavatel povinen zajistit stravenky na jídlo, a pokud není, tak jestli musí
zajistit stravování?

K. J., Rakovník
I. Povinnost zaměstnavatele umožnit zaměstnancům stravování
Stravování, včetně poskytování stravenek,
patří mezi často využívané a zaměstnanci oceňované benefity. Zákoník práce ani
jiný právní předpis však povinnost poskytovat a financovat stravování žádnému
zaměstnavateli neukládá. Jestli bude zaměstnavatel stravování poskytovat anebo
i financovat, záleží na jeho rozhodnutí a na
dohodě v kolektivní smlouvě nebo na vnitřním předpisu vydaném podle § 305 zákoníku práce.
Podle § 236 zákoníku práce ale musí zaměstnavatel zaměstnancům stravování umožnit.
Tuto povinnost má vůči zaměstnancům ve
všech směnách. Zákoník práce tím zvýrazňuje, že povinnost má zaměstnavatel i vůči
zaměstnancům v odpoledních nebo nočních
směnách. Povinnost umožnit stravování
nemá zaměstnavatel pouze vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu podle § 42
zákoníku práce. K výkonu práce na pracovní
cestě dochází mimo objekt zaměstnavatele
a zaměstnavatel nemá žádné právní prostředky, jak tuto povinnost mimo svůj objekt zajistit. „Umožnění“ stravování zahrnuje
jeho organizační a materiální zajištění, např.
stanovení takové délky přestávky na jídlo a
oddech, aby zaměstnanci měli reálnou možnost se v době přestávky stravovat např. v
okolních restauracích nebo obchodech. Je-li
pracoviště odlehlé, splní zaměstnavatel tuto
povinnost zajištěním a vybavením prostoru, kde si mohou zaměstnanci ohřát jídlo a
stravovat se, anebo tím, že mají možnost nákupu občerstvení v prostorách zaměstnavatele. Povinné formy „umožnění“ zákoník
práce nestanoví.
II. Zajištění a financování stravování
Zaměstnavatel může stravování poskytovat,
může je i financovat za podmínky, že je to

FOTO: unsplash

dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu. Zaměstnavatel je přitom oprávněn stanovit podmínky
pro vznik práva na stavování, výši finančního
příspěvku, vymezit okruh zaměstnanců, jimž
se stravování poskytuje, organizaci a způsob
provádění a financování stravování zaměstnavatelem. Formy poskytovaného stravování se ponechávají výhradně na kolektivní
smlouvě nebo rozhodnutí zaměstnavatele.
Zaměstnavatel může stravování zajišťovat
sám ve vlastním zařízení tím, že zřídí kuchyň
a jídelnu, nebo je může poskytovat prostřednictvím jiných osob, případně je může zajišťovat cenovým zvýhodněním poukázek na
jídlo (stravenkami).
Cenově zvýhodněné stravování může být
poskytováno i v případě, kdy zaměstnanci
nepracují, protože čerpají dovolenou nebo
jsou v dočasné pracovní neschopnosti. Stravování může být poskytováno také bývalým
zaměstnancům. Okruh zaměstnanců musí
být uveden v kolektivní smlouvě nebo ve
vnitřním předpisu, protože nárok zaměst-

nance na poskytování nebo financování stravování není zákoníkem práce založen. Právo na stravování a výši případného
financování může založit výhradně kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
Stejný postup se vztahuje i na zaměstnavatele, který je organizační složkou státu nebo
příspěvkovou organizací státní nebo zřízenou územními samosprávnými celky.
Ani u těchto zaměstnavatelů nevzniká právo
na financování stravování na základě zákona, ale musí být založeno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Rozdíl je ale
v tom, že tito zaměstnavatelé musí při výdaji nákladů na financování stravování
postupovat podle právních předpisů, vyhl.
č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v organizačních
složkách státu a státních příspěvkových organizacích, a vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky.

Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

EET při drobné vedlejší činnosti
Máme informace, že byla schválena novela zákona o EET. Máme drobné vedlejší příjmy, např. při
pořádání plesu, kde prodáváme občerstvení. Budeme muset dělat na toto občerstvení EET? Ples pořádáme v lednu.

J. K., Kladno
Ustanovení
vztahující se k drobné vedlejší činnosti veřejně prospěšného poplatníka

(§ 12 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb)
novelizováno nebylo.
Navíc novela zákona začne platit až na jaře
příštího roku. Do té doby platí i metodika

MF ČR, vztahující se k limitům drobné vedlejší činnosti veřejně prospěšného poplatníka.
Limit v současné době činí částka 300 000 Kč
za rok.
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Vydejte se za minipivovary, v Česku je jich několik stovek
Pivo my Češi milujeme a v jeho spotřebě patříme mezi první na světě. Aby také ne, když se u nás vaří to nejlepší. Kromě velkých
pivovarů jsou dnes velmi oblíbené i minipivovary, kam si můžete naplánovat i hezký výlet a které svou nabídkou piv různých
typů a chutí příjemně obohacují pivní trh již zavedených známých značek.

Čtyři stovky minipivovarů
Výletních cílů máte více než dost. V současné době by totiž mělo být v Česku 440
minipivovarů! Navštivte je, abyste ochutnali lahodný mok, ale také poznali, jak se
pivo vaří, a užili si ledacos jiného. Například se můžete ponořit do pivních lázní,
k pivu zakousnout místní specialitu a poznat pěkné okolí pivovaru. Kam se vydat, aby si užily vaše chuťové pohárky, ale
zároveň jste se něco nového dozvěděli
a poznali pěkná místa? Věřte, že v každém
minipivovaru budete vítáni. Děti doma
nechávat nemusíte. V minipivovarech se
totiž nenabízí jen pivo, ale najde se i plno
nealkoholických nápojů a různých dobrot.
Za pivem do podhůří Orlických hor



Pivovar Clock se nachází v Potštejně nedaleko Kostelce nad Orlicí. Nad obcí se tyčí
rozsáhlá zřícenina hradu Potštejn, proto můžete návštěvu pivovaru spojit s její
návštěvou. V pivovaru je otevřeno každý
den kromě pondělí, vaří se zde piva typu
Ale, třináctistupňový ležák Helga a také
výčepní desítka. Každá láhev má velmi
zdařile vyvedenou etiketu, na které hrají
hlavní roli roboti. Při pohodlném posezení
v pivovarské restauraci, která vznikla z původní stáje, a při čekání na zpěněný nápoj
vás jistě zaujme pohled na pivovarské varny, na které je díky prosklené stěně vidět.
Nepřehlédnutelné jsou také obrazy připomínající komiks. V létě si lze posedět na zahradě. Pokud dostanou vaše děti chuť na
něco sladkého, můžete s nimi skočit do
vedlejší tradiční cukrárny. Výbornou kávu
vám připraví i v pivnici.

minipivovaru na Luční boudě v Peci pod
Sněžkou! Čepuje se zde místní pivo Paroháč, které je pojmenované podle jelena
žijícího v blízkosti boudy. Pro výrobu tohoto piva se používá voda z Bílého Labe,
v nabídce je světlý či polotmavý ležák,
pšeničný či tmavý speciál nebo pivo typu
Indian Pale Ale. Bližší informace o výrobě piva vám poskytne prohlídka, která je
komentovaná a spojená s ochutnávkou.
Prohlídka zabere 40 minut. Pokud po ní
budete zmoženi, úlevu jistě přinesou místní pivní lázně, tedy koupele ve velkých kádích, které jsou napuštěny pivem. Dále
si můžete dopřát léčivý zábal a masáž.
Vstupné do lázní činí 150 korun. Kromě pivovaru navštivte také pekárnu, kvůli místnímu rohlíku a borůvkovému koláči sem
celá řada lidí chodí klidně i kilometry.

Luční bouda

Na Šumavu

Vydejte se za pivem do nejvýše položeného minipivovaru ve střední Evropě, do

Pivo se vaří pochopitelně i na Šumavě.
Například na Kvildě. V nabídce tu najdete
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8° světlý Osmerák, 10° světlé Kvildské
výčepní a 12° světlý Dvanácterák. Příležitostně se vaří Divočák 13° polotmavé,
14° polotmavé pivo Galapetr, Waldschmidt
i Weißbier a 16° polotmavé Rankl Sepp.
V pivovaru se můžete i ubytovat, a to
v krásných secesně zařízených pokojích.
Jistě oceníte českou kuchyni a pekařské
a cukrářské speciality. Pekárna je velmi stylová, obložená dřevem a působí jak ze starých časů. Nabízí kolem sedmdesáti druhů
pečiva, místní specialitou jsou povidloně.
Kolštejn v Jeseníkách
Milovníci piva jezdí také do Jeseníků, a to
do minipivovaru Kolštejn v Branné. Pivovar se nachází na místním malebném
náměstí, jedná se o součást relaxačního
centra, takže si můžete užívat v bazénu se
slanou vodou, na masážích nebo na bowlingu. Pivo má v této obci tradici, vařilo
se prý už v 16. století. K výrobě spodně kvašených piv zde slouží dvounádobová varna s užitným objemem 500 litrů,
ve sklepě se nachází šest ležáckých tanků a dvě spilky. K ochutnání je 12° světlý ležák Bran s jemnou hořkostí a také
11° polotmavý ležák Dolmen s příjemnou karamelovou chutí, jde o nefiltrovaná
a nepasterizovaná piva. Určitě vás nezklame takzvaná „glokální“ kuchyně, ta
zahrnuje domácí výrobky a regionální kuchyni s kvalitními produkty. Pivovar se stavěl v roce 2012. Otevírají každý den.
Pivo lze vařit i doma
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Víte, že pivo je možné dnes uvařit i v pohodlí domova? Pokud jste opravdu velkými milovníky piva, pak si uvařte pivo
vlastní, a to aniž byste potřebovali nějaké
velké zařízení. Zakoupit si totiž můžete
svou vlastní sadu na vaření piva. Pivo se
vaří krátce, poté je ale třeba ho nechat nějakou dobu odstát.  Michaela Kadlecová

Dárek má jméno
Cadhoc

Milí odboráři,
trápí vás, jak vybrat
odměnu nebo dárek
tak, aby udělaly radost
vašim kolegům?
Máme pro vás řešení.

Podívejte se na výhody dárkové poukázky Cadhoc.
• Zavděčíte se. Cadhoc dopřeje obdarovanému svobodnou volbu.
• Vybere si opravdu každý. Poukázky Cadhoc přijímají v mnoha tisících obchodních míst v ČR.
• Bez kompromisů kombinujte. Sami volíte nominální hodnotu poukázek. Kombinovat do jedné šekové
knížky můžete až tři různé nominální hodnoty.
• Osobní přístup. Každá poukázka Cadhoc může být potištěna osobním přáním nebo sloganem.
• Kvalitní a líbivý design. Vzhled obálky i poukázky Cadhoc navrhoval exkluzivně mladý český výtvarník.
• Praktičnost. Poukázky jsou všity do šekové knížky.
• Bonus navíc. Součástí šekové knížky jsou kupony na slevy u našich obchodních partnerů.

Cadhoc můžete uplatnit například zde:
Tesco, Billa, Orsay, Baťa, C&A, Exim tours, Dr. Max, Fokus Optik, Bambule, Timeout, Datart, Sephora,
CineStar, Mountﬁeld atd.
Tisíce dalších partnerů najdete na www.upcz.cz.

Neváhejte a objednejte.
Volejte na tel.: 241 043 111 nebo e-mailem na: objednavka@upcz.cz.

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

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

Z vísky s kostelem a třemi kaplemi k unikátní rozhledně
Náš dnešní výšlap je vhodný i pro méně náročné turisty, ujdeme při něm jen něco kolem tří kilometrů, zato potěší všechny milovníky romantických a tajemnou energií nabitých míst. Vydáme se z osady Lštění na Prachaticku na kopec zvaný Mařský vrch,
který zdobí netradiční stavba, rozhledna s kapličkou.
Lštění je malá vesnice, místní část obce
Radhostice, kterou najdete v okrese Prachatice v Jihočeském kraji. Dominantou
vísky je kostel svatého Vojtěcha. Farní kostel zasvěcený tomuto světci existoval podle historických pramenů ve Lštění již ve
14. století, kdy se o něm objevují první zmínky. Na místě původního gotického kostela byl následně zbudován v letech
1739-1741 nový barokní kostel.

pověsti pil sám svatý Vojtěch. Vystavěna byla v roce 1725, tehdy nahradila
původní dřevěnou kapli pocházející
pravděpodobně ze 17. století. Třetí kaple, Panny Marie Klatovské, je včleněna do
hřbitovní zdi a pochází z 18. století, dochovaly se jen zbytky někdejšího oltáře. Součástí původní hřbitovní zdi byl i ambit,
který byl koncem 19. století odstraněn.
Rozhledna s kaplí

Vesnice s kostelem a třemi kaplemi
V okolí kostela se nacházejí hned tři kapličky.
Kaple Nanebevzetí Panny Marie je čtyřboká
mešní kaple, zaklenutá křížovou klenbou
s nárožními pilastry, zbudovaná v první polovině 18. století. Interiéru dominuje malovaný křídlový oltářík se sochou
svaté Barbory. Kaple svatého Vojtěcha
se nachází nad pramenem, z nějž podle

Ze Lštění se vydáme po modré turistické značce k Mářskému vrchu. Cestou na
nás čeká řada výhledů do romantické
šumavské krajiny. Po třech kilometrech poklidné chůze se ocitáme na samotném vrchu, jehož dominantou je unikátní stavba
rozhledny s kaplí. Jde o zvláštní spojení
dvou stavebních slohů, k rotundě - kapli svatého Václava - je přistavěna hranatá
věž s vyhlídkovým ochozem. Vybudovat
rozhlednu spolu s kaplí byl nápad Františka Teplého, faráře z Malenic, regionálního nadšence a archiváře, tou dobou
již ve výslužbě. Autorem projektu byl Ludvík Krejsa.

mátka „kamenné moře“. Rozsáhlé balvanové moře spadá z vrcholu dolů v délce stopadesát metrů, široké je čtyřicet metrů.
Vzniklo ve čtvrtohorách mrazovým zvětráváním, během nějž došlo k rozpukání
porfyrové žíly uložené v okolních horninách (pararulách). Největší kusy balvanů
dosahují velikosti až čtyři metry. 

Kamenné moře pod rozhlednou
K rozhledně vede křížová cesta. Tvoří ji čtrnáct zastavení po obou stranách cesty. Jde
o kamenné sloupky, nesoucí kamennou
kapličku s nikou s pašijovým obrázkem.
Pod rozhlednou se nachází přírodní pa-
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Zpět do doby kamenné – Volání rodu

V dalším putování se vydáme do doby kamenné. Podíváme se do míst, kde se natáčel film Volání rodu, který byl posledním
z volné trilogie režiséra Jana Schmidta a vznikl, stejně jako dvě první části, na motivy románů Eduarda Štorcha.
První část filmového „seriálu“ nese název
„Osada Havranů“, druhá „Na veliké řece“
a závěrečná, které se dnes budeme věnovat „Volání rodu“. Filmy vznikly v 70. letech
minulého století a vycházejí z pravěkých příběhů podle knižních předloh
Eduarda Štorcha, který toto dávné období
s úspěchem popularizoval nejen mezi dětmi a mládeží.
Film vznikl u zaniklých Cudrovic
Film se natáčel mezi Prachaticemi a Volary, někde na loukách u zaniklé vesnice
Cudrovice. První zmínka o osadě pochází
z roku 1456 a její tehdejší název Czudrowitze svědčí o českém původu. Během
třicetileté války místní obyvatelé pravděpodobně zahynuli a od 2. poloviny 17. století se zde usazovali převážně Němci.
V roce 1850 založil weiterský děkan Jan Matiáš Paule v Cudrovicích kostel Korunování
Panny Marie, který se stal v roce 1894 kos-

telem farním. V roce 1871 zde vznikla škola. V roce 1910 v Cudrovicích stálo 20 domů
se 140 obyvateli, kteří byli německé národnosti. Po 2. světové válce po vysídlení německých obyvatel zůstala vesnice prázdná.
Po roce 1949 se sem přistěhovalo několik nových obyvatel, ale v roce 1953 skončil MNV a v roce 1956 Cudrovice definitivně zanikly. Domy i kostel byly srovnány se
zemí.
Přesné lokace nejsou známy
Kde přesně vznikaly záběry filmu, si dnes
nepamatují ani herci, kteří ve filmu hráli.
„Vím jen, že to bylo někde v blízkosti oné
zaniklé vesnice,“ nechal se slyšet představitel Havranpírka Ludvík Hradílek, dnes známý fotograf. Za nejpravděpodobnější lokalitu označují filmoví znalci tu část bývalých
Cudrovic, kde se louky svažují k Vysokému
lesu a v jejichž údolí protéká říčka Blanice.

Text a foto: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 16: Lži se za příznivých okolností stávají legendami. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Michal Krásenský z Předklášteří. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 22. října. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 29. října 2019
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

