
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2019 | CENA: 10 Kč

5

2 Odbory v Hlinsku 
zvítězily 4 Pojistná řešení od 

RENOMIA BENEFIT 7-8 Programy 
zdravotních 
pojišťoven 10 Relaxujte  

v akvaparcích

pokračování na str. 2

„Na dovolené bych cestovala nerada,“ odpověděla by vám Mgr. Dana Sakařová, specialistka mezinárodního odboru 
OS KOVO, pokud byste jí nabídli zájezd do zahraničí. Leckomu by tento výrok mohl připadat neobvyklý, vždyť právě 
o dovolené se většina z nás ráda vydává na cesty, ale v Daně Sakařové vyvolává pohled na sbalený kufr představu 
každodenní pracovní rutiny, na cestách za hranicemi naší republiky totiž tráví čas skoro každý týden.  

Nebývale mohutnými protestními ak-
cemi se tehdy odborům podařilo veřej-
nost vyburcovat a za přispění státu se 
podnik znovu postavil na nohy. Dnes 
je společnost Zetor Tractors a.s. síd-
lící v  Brně-Líšni opět v  krizi. Odbory 
OS KOVO působily v Zetoru nepřetržitě 
od svého přerodu z  původního ROH. 
O  odborářské práci a  nynější složité 
situaci podniku nám poskytli rozhovor 
místní odboráři, předseda ZO OS KOVO 
ZETOR, a.s. – traktory, Alois Kazelle 
a  předseda ZO OS  KOVO 
ZETOR, a.s. – motory, Ivo 
Sysel. 

Předáci odborů Alois Kazelle (vlevo) a Ivo Sysel vyjednávají s vedením Zetoru společně FOTO: (mia)
více
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Zaměstnanci Zetoru společně s odboráři 
doufají v nový rozjezd firmy

Mezinárodní odbor OS KOVO dlouhodobě buduje 
v zahraničí dobré vztahy

Značka Zetor se stala v průběhu let po druhé světové válce důležitou součástí rodinného zlata tehdejšího Česko
slovenska. Traktory, které Zetor pod státním podnikem Zbrojovka Brno vyráběl, se vyznačovaly jednoduchostí, 
spolehlivostí a staly se dobrým vývozním artiklem. Koncem 90. let se podnik dostal do potíží a hrozilo jeho zavření. 

Jednáme s partnery po celém světě
Mezinárodní odbor OS KOVO se zabývá 
zprostředkováním kontaktů a  organi-
zováním aktivit OS  KOVO na evropské 
i  celosvětové úrovni. Jeho činnost je 
provázána s členstvím OS KOVO v me-
zinárodních odborových organizacích 
industriAll European Trade Union (dří-
ve Evropské federaci kováků  – EMF) 
a  v  IndustriALL Global Union (dříve 
Mezinárodní federaci kováků  – IMF), 
jejichž členem je již od roku 1991. Prá-
vě počátkem devadesátých let hledal 
OS  KOVO specia listu, jehož úkolem by 
bylo mimo jiné reprezentovat české 
odbory v  zahraničí. Na tento náročný 
post se přihlásila Dana Sakařová. „Po 
ukončení studia angličtiny jsem hledala 

zaměstnání, ve kterém bych znalost ja-
zyka využila v praxi. V roce 1992 se mi 
naskytla příležitost nastoupit do funk-
ce specialistky mezinárodního odboru 
OS KOVO. Úspěšně jsem prošla výběro-
vým řízením a na mezinárodním odbo-
ru pracuji dodnes,“ uvádí zajímavé vy-
právění o  svém zahraničním působení 
Dana Sakařová.
Hlavní náplň práce mezinárodního od-
boru spočívala zpočátku hlavně v admi-
nistrativní podpoře zástupců OS KOVO 
cestujících do zahraničí, ale postupem 
času se Daně Sakařové naskýtalo stále 
více příležitostí osobně se podílet na 
reprezentaci odborového svazu a  bu-
dování nových kontaktů. „Moje práce 
se během let vyvinula v  rozmanitou 

činnost od čistě administrativních zále-
žitostí po jednání s politiky. K některým 
povinnostem mě zavazuje také členství 
v různých politických výborech a z toho 
vyplývající komunikace mezi českými 
základními odborovými organizacemi 
a  partnery po celém světě,“ přibližuje 
část své práce Dana Sakařová.

Osobní kontakty ve Švédsku 
pomohly
Mezi nejdůležitější záležitosti, které me-
zinárodní odbor OS KOVO zajišťuje, patří 
pomoc základním organizacím při zpro-
středkování kontaktů na kolegy odborá-
ře nadnárodních společností v zahraničí, 
ale také pomoc při komunikaci s mana-
gementy nadnárodních firem. Poslední 
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Sakařové, jsou Brusel a Ženeva se sídly 
evropských a  mezinárodních odboro-
vých organizací. Na zahraničních cestách 
doprovází předsedu OS KOVO Jaroslava 
Součka, tlumočí kolegům, nebo vyjíždí 
samostatně jako zástupkyně OS  KOVO 
po celé Evropě. Mezi místa, která pracov-
ně navštívila, patří i  tak exotická země, 
jako je Kambodža. „V Phnompenhu jsem 
se jako zástupce evropského regionu 
zúčastnila zasedání výkonného výboru 
IndustriALL Global Union. Mezi témata 
zasedání patřilo mimo jiné porušová-
ní práv zaměstnanců, což je problém, 
který je v  Kambodži opravdu bolestný. 
Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, 
v  jak nevyhovujících podmínkách pra-

úspěšnou akcí, na níž se Dana Sakařová 
osobně podílela, bylo jednání s  mana-
gementem švédského koncernu NIBE 
INDUSTRIER AB, jehož název se v minu-
lých měsících skloňoval ve spojitosti se 
stávkovou pohotovostí zaměstnanců 
jeho dceřiné společnosti Backer Elektro 
CZ v Hlinsku. Odboráři se tam dlouho ne-
úspěšně snažili vyjednat zvýšení nízkých 
mezd. Právě díky intervenci OS KOVO se 
podařilo přesvědčit švédské vedení fir-
my, aby management v Česku na zvýšení 
podprůměrných mezd přistoupil. „Poda-
řilo se nám zapojit kolegy odboráře ze 
svazu IF Metall ze Švédska, kteří se jinak 
neradi vměšují do vyjednávání v dalších 
zemích, ale díky dobrým kontaktům, na 
jejichž vytváření stojí většina mé práce, 
a  díky osobnímu jednání přehodnotili 
svůj zdrženlivý postoj a  vyzvali celkem 
dvěma dopisy vedení NIBE INDUSTRIER 
AB, aby nepoškozovalo vlastní kodex 
dobrého chování snižováním mezd čes-
kým zaměstnancům, to nakonec na zvý-
šení mezd kývlo,“ říká Dana Sakařová.

Kolotoč letišť a kanceláří
Nejčastějšími destinacemi, do kterých 
pravidelně směřují služební cesty Dany 

Po téměř dvouměsíční stávkové po-
hotovosti se podařilo odborářům 
OS  KOVO ve firmě Backer Elektro 
CZ a.s. (někdejší společnost ETA) 
v  Hlinsku vyjednat plošné zvýšení 
mezd o  15 %. Uzavřením kolektivní 
smlouvy na rok 2019 mezi zástupci 
místních odborů a vedením firmy se 
končí i stávková pohotovost, kterou 
odboráři vyhlásili v  lednu tohoto 
roku na podporu kolektivního vy-
jednávání.
Odbory v Backer Elektro CZ a.s. podaly 
návrh na kolektivní smlouvu už v  září 
minulého roku. Přestože mzdy zaměst-
nanců přesahují minimální mzdu jen 
o pár stokorun a společnost je dlouho-
době v zisku, její vedení nechtělo na po-
žadavky odborářů na zvýšení ubohých 
mezd přistoupit. „Veškerá jednání kon-
čila neúspěchem. Počátkem ledna 2019 
jsme vyhlásili stávkovou pohotovost na 
podporu dalšího vyjednávání. To nadá-
le probíhalo před zprostředkovatelem, 
který v  pondělí 11. února konstatoval, 
že požadavky odborů jsou oprávněné. 

Odboráři v Hlinsku vyjednali zvýšení mezd – 
stávková pohotovost končí

covaly mladé ženy zaměstnané v  jedné 
subdodavatelské firmě sportovního 
oblečení pro firmu Nike. Jejich měsíční 
mzda činila cca 100 dolarů, přitom jedno 
tričko, které ušily, se prodávalo za 136 
dolarů. Díky práci místních odborů a za 
pomoci IndustriALL Global Union se na-
konec podařilo podmínky zlepšit, o což 
se snažíme také v  dalších textilních to-
várnách v Asii,“ dodává Dana Sakařová.
V kalendáři Dany Sakařové se v krátkých 
intervalech střídají země, které má za 
úkol navštívit, cestovatelskou romantiku 
ale neočekávejme. „Někteří lidé si myslí, 
že moje práce přináší mnoho skvělých 
zážitků z cest, realita je ale prozaičtější. 
Většinou jde o kolotoč letiště, kancelář, 
letiště a  kanceláře jsou všude stejné. 
Na základě zkušeností s  prací odborá-
řů v zahraničí bych Odborovému svazu 
KOVO přála, aby v našich poměrech do-
sáhl podobné síly jako třeba IG Metall 
v  Německu. Přála bych si, abychom se 
přiblížili zemím, kde je sociální dialog sa-
mozřejmostí. Ráda bych se toho dožila 
dříve, než půjdu do penze,“ říká na závěr 
s úsměvem specialistka mezinárodního 
odboru OS KOVO Mgr. Dana Sakařová. 

(mia)

Vedení firmy však stále odmítalo poža-
davky uznat,“ řekla předsedkyně odbo-
rářů v Backer Elektro CZ Alena Šírová.

Požadavky odborářů byly splněny
Po vleklých jednáních nakonec mana-
gement Backer Elektro CZ přistoupil na 
oprávněné požadavky zaměstnanců. 
„V úterý 26. února došlo k podpisu kolek-
tivní smlouvy na rok 2019, ve které bylo 
zaměstnancům přiznáno plošné zvýšení 
tarifních mezd o 15 %. Za měsíc leden bu-
dou mzdy vyrovnány v plné výši pro kaž-

dého zaměstnance ve výplatě za březen. 
Pro THP zaměstnance, kteří mají smluv-
ní mzdu, bude základní mzda zvýšena 
o 5,5 %. Bonusy, benefity a prémie zůsta-
nou zachovány ve stejné výši jako v minu-
lém roce. K  jejich plánovanému snížení 
nedojde,“ uvedla předsedkyně Šírová.
Závod v Hlinsku je součástí švédského 
koncernu NIBE INDUSTRIER AB. V České 
republice má koncern celkem tři závo-
dy – v Hlinsku zaměstnává kolem tří set 
lidí. Zabývá se výrobou různých typů 
topných těles. (mia)

Setkání mladých kováků  
z jižní Moravy 
Přijeďte se náramně pobavit, získat spous-
tu potřebných zkušeností, znalostí a  za-
sportovat si v krásném areálu rekreačního 
a  školicího střediska Moravec na jižní Mo-
ravě. Termín setkání je 26.–27. 4. 2019. 
Zveme především mladé kováky a kovačky 
(do 35 let), ale také stávající odboráře (nad 
35 let).

info: Michael Kloss,  
tel.: 776 676 155  
email: kloss.m90@gmail.com

Dana Sakařová se švédským premiérem 
Stefanem Löfvenem (uprostřed)  
a exmístopředsedou OS KOVO Jiřím Markem
 FOTO: Archiv OS KOVO

V čele odborů v Hlinsku stojí Alena Šírová
 FOTO: Archiv OS KOVO
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Lidé se v době krize dokázali 
sjednotit
Ve společnosti Zetor Tractors a.s. pů-
sobí dvě základní organizace OS KOVO. 
K domácím odborům ZO OS KOVO, je-
jichž název upřesňuje označení „trak-
tory“, se po uzavření Zbrojovky Brno 
a  převedení jejích zaměstnanců do 
Zetoru v  roce 2007 přidali odboráři ze 
Zbrojovky. Vlastní organizaci si pone-
chali a  jejich název doplňuje označení 
„motory“. Obě základní organizace pů-
sobí v Zetoru souběžně a na vyjednává-
ní se podílí společně.
Alois Kazelle se vyučil instalatérem 
a  pracoval v  Zetoru v  úseku údržby. 
Svým působením v  porevolučním Ob-
čanském fóru se zapsal do povědomí 
lidí jako člověk, kterému nejsou ve-
řejné věci lhostejné, a  v  roce 1999 byl 
zvolen předsedou dílenského výboru 
ZO OS  KOVO. Předsedou základní or-
ganizace se stal v  roce 2004. „Během 
devadesátých let se tehdejší akciová 
společnost Zetor, jejíž většinový podíl 
patřil Motokovu a později Konsolidační 
bance, pokoušela o  spolupráci s  ame-
rickou firmou John Deere. Nakonec 
americká firma od spolupráce ustou-
pila a definitivní uzavření továrny bylo 
na spadnutí,“ vzpomíná na přelomové 
období Zetoru předseda Kazelle. 
V  tehdejší vypjaté situaci, kdy tisícům 
lidí hrozilo, že přijdou o  práci, se za-
městnanci dokázali sjednotit. Vyhlásili 
okupační stávku a mohutnými demon-
stracemi v Brně a v Praze se snažili upo-
zornit na hrozbu zániku velkého průmy-
slového podniku a tradiční české značky 
Zetor. „Odbory OS KOVO tehdy odved-
ly velký kus práce, vše se odehrávalo 
s  jejich podporou, tehdejší předseda 
OS KOVO Jan Uhlíř se pravidelně účast-
nil našich setkání. Na zprávu o tom, že 
nebude na výplaty, jsme reagovali oku-
pační stávkou, manažeři nebyli vpuště-
ni do firmy. Jezdili jsme demonstrovat 
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jako další příčinu nevhodnou formu 
komunikace mezi managementem 
a zaměstnanci. Na tomto problému se 
shodují oba odboroví předáci. „Vedení 
si nevybudovalo dobrou zpětnou vaz-
bu a správně nevnímá problémy v ko-
munikaci mezi vedoucími a  řadovými 
zaměstnanci. Úroveň vztahů ve firmě je 
špatná. To má negativní vliv i na vyso-
kou fluktuaci, odborníci odcházejí a zů-
stávají věční hledači práce, co za pár 
měsíců stejně odejdou. Direktivní řízení 
není šťastnou volbou a  lidský přístup 
by se firmě určitě vrátil zpátky, vždyť 
dobré osobní vztahy motivují zaměst-
nance zůstat,“ uvažuje předseda Sysel.
Špatná situace podniku nenechává 
mnoho prostoru ke kolektivnímu vy-
jednávání. Oba předáci a  závodní vý-
bory jednají s  vedením společně. Vy-
jednávání nejsou v  posledních letech 
lehká. Svoji roli hraje i  úbytek členů 
obou základních organizací, což vyjed-
návací pozici oslabuje. Z celkové účasti 
90 %, která trvala do konce devadesá-
tých let, je dnes v  brněnských odbo-
rech okolo 27 % zaměstnanců. Celková 
čísla se snižují i  současným propouš-
těním, ve firmě zůstalo okolo 500 lidí. 
„Samotná jednání se někdy zaseknou 
v bodě, kdy v rámci našich požadavků 
není kam ustoupit, ale máme vždy sna-
hu kolektivku uzavřít. V  našich poža-
davcích na plošné zvýšení mezd jsme 
vyšli vedení vstříc a požadujeme pouze 
vyrovnání inflace, ale s obavou sledu-
jeme záměry managementu zvyšovat 
normy, což může vážně ohrozit kvalitu 
výroby a bezpečnost práce,“ říká před-
seda ZO OS KOVO ZETOR, a.s. – trakto-
ry, Alois Kazelle.

Oba předáci se shodují v tom, že pocit 
sounáležitosti mezi lidmi v  podniku je 
nyní výraznější. „Všichni si přejí, aby to 
dobře dopadlo, lidé si více uvědomují, 
že jako skupina dokážeme víc než jed-
notlivec, více se na nás spoléhají,“ dodá-
vá předseda ZO OS KOVO ZETOR, a.s. – 
motory, Ivo Sysel. (mia)

Společnost Zetor Tractors a.s. vlastní slovenská firma HTC Investments  FOTO: (mia)

Traktory Zetor jsou známé svojí spolehlivostí 
a univerzálností   FOTO: (mia)

do Prahy před budovu Motokovu. Poda-
řilo se nám vzbudit zájem politiků, vždyť 
nešlo o malou firmu, podnik měl tehdy 
více než 3 000 za městnanců,“ popisuje 
průběh boje o Zetor předseda Kazelle.

Revitalizační program Zetor 
zachránil
Demonstrace a jednání zástupců odbo-
rů s představiteli vlády nakonec přinesly 
své ovoce. Zetor byl zahrnut do revita-
lizačního programu českého průmyslu 
a k nastartování podniku poskytla finan-
ce Konsolidační banka. V  mezinárodní 
dražbě Zetoru, kterou poté vyhlásila 
česká vláda, zvítězila slovenská firma 
HTC Holding (dnes HTC Investments), 
která dodnes podnik vlastní. „Komuni-
kace odborů s  novým majitelem byla 
zpočátku dobrá, vědělo se o  nás, že 
jsme dokázali podnik udržet na nohou, 
síla našich odborů byla často mediali-
zována. Do podniku nastoupili slovenští 
manažeři se zkušenostmi z významných 
nadnárodních firem. Výroba se pomalu 
začala rozjíždět. Podniku se nejvíce da-
řilo kolem roku 2008, kdy se vyrobilo re-
kordních více než 7 000 traktorů. Slibný 
vývoj se zastavil asi před pěti lety, výro-
ba začala klesat a  dnes jsme v  situaci, 
kterou bych s nadsázkou mohl přirovnat 
ke krizi Zetoru z konce devadesátých let. 
Výrobní linka vlastně od začátku roku 
pořádně nejela, nevíme, co bude dál,“ 
dodává předseda Kazelle. 

Dobré vztahy ve firmě jsou důležité
Předseda ZO OS  KOVO ZETOR, a.s. – 
motory, Ivo Sysel prošel v  brněnské 
Zbrojovce řadou dělnických profesí od 
práce v  nářaďovně až po seřizovače. 
Předsedou odborů se stal v roce 2002. 
Oproti názorům vedení podniku, které 
v  médiích udává jako příčiny stagnace 
zdražení traktorů vynucené legislativ-
ními změnami v  oblasti emisních no-
rem a vyšší bezpečnosti, vidí Ivo Sysel 
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Úraz není levnější než nemoc
Známe to téměř všichni. Stačí chvíle nepozornosti nebo být v nesprávnou dobu na nesprávném místě a úraz je na světě. 
S léčbou naraženého palce se zpravidla vypořádáme snadno a za půl roku si na ní už ani nevzpomeneme. Ovšem vážné 
úrazy jsou spojené se zdravotními komplikacemi, které mohou být i trvalé a doživotní a jejich léčení 
nás může stát nemalé peníze.

Finanční následky spojené s úrazem nejsou o nic menší než ty, které způsobí nemoc. Například základní model elek-
trického invalidního vozíku stojí několik desítek tisíc korun. Pokud přičteme náklady na rehabilitace, bezbariérové úpravy 
bytu nebo úpravu auta pro invalidy, jedná se už o stovky tisíc korun, na které mnohdy naše úspory nestačí.

Kde na to vzít peníze?
Pokud se na podobné nečekané situace připravíte a sjednáte si vhodné pojištění, pomohou Vám v nelehkých finančních 
situacích peníze od pojišťovny. Množství těchto peněz se bude odvíjet od nastavení Vašeho pojištění. Výběr správného 
řešení nebývá vždy snadný, a proto jsme tu pro Vás.

Stačí navštívit zaměstnanecký portál www.renomiabenefit.cz/oskovo, kde najdete naše kontakty. Naši specialisté Vás 
pojištěním provedou od začátku do konce.

A že už pojištění máte?
Výborně! A víte, v jakých případech Vám pomůže zaplatit léčení úrazu? Kolik dostanete například v případě zlomeniny 
stehenní kosti? Pokud ne, naši specialisté Vám rádi vysvětlí, v jakých případech by pojištění úrazu mělo zafungovat. 
Mnoho lidí dnes platí za pojištění, o kterém neví, k čemu slouží. My Vám pomůžeme s jeho vhodným nastavením, aby Vás 
žádný úraz ani nemoc nepřekvapila.

www.renomiabenefit.cz/oskovo

RENOMIA BENEFIT je součástí skupiny RENOMIA, která je dnes největším pojišťovacím makléřem založeným ve střední
a východní Evropě s 25 lety bohatých zkušeností na trhu pojištění a finančních služeb.

Svým klientům nabízíme rozsáhlé služby v oblasti osobního pojištění, financí či zaměstnaneckých programů a benefitů.
Jako největší makléř na trhu máme nejen dlouholeté zkušenosti, ale především vyjednávací sílu, díky níž Vám můžeme
nabídnout ty nejlepší podmínky na trhu. Zakládáme si na dobrých vztazích, které vychází z partnerství a spolehlivosti.
Jsme rodinná firma založená na skutečných rodinných hodnotách.
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V případě spoluvlastnictví dochází k děl-
bě práva k věci, nikoliv k dělbě věci sa-
motné. Každý ze spoluvlastníků má 
právo k celé věci. Toto právo spoluvlast-
níka ale není neomezené, jako je tomu 
u  vlastníka výlučného. Spoluvlastníku 
nenáleží, aby plně disponoval s  věcí; 
v  nakládání s  věcí náležející do spo-
luvlastnictví je omezen právy ostatních 

Trvalý pobyt, počet osob v bytě  
a platba za popelnice

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Spolumajitelé bytu a odvozené užívací právo k bytu
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

spoluvlastníků. Tato situace samozřej-
mě nevylučuje, aby se spoluvlastníci do-
hodli na reálném způsobu užívání spo-
lečné věci.
V případě spoluvlastnictví bytu, kdy jako 
vlastníci máte každý podíl ve výši ideální 
poloviny, rozhodujete o všem spolu. Ani 
jeden z vás nemá většinu. V případě, že 
by váš otec trval na tom, aby matka byt 

opustila, musela byste s  tím souhlasit 
i vy. Pokud by otec chtěl na vaši matku 
podat žalobu na vyklizení bytu, potřebo-
val by k tomu i vás (soud by vás měl vy-
zvat, abyste se k žalobě vyjádřila), leda-
že by soud i bez vás rozhodl o vyklizení 
bytu matkou, například proto, že by se 
matka chovala v bytě v  rozporu s dob-
rými mravy. 
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Já a můj otec jsme spolumajiteli bytu, ve kterém s námi žije moje matka (rodiče nejsou sezdaní, ale žijí spolu již 24 let). 
Poslední dobou se to ale doma nedá vydržet. Otec dělá samé naschvály (ničení věcí, ze kterých my máme radost, je ura-
žený na celý svět, ale to teď neřeším). Jde mi o to, zda by mohl moji matku vyhodit z bytu, popřípadě jestli má moje matka 
nějaký nárok na něco? Má u nás trvalý pobyt, na domácnosti, opravách atd. se podílíme všichni. Nevadí, že nemá smlouvu 
o tom, že tam s námi je? Mě jen tak vyhodit nemůže, ale stejně bych šla s matkou než být sama s ním. K. M., Kolín

Počet členů nájemco-
vy domácnosti, tedy 
počet osob v  bytě, je 
důležitý údaj, kritéri-
um pro placení slu-
žeb spojených s  byd-
lením. Podle zákona 
č. 67/2013 Sb., kterým 
se upravují některé 

otázky související s poskytováním plně-
ní spojených s užíváním bytů a nebyto-
vých prostorů v  domě s  byty, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o službách), 
patří mezi poskytované služby i  odvoz 
komunálního odpadu.
Uvádíte v  dotaze, že vy i  rodiče bydlíte 
každý v  družstevním bytě. Domnívám 
se, že družstvo má s  obcí uzavřenu 
smlouvu na svoz komunálního odpadu 
(netříděný odpad), kdy obec podle po-
čtu osob v domě přidělí domu popelnice 
a dle počtu osob v domě se pak rozúčtu-
je platba za svoz komunálního odpadu.
Určení způsobu financování hospoda-
ření s komunálním odpadem (případné 
zavedení poplatků obecně závaznou vy-
hláškou) je zcela na uvážení obce. Obec 
má na výběr z následujících zákonných 
variant zpoplatnění, které ale nemůže 
uplatňovat současně:

1. místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů dle ustanovení § 10b 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů,

2. smluvní systém vybírání úhrady za 
komunální odpad ve smyslu ustano-
vení § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy každý občan má s obcí 
smlouvu nebo

3. poplatek za komunální odpad dle 
ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.

Místní poplatek (ad 1.) za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů dosud předsta-
vuje nejčastější způsob zpoplatňování 
komunálního odpadu. Poplatníkem je 
fyzická osoba, která má v  obci trvalý 
pobyt. Zákon pak stanoví podrobnos-
ti. Za fyzické osoby tvořící domácnost 
může poplatek platit jedna osoba. Za 
fyzické osoby žijící v  rodinném nebo 
bytovém domě může poplatek platit 
vlastník nebo správce. Osoby, které 
platí poplatek za více fyzických osob, 

jsou povinny obecnímu úřadu ozná-
mit jméno, popřípadě jména, příjmení 
a data narození osob, za které popla-
tek platí.
Pokud se tedy i  po přestěhování od 
rodičů pořád jedná o  tutéž obec, není 
nutné trvalý pobyt měnit. V případě, že 
jste se odstěhovala do jiné obce, trvalý 
pobyt změňte.

Odstěhovala jsem se od rodičů a bydlím nyní sama. Jelikož jsem se přestěhovala jen o 10 minut autem dále, neřešila 
jsem změnu trvalého bydliště, je to nutné? Co by to vše znamenalo? Dále se chci zeptat. Rodiče bydlí v družstevním 
bytě, platili tedy nájem za tři osoby. Nedávno otec družstvu nahlásil, že chce platit nájem jen za dvě osoby. Já u sebe 
také v družstevním bytě platím nájem za jednu osobu. Ovlivňuje to nějak mou povinnost změnit trvalé bydliště? 
A poslední dotaz se týká placení popelnic. Doteď za mě popelnice platili rodiče. Mohu platit popelnice v mém novém 
bytě bez toho, abych měnila trvalé bydliště? A co pro to mám udělat? J. K., Vyškov
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Nereklamujte boty stále dokola
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Pokud se vada vy-
skytne do půl roku 
po zakoupení zboží, 
uplatňuje zde právo 
tzv. fikce, na jejímž 
základě se má za to, 
že vada existovala již 
v době zakoupení da-
ného zboží. Kupující 

má právo si vybrat, jak chce reklamaci 
vyřídit, zda opravit, vyměnit či odstou-
pit od smlouvy, tedy jak uvádíte, že vy 
mu vrátíte zboží a  prodejce vám vrátí 
peníze, které jste jako cenu za zboží za-
platil. Znamená to, že na kupní smlouvu 
se nadále pohlíží, jako by neexistovala. 
Již zde vidíme, že prodejce několikrát 
pochybil. Odstoupení je platné v  den, 
kdy ho předáte k  poštovní přepravě. 
Prodejce s ním souhlasit nemusí, proto-
že je platné ze zákona a jeho souhlas se 
nevyžaduje.
Když pominu pochybení prodejce spo-
čívající ve způsobu vyřízení reklamace, 
došlo navíc k  tomu, že se vada třikrát 
opakovala. Alespoň v  momentě třetí 
reklamace měl prodejce přestat s vámi 
diskutovat a  uvádět vás v  omyl a  měl 
respektovat vaše právo, které opako-
váním vady vzniklo, tedy uplatnit právo, 
které spotřebitelům dává možnost od 
smlouvy odstoupit – vrátit zboží a  žá-

dat vrácení peněz. Pokud navíc došlo 
v době reklamace zboží k jeho dalšímu 
poškození, nese za to odpovědnost 
prodávající. 
Další pochybení spatřuji v  tom, že 
prodávající nedodržel maximální lhů-
tu na vyřízení reklamace, překročil ji 
o pět dnů. Lhůta je zákonná, a to třicet 
dnů. V  tomto případě došlo k opako-
vanému neprofesionálnímu chování 
prodávajícího, což dozoruje Česká ob-
chodní inspekce. Doporučuji vám tedy 
podat podnět na Českou obchodní 
inspekci – viz www.coi.cz. Zde najdete 
veškerá poučení a vzor, jak se podnět 
podává.
Nezávisle na tom, zda podnět na ČOI 
podáte či nikoli, odstupte ihned od 
smlouvy, a to písemně, dopisem a do-
poručeně s  dodejkou, abyste měl do-
klad jako případný důkaz k  soudu, že 
jste vyvinul veškeré úsilí, které lze na 
vás požadovat, aby se případ vyře-
šil smírně. Kopii si pečlivě uschovejte 
včetně doručenky a  dodejky, stejně 
tak jako všechnu případnou korespon-
denci s  prodávajícím. Popište stručně 
postup při vyřizovaní opakované re-
klamace včetně toho, že jste opakova-
ně požadoval, že chcete od smlouvy 
odstoupit, ale prodejce toto odmítal, 
taktéž uveďte, proč váš požadavek na 

Koupil jsem si drahé boty, vyšel jsem si v nich třikrát a objevila se závažná vada, ve špici se mi udělal tzv. žralok. Prostě 
se mi odlepila. Obuv jsem ihned reklamoval. Prodejce mi odmítl boty vyměnit. Že o nic nejde, že boty opraví. Skutečně 
je opravil, vzal jsem si je na cestu do práce a rozlepily se znovu. Tato situace se opakovala třikrát. Prodejce trval na 
tom, že je opraví znovu, měsíc a pět dnů se ale vůbec neozval. Proto jsem zašel do obchodu, prodejce boty sice donesl, 
ale neopravené, a navíc poškozené od vody – nasáklé vodou. Chci, aby mi prodejce vrátil peníze a boty si nechal. Jak 
mám nyní postupovat? J. K., Brno
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vyřízení reklamace právě tímto způso-
bem neuvedl do protokolu o reklama-
ci. 
Sdělte prodejci, aby vám cenu za boty, 
kterou jste zaplatil, vrátil na váš ban-
kovní účet nebo peníze zaslal stvrzen-
kou na vaši adresu, a  uveďte termín, 
dokdy tak má učinit. Máte nárok i na ná-
klady, které jste vynaložil v  souvislosti 
s uplatněním reklamace. Náklady musí 
být nezbytné a musíte je prokázat, na-
příklad stvrzenkou z pošty o zaslání do-
poručeného dopisu s  dodejkou, lístky 
na MHD či dálkovou dopravu a podob-
ně. Prodejce o  zaplacení těchto vyčís-
lených nákladů požádejte. Upozorněte 
ho, že pokud nebude vaše právo na 
odstoupení a  vrácení peněz respekto-
vat, budete nucen ho uplatňovat všemi 
prostředky, které vám právo dává, a to 
i soudní cestou.
Nevrátí-li prodejce cenu zboží a nezbyt-
né náklady na uplatnění reklamace ve 
lhůtě nejpozději 30 dnů, obraťte se na 
soud. Ten jediný může spotřebitelský 
spor rozhodnout. 
V tom případě doporučuji sjednání ad-
vokáta. Pokud spor vyhrajete, vyzvěte 
prodejce k  plnění jeho povinností, lze 
předpokládat, že soud prodejci přede-
píše úhradu všech nákladů spojených 
s vymáháním vašeho práva. 
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Děti do 18 let
Příspěvek až 6 000 Kč
��  děti a mládež s diagnózou celiakie, na 
nákup bezlepkových potravin nebo 
platbu bezlepkových obědů ve školní 
jídelně.

Příspěvek až 2 500 Kč
��  očkování proti meningokokovým ná-
kazám typu B.

Příspěvek až 1 000 Kč
��  pro nedonošené novorozence, na re-
habilitaci a nákup speciální výživy,
��  očkování proti lidským papiloma-
virům, děti od 14 let,
��  nákup potřeb diabetiků (dezinfek-
ce, testovací a diagnostické proužky, 
edukační jehly a příslušenství k inzu-
linové pumpě).

Příspěvek až 800 Kč
��  očkování proti meningokokovým ná-
kazám typu ACYW.

Příspěvek až 500 Kč
��  plavání kojenců do jednoho roku 
věku,
��  očkování, proti rotavirovým nákazám, 
do jednoho roku dítěte,
��  na pravidelné pohybové a  sportovní 
aktivity mimo školu, děti ve věku od 
jednoho roku,
��  na pravidelné pohybové aktivity orga-
nizované školským zařízením, děti od 
dvou let,
��  očkování proti klíšťové encefalitidě 
a virové hepatitidě A,
��  očkování pro cesty do zahraničí (proti 
žluté zimnici, japonské encefalitidě, 
břišnímu tyfu a vzteklině),
��  prevence onkologických onemocně-
ní, vyšetření kožních znamének der-
matoskopem.

Příspěvek až 150 Kč
��  očkování proti chřipce.

Léčebné pobyty
Přímořské ozdravné pobyty (Mořský ko-
ník)

 • 3týdenní pobyt v období od června 
do září, Černá Hora (oblast Čajn – 
komplex Bisema Obala) a Bulharsko 
(oblast Škorpilovci – Morski Duni),

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Na příspěvek má nárok pojištěnec, který nemá žádost o přeregistraci k  jiné zdravotní pojišťovně 
a nemá dluh na pojistném ze zdravotního pojištění nebo na uděleném penále. O příspěvek musí po-
jištěnec požádat v době trvání programu (pojišťovna má vyhrazené právo zrušení nebo může nastat 
vyčerpání finančních prostředků). Žádost o vyplacení musí být podána nejpozději do 30. 11. 2019. 
Doklady o zaplacení nesmí být při podání žádosti starší než tři měsíce od data vystavení. Příspěvek 
se proplácí bezhotovostním stykem, a to na bankovní účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky 
v minimální výši 100 Kč.

 • děti a mládež (od 7 do 16 let) s chro-
nickým onemocněním odpovídají-
cím stanoveným indikacím,

 • finanční spoluúčast rodičů – Černá 
Hora – od 3 900 Kč do 10 600 Kč dle 
turnusu,

 • finanční spoluúčast rodičů – Bul-
harsko – od 3  400 Kč do 9  100 Kč 
dle turnusu.

Dospělí nad 18 let
Příspěvek až 6 000 Kč
��  studentům do 26 let s diagnózou ce-
liakie na nákup bezlepkových potra-
vin.

Příspěvek až 2 500 Kč
��  odvykání kouření, na nákup léčivých 
přípravků.

Příspěvek až 1 000 Kč
��  očkování proti pásovému oparu (po-
jištěnci nad 50 let),
��  nákup potřeb diabetiků (dezinfek-
ce, testovací a diagnostické proužky, 
edukační jehly a příslušenství k inzu-
linové pumpě).

Příspěvek až 500 Kč
��  očkování proti klíšťové encefalitidě, 
��  virové hepatitidě A, B,
��  meningokokové nákaze typu B a ACYW,
��  očkování pro cesty do zahraničí (proti 
žluté zimnici, japonské encefalitidě, 
břišnímu tyfu a vzteklině),

��  prevence onkologických onemocně-
ní, vyšetření kožních znamének der-
matoskopem,
��  očkování proti pneumokokovým ná-
kazám, pojištěnci od 50 do 65 let,
��  pohybové aktivity (aerobic, florbal, 
fotbal plavání apod.), pro osoby do 
65 let,
��  rekondiční pohybové aktivity (cvičení, 
turistika, jóga), osoby ve věku nad 65 let,
��  nákup pomůcek pro trénink paměti, 
pojištěnci nad 65 let.

Příspěvek až 150 Kč
��  očkování proti chřipce (pojištěnci do 
65 let).

Ženy navíc
��  1  500 Kč v  době těhotenství na pr-
votrimestrální screening, pohybové 
aktivity, předporodní kurzy a dentální 
hygiena v těhotenství,
��  1 500 Kč až do doby 12 měsíců po po-
rodu na pomůcky ke kojení,
��   pokud z těchto příspěvků byla v roce 
2018 finanční částka čerpána, v tako-
vém případě se její výše odčítá pro 
rok 2019,
��  300 Kč na ultrazvukové nebo mamo-
grafické vyšetření prsu, ženy ve věku 
30 až 45 let.

Speciální program
��  1 000 Kč na očkování proti virové he-
patitidě A, B pro dobrovolné hasiče.

Bezpříspěvkoví dárci
Příspěvek až 10 000 Kč
��  na lázeňskou péči pro dárce orgánů.

Příspěvek až 2 000 Kč
��  rehabilitační a rekondiční aktivity pro 
dárce krve, plazmy a kostní dřeně,
��  dárci s více odběry nebo ocenění dár-
ci mohou využít možnosti poskytnutí 
35 dní cestovního zdravotního pojiš-
tění zdarma.

Slevy
��  na cestovním připojištění a  při ná-
kupu zboží nebo služeb u smluvních 
partnerů.

FOTO: Pixabay

Preventivní programy zdravotních pojišťoven  
v roce 2019  
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Děti a mládež (do 18 let)
Příspěvek do 4 000 Kč
��  očkování proti lidskému papilomavi-
ru (HVP infekce), pojištěnci od 12 do 
18 let,
��  pro pojištěnce trpící celiakií a fenylke-
tonurií na úhradu nákladů spojených 
s dietním stravováním.

Příspěvek do 2 500 Kč
��  očkování proti meningokoku, pojiš-
těnci do pěti let.

Příspěvek do 1 600 Kč
��  fixní ortodontický nesnímatelný apa-
rát na obě čelisti, pojištěnci do 18 let.

Příspěvek do 1 500 Kč
��  očkování proti klíšťové encefalitidě. 

Příspěvek do 1 000 Kč
��  očkování proti meningokoku, pojiš-
těnci od pěti let,
��  očkování proti rotavirovým infekcím, 
kojenci do jednoho roku,
��  ostatní očkování, která nejsou hraze-
na z veřejného zdravotního pojištění,
��  ozdravné pobyty pro pojištěnce s on-
kologickým nebo neurologickým 
onemocněním, s obezitou nebo nad-
váhou, s  chronickým onemocněním 
kůže nebo dýchacích cest,
��  ozdravné pobyty pro pojištěnce, 
s  chro nickým onemocněním kůže 
a dýchacích cest, ve věku od čtyř let,
��  moderní léčebné metody, které ne-
jsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění.

Příspěvek do 800 Kč
��  očkování proti lidskému papilomavi-
ru (HVP infekce), 
��  očkování proti hepatitidě.

Příspěvek do 500 Kč
��  boj proti kouření,
��  pro žáky a  studenty na sportovní 
a  pohybové aktivity, pomůcky pro 
prevenci úrazů a sportovní prohlídku.

Příspěvek do 400 Kč
��  očkování proti chřipce, 
��  dentální hygiena, pojištěnci od šesti 
let.

Příspěvek do 300 Kč
��  na plastovou sádru při zlomenině.

Zdarma
��  kufřík pro miminko a  jejich matku 
(v hodnotě 1 200 Kč),
��  na požádání roční úrazové pojištění 
dítěte,
��  prevence melanomu, vyšetření pig-
mentových znamének.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Příspěvky ze zdravotních programů nelze poskytnout na žádné služby, léčivé přípravky či zdravotnické 
prostředky, které jsou zcela nebo i jen částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a ani 
na jejich doplatky. Taktéž nebudou proplaceny pojištěnci, který je v době předložení žádosti dlužníkem 
vůči pojišťovně nebo který podepsal přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Příspěvky se mohou čerpat od 
1. 2. 2019 průběžně po celý rok, nejpozději však do 13. 12. 2019. Výjimku tvoří příspěvky na zlepšení služby 
pro matku a novorozence, kdy dětem narozeným v prosinci se prodlužuje termín do 31. 1. 2020. Příspěvky 
se proplácejí na bankovní účet nebo v hotovosti. Pojišťovna preferuje zaslání na bankovní účet.

Dospělí (od 19 let)
Příspěvek do 4 000 Kč
��  pro pojištěnce trpící celiakií a fenylke-
tonurií na úhradu nákladů spojených 
s dietním stravováním.

Příspěvek do 1 500 Kč
��  očkování proti klíšťové encefalitidě. 

Příspěvek do 1 000 Kč
��  ostatní očkování, která nejsou hraze-
na z veřejného zdravotního pojištění,
��  očkování proti pásovému oparu, po-
jištěnci nad 50 let,
��  moderní léčebné metody, které ne-
jsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění.

Příspěvek do 800 Kč
��  očkování proti hepatitidě.

Příspěvek do 500 Kč
��  boj proti kouření,
��  senioři nad 65 let na sportovní a po-
hybové aktivity a pomůcky na preven-
ci úrazu.

Příspěvek do 400 Kč
��  očkování proti chřipce, pojištěnci do 
65 let.

Příspěvek do 300 Kč
��  na plastovou sádru při zlomenině.

Zdarma
��  prevence karcinomu tlustého střeva 
a konečníku, pojištěnci do 50 let,
��  program pro zjišťování nádorů v ob-
lasti dutiny břišní a ledvin,
��  prevence melanomu, vyšetření pig-
mentových znamének.

Muži navíc
Zdarma
��  prevence karcinomu prostaty, pojiš-
těnci od 40 let,
��  prevence onemocnění štítné žlázy.

Ženy navíc
Příspěvek do 3 000 Kč
��  pro ženy po aktivní onkologické léčbě 
(nákup paruky).

Příspěvek do 2 500 Kč
��  na NIPT (neinvazivní prenatální testo-
vání) v době těhotenství, doporučuje 
gynekolog nebo genetik.

Příspěvek do 1 200 Kč
��  těhotně ženy na prvotrimestrální 
screening.

Příspěvek do 1 000 Kč
��  zlepšené služby o  matku a  novoro-
zence, nadstandardní pokoj, nákup 
plen a umělé výživy.

Příspěvek do 800 Kč
��  očkování proti lidskému papilomavi-
ru (HVP infekce), do 45 let,

Příspěvek do 700 Kč
��  mamografické vyšetření prsu, ženy 
od 20 do 45 let.

Příspěvek do 500 Kč
��  v době těhotenství na pohybové akti-
vity, vitaminy, doplňky stravy apod.

Příspěvek do 300 Kč
��  ultrasonografické vyšetření prsu, 
ženy do 45 let.

Příspěvek do 300 Kč
��  prevence onemocnění štítné žlázy, 
ženy od 30 let.

Zdarma
��  prevence onemocnění štítné žlázy, 
ženy v době těhotenství.

Dárci
Příspěvek do 10 000 Kč
��  ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce 
kostní dřeně v průběhu roku 2019.

Příspěvek do 3 000 Kč
��  pro držitele Zlatého kříže a  vyššího 
ocenění.

Příspěvek do 600 Kč
��  pro bezpříspěvkové dárce krve a kost-
ní dřeně.

Slevy
��  na cestovní připojištění a při nákupu 
zboží nebo služeb u  smluvních part-
nerů

(Zdroj zdravotní pojišťovny)

FOTO: Pixabay



Za loupežníky do „vražedné díry“
V  dnešním prvním tipu na výlet vás 
vezmeme na strašidelnou výpravu. 
Cílem naší cesty je totiž jeskyně Mord-
loch, ve které kdysi přebývali vraždící 
loupežníci.
K jeskyni se nejlépe dostanete z vlakové 
zastávky Štětí, odkud vás polní cesta do-
vede do osady Stračí, kde se napojíte na 
žlutou turistickou značku. 

Turistická značka vás pak dovede až do 
cíle dnešní cesty, který je uprostřed hlu-
bokých kokořínských lesů. Nejdříve se 
zastavíte u  barokní kaple Panny Marie, 
pocházející z konce 18. století. Kaplička 
má čtvercový půdorys s  půlkruhovým 
závěrem, na bocích jsou pilastry, na prů-
čelí zdvojené lizény. Kaple se v minulosti 
nazývala Mariánská, nebo U  krásného 
obrázku. V minulých dobách sem o svát-
ku Panny Marie chodívalo ze Štětí velké 
procesí. 
O kousek dál narazíte na Hraběcí kapli, 
která byla postavena v  místě, kde byl 
svými poddanými v  roce 1720 zavraž-
děn hrabě Johann Wratislav Clary ze 
Snědovic. Jak se při vyšetřování ukázalo, 
do spiknutí byla zapojena i paní hraběn-
ka, a tak ani ona neunikla spravedlivému 
trestu. Byla popravena a její tělo ulože-

no do hrobu pod kaplí.  Z kaple je dnes 
ale jen kamenné torzo.
Po dalších dvaceti minutách chůze do-
jdete na kdysi tuze obávané místo. Jmé-
no jeskyně Mordloch se volně překládá 
jako „vražedná díra“. Jedná se o přitesa-
nou prostoru o rozměrech 6 x 2,5 metru 
a váže se k ní pověst, že zde za třicetile-
té války žila strašná banda vrahů, která 
přepadala pocestné a kupce na nedaleké 
kupecké stezce. Parta zločinců byla zlik-
vidována až při společném zásahu maji-
telů okolních panství.  Říká se, že obyva-
telé okolních obcí se Mordlochu zdaleka 
vyhýbali. Později se toto místo stalo oby-
dlím poustevníka, který zde posléze na-
lezl smrt a byl zahrabán v rohu jeskyně.  
V 19. století zde měly být vedle něho vy-
kopány ještě další lidské kostry.
Dnes je jeskyně prázdná, uvnitř jsou 
však dvě skalní lavice, na kterých je 
možné přenocovat. Pokud máte odva-
hu a nebojíte se duchů, může to být pro 
vás výzva. Podle ohniště v rohu jeskyně 
a jejího začouzení je zřejmé, že občas se 
takový odvážlivec najde.

Potkali se u Kolína. Kdo? No přece 
medvědi! 
Víte, kde bydlí nejslavnější čeští, ale 
možná i  světoví medvědi? Jejich do-
movem je středočeský Kolín. Nebo se 
tam alespoň potkali. Pojďte, pane, bu-
deme si hrát… Tak vzhůru do Kolína!
K  medvědům se nejlépe dostanete ze 
zastávky Kolín-zastávka.  Než se vydá-
te za medvědy, zastavte se u rozhledny 
Maják, která stojí na nedalekém Kmo-
chově ostrově. Z kovové minirozhledny 
je výhled na řeku, samotný ostrov a obě 
nábřeží řeky Labe. Vedle rozhledny se 
nachází nenápadný památník věnovaný 

místnímu světoznámému fotografovi 
Josefu Sudkovi. Na druhé straně ostro-
va pak potkáte dalšího zdejšího veliká-
na, respektive jeho pomník. František 
Kmoch byl známý skladatel a  hudeb-
ník, a právě podle něj dostal ostrov své 
jméno. František Kmoch má v Kolíně do 

dneška i svůj hudební festival, který zna-
jí především starší generace. Kmochův 
Kolín je zasvěcen dechovkám. Hlavní 
část festivalu se odehrává v nedalekém 
amfiteátru, který byl vybudován v roce 
2008.

Konečně! Potkali se u Kolína
Když opustíte ostrov a po lávce přejde-
te řeku Labe, je to k hlavnímu cíli dnešní 
cesty už jen pár desítek metrů. Jen něko-
lik kroků a jste u nich! Medvědi jsou jako 
živí! Pomník nejslavnějším pohádkovým 
medvědům od Kolína stojí na okraji les-
ního areálu Borky. Recesistický památ-
ník vytvořil výtvarník Pavel Radl. Slav-
nostní odhalení se konalo v  roce 2010. 
Pro ty, kteří nevědí, kam si tyto medvědy 
zařadit, jde o postavičky z kresleného fil-
mu Potkali se u Kolína od režiséra Břeti-
slava Pojara.  Text a foto: Vilém Flášar

Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme na jednom z nejkrásnějších míst planety
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Zima ještě nekončí, běžte se prohřát do akvaparku!

Aqualand Moravia – kde léto 
nikdy nekončí
Začněme na jižní Moravě, kde můžete 
navštívit Aqualand Moravia. Jedná se 
o  poměrně nový akvapark, který na-
jdete u  vodní nádrže Nové Mlýny. Do 
akvaparku jezdí také speciální autobus 
z  Brna. V  akvaparku se koupáte v  pří-
jemné termální vodě, která vás v zimě 
skvěle prohřeje a díky které vás nemusí 
trápit zápach chloru. Největší zdejší ba-
zén má rozlohu 823 m2, a ačkoliv se na-
chází venku, můžete se v něm a v jeho 
zákoutích cachtat celoročně. Akvapark 
nabízí i menší bazény, které mají ještě 
teplejší vodu, případně bazén s masáž-
ními tryskami. To ale pochopitelně není 
všechno. V akvaparku totiž můžete za-
žít pořádný adrenalin! Nečeká vás zde 
ani jeden obyčejný tobogán, ale tobo-
gány speciální, kdy třeba kloužete v ja-
kési U-rampě, nebo jezdíte po trychtýři, 
až spadnete do jeho útrob. A co třeba 
věž kamikaze, kdy určitou chvíli vlastně 
padáte? Na to už jeden musí mít odva-
hu. Také pokud chcete spíše relaxovat, 
zdejší akvapark nemá v kraji konkuren-
ci. Za celodenní vstup zaplatí rodina 
1 399 korun.

Aquadrom v Mostě – termální 
ráj
Seriál Most! vyprávěl o  tomto městě 
celkem podrobně, jednu důležitou věc 
ale nijak nezmiňoval. A  sice to, že se 

zde najde zajímavý akvapark. Ten se 
jmenuje příznačně Aquadrom a  na-
chází se na místě bývalých termálních 
lázní. Akvapark působí nesmírně mo-
derně, nabízí jeden velký hluboký ba-
zén pro dospělé a  další pro děti, kde 
se o ně nemusíte bát, že by se mohly 
utopit. Z  atrakcí si můžete užít tobo-
gány, divokou řeku, parní aroma kabi-
nu s  umělým deštěm, masážní lavici, 
houpací záliv, vodní chrliče, hydrori-
dery a  dětské vodní atrakce. Zavítat 
sem můžete i  s  kojenci a  batolátky, 
pro ty tu mají samostatný bazén. Do-
spělí dají za celodenní vstupné 190, 
děti 145 korun. 

Stometrový tobogán v Pardu-
bicích
Pardubický akvapark nabízí otvírací 
dobu od šesti od rána až do deseti ve-
čer. Pořádně zaplavat si můžete v  pa-
desátimetrovém bazénu. Kromě toho 
je možné si zařádit na divoké řece, 
uprostřed se nachází balon s  vlnobi-
tím a  nad hlavami návštěvníků půso-
bivý výřez z  mapy světa. Divokou jíz-
du slibuje člunový tobogán, který má 
úctyhodnou délku – 102 metrů! Jezdí 
se na nafukovacích kruzích a ve dvou. 
Sklouznout se můžete na trojsklu-
zavce, která je dlouhá 32 metrů. Chtěli 
jste někdy vyzkoušet stěnu na lezení, 
ale báli jste se? Zde máte šanci, a  to 
rovnou bez jištění. Pod stěnou se totiž 

nachází bazén, do kterého, když se ne-
budete dobře držet, spadnete. Zlome-
niny tedy nehrozí. Nechybí bazén pro 
malé a také vířivky, kde můžete fajn re-
laxovat. Za celodenní rodinné vstupné 
do celého areálu, včetně wellness a fit-
ness, zaplatíte 780 korun. 

Kam v Praze? Na Šutku! 
Pokud máte přání svézt se na tobogá-
nu a nechcete opouštět hranice Prahy, 
vydejte se na Šutku do Bohnic. Tento 
akvapark se budoval dlouhá léta, fun-
guje od roku 2012. Zaplavat si můžete 
v  padesátimetrovém bazénu, vyzkou-
šet lze také výukový a  relaxační ba-
zén. Ke svezení lákají dva tobogány, 
pomalejší a rychlejší, který navíc nabí-
zí i  světelné efekty. Dále je možné se 
sklouznout na třech různých typech 
skluzavek, které se liší svým sklonem, 
zatímco ta nejmírnější je vhodná i pro 
malé děti, skluzavka se sklonem 55 
stupňů už nabízí pořádný sešup. Adre-
nalin vám zaručeně zvýší projížďka 
v  divoké řece, naopak brouzdaliště 
umožní rodičům, aby se mohli chvíli 
protáhnout. Skvělý relax je pak možné 
si užít v  bazénu s  vířivkou. Relaxovat 
lze také v  sauně a  v  páře. Otevřeno 
je od deseti do deseti (bazén s dráha-
mi pro sportovce už od šesti ráno). Za 
celodenní vstupné zaplatí dospělí 350, 
děti 190 korun. Michaela Kadlecová

Jedinečné úrazové pojištění s průměrným zvýhodněním 40 % oproti běžným nabídkám na trhu
pojištění vozidel a majetku s exkluzivní slevou 35 % a mimořádným rozsahem ochrany.

� Jednoduché sjednání pojištění
� Pomoc při řešení škod
� Pravidelný servis stávajících smluv

Více informací a možnost sjednání pojištění online najdete na webu 

www.renomiabenefit.cz/oskovo
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Zima určitě ještě neřekla poslední slovo. Pokud se chcete příjemně prohřát, aktivně si užít a určitě potěšit své děti, 
vydejte se do akvaparků s tobogány, vodními proudy a dalšími atrakcemi. My vám přinášíme tipy na ty nejlepší u nás.

FOTO: ARCHIV AQUALAND MORAVIA
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Správné znění tajenky z čísla 3: Zábavu i radost z výhry přináší křížovky pro radost. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Milan Gazda z Čehovic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 12. a 26. března.  Na tajenku z tohoto čísla čekáme 
do 10. dubna 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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