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Odboráři, hlasujte ve volbách do Evropského parlamentu
– zaznělo na 5. zasedání Rady OS KOVO

Ve dnech 13.–14. března hostilo Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové 5. zasedání Rady Oborového svazu KOVO, jemuž
předcházelo v úterý 12. března jednání Předsednictva OS KOVO. Představitelé kováků se na zasedání rady mimo jiné věnovali kontrole plnění zadaných úkolů, projednali zprávu o činnosti OS KOVO za období listopad 2018 – únor 2019, schválili složení
komise kolektivního vyjednávání OS KOVO a harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2020. Na zasedání rady
zaznělo také vyhodnocení konta živelních pohrom za rok 2018, odboráři byli seznámeni se stavem majetku OS KOVO a odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2019. V programu zasedání Rady OS KOVO nechyběly ani aktuální informace. Tentokrát se k aktuálním tématům vyjádřili pozvaní hosté: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., předseda OZ KOVO Emil Machyna a místopředseda
ČMKOS JUDr. Vít Samek. S prezentací aktualit vystoupil předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
Kolektivní vyjednávání má dobré výsledky
Úvodem svého projevu se předseda
OS KOVO Jaroslav Souček zaměřil na nadcházející volby do Evropského parlamentu a zdůraznil jejich mimořádný význam
pro vytvoření sociálně spravedlivé Evropy.
„V těchto dnech jsme obdrželi manifest
naší evropské odborové federace IndustriALL, ve kterém vyzývá všechny zaměstnance v Evropské unii, aby v květnu 2019
vyšli k volbám a hlasovali pro Evropu, která
posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu,
vytváří slušná pracovní místa a umožňuje
dobrou kvalitu života pro všechny. Chtěl
bych vás všechny požádat, abyste vyzvali svou členskou základnu, aby odboráři šli
k volbám a volili kandidáty, kteří mají v programu hájit hodnoty důležité pro zaměstnance,“ uvedl předseda Souček.
V následující prezentaci aktualit upozornil předseda OS KOVO mimo jiné na přetrvávající stav nedostatku pracovní síly,
kdy Česká republika má stále nejnižší nezaměstnanost v rámci EU. „Zaměstnavatelé vyvíjejí na vládu permanentní tlak,
aby dovážela další cizince. Je otázkou, jak

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček vyzval odboráře k účasti v evropských volbách

se později vyřeší návrat těchto pracovníků ze schengenského prostoru do jejich
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domovů. Díky nedostatku pracovní síly se
daří ilegálnímu zaměstnávání. Při nelegální

Manifest IndustriALL Europe – volby 2019:
Je načase upřednostnit pracovníky!

pokračování na straně 3 

IndustriAll European Trade Union je federace nezávislých a demokratických odborových svazů, které zastupují manuální
a nemanuální pracovníky v odvětvích kovu, chemie, energetiky, těžebního průmyslu, textilu, oděvnictví a obuvi a souvisejících
průmyslových odvětvích a činnostech. Hovoříme o zhruba sedmi milionech pracujících mužů a žen, kteří se sjednotili v rámci
177 národních odborových organizací v 38 evropských zemích.

Jednáme společně s cílem optimalizace
našich silných stránek, abychom lépe chránili a prosazovali práva pracovníků v našem
průmyslu a odvětvích. Chceme zachovat
úspěchy evropského integračního procesu: mír a demokracii, přístup k dobrému

vzdělání pro všechny, sociální zabezpečení, ochranu lidských práv, svobodu projevu... Toto dědictví nesmí být podkopáváno.
Máme však obavy z krize důvěry v evropský
projekt mezi pracovníky a občany. Finanční krize, sebevražedná deregulační politika,
terorismus, brexit, krize uprchlíků a sociální vyloučení skutečně přispěly ke zvyšujícím se pocitům populismu, xenofobie
a nacionalismu. To všechno staví Evrop-

skou unii na křižovatku: buď bude přetvořena a reformována do inkluzivnější a sociálnější Evropy, nebo se zhroutí. Proto
vyzýváme všechny pracovníky v Evropské
unii, aby v květnu roku 2019 vyšli do volebních místností a hlasovali pro Evropu, která
posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu, vytváří slušné zaměstnání a umožňuje
dobrou kvalitu života pro všechny. Vyzýváme k obnovení evropského projektu

pokračování na straně 2 
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založeného na jeho základních hodnotách,
tj. sociálních hodnotách!
Chceme Evropu, která:
-

-

-

Podporuje práva pracovníků a zaručuje
jistotu zaměstnání.
Podporuje spravedlivé a inkluzivní společnosti, které jsou otevřené, úctyhodné, rozmanité a nediskriminují.
Chrání občany a bojuje proti chudobě.
Podporuje základní hodnoty Evropské
unie: respektování lidské důstojnosti
a lidských práv, demokracie, svobody
a rovnosti.
Zajišťuje demokratické a transparentní
rozhodování evropských orgánů a posiluje zodpovědnost evropských politiků.
Zaručuje nezávislost justice, bojuje proti
korupci a zajišťuje právní stát.
Podporuje evropský sociální model považovaný za celosvětové měřítko a vybudovaný předchozími generacemi od
druhé světové války.
Nabídne zaměstnání a budoucnost pro
mladé.
Řeší změny klimatu prostřednictvím
uskutečňování cílů OSN pro udržitelný
rozvoj a cílů stanovených v Pařížské dohodě, aby se staly „emisemi s nulovou
čistou hodnotou“.

-

Má ambice udržet prosperující průmysl
v rámci svých hranic.

Proto povede industriAll Europe kampaň
a bude usilovat o prosazení následujících
klíčových požadavků:
1. Kvalitní pracovní místa pro všechny.
2. Nastal čas pohybovat se sociálním směrem.
3. Demokracie na pracovišti.
4. Vyrobme si budoucnost.
5. Přechod k udržitelnému průmyslu, který nikoho nenechává stranou.
Za Evropu s budoucností!
Evropský projekt je nejlepší zárukou sociálního a hospodářského pokroku na celém
kontinentu. Jedná se o jedinečný model,
který dokáže spojit hospodářský pokrok
se sociální ochranou a přinesl prosperitu
a sociální soudržnost. Nicméně byl oslaben
a ohrožován neoliberální politikou úsporných opatření a deregulací a populistickými a nacionalistickými silami, jejichž cílem
je jeho odstranění. Jako odborové organizace se postavíme proti
-

neoliberální agendě vedoucí k sociálnímu dumpingu a demontáži sociální
ochrany,

-

diskriminaci mezi lidmi a postavení pracovníků a občanů proti sobě,
tlaku na pracovníky, mzdy a sociální dialog,
zvyšování hospodářských a sociálních
rozdílů mezi evropskými regiony a lidmi,
nejistotě a chudobě v zaměstnání,
zmírnění solidarity a využívání uprchlíků
jako obětních beránků.

Namísto toho chceme, aby evropský projekt byl opět motorem sociálního pokroku.
Abychom vytvořili společný trh založený
na spolupráci, solidaritě a spravedlnosti,
a aby Evropa byla skvělým místem pro
život pro všechny občany, musíme se postavit a zvednout náš hlas. IndustriAll Europe vás proto více než kdykoli dříve vyzývá,
abyste v květnu roku 2019 volili:
Silnou, inkluzivní a demokratickou Evropu jako nejlepší způsob, jak podpořit práva pracovníků a slušná pracovní místa,
silnou ochranu prostřednictvím kolektivních smluv a uznaná práva participace.
Nezapomeňte: Pouze ti, kteří hlasují,
budou mít slovo!
(Plné znění textu Manifest industriAll Europe – volby 2019 naleznete na webových
stánkách OS KOVO v rubrice Aktuality.)
(red)

Kováci znovu podpořili karneval dětí se zrakovým postižením
Malí klauni, tanečnice, žongléři, hudebníci, rozličná zvířata, ale i piráti, hasiči, strašidla, princezny, akční hrdinové či indiáni zaplnili v pondělí 11. března odpoledne konferenční sál českobudějovického hotelu Clarion. Konal se zde totiž letošní Cirkusový karneval, který pro své děti a jejich kamarády uspořádala mateřská škola pro zrakově postižené.

alespoň takto,“ doplnila Veronika Pilečková.
Speciální mateřská škola je pro Jihočeský kraj důležitá
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Solidarita k odborům patří
Spokojenost, smích a šťastné úsměvy dětí
byly největší odměnou nejen pro rodiče
a personál školky, ale také pro její partnery. Věcnými dárky do tomboly a soutěží letos již potřetí přispělo například jihočeské
Regionální pracoviště Odborového svazu
KOVO. „I malá pomoc je pro nás významná a jsme rádi, že do mimoškolních aktivit
se zapojují ochotně rodiče i partneři školy,“ konstatovala v zaplněném sále Clarionu Jana Michalová, ředitelka Mateřské
školy pro zrakově postižené v Zachariášově
ulici v Českých Budějovicích.
Odborový svaz KOVO, podle Veroniky Pilečkové z regionálního pracoviště, která
je iniciátorkou spolupráce s MŠ, podporuje akci různými dárky pro děti a dary do
tomboly, jejíž výtěžek zůstává škole. „Jedním ze základů práce odborů je solidarita,
a to nejen mezi členy svazu. Ovšem vzhledem k tomu, že naše finanční prostředky
jsou omezené, snažíme se pomáhat školce

Mateřská škola pro zrakově postižené v Zachariášově ulici v Českých Budějovicích je
jedinou speciální mateřskou školou svého
druhu v regionu a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Vedle své základní činnosti plní
také se spádovostí pro celý region úlohu
speciálního pedagogického centra pro zrakově postižené. V současné době vykonává
nejen činnost mateřské školy, ale zároveň
také speciálního pedagogického centra pro
zrakově postižené. Poskytuje ucelenou komplexní péči o děti předškolního věku se všemi
stupni a typy zrakových vad. Škola se nachází
v klidné vilové části centra města s dobrou
dopravní dostupností.
Pět tříd mateřské školy pro zrakově postižené navštěvuje v současné době 60 dětí. Péče
je poskytována týmem odborníků, který tvoří speciální pedagogové, psycholožka, asistenti pedagoga, ortoptické sestry (do MŠ
dochází pravidelně oční lékařka), logopedka, fyzioterapeutka. Třídy jsou vybaveny speciálními pomůckami a hračkami pro děti se
zrakovým postižením (světelné panely, televizní kamerové lupy, tablety pro stimulaci
zraku, pomůcky pro rozvoj hmatového vnímání, pomůcky pro přirozenou fyzickou stimulaci bobles, rotopedy, magnetoterapie,
hravé fyzioterapeutické pomůcky).
„Význam školy v péči o zrakově postižené
děti není jistě nutné připomínat, proto se

snažíme její činnost víceméně symbolickou
formou podpořit,“ uvedl zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO
Jihočeského kraje Jan Švec.
Jihočeští odboráři jsou aktivní
Odborový svaz KOVO působí v současné
době v 65 převážně strojírenských podnicích na jihu Čech. V regionu má více než
pět tisíc členů, což představuje přibližně 24
procent všech zaměstnanců těchto firem.
V rámci kolektivního vyjednávání, jehož
cílem je dosažení příznivých mzdových,
pracovních a sociálních podmínek pro
své členy, však KOVO zastupuje všechny
zaměstnance. Mezi firmy, kde působí
OS KOVO, patří například Kern-Liebers
CR České Budějovice, Jihostroj Velešín, ČZ
Strakonice, Robert Bosch České Budějovice, ZVVZ Milevsko, Motor Jikov České Budějovice, Groz-Beckert ČR České Budějovice,
Reinfurt Prachatice, Klima CZ Prachatice,
Dura Automotive Blatná, Schneider Electric
Písek a další.
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práci bylo zajištěno přes 4 500 osob, nejvíce
se jednalo o cizince z oblastí mimo EU,“ dodal
předseda Souček. V kolektivním vyjednávání
se podle předsedy Součka daří dosahovat dobrých výsledků. „V téměř sedmdesáti procentech nově uzavřených kolektivních
smluv byl sjednán minimální nárůst mezd
od tří procent výše. Více než ve třetině uzavřených smluv je nárůst mezd přesahující
šest procent,“ upřesnil předseda OS KOVO
Jaroslav Souček.
Na konto živelních pohrom přispívá už
dvě stě základních organizací
O aktuálním stavu konta živelních pohrom
informoval účastníky zasedání místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. „Na konto živelních pohrom přispělo ke dni 3. 3.
2019 celkem dvě stě základních organizací.
V tomto roce bylo zatím vyplaceno na sociálních podporách 31 000 korun. Jednalo
se o pomoc členům OS KOVO při vyplavení
jejich bytů v letohradské bytovce. Vyplavení postihlo v tomto domě i byty zaměstnanců ze stejného podniku, kteří ale nebyli
členy odborů, a proto na pomoc neměli nárok. Možná i tato událost bude dobrou motivací zaměstnanců k členství v OS KOVO,“
uvedl místopředseda Valášek.
Místopředseda OS KOVO Ing. Pavel Komárek na zasedání prezentoval přehled stavu majetku OS KOVO. Mimo jiné seznámil
kolegy s dokončením rekonstrukce hotelu
Metropol v Českých Budějovicích. „Pevně věřím, že hotel bude minimálně dalších dvacet let přinášet výnos,“ dodal
místopředseda Komárek. V oblasti finančních výnosů se podle místopředsedy Komárka dá očekávat, že výnos finančních
portfolií bude vyšší než v roce 2018. Za
úsek odborové politiky vystoupil místopředseda OS KOVO Libor Dvořák. Informoval Radu OS KOVO o výsledcích kolektivního
vyjednávání na úrovni jednotlivých odvětví
a nechal schválit složení komise OS KOVO
pro kolektivní vyjednávání na další období.
Aktivní hospodářská politika jako východisko pro Českou republiku
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vystoupila
s přednáškou na téma vývoje průmyslu
v kontextu změn ve světové ekonomice.
„Zásadní problémy světové ekonomiky od
doby krize v roce 2008 nebyly vyřešeny, byly
pouze částečně překryty speciální monetární politikou. Viděli jsme ji v USA, v Japonsku a později i v rámci eurozóny,“ uvedla
v úvodu docentka Švihlíková. Podle ní je
Evropská unie silná v tradičních průmyslových odvětvích, ale zaostává ve vývoji digitálních platforem, které budou důležité pro
jakýkoliv průmysl. „Svět už se posunul a my
se musíme posunout s ním, protože v situaci, jako je tato, je ekonomická dynamika neskutečně silná a opravdu platí ,kdo chvíli
stál, již stojí opodál‘.“
Jako jedno z východisek, jež by měla Česká republika následovat, je podle docentky Švihlíkové model německé průmyslové strategie a cílené průmyslové politiky,
která nabízí možnost modernizace i pro
podmínky České republiky. „Potřebujeme
vytvořit tlak na vládu, aby měla aktivní hospodářskou politiku, a neprodlužovat model
levné práce. Je potřeba, aby odborová

Docentka Ilona Švihlíková navrhuje následovat model německé průmyslové strategie

organizovanost rostla. Jako pedagog musím konstatovat, že odbory začínají mít
podstatně lepší image než v minulosti, což
je skvělé. Je velmi důležité, aby mladí lidé
pochopili, že pokud se sami o sebe nepostarají, nikdo jiný to za ně neudělá,“ dodala
docentka Ilona Švihlíková.
Odbory dávají lidem naději
Předseda slovenského Odborového zväzu
KOVO Emil Machyna ve svém vystoupení vyzdvihl nutnost pokračování ve výměně informací a v přátelských rozhovorech
mezi odborovými svazy. V situaci, kdy ve
společnosti roste populismus a nedůvěra
ve veřejné instituce, pokládá předseda Machyna odbory za jednu ze základních složek stability. Jako jednu z překážek v boji za
lepší budoucnost zmiňuje strach lidí z vlastního selhání. „Někdy přestáváme bojovat,
utíkáme před vlastním strachem, že něco
nedokážeme, a to je velmi nebezpečné.
Nejlepším lékem na strach je naděje a víra.
Odbory dnes mohou dát lidem naději a hodnoty, za které stojí za to bojovat – lepší prostředí, lepší kultura, lepší sociální podmínky, lepší mzdy, lepší pracovní podmínky,
všechno toto jsou věci velmi důležité pro život. Jestliže dokážeme lidi přesvědčit a dát
jim naději a zbavit je strachu, tak nám uvěří
a půjdou s námi,“ uvedl předseda Machyna.

Odboráři odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2019

FOTO: (mia)

Český důchodový systém je stabilizovaný
Místopředseda ČMKOS JUDr. Vít Samek
přednesl příspěvek zaměřený na novelu zákoníku práce a novinky v důchodové reformě. Podle místopředsedy Samka se u nás za
posledních dvacet let podařilo uchránit český důchodový systém před tím, čím si prošla
řada zemí střední a východní Evropy. Jejich
průběžný pilíř byl velmi oslabován a zavádějí se tam takzvané privatizační modely. „Mezinárodní organizace práce udělala velmi
záslužnou věc, když vytvořila analýzu všech
reforem, které šly privatizační cestou. Tato
analýza vykázala zjednodušeně tyto závěry –
ze třiceti zemí, které se tohoto privatizačního
modelu zúčastnily, šedesát procent tento
systém opustilo a zbývající ho výrazně redukují. Mezi zúčastněnými zeměmi není žádná
z vyspělých zemí světa, žádná z rozhodujících ekonomik se touto cestou nevydala. Za
zhruba třicet let se ukázalo, že tento systém
je neefektivní. V naší zemi se vždy natolik
diskutovalo a poté vyjednávalo o tom, jaký
je možný osud českého důchodového systému, že se nikdo neodvážil ho zničit, což se
v některých jiných zemích podařilo. Jakkoliv
nás média straší, český důchodový systém je
velmi dobře stabilizovaný,“ uvedl mimo jiné
k otázce důchodové reformy místopředseda
Samek.
(mia)
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Okénko do regionu | Ing. Rudolf Tkáč, vedoucí RP České Budějovice

Co je nového u kováků na jihu Čech
V tomto článku bych se chtěl podělit o pár informací z činnosti v Krajském sdružení OS KOVO Jihočeského
kraje. Na úvod některá čísla. Krajské sdružení má v současnosti 38 základních organizací, z toho jsou čtyři
v likvidaci, a 10 seskupení členů, která působí v 65 zejména strojírenských firmách. V základních organizacích
a při regionálním pracovišti je evidováno ke konci roku celkem cca 5 200 platících členů, prakticky stejný
počet jako v loňském roce. Z uvedeného vyplývá, že přestože dochází k přijímání nových členů, tak členská
základna stagnuje. Pozitivním jevem ovšem je, že vzrostl počet seskupení členů o čtyři, i když i zde dochází
v jednotlivých seskupeních k úbytku členů. Pochválit za nejvýraznější nárůst musím naši největší základní
organizaci Robert BOSCH, s.r.o., České Budějovice, kde se počet členů zvýšil o 144, a ke konci roku tak činí
1 040. Za tento nárůst patří dík výboru ZO v čele s předsedou Stanislavem Jindrou.
V současnosti máme uzavřené kolektivní smlouvy téměř ve všech základních organizacích. Pouze v jedné z nich a ve třech
seskupeních zatím k uzavření kolektivní
smlouvy nedošlo. Pro rok 2019 se podařilo v kolektivních smlouvách sjednat relativně slušné nárůsty mezd, ve většině firem se
jedná o růst mezd vyšší než 6 %. I když je již
vidět, že zaměstnavatelé, zejména se zahraničními vlastníky, jsou opatrní a při jednáních v letošním roce zdůrazňují, že je nutno
šetřit a připravit se na horší doby.
Propagace odborů a získávání nových
členů
V roce 2018 se podařilo navázat na akce
z roku 2017 směřující ke vzniku seskupení
členů. Velikou pomocí byla a je, dnes již dá
se říci tradiční, spolupráce s mediálním poradcem panem Petrem Pokorným. Díky jeho
úsilí se daří neustále zlepšovat povědomí
o OS KOVO v Jihočeském kraji. V rámci těchto aktivit bylo publikováno několik tiskových
zpráv s odborovou tematikou, které vycházejí v jihočeských denících i médiích s celostátní působností, jako je Právo, MF Dnes,
Parlamentní listy apod. V těchto tiskových
zprávách jsme v loňském roce rovněž propagovali i dobrou spolupráci odborové organizace s vedením podniku (např. ve firmě
Groz-Beckert České Budějovice, Kern-Lieberns České Budějovice, Schwan-Cosmetics
Český Krumlov). Tato aktivita byla ze strany
organizací velmi ceněna.
Co čeká absolventy škol při nástupu do prvního zaměstnání? Jak má vypadat pracovní smlouva? Na co si dávat pozor při jejím
uzavírání? Jaká jsou základní práva a povinnosti zaměstnance? Proč jsou důležité
odbory? Na tyto a další otázky odpovídají zástupci Odborového svazu KOVO (OS KOVO)
při svých dnes již pravidelných přednáškách
na jihočeských středních školách.

pracovního práva, bezpečnosti práce, sociálního zabezpečení, zdravotního a nemocenského pojištění. V oblasti občanského
práva pomáháme členům s otázkami v oblasti bydlení, majetkových vztahů, smluv,
dědických záležitostí… Řešíme rovněž záležitosti týkající se exekucí, srážení členských
příspěvků apod. Právní poradenství poskytujeme formou osobních konzultací, případně zpracováním písemných stanovisek.
Zajímavostí z této oblasti je pomoc právníka
RP při vymáhání dluhů, které vznikly ZO při
poskytování návratných půjček z důvodů tíživé situace.
Činnost na úseku bezpečnosti práce
Kontrolní činnost byla prováděna specialistou BOZP na základě požadavků předsedů ZO OS KOVO. Kontroly se konaly v rámci komplexních prověrek bezpečnosti práce,
které jsou organizace povinny uskutečňovat
minimálně jednou ročně za účasti odborové
organizace. V roce 2018 bylo provedeno 20
kontrol, při kterých bylo zjištěno 88 závad.
Bylo šetřeno 18 pracovních úrazů, zejména
u organizací, kde působí seskupení členů.
Ve většině případů je kontrola BOZP prováděná zástupcem odborů přijímána zaměstnavatelem kladně a je chápána jako audit,
kdy nehrozí přímý finanční postih a přitom
upozorní, kde má zaměstnavatel nedostatky v oblasti BOZP. Zaměstnavatelé na základě těchto zjištění přijímají bez zbytečného
odkladu i opatření k odstranění těchto nedostatků.
V průběhu roku byla poskytována poradenská a metodická činnost v této oblasti zejména se zaměřením na prostorové požadavky pracoviště, teplotu na pracovišti, poskytování ochranných nápojů, prostorové
požadavky na šatny a šatní skříňky, poskytování a údržbu OOPP, bezpečnostní přestávky, šetření a odškodňování pracovních

úrazů a nemocí z povolání apod. Tyto služby byly poskytovány jak jednotlivým odborářům, tak i odborovým organizacím.
Mladí členové OS KOVO
Bohužel s touto činností nemůžeme být
v posledních letech spokojeni. Mladí odboráři neměli totiž v roce 2018 žádnou společnou akci.
Jedno setkání mladých odborářů s programem bylo naplánováno a připraveno, bohužel se přihlásili pouze dva účastníci, takže bylo zrušeno.
Další společná akce nebyla organizována.
Je to zřejmě zapříčiněno malým množstvím
mladých členů OS KOVO, nebo špatnou prací s nimi v ZO.
Na posledním zasedání volebního obvodu přednesl zástupce mladých odborářů
kolega Profant návrh na zatraktivnění akcí
mladých odborářů s tím, že by akce mohly
probíhat v mikroregionech KS, aby odpadlo cestování ze vzdálenějších KS do Českých Budějovic. Požádal přítomné zástupce
o předání informace mezi mladé odboráře
a o podporu ze strany základních organizací.
Priority KS OS KOVO pro rok 2019:
•
•
•
•
•

rozšiřování členské základny stávající
i získávání nových členů,
restart aktivit mladých odborářů – více
akcí, zapojení více základních organizací,
další rozvíjení propagace a informovanosti o odborech ve spolupráci s mediálním poradcem Petrem Pokorným,
podpora při kolektivním vyjednávání,
BOZP a v ostatních oblastech,
komunikace a vzájemná informovanost.

Jak se nám podařilo naplnit tyto priority, tak
o tom budete informováni zase za rok.

Spolupráce se školami je však pouze jednou z dílčích aktivit OS KOVO na jihu Čech.
V regionu funguje na slušné úrovni krajská
tripartita a zdejší kováci se také spolu s Jihočeským krajem a Jihočeskou hospodářskou
komorou pravidelně podílejí na podpoře
technického vzdělávání na všech úrovních
škol, od učilišť až po vysoké školy
Právní pomoc a poradenství
Našim základním organizacím OS KOVO,
jejich členům i funkcionářům, systematicky
poskytujeme právní pomoc v souladu s Řádem právní pomoci a dalšími platnými předpisy OS KOVO. Jde zejména o problematiku

Regionální pracoviště OS KOVO Jihočeského kraje sídlí v českobudějovickém Metropolu

FOTO (red)
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Na slovíčko s bezpečákem | Zdeněk Konrád, SIBP OS KOVO RP Brno

Benzinový čistič
Na pracovišti finální úpravy výrobku používám benzinový čistič. Před několika týdny jsme změnili
dodavatele chemikálií a systém přidělování čisticích prostředků. Nyní „fasuji“ neoznačenou láhev
s rozprašovačem ve skladu materiálu, kde je tato láhev plněna přelíváním z větších obalů. Po několikatýdenním používání pociťuji škrábání v krku a sucho v ústech, někdy i bolest hlavy. Jak mohu
zjistit negativní účinky dodávaného čističe?
K. H., Kroměříž

Každá
nebezpečná
chemická látka a směs
(NCHLaS) musí být dodávána výhradně s aktuálním bezpečnostním listem, jehož obsah a formát
je zakotven v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006,
konkrétně v článku 31 a souvisejících
přílohách. Článek 35 téhož evropského
předpisu pak stanovuje povinnost zaměstnavatelů umožnit zaměstnancům
přístup k informacím nejen o nežádoucích účincích NCHLaS. Zaměstnanci musí
být prokazatelně seznámeni s informacemi o používaných NCHLaS. Tyto musí
být podkladem pro hodnocení rizik pracovní činnosti a pro výběr vhodných osob-

ních ochranných pracovních prostředků.
Další povinností zaměstnavatele vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu
a rady (ES) č. 1272/2008 je zajistit označení nádob skladovaných NCHLaS štítkem, jehož obsah je stanoven článkem
17 uvedeného nařízení. Nutno zdůraznit, že informace mají být poskytnuté v takovém jazyce, kterému porozumí
všichni zaměstnanci, kteří NCHLaS používají. „Fasovanou“ nádobu pro NCHLaS
je povinnost označit v souladu s ust. § 4
odst. 1 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., tedy
minimálně piktogramem nebezpečnosti
a názvem NCHLaS. Informace obsažené
v bezpečnostním listu, na etiketě obalu
a na „fasované“ nádobě musí být totož-

né. Pokud pociťujete nežádoucí účinky
na vaše zdraví, pak je zapotřebí o tomto
informovat vašeho přímého nadřízeného, který je povinen zjednat v součinnosti
s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik nápravu. V celém tomto procesu
bude hrát roli to, zda jsou splněny požadavky na vhodný typ osobních ochranných pracovních prostředků (uvedeno
v oddílu 8 bezpečnostního listu) a jestli
je jejich používání vyžadováno a kontrolováno.
V případě nečinnosti zaměstnavatele pak není jiná možnost než se obrátit
s podnětem na zahájení kontroly na
místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví či inspekce práce.

Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialistka právnička úseku odborové politiky OS KOVO

Služba sledování změn v katastru nemovitostí
Dočetl jsem se, že katastrální úřad zavedl službu sledování změn v katastru. Je to pravda? A co tato
služba umí?
J. M., Kouřim
Český úřad zeměměřický a katastrální
poskytuje v souladu
s § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění,
službu, která informuje automaticky
uživatele o tom, že u nemovitostí, ke kterým má uživatel právo, došlo v katastru
nemovitostí ke změně. Tato služba se nazývá Služba sledování změn. Zažádat
si o její zřízení můžete, pokud jste vlastník nemovité věci, nebo máte věcné
právo k nemovitým věcem (tedy oprávněný z věcného břemene, nebo předkupního práva, které je zapsáno v katastru
nemovitostí, oprávněný z práva zpětné
koupě, oprávněný z práva lepšího kupce,
nájemce nebo pachtýř nebo zástavní věřitel) nebo jste účastníkem řízení o takovém právu.
Žádost o zřízení služby Sledování změn
můžete podat na formuláři osobně na
kterémkoli katastrálním úřadu nebo
písemně žádost zaslat Českému úřadu
zeměměřičskému a katastrálnímu (na
formuláři je nutné mít úředně ověřený
podpis), nebo máte-li datovou schránku,
lze Službu sledování změn zřídit přes internetovou aplikaci. Služba se následně

aktivuje zpravidla do 24 hodin po zaplacení úplaty. Chcete-li sledovat méně než
20 nemovitých věcí (včetně), je výše úplaty jednorázová, a to 200 Kč. V případě, že
chcete sledovat 21 nemovitých věcí a více,
je výše úplaty roční, a to ve výši 10 Kč za
každou nemovitou věc a rok.
Co Služba sledování změn umí?
Automaticky vás jako uživatele informuje o tom, že na nemovité věci, kterou
chcete sledovat, došlo ke změně, tedy že

jsou právní vztahy k nemovité věci dotčeny změnou. Na nemovitou věc tedy
byl podán návrh na vklad (vlastnického
práva, zástavního práva, věcného břemene apod.), nebo byl podán návrh na
změnu údajů zapisovaných záznamem
či poznámkou. Informace o tom, že nemovitá věc je dotčena změnou, je uživateli zasílána způsobem, jaký si uživatel
zvolí, a to buď e-mailem, SMS nebo datovou schránkou, vždy zpravidla do 24 hodin po vzniku události.

FOTO: pixabay
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví
Rodinný dům po rodičích vlastníme jako sourozenci každý jednou třetinou. Bratr neustále vymýšlí, jak
nejlépe zpeněžit svůj podíl na domě. Předložil nám dohodu o vypořádání spoluvlastnictví a zároveň prohlášení vlastníka o vzniku tří jednotek v domě. Nevíme, zda tento postup je v souladu se zákonem. Navíc
bratr si neustále klade podmínky, počítá podlahovou plochu bytů a chce kompenzaci od toho z nás, kdo
má větší byt. Přitom bratr žil 10 let v cizině, o dům se nestaral, na opravách a údržbě se nepodílel, svůj podíl (jeden z bytů) pronajímal a pronajímá, o nájemné se nedělí a úklid společných prostor v domě také neprovádí. Další problém je zahrada u domu, která bude, pokud prohlášení vlastníka o rozdělení domu na
jednotky je možné, společná?
L. Ž., Písek
Zákon v případě zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví jednoznačně preferuje dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi
podílovými spoluvlastníky, která musí být
v případě nemovitostí písemná, a jde-li
o nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, je nutný také následný vklad vlastnictví podle takové dohody do katastru
nemovitostí.
V rámci uvedené dohody se lze dohodnout např. na rozdělení nemovitostí (je-li to právně a fakticky možné), na převedení vlastnického práva jednomu či více
spoluvlastníkům s vyplacením ostatních,
anebo na prodeji nemovitostí z volné ruky
nebo ve veřejné dražbě a rozdělení výtěžku z prodeje podle podílů. Vždy však
musí dojít ke vzájemnému vypořádání, započtení toho, co kdo do nemovitosti vložil. Bohužel ne vždy spoluvlastníci počítají
s možností zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, takže doklady k investicím do
nemovitosti nemají nebo jsou promlčené.
Je pak věcí dohody, co kdo komu uzná.
Ve vašem případě, kdy v domě jsou tři byty
pod uzamčením, navrhl váš bratr, po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vytvoření bytového spoluvlastnictví.
Bytové spoluvlastnictví vznikne na základě
tzv. prohlášení vlastníka (vlastníků), které se musí vložit do katastru nemovitostí
a na základě kterého se každý z vás bývalých spoluvlastníků stane vlastníkem konkrétní bytové jednotky. K jednotce pak
přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (pozemků).
Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví
nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vznik-

nout, pokud je součástí nemovité věci
dům alespoň s dvěma byty.
Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných
částech nemovité věci vzájemně spojené
a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.
Společné jsou alespoň ty části nemovité
věci, které podle své povahy mají sloužit
vlastníkům jednotek společně.
Společnými jsou vždy pozemek, na němž
byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež
vlastníkům jednotek zakládá právo mít na
pozemku dům, stavební části podstatné
pro zachování domu, včetně jeho hlavních
konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož
i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí

i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému
užívání.
Neurčí-li se podíly na společných částech
se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou
stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše
všech bytů v domě. Pokud by k dohodě
mezi spoluvlastníky nedošlo, pak je možné tuto situaci řešit soudně.
Podrobnosti o bytovém spoluvlastnictví dále upravuje občanský zákoník, který
naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz.
Samozřejmě, že dříve než dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podepíšete, poraďte se o jejím obsahu
s advokátem.

FOTO: Pixabay

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

Potvrzení bezdlužnosti
Máme přislíben příspěvek od obce na úpravu pozemku našeho rekreačního zařízení. Obec ale po nás chce
vyjádření bezdlužnosti vůči státu od finančního úřadu. Nikdy jsme o vyjádření bezdlužnosti nežádali, takže nevíme, zdali je na to předepsaný tiskopis, a neznáme ostatní náležitosti.
M. Ř., Chrudim
Formulář najdete na
každém finančním úřadu. Jedná se o žádost
o vydání potvrzení bez-

dlužnosti. Tato žádost je zpoplatněna částkou ve výši 100 Kč v souladu s ustanovením zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Běžná platnost potvrzení je tři měsíce. Některé instituce ale požadují potvrzení, které
není starší 30 dnů.
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Zdraví | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2019 (3)

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Na příspěvek nemají nárok pojištěnci, kteří požádali o registraci k jiné zdravotní pojišťovně, a ti, kteří mají
nevyrovnané závazky vůči pojišťovně. Žádost společně s doklady o proplacení příspěvku musí být předložena do jednoho měsíce od realizace preventivního programu, nejpozději však do 30. 11. 2019, po tomto
datu nebude přijata k proplacení. Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup zboží nebo služby
realizované pouze na území ČR a jsou vypláceny pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce. V některých případech se příspěvek může postoupit ve prospěch jiné osoby.
Program pro děti a mládež (do 18 let)
Příspěvek 1 000 Kč
■ nákup pomůcek pro novorozence a kojence (monitor dechu,
váha, odsávačka, polohovací polštáře apod.),
■ plavání kojenců s rodičem, do jednoho roku věku,
■ ozdravný pobyt v přírodě na území ČR organizovaný školkou
nebo školou,
■ plavecký kurz organizovaný školkou nebo školou,
■ sportovní pohybové aktivity, např. lyžařský výcvik, aerobic, fitness apod., mimo plavání šachy a rybaření).
Příspěvek 500 Kč
■ oční vyšetření PlusOptixem, děti od šesti měsíců do tří let věku,
■ letní sportovně pohybový pobyt konaný od 29. 6. do 1. 9. 2019
(příspěvek může dítě čerpat nad rámec dalšího libovolného
programu),
■ očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,
■ fixní rovnátka zubů,
■ prevence karcinomu plic,
■ vyšetření dermatoskopem na pigmentaci kůže,
■ prevence dalších onkologických onemocnění (například karcinom děložního čípku),
■ prevence diabetes mellitus,
■ prevence nadváhy a obezity, vyšetření bodystat,
■ ostatní preventivní vyšetření (například vyšetření genetické dispozice civilizačních chorob, vyšetření očí, test na parodontální
patogeny a další),
■ lékařská prohlídka před studijním pobytem, věk od 15 do 26 let,
■ preventivní sportovní prohlídka.
Příspěvek 200 Kč
■ nácvik dentální hygieny u dentálního hygienisty.
Léčebné ozdravné pobyty
■ dětí od čtyř do 14 let věku,
■ pobyt je realizován ve Vysokých Tatrách,
■ spoluúčast rodičů je na dítě 4 500 Kč a 4 500 Kč na doprovod,
pokud je dospělý registrován u pojišťovny, v případě, že není,
tak hradí plnou cenu pobytu.
Zdarma
■ cestovní pojištění pro studenty, krytí léčebných výloh v Evropě
(včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko).

■ prevence nadváhy a obezity, vyšetření bodystat,
■ ostatní preventivní vyšetření (například vyšetření genetické dispozice civilizačních chorob, vyšetření očí, test na parodontální
patogeny a další),
■ preventivní sportovní prohlídka,
■ léčivé přípravky na podporu odvykání kouření.
Ženy navíc
Příspěvek 500 Kč
■ předporodní kurz vedený odborným zdravotnickým personálem,
■ vitaminy a doplňky stravy,
■ vyšetření související s těhotenstvím,
■ odběr pupečníkové krve z důvodu dalšího medicínského
využití,
■ laktační poradkyně,
■ nákup pomůcek pro kojení,
■ cvičení po porodu,
■ ultrazvukové vyšetření prsu bez omezení věku nebo mamografické vyšetření od 40 do 45 let.
Muži navíc
Příspěvek 500 Kč
■ prevence nádorů prostaty, vyšetření na PSA nebo ultrazvukové
vyšetření.
Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně
■ dárci ve věku od 18 do 65 let,
■ příspěvek ve výši 500–5 000 Kč na lázeňskou rehabilitační péči,
výše příspěvku se řídí počtem a druhem odběrů,
■ 250 Kč na nákup multivitaminových preparátů.
Slevy
■ na cestovní připojištění a při nákupu zboží nebo služeb u smluvních partnerů.

pokračování na straně 8 

Program pro dospělé (od 19 let)
Příspěvek 800 Kč
■ sportovní pohybové aktivity, např. sportovní soustředění, aerobic, fitness apod., kromě jednorázových vstupenek a permanentek na plávání, předplacená aktivita (permanentka) musí
být minimálně ve výši 800 Kč.
Příspěvek 500 Kč
■ organizovaný plavecký kurz, jednorázové vstupenky a permanentky,
■ očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,
■ vyšetření tlustého střeva na okultní krvácení, pojištěnci od 40
do 50 let,
■ vyšetření dermatoskopem na pigmentaci kůže,
■ prevence karcinomu plic,
■ vyšetření při podezření na diabetes mellitus,
■ vyšetření na tromboembolické nemoci, od 45 let,
■ prevence osteoporózy,
■ prevence kardiovaskulárních onemocnění,

FOTO: Pixabay
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Revírní bratrská pokladna
Na příspěvek nemá nárok pojištěnec, který má dluh u pojišťovny a podal žádost k jiné zdravotní pojišťovně. V některých případech lze příspěvky rodičů slučovat ve prospěch dítěte (očkování) nebo rodičů a přátel ve prospěch pojištěnce, který se léčí
na celiakii. Nelze jimi hradit zákonem stanovené poplatky a jsou nepřevoditelné do příštího roku. Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit do dvou měsíců po jejich obdržení a musí být vystaveny neprodleně po ukončení aktivity. Žádost o vyplacení
příspěvku musí být předložena nejpozději do 30. 11. 2019. Žádosti podané po tomto datu nebudou akceptovány pro úhradu
z limitu 2019, ale z limitu pro rok 2020.
Mládež do 18 let
Sloučení příspěvků až do výše 10 000 Kč
■ možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování a léčení celiakie sloučením příspěvků od rodičů a přátel, maximálně devět osob.
Příspěvek až do výše 10 000 Kč
■ individuální přímořský ozdravný pobyt (minimálně 14 nocí) pro
děti od osmi do 15 let s opakujícími se recidivujícími onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami.
Příspěvek do 4 000 Kč
■ očkování proti HPV, dívky od 12 let, chlapci ve věku od 12 do 18
let, nezapočítává se do základního příspěvku – bonus navíc.
Příspěvek 1 000 Kč
■ úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV,
■ nákup potravin určených dětem s diagnózou celiakie,
■ léčba vadného růstu chrupu fixním nebo snímatelným aparátkem,
■ pohybové aktivity a nákup potřeb pro děti s cukrovkou,
■ úhrada prázdninového pohybového tábora v přírodě, pro děti
do dokončení povinné školní docházky, s nepřetržitým trváním
sedm dnů v ČR nebo SR,
■ novorozenecký balíček po narození dítěte, nezapočítává se do
základního příspěvku – bonus navíc.
Příspěvek 500 Kč
■ účast v programu STOB obezitě,
■ prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových změn,
■ škola v přírodě trvající minimálně pět dní, pro děti dokončující
školní docházku,
■ kurzy plavání pro děti do tří let a plavání organizované školou
pro děti do dokončení povinné školní docházky,
■ lékařská periodická prohlídka registrovaných sportovců,
■ genetické vyšetření pro vznik trombózy,
■ nákup permanentky pohybové aktivity uživatele programu
Moje RBP (50 % z ceny).
Příspěvek 100 Kč
■ nákup vitaminů v lékárně (od tří let věku).
Zdarma nebo se slevou
■ vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma nebo se slevou
ze vstupného, a to v období únor–duben a září–listopad.
Pojištěnci od 19 do 59 let
Sloučení příspěvků až do výše 10 000 Kč
■ možnost navýšení limitu finančního příspěvku na léčení celiakie
sloučením příspěvku od rodičů a přátel, maximálně devět osob.
Příspěvek 4 000 Kč
■ očkování proti HPV pro ženy do 30 let – bonus.
Příspěvek 1 000 Kč
■ úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV,
■ nákup potravin určených pojištěncům s diagnózou celiakie,
■ pohybové aktivity a nákup potřeb pro diabetiky,
■ těhotným ženám na kurz psychoprofylaxe a tělocvik, provedení
epidurální analgezie při porodu, ultrazvukové vyšetření plodu
v I. trimestru a nákup porodnického gelu,
■ ženy po porodu (do jednoho roku) na nákup pomůcek ke kojení (v lékárně) a na cvičení (do šesti měsíců po porodu),
■ komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, muži od 40 let,
■ vyšetření okultního krvácení ve stolici (muži do 49 let),
■ prevence rakoviny kůže a prostaty (muži).
Příspěvek 500 Kč
■ mamografické vyšetření (ženy od 40 do 44 let) nebo ultrasonografické vyšetření prsu (ženy do 44 let),
■ nákup hormonálních a nehormonálních přípravků
(ženy nad 40 let),

FOTO: pixabay

■ nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubnému zbytnění
prostaty (nad 45 let),
■ denzitometrické vyšetření, ženy nad 40 let, 1x za dva roky,
■ ošetření rázovou vlnou,
■ genetické vyšetření pro vznik trombózy,
■ diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem,
■ komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, ženy ve věku od 40 let,
■ vyšetření okultního krvácení ve stolici (ženy do 49 let),
■ prevence rakoviny kůže (ženy),
■ úhrada diagnostického vyšetření nebo ošetření a nákup permanentky na pohybové aktivity (50 % z cen) v rámci programu
Moje RBP.
Zdarma nebo se slevou
■ vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma nebo se slevou
ze vstupného, a to v období únor–duben a září–listopad.
Navíc příspěvky pojištěnců nad 60 let
Příspěvek až 15 000 Kč (bonusový program)
■ léčebné 14denní lázeňské pobyty pro seniory.
Příspěvek 500 Kč
■ nákup kloubní výživy,
■ úhrada diagnostického vyšetření zrakového nervu,
■ úhrada doplatků na celkové zubní náhrady a jejich opravy a nákup fixačních a čisticích prostředků,
■ nákup kloubních výživ,
■ lékařská prohlídka registrovaných sportovců a úhrada členských příspěvků,
■ prevence poruch duševního zdraví.
Příspěvek 100 Kč
■ nákup vitaminů v lékárnách.
Bezpříspěvkoví dárci krve, plazmy a kostní dřeně
■
■
■
■

vitaminy bezprostředně po odběru,
příspěvek 1 213 Kč prvodárcům,
příspěvek ve výši 500–3 000 Kč dárcům krve (dle počtu odběrů),
příspěvek ve výši 3 000 Kč dárcům kostní dřeně.

Program Zdraví 90
■ v rámci programu je bonifikován příspěvkem 500 Kč účastník
starší 19 let, který aktivně pečuje o své zdraví a dokáže se vyvarovat nadváhy, kouření a návykových látek.
Slevy
■ slevy při nákupu zboží nebo služeb u smluvních partnerů.

Tipy na výlet | 25. března | KOVÁK číslo 6/2019 |9

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

Zámek poškozený povodní, zachráněná kaple, hraniční kámen
a umělá jeskyně
Na dnešní výlet se vypravíme do městečka Liběchov, ležícího na pravém břehu
řeky Labe nedaleko Mělníka. Liběchov
bývá někdy nazýván branou Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko – Máchova
kraje. Dominantami města jsou zámek,
kostel svatého Havla a kaple svatého
Ducha, od které jsou rozhledy na celé
České středohoří. Za dobrého počasí dohlédnete až na horu Říp.

vzhůru do kopce až ke kapli svatého Ducha.
Její výstavbu inicioval ve druhé polovině
17. století tehdejší majitel liběchovského
panství Karel Hyacint, hrabě Villani de Castolo Pilonico. V roce 1730 byla realizována
renovace objektu. Poslední oprava exteriéru i interiéru kaple proběhla v roce 1928.
Dnes už kaple neslouží duchovním účelům,
je ve vlastnictví města a postupně je prováděna její oprava.

Mytologické sochy v parku

Tam, kde začínal protektorát…

Centru obce dominuje rozlehlý zámecký park s mytologickými sochami od M. B.
Brauna. Park je, na rozdíl od zámku, volně přístupný. Zámek i s přilehlým parkem
vznikl kolem roku 1730. V polovině minulého století byl však celý areál už značně zchátralý. V roce 1963 získalo objekt do
správy Ministerstvo kultury. Po osmileté
generální rekonstrukci zámeckého objektu,
v roce 1975, bylo otevřeno v jeho prostorách Muzeum asijských kultur. Od první poloviny 90. let vlastní zámek rodina Homolků.
Po povodni zůstal zámek uzavřen
Objekt zámku byl silně poškozen při povodni v roce 2002, kdy voda v přízemních místnostech dosahovala do výšky 3,2 metru. Do

současnosti prochází zámek postupnou obnovou, ale pro veřejnost je uzavřen. Občas
si jej vypůjčí filmaři pro natáčení historických filmů či seriálů.
V sousedství zámku se nachází bývalý Liběchovský mlýn, který poznáte podle vodního náhonu, jenž k němu i dnes přivádí vodu
z místní říčky Liběchovka. Přejděte silnici
a ocitnete se u kostela svatého Havla, postaveného v letech 1738–41. Objekt má
obdélný, trojboce ukončený presbytář se
čtvercovou sakristií a předsíní s oratořemi
v patře. Zařízení je převážně rokokové,
z druhé poloviny 18. století.
Zachráněná kaple svatého Ducha
Od kostela se vydejte po zelené značce

Zelená turistická značka vás dále vede
kolem zaniklé viniční trati až k hraničnímu kameni z roku 1858, který stojí na
trojmezí bývalého Litoměřického, Mladoboleslavského a Rakovnického kraje. Za druhé
světové války tvořil hranici protektorátu.
Umělá jeskyně a reliéfy…
Od upomínky na bývalé hranice se po
zelené značce vraťte zpět do centra města. Zde vyměníte značku zelenou za modrou a vydáte se směrem k jeskyni Klácelka.
V uměle vytvořené jeskyni vytesal ve 40. letech minulého století sochař Václav Levý
reliéfy zpodobňující ve zvířecích postavách
symboly lidských slabostí na základě bajky
Ferina lišák tehdejšího spisovatele F. M.
Klácela.

Čertovy hlavy, sfinga, had… Vítejte v krajině, kterou přetvořil
sochař Václav Levý
Druhý dnešní tip vás zavede jen kousek
od tipu prvního, vydáme se do obce Želízy a do zdejších lesů za sochami Václava Levého.
Dominantou zdejší krajiny jsou takzvané Čertovy hlavy. Do pískovcového masivu je zde sochař Václav Levý vytesal v letech 1841 až 1846. Jde o reliéfy dvou obřích čertovských hlav, které jsou vysoké
kolem devíti metrů. Z hlediska velikosti se jedná v českých poměrech o zcela
unikátní dílo.

vat po modré turistické značce dál, projdete obcí Želízy s jejími typickými staveními.
Na konci obce pak vyměníte modrou značku za žlutou a vkročíte do hlubokých lesů
plných skalních útvarů. Na mnohých z nich
zanechal sochař Václav Levý svůj nesmazatelný otisk.
Dívka s harfou – Harfenice
Potkáte se například s Harfenicí, jeskyní,
která dostala své jméno podle dívky s harfou. Soubor soch dále obsahuje pět monumentálních hlav a jeskyni s hlavami sfing
na portále. Bohužel Harfenice se vlivem
času a částečně i nevhodnému chování návštěvníků poněkud rozpadla a člověk musí
mít značnou dávku fantazie, aby si dokázal
představit, jak kdysi vypadala. Struny malé
harfy jsou ale stále poznatelné.
Sfinga a had

Adrenalinové Čertovy hlavy
Čertovy hlavy chodí obdivovat nejen turisté z celé republiky i zahraničí, ale jsou také
vyhledávaným místem pro milovníky adrenalinových her. Pokud budete pokračo-

Další kroky vás pak zavedou ke skalnímu reliéfu Sfinga, za kterým je vyšlapaná cestička k dalším, zatím nepojmenovaným skalním útvarům. Po chvíli se před vámi objeví skalní reliéf hada, který jako by obepínal
svoji skálu. V okolí je rozeseto mnoho dalších skalních útvarů, na nichž zanechal Václav Levý svůj podpis.

Od hada už vás pak čeká cesta zpět do civilizace, dovede vás do ní opět modrá značka. Po třech kilometrech budete v centru Liběchova.
Setkal se sochař s UFO?
Když se budete pohybovat kolem více než
150 let starých originálních skalních soch,
možná vás napadne otázka, kdo vlastně byl Václav Levý a kde hledal inspiraci. Na internetu se v několika diskuzích
objevuje zmínka, že ho k některým z výtvorů mohlo inspirovat setkání s UFO
nebo jiný silný zážitek ze setkání s jinými světy. Možná se vás tak při tomto výletě dotkne i něco mezi nebem a zemí…
Text a foto: Vilém Flášar
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Jak se bránit jarní viróze nebo chřipce?
Jaro je tady a po dlouhé zimě jsme většinou vyčerpaní a bez energie. Není se tedy čemu divit, že nás často napadne viróza, či třeba chřipka. Jak se proti těmto chorobám dopředu chránit, abychom neplnili čekárny ordinací praktických lékařů?
podstatně hůře. Choďte často na čerstvý vzduch, hlavně tehdy, když svítí slunce.
I jeho světlo vám pomůže zlepšit imunitu,
ale také napomůže psychice, což je opět
pro imunitu důležité. Teple se oblékejte,
abyste neprochladli. Snažte se nestresovat, a to ani tehdy, když náhodou choroba udeří.
Otužujte se

FOTO: pixabay

Dbejte na hygienu
Zatímco viróza má lehčí průběh, netrápí
nás příliš vysoké horečky a vykurýrovat
se zvládneme většinou sami, léčení chřipky bývá obtížnější a někdy je třeba navštívit lékaře, byť lék na tyto nemoci vlastně
neexistuje, tělo se s nimi musí vypořádat
samo. Při chřipce může mít člověk skutečně pocit na umření, vysoké horečky, bolesti v kostech, kloubech a svalech, dále
ji mohou doprovázet respirační problémy. Obě tyto choroby se ale přenášejí pomocí virů, takže coby prevence platí vždy
zvýšená hygiena. V první řadě si myjte
pečlivě ruce, a to minimálně dvacet sekund, teplou vodou a mýdlem, pečlivě,
zajeďte do všech místeček. Ruce si myj-

te, když přijdete odněkud, kde se scházejí lidé, po použití toalety, před jídlem a po
jídle. Přelidněným místům, jako jsou například obchodní centra, se raději vyhýbejte, zde se nakazíte nejsnadněji.
Vybudujte si odolné tělo
To, zda dostane případný virus šanci
na vás zaútočit, souvisí s vaší odolností.
Čím zocelenější bude vaše tělo, tím menší šanci bude mít virus vás nakazit. Proto si doma nepřetápějte, postačí teplota kolem dvaceti stupňů, v ložnici ještě
méně. Často krátce větrejte. Choďte do
sauny. Snažte se také dobře spát, a to
zejména před půlnocí. Tělo oslabené nevyspáním se totiž nemocem brání

Dejte si předsevzetí, že příští léto začnete s otužováním. Díky němu si vaše
tělo udrží stálou teplotu, takže virus nemůže proniknout do vašeho těla. To je
totiž možné kvůli tomu, že sliznice prochladnou. Začněte spaním při otevřeném
okně, myjte se ráno studenou vodou.
Sprchujte se vlažnou vodou, kterou prokládejte studenou sprchou, tyto intervaly
stále prodlužujte. Otužujte se postupně,
ale nepolevujte. Nesmíte vynechat ani
den. Odměnou vám bude to, že se vám
budou nemoci vyhýbat obloukem a budete potřebovat méně vrstev oblečení.
Zaměřte se na vitaminy
Velkými pomocníky v boji proti nákazám
jsou vitaminy, konkrétně vitaminy A, B, C.
Ty je dobré přijímat v přirozené podobě,
nejlépe v ovoci a zelenině. Vítaná je kapusta, cibule, zelí, česnek, zázvor, kiwi, citrusy nebo lesní plody. Ovoce a zeleninu
neupravujte tepelně, ale konzumujte syrové. Smlsněte si také na křenu a kysaném zelí. Připravte si zázvorový čaj, a to
tak, že čerstvý zázvor oloupete a nastrouháte na jemno. Zalijte v hrnku horkou vodou a nechte chvilku louhovat, přidejte
med dle chuti a citronovou šťávu. Zázvorový čaj působí nejenom jako prevence,
ale také coby léčebný prostředek.
Když onemocníte

FOTO: visualhunt

Dodejme, že uvedené zásady je třeba dodržovat delší dobu před ožehavým obdobím jarních chřipek a viróz. Co dělat,
pokud jste to nestihli a nemoc jste chytli? Zásadně se nesnažte chorobu přecházet a chodit do práce. Pamatujte, že čím
dříve ulehnete a budete se šetřit, tím dříve
nemoc porazíte. Nepřehánějte to s volně
prodejnými léky, zejména ne s léky proti
horečce. Srážejte až skutečně vysokou horečku, teplota do 38 stupňů by měla být
snesitelná. Navíc se díky horečce vytvářejí v těle protilátky proti nemoci, které v případě, že budete horečku či teplotu srážet,
nevzniknou, a doba stonání se prodlouží. Odpočívejte a přijímejte dostatečný objem tekutin. Pokud nemáte chuť k jídlu,
nenuťte se, ale na tekutiny nezapomínejte. Virózu i chřipku pořádně vyležte, neutíkejte do práce po jednom, dvou dnech.
Následující dobu se šetřete a odpusťte si
náročné sporty nebo jiné akce, při kterých
Michaela Kadlecová
hrozí vypětí.

V rovnováze

Motivační program Up pro lepší život Vašich zaměstnanců.

Nejvýhodnější stravenka 2019
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Správné znění tajenky z čísla 4: Ztracený je den, kdy jsme se nezasmáli. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl
Zdeněk Šlosárek z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 26. března. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 18. dubna
2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

