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„Odbory mají smysl, jděte do toho taky!“
vzkazují odboráři z Fremachu
Kroměřížský podnik Fremach Morava, s. r. o., který je součástí koncernu Fremach International NV se sídlem v Belgii,
vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl. Jeho výrobky se objevují v automobilech světových značek, jako
jsou Porsche, Mercedes, Audi i Škoda. Podnik vznikl v roce 2000, ale teprve před dvěma lety se místní zaměstnanci
rozhodli založit odborovou organizaci. Ve Fremachu dnes úspěšně působí Odborový svaz KOVO prostřednictvím
seskupení členů. O odborové práci a vztazích mezi odbory a vedením firmy nám poskytli rozhovor specialista
pro kolektivní vyjednávání Regionálního pracoviště OS KOVO Zlín David Šrott, členové výboru seskupení členů
Radka Gašicová, Adéla Fojtíková a Marek Novotný a zástupci vedení Fremachu – ředitel závodu Marian Klemsche
a personální manažer Ondřej Kočí.

Seskupení členů jako součást strategie
Fremach Morava, s. r. o., patří mezi největší zaměstnavatele na Kroměřížsku
a jeho výroba je zaměřena na špičkové
produkty. Přesto průměrná výše mezd
místních zaměstnanců v dělnických
profesích nedosahovala ani průměru

Zlínského kraje, který patří mezi nejnižší v republice. Zaměstnanci nebyli
spokojeni, ale nedokázali se sjednotit a s vedením firmy navázat účinný
sociální dialog. „Zlomový bod nastal,
když firma přijala agenturní pracovníky
z Maďarska, kteří dostali větší nástupní

Odboráři (zleva) Marek Novotný, Adéla Fojtíková, Radka Gašicová a specialista David Šrott vyjednali
vyšší mzdy
FOTO: (mia)

mzdu než my, kmenoví zaměstnanci.
Zkoušeli jsme to řešit s tehdejším ředitelem, ale bez výsledku. Řekli jsme si, že
to tak nenecháme a pokusíme se jednat
prostřednictvím odborů,“ vzpomíná
členka výboru seskupení členů Radka
Gašicová.
Informace o snaze zaměstnanců Fremachu vyřešit nepříznivou mzdovou
situaci se donesly i na Regionální pracoviště OS KOVO Zlínského kraje. Otázky
mezd a kolektivního vyjednávání tam
pomáhá řešit specialista David Šrott.
„Kontaktovali nás zaměstnankyně
podniku se zájmem o založení odborové organizace. Na společném setkání
jsme se dohodli, že rozšíříme působnost OS KOVO prostřednictvím organizační jednotky seskupení členů. To,
že jsme zvolili formu seskupení členů,
nebylo kvůli obavám z jejich diskriminace, ale je více
to součástí naší strategie. strana
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Signatáři Vídeňského memoranda zasedali
v Budapešti
Ve dnech 20. až 22. března se v Budapešti sešli předsedové a další zástupci odborových svazů zemí Vídeňského memoranda,
aby zhodnotili svoji práci za uplynulých 20 let a vytyčili si nové cíle. Odborový svaz KOVO na zasedání reprezentovali
předseda Jaroslav Souček, místopředseda Libor Dvořák a specialistky Ing. Alena Paukrtová a Mgr. Dana Sakařová.
Na jednání byla mimo jiné představena publikace vydaná při příležitosti
20. výročí Vídeňského memoranda.
„Od doby založení Vídeňského memoranda se vše změnilo, my i odbory. Ale

stále zůstává a přežívá sociální rozměr
našeho působení,“ zmínila v této souvislosti rakouská zástupkyně Martina
Schneller, která byla koordinátorkou
výroční publikace.

Zabraňme mzdové spirále směrem
dolů
Jedním z projednávaných témat byly
blížící se volby do Evropského parlamentu. Členské svazy Vídeňského mepokračování na str. 2
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moranda přijaly k těmto volbám manifest zpracovaný německými kolegy.
V tomto manifestu je vytyčeno 15 základních bodů pro sociální Evropu, ve
kterých je zdůrazněna i důležitost sociálního dialogu a potřeba rozšířit práva
zástupců zaměstnanců na spolurozhodování na evropské úrovni. „V Evropě
nesmí konkurence probíhat na základě
nízkých mezd. Harmonizací mzdových
úrovní jednotlivých zemí je možné zabránit mzdové spirále směrem dolů.
Vyzýváme vlády, aby pomocí vyšších
minimálních mezd zabezpečily všude
přiměřenou životní úroveň. Politika
musí podporovat práci s kvalitativně

vysokou hodnotou, zabránit atypickým
formám zaměstnanosti a omezit dočasnou agenturní práci. Stejná mzda
za stejnou práci na stejném pracovním
místě musí být standardem EU,“ uvádí
se v jednom z bodů manifestu.
Nastává úpadek tripartitního
dialogu
Hostem jednání byl i generální tajemník industriAll Europe Luc Triangl, který
v souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu uvedl: „Politická situace
v Evropě je velmi složitá, dostává se pozornosti pravicovým extremistům, narůstají i tendence proti členství v EU. Po-

Předsedové svazů demonstrovali před maďarským parlamentem za sociální Evropu
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KDE VÁM POMOHOU

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
ODBOROVÉHO SVAZU KOVO:
1 RP OS KOVO Plzeň,
Pobřežní 8, 301 00 Plzeň,
377 223 620, oskovopl@cmkos.cz
2 RP OS KOVO Ústí nad Labem,
Brněnská 4, 400 01 Ústí nad Labem,
475 210 394, oskovoul@cmkos.cz
3 RP OS KOVO Praha a střední Čechy,
nám. W. Churchilla 2,
130 00 Praha 3 – Žižkov,
736 521 739, oskovopr@cmkos.cz
4 RP OS KOVO České Budějovice,
Senovážné náměstí 2,
370 21 České Budějovice,
386 359 704, oskovocb@cmkos.cz
5 DP OS KOVO Liberec,
Jeronýmova 577/37,
460 07 Liberec VII-Horní Růžodol,
482 311 920, oskovoru@cmkos.cz

6 RP OS KOVO Jihlava,
Tolstého 2, 586 01 Jihlava,
567 306 194, oskovoji@cmkos.cz
7 RP OS KOVO Hradec Králové,
Cihlářská 661/6,
503 11 Hradec Králové,
603 107 979, oskovohrk@cmkos.cz
8 RP OS KOVO Brno,
Malinovského nám. 4, 660 87 Brno,
542 212 536, oskovobn@cmkos.cz
9 RP OS KOVO Olomouc,
Denisova 2, 772 00 Olomouc,
585 226 162, oskovool@cmkos.cz
10 RP OS KOVO Zlín,
Dům kultury, Gahurova 5265,
760 01 Zlín,
731 140 498, oskovozl@cmkos.cz
11 RP OS KOVO Ostrava,
U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz,
596 118 154, oskovoot@cmkos.cz

PORADNY NA PŘÁNÍ
PRACOVNÍ PRÁVO  PRÁVO  PRÁVNÍ PORADNA 
PRÁVA SPOTŘEBITELE  DAŇOVÁ ODPOVĚDNA 
FINANCE  KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  BYDLENÍ 
BYTOVÁ PORADNA
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Poradny jsou tady!
Jako každý rok jsme i letos pro členy
OS KOVO připravili brožuru se souhrnem
odborných právních poraden, které byly
otištěny v Kováku v roce 2018. Všechny
texty byly však před knižním vydáním
jednotlivými autory aktualizovány, takže
odrážejí platnou legislativu. Brožurka,
která je doplněna kreslenými vtipy našich
redakčních kreslířů Miroslava Pavlíka
a Miloslava Marteneka, je k dispozici na
regionálních pracovištích OS KOVO, kde
se o ni mohou zájemci také přihlásit. (red)

třebujeme evropskou agendu, abychom
si se složitou situací poradili. V našich zemích vidíme úpadek tripartitního dialogu, právě Maďarsko je toho příkladem.“
Dalším projednávaným tématem byla
aktuální situace a budoucnost automobilového průmyslu v zemích Memoranda – v roce 2020 se uspořádá
autokonference, kde se bude hovořit
o transformaci a digitalizaci tohoto odvětví. Členské země také přijaly společné prohlášení Memoranda k důchodům.
V průběhu setkání předsedové svazů
demonstrovali před budovou maďarského parlamentu za sociální Evropu.
(ap, mia)

FOTO: (red)

Servis Kováka: Nabídněte volné
rekreační kapacity
Počasí na to sice ještě příliš nevypadá,
ale i tak se blíží léto. Redakce Kováka
se proto rozhodla obnovit servis, který
jsme už nabízeli v minulých letech všem
ZO OS KOVO, které vlastní nebo pronajímají ubytovací kapacity vhodné pro
rekreaci (rekreační střediska, dětské tábory atd.). Pomůžeme vám, i pokud plánujete s jinými subjekty výhodné rekreační akce (zájezdy do zahraničí, putovní
či příměstské tábory pro děti atd.) a potřebujete je zcela obsadit. Prostřednictvím Kováka je opět můžete nabídnout
i ostatním. A tuto propagaci budete mít
u nás opět zcela zdarma.
Co pro to musíte udělat? Jenom jediné
– poslat svoji nabídku do naší redakce.
Můžete ji dodat „na klíč“. V takovém případě vycházejte z toho, že tato propagace by neměla být větší, než je polovina
stránky v Kováku. Lze samozřejmě také

FOTO: Pixabay

poslat pouze podklady (texty a fotografie), které za vás zpracují naši grafici. Nezapomeňte v takovém případě hlavně
na to, že snímky k rekreačnímu zařízení
propagaci často pomohou více než slova. V žádném případě neopomeňte ale
uvést, kolik pobyt stojí a kde je možné si
ho rezervovat.
Nabídky posílejte na e-mail
novakova.miloslava@cmkos.cz.
Kovák je tu proto, aby vám pomáhal.
(red)
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Jde o organizační jednotku bez právní
osobnosti, která hájí zájmy zaměstnanců, má výbor stejně jako v základní organizaci, zaměstnavatel nezná identitu
ostatních členů a členské příspěvky se
platí přímo odborovému svazu,“ popisuje postup specialista David Šrott.
Změna ředitele vrátila jednání na
začátek
Pod vedením Davida Šrotta a za účasti
výboru seskupení členů začali odboráři
vyjednávat svoji první kolektivní smlouvu na rok 2018. „Vyjednávali jsme ještě s původním generálním ředitelem.
Jednání byla velmi konstruktivní a zaměstnavatel zvýšil během onoho roku
mzdy o dvouciferné číslo. Týkalo se to
tarifních mezd a příplatků, do kolektivní
smlouvy se dostaly stravenky, náhradní
volna, úprava dovolené a další benefity,“ dodává David Šrott.

Ve Fremachu Morava pracuje okolo 540 lidí
FOTO: (mia)

O tarifních mzdách se jednalo i při kolektivním vyjednávání na rok 2019,
během něhož došlo ke změně ředitele
závodu. „S původním ředitelem jsme se
domluvili na přijatelném nárůstu mezd,
ale s příchodem belgického managementu se jednání vrátilo na začátek.
V tu chvíli hrozila kolize. Byli jsme připraveni jít do sporu o uzavření kolektivní smlouvy a postupovat podle zákona
o kolektivním vyjednávání. Po poradě
managementu nakonec vedení přistoupilo na naše požadavky,“ popisuje David Šrott nelehký průběh jednání.
Odboráři ve Fremachu hodnotí výsledky jednání s vedením firmy pozitivně
a konstatují, že dosáhli cílů týkajících
se mzdového vývoje pro rok 2019. Kolektivní smlouva garantuje mzdový
růst celkem o 9 %, vzroste tarifní mzda
a zvýšeny budou mzdy i všem ostatním
zaměstnancům. „Za poslední dva roky
je zřetelný kladný posun jak v jednáních
s vedením, tak ve mzdách a pracovním
prostředí. Ve firmě pracuji šest let a za
dvouleté působení odborů vzrostla
mzda rychleji než za předchozí čtyři
roky. Za sebe mohu říci, že s kolektivní
smlouvou na rok 2019 jsem spokojen,“
potvrzuje cestu odborů správným směrem člen výboru seskupení členů Marek Novotný.

Ředitel Marian Klemsche (vlevo) a personální manažer Ondřej Kočí chtějí spokojené zaměstnance
FOTO: (mia)

Jednání jsou férová
Dosavadní jednání mezi odbory a vedením společnosti položila dobré základy
ke kvalitnímu sociálnímu dialogu, ale
v mnoha ohledech je ještě podle specialisty Davida Šrotta co dohánět. „Jsme
rádi, že se trend otočil a že mzdy rostou, ale pořád je to nedostatečné. Výše
mezd stále nedosahuje průměrných
mezd ostatních firem v automobilovém
průmyslu v České republice. Také je co
dohánět v příplatcích za noční směny,
což je téma pro další kolektivní smlouvu. Řada studií dokládá, jak negativní
vliv má noční práce na fyziologický stav
člověka. Dnes jsme s vedením projednávali změny v bonusové části mezd.
Zaměstnavatel si od nich slibuje přínos
pro zaměstnance, tak uvidíme, jak budou prospěšné a zda to splní naše očekávání,“ dodává David Šrott.
Snaha odborů o konstruktivní vyjednávání je ze strany vedení Fremachu hodnocena kladně. Podle ředitele závodu
Mariana Klemsche jsou jednání vedena
ve férovém duchu. „Do firmy jsem nastoupil v loňském roce během kolektivního vyjednávání o nových mzdách.
Jednání odborů a jejich snahu se rozumně domluvit vnímám jako korektní.
Myslím, že se nám spolupracuje dobře.
Dnes se ve výši mezd dorovnáváme
průměru regionu a lehce i nad něj. Je
potřeba se dívat také na ekonomické
výsledky. Náš hrubý zisk před zdaněním už několik let klesá. Důkazem toho,
že to není legrace, je právě uzavření
pobočky v Německu, která byla dlouhodobě ztrátová a jejíž výroba se přesune
z části k nám a z části do Belgie. Musíme zefektivňovat procesy, abychom
byli stabilní a udrželi svoji konkurenceschopnost. Naším zájmem samozřejmě
je, aby lidé neodcházeli za lépe placenou prací, proto rozvíjíme různé aktivity, aby věděli, že se vyplatí tady pracovat. Pro mě i pro celé vedení je důležité
stavět kulturu firmy na kmenových zaměstnancích, a pokud se obejdeme bez

těch agenturních, budeme jenom rádi,“
říká ředitel závodu Marian Klemsche.
České vedení Fremachu vyjednává s odbory na základě mandátu od belgických
majitelů. Závěrečné rozhodnutí a podpis
kolektivní smlouvy však leží na belgickém vlastníkovi. Za český management
se kolektivního vyjednávání účastní personální manažer Ondřej Kočí. „Odbory
ve firmě vznikly v loňském roce a postupem času jsme si vybudovali partnerský
vztah. O problémech se snažíme diskutovat a řešit je. Jednáme v rámci mantinelů, které stanovuje belgický majitel
firmy. Je nutné nalézt rovnováhu mezi
zájmem vlastníka na ziskovosti podniku a zaměstnanců na oprávněné mzdě.
Oceňuji snahu odborů se dohodnout.
Jde nám o to, aby lidé u nás chtěli pracovat. Myslím, že zatím se nám to daří. Jako
jednoznačný ukazatel beru fluktuaci zaměstnanců, která je při zhruba 540 kmenových zaměstnancích opravdu nízká,“
dodává personální manažer Ondřej Kočí.
Odbory mohou obrátit věci
k lepšímu
Odborová organizovanost ve Fremachu
roste a dá se říct, že místní seskupení
členů je dnes silnou odborovou organizací. Novinkou je, že do seskupení
členů vstupují i THP pracovníci. Podle
specialisty Davida Šrotta jde o dobrý
příklad pro firmy v okolí: „Zaměstnanci by měli pochopit, že založení odborů
ve firmě může skutečně obrátit věci
k lepšímu jak pro zaměstnance, tak pro
firmu, která jejich spokojeností jenom
získá.“ Se slovy Davida Šrotta souhlasí
i členové výboru seskupení členů ve
Fremachu. „Kdyby se mě někdo z okolních firem zeptal, jak jsem s odbory
spokojená, určitě odpovím, že jsme na
tom daleko lépe než před vznikem odborové organizace, že její založení má
smysl a ať do toho také jdou,“ říká Adéla Fojtíková, členka výboru seskupení
členů OS KOVO ve společnosti Fremach
Morava, s. r. o.
(mia)
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NABÍDKA REKREACE
MILOVY

NITRANSKÉ RUDNO

Rekreace v oblasti Žďárských vrchů.
Rekreační objekt se nachází v kempu u Milovského rybníka v lokalitě obce Sněžné.

Rekreace na Slovensku.
Rekreační objekt se nachází v autokempu Nitranské Rudno.

Typ a kapacita objektu:
Chata s prostornou zastřešenou terasou umístěná v kempu,
4 lůžka.
Ubytování a vybavení chaty:
Dvě dvoupatrové postele, nábytek, rádio, TV. Sociální zařízení
a sprchy v areálu – 30 m od chaty. Povlečení na lůžkoviny je
nutno mít vlastní.
Stravování v každé chatě:
Vybavená kuchyně pro vlastní vaření (nádobí, lednička,
dvouplotýnkový elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná
konvice). Možnost dalšího stravování v místních restauracích, občerstvení přímo v kempu.
Domácí zvíře: Povoleno
Doprava:
Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší město Nové Město na Moravě a Svratka.
Sport a zábava u vody:
Přírodní koupaliště – Milovský rybník, krytý bazén a sauna
v hotelu Devět skal – 200 m.
Ostatní sporty a zábava:
Stolní společenské hry, volejbalové nebo nohejbalové hřiště,
tenisové kurty, minigolf, sauna, rybolov, půjčovna lodí, cyklistika – značené cyklostezky, turistika, houbaření, horolezectví,
atd. Ohniště v blízkosti chaty.
Tipy na výlet:
Nové Město na Moravě (13 km) – krytý bazén, Horácká galerie,
Horácké muzeum, sportovní areál Vysočina Arena (konání MS
v biatlonu, Zlatá lyže). Žďár nad Sázavou – Zelená hora (památka UNESCO), zámek, Muzeum knihy, krytý bazén s tobogánem. V blízkosti skalní útvary – Drátník, Malinská skála, Devět
skal, Čtyři palice, Perníčky, Zkamenělý zámek atd. Možnost
návštěvy okolních obcí se starodávnými roubenými domky.
Ceník ubytování – chata/týden:
Květen, září

2 500 Kč

Červen

2 700 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč

Ceník ubytování – chata/týden:

Poznámka: Ubytování pouze v letních měsících
v týdenních turnusech, mimo sezónu je možnost
víkendových pobytů čtvrtek až neděle (1000 Kč)
Více na www.oskovo.cz odkaz > rekreace
Objednávky ubytování:
Miloš Brabec
tel.: +420 608 630 613
e-mail: odbory@medin.cz

Typ a kapacita objektu:
Dvě chaty s prostornou zastřešenou terasou umístěné v oploceném kempu, 2x4 lůžka.
Ubytování a vybavení chaty:
Dvě dvoupatrové postele, nábytek, rádio, TV. Sociální zařízení
a sprchy v areálu – 15 m od chaty. Povlečení na lůžkoviny je
nutno mít vlastní.
Stravování v každé chatě:
Vybavená kuchyně pro vlastní vaření (nádobí, lednička,
dvouplotýnkový elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná
konvice). Možnost dalšího stravování v kempu nebo v dalších místních restauracích.
Domácí zvíře: Povoleno
Doprava:
Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší město Prievidza.
Sport a zábava u vody:
Přírodní přehradní nádrž vhodná ke koupání, půjčovna lodí
a šlapadel.
Ostatní sporty a zábava:
Stolní společenské hry, travnatá plocha na ostatní zábavu, volejbalové nebo nohejbalové hřiště, pingpongové stoly, skákací
hrad, pouťové atrakce, letní kino, diskotéky, koncerty, cyklistika – značené cyklostezky, turistika, houbaření, rybaření atd.
Tipy na výlet:
Chalmová (5 km), Malé Bielice (3 km) – termální koupaliště, Bojnice (15 km) – zámek, ZOO, termální koupaliště, termální lázně.
V blízkém okolí naučné stezky, pohoří Magura, které vytváří
unikátní siluetu spícího mnicha.

Text a foto: ZO Medin

Červen, září

2 500 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč
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ČR nemá stanovený seznam prohlídek
pro zahraniční pracovníky

FOTO: Pixabay

Česko nemá stanovený seznam vyšetření, která by měli cizinci při příjezdu za prací a nástupu podstoupit.
Prohlídky zahraničních pracovníků
kvůli možným infekčním nemocem
bývají nedostatečné. Legislativní
úprava chybí, vyhlášku se nepodařilo zatím připravit. Novinářům to
20. března řekli předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka
a předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Vašáková. Sdružení praktiků chce
o řešení jednat s ministerstvem zdravotnictví.
Lékařská vyšetření jsou
nedostatečná
Zahraničních pracovníků v Česku přibývá. Na konci roku 2017 mělo v ČR zaměstnání podle statistiků asi 472 400 lidí z ciziny. Cizinci se tak předloni na zaměstnanosti v ČR podíleli téměř 11 %. Nejvíc
jich pocházelo ze Slovenska, Ukrajiny,
Rumunska, Polska a Bulharska. Podle
návrhu ministerstva zahraničí by se letos
kvóta pro přijímání ukrajinských sil mohla zhruba zdvojnásobit. Místo 19 600 by
jich do českých firem ročně mohlo nastoupit 40 000.

„V Česku máme obrovskou díru v bezpečnosti. Netýká se to jen ilegálních pracovníků. V podnicích lidé pracují vesměs
legálně, dovážejí je agentury. Legislativní
úprava, která by agentury nutila, aby
prováděly řádnou prohlídku, není. Někdy vyšetření jsou, ale nedostatečná,“
uvedl Šonka. Podle předběžných údajů například třetina loňských pacientů
s tuberkulózou pocházela z ciziny. Podíl
každoročně roste. Ze 126 nemocných 35
bylo z Ukrajiny, 18 ze Slovenska, 13 z Rumunska a 10 z Vietnamu. Šonka podotkl,
že cizinci většinou pracují v halách se
společnou klimatizací. Pokud je nakažený jeden člověk, musí se vyšetřit a sledovat i všichni jeho kolegové. „Což je jednak
zátěž pro zdravotnický systém, jednak
problémová věc pro ostatní spolupracovníky,“ dodal šéf sdružení praktiků.
Ministerstvo zdravotnictví jednalo
s experty
Podle šéfky pneumologické společnosti
Martiny Vašákové by vyhláška měla stanovit minimální soubor vyšetření, která
by zahraniční síly v Česku měly podstoupit. Mít by měly testy kvůli infekčním
chorobám či rentgen hrudníku kvůli
možné tuberkulóze. Děti pracovníků,

pokud by dorazily s rodiči, by pak měly
mít očkování podle českého očkovacího
kalendáře. „Je to soubor komplexních
opatření, která by měla být dodržena.
Není to proti těm lidem, ale je to pro ně.
Aby byli zdraví a mohli tu bydlet a pracovat, aby nebyli nemocnými nevolníky,
kteří pak položí život za lepší ekonomické zítřky,“ řekla ČTK Vašáková. Podle ní
by si cizinci, kteří mají v Česku pracovat,
měli stanovené prohlídky hradit sami.
Šéfka pneumologické společnosti míní,
že by to pomohlo omezit i nekalé praktiky některých agentur. Lidé ze zahraničí
by pak hledali regulérní zaměstnání bez
prostředníka, je přesvědčena lékařka.
Vyhlášku připravovalo ministerstvo zdra
votnictví. O seznamu vyšetření debatovalo s experty. Nakonec předpis podle
Vašákové ztroskotal na vymezení toho,
koho je možné považovat za migranta.
Zatímco někteří poukazovali na to, že
by se nová pravidla mohla dotknout lidí
z Británie či Ameriky, podle jiných by měli
mít zdravotní prohlídku všichni zahraniční pracovníci bez rozdílu. Sdružení praktiků se chce obrátit na ministerstvo zdravotnictví a o řešení problému a nastavení
prohlídek s ním jednat.
Autor: ČTK
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ČPZP loni vydala na prevenci 220 milionů,
o 65 milionů více než předloni
O preventivní programy, které poskytuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), je mezi klienty velký zájem.
Dokazují to data, podle kterých loni třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR vynaložila na čerpané příspěvky téměř
220 milionů korun. Oproti roku 2017, kdy toto čerpání dosáhlo 154,8 milionu korun, jde o 42% nárůst.

ČPZP se prostřednictvím svých příspěvků zaměřuje zejména na preventivní
programy proti vzniku závažných onemocnění a podporující zdravý způsob
života.
„Preventivní programy se zaměřením
na zdravý životní styl vytváříme s cílem
motivovat pojištěnce ke zlepšení svého
zdravotního stavu a k pravidelnému
pohybu. Pohybové aktivity přispívají ke
snižování rizika onemocnění civilizačními chorobami, ke zlepšení zdravotního
stavu a také k vytváření pozitivního
vztahu k zdravému způsobu života,“ vysvětluje tisková mluvčí ČPZP Ing. Elenka
Mazurová.
V rámci programů určených na podporu zdravého životního stylu přispívá
ČPZP mimo jiné 1000 Kč rodičům dětí,
které budou trávit čas aktivně na letních pobytových nebo příměstských táborech namísto času stráveného doma
u tabletu nebo na mobilu. Formování
pozitivního vztahu ke zdravému způsobu života ČPZP u svých pojištěnců
podporuje také prostřednictvím různých programů zaměřených na plavání
a příspěvkem na pravidelné pohybové
aktivity ve výši 700 Kč.
Přínos preventivních programů proti
vzniku závažných onemocnění spočívá
v předcházení závažným onemocněním. Těžištěm programů proti vzniku
závažných onemocnění jsou jako v minulých letech příspěvky na očkování
nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Cílem této politiky je přispět ke
zvýšení proočkovanosti populace, a tím
nepřímo k eliminaci předpokládaných
vysokých nákladů při léčbě samotných
infekčních nemocí.
Nejvíce peněz z fondu prevence
ČPZP směřuje na očkování
Osvědčenou strategií ČPZP při tvorbě
nabídky pro klienty je ponechat preventivní programy, které si pojištěnci
oblíbili nejvíce, a zároveň každoročně
nabídku obohacovat o nové programy, které skutečně pomáhají v rámci
prevence a mohou je využít i chroničtí

FOTO: archiv ČPZP

pacienti. „Dlouhodobě nejoblíbenějším příspěvkem poskytovaným Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou
je příspěvek na očkování nehrazená
z veřejného zdravotního pojištění. Děti
registrované u ČPZP mohou čerpat na
očkování až 1500 Kč, dospělí 1000 Kč,“
doplňuje Ing. Elenka Mazurová.
Právě na očkování směřovalo nejvíce
peněz z fondu prevence ČPZP. V loňském roce to bylo 44,6 milionu Kč.
Druhou nejvyšší částku si připsal program Pravidelný pohyb, kde je 700 Kč
jako příspěvek na sport, což loni
ČPZP stálo 27,7 milionu. Letní tábory
ČPZP podpořila částkou 22,6 milionu
a organizované plavecké kurzy dětí
částkou 15,6 milionu Kč. Manažerka
mateřství, jeden z nejatraktivnějších
programů ČPZP, kde těhotné ženy
mohou čerpat příspěvek až 1500 Kč,
pohltila v souhrnu 16,9 milionu.
Nejštědřejší nabídka ze všech
pojišťoven
S péčí o sebe i dítě pomohou i další preventivní programy. Ženám po porodu
s příspěvkem až 1000 Kč nabízí pomůcky na kojení nebo cvičení pro maminku,
v programu Zdravé dítě lze vyčerpat
až 500 Kč na cvičení rodičů s dětmi,
edukační kurzy pro matky s dětmi nebo
na velmi žádané monitory dechu a chůvičky. „Vhodným spojením jednotlivých
programů mohou ženy s miminky získat až 3000 Kč,“ uzavírá Elenka Mazurová. O tom, jak vyhledávané preventivní
programy jsou, svědčí fakt, že program
Žena po porodu využilo loni více než

4 000 žen a program Zdravé dítě téměř
12 tisíc klientek.
Nové programy pro chronicky
nemocné pojištěnce
ČPZP přistupuje aktivně i k problematice chronických onemocnění. V průběhu
roku 2018 implementovala do své produktové nabídky dva nové programy
zaměřené na prevenci závažných a civilizačních onemocnění, konkrétně programy pro chronicky nemocné pojištěnce
ČPZP s diagnózami „hypertenze“ a „hyperlipidemie“. V roce 2019 je ČPZP připravena obohatit nabídku preventivních
programů o další projekty pro chronicky
nemocné pojištěnce ČPZP. Jeden z nich
startuje právě v těchto dnech.
Inovací v letošní nabídce preventivních
programů je příspěvek na sportovní pohybové kroužky pro děti, kde ČPZP přispívá částkou až 500 Kč, nebo Program onkologické prevence, určené na komplexní
onkologické vyšetření pro pojištěnce nad
35 let s příspěvkem 2000 Kč. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v letošním
roce zdvojnásobila příspěvky na odvykání kouření na 2000 Kč a zvýšila částku na
nákup ochranné přilby z 300 na 500 Kč.
Dětem proti minulému roku navýšila
věkový limit pro organizované plavecké
kurzy, které nyní mohou navštěvovat
s příspěvkem ČPZP až do deseti let.
A jak je ČPZP finančně připravena na
zájem klientů o preventivní programy
v letošním roce? „Celkově budeme mít
letos ve fondu prevence k dispozici
223 milionů Kč.“ uzavírá Ing. Mazurová.
(ČPZP)
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Zdraví | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Preventivní programy zdravotních pojišťoven
v roce 2019

4

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Preventivní programy lze čerpat v průběhu platnosti zdravotního pojištění v roce 2019. Platební doklady musejí být vystaveny v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, není-li v programu uvedeno jinak. Příjem dokladů k proplacení bude ukončen k 31. prosinci 2019 (pokud není u jednotlivých
programů stanovena změna). Na příspěvek nemá nárok pojištěnec, který se registroval k jiné zdravotní pojišťovně, a pokud dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále. Příspěvek
může být čerpán jen na území České republiky a je proplácen v české měně.

Děti a mládež do 17 let
Příspěvek 1500 Kč

očkování nehrazená z veřejného
zdravotního pojištění
Příspěvek 1000 Kč

nákup potravin a potřeb pro léčbu
celiakie

organizované plavecké kurzy (do 10 let)

letní tábory (od 6 do 16 let)
Příspěvek 500 Kč

ortodontická léčba fixními nebo snímatelnými rovnátky

prevence zhoršení diabetes

vyšetření zraku PlusOptixem

prevence rakoviny kůže, vyšetření
pigmentových skvrn

sportovní prohlídka

produkty pro zdravý rozvoj dítěte (do
2 let)

sportovní pohybové kroužky organizované školou nebo jinými subjekty
(od 6 let)

nákup ochranné přilby
Příspěvek 300 Kč

škola a školka v přírodě (pobyty organizované školským zařízením v průběhu školního roku), délka trvání minimálně 4 kalendářní dny

prevence obezity
Zdarma

želé vitamíny (od 3 do 15 let)

ve vybraných plaveckých bazénech
plavání zdarma nebo se slevou
Dospělí od 18 let
Příspěvek 2000 Kč

odvykání kouření, léčebné medikamenty

komplexní onkologická prohlídka na
specializovaném pracovišti (od 35 let)
Příspěvek 1000 Kč

očkování nehrazená z veřejného
zdravotního pojištění

laserové operace očí (odstranění
krátkozrakosti a dalekozrakosti)
Příspěvek 700 Kč

pohybové aktivity, netýká se to plavání a regeneračních aktivit (sauna,
masáž apod.)

FOTO: Pixabay


očkování proti hepatitidě typu A pro
dobrovolné hasiče
Příspěvek 500 Kč

sportovní lékařská prohlídka

prevence rakoviny kůže, vyšetření
pigmentových skvrn

nákup potřeb a potravin pro diabetiky

prevence vysokého krevního tlaku,
nákup pažního tlakoměru

prevence rakoviny tlustého střeva –
všechny metody vyšetření, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění

mamografické nebo ultrasonografické vyšetření (ženy od 30 do 44 let,
muži od 30 let)

program BonusPlus (věrní klienti) na
pohybové aktivity

Příspěvek 300 Kč

vyšetření zrakového nervu

prevence osteoporózy – odborné vyšetření (nad 50 let)

prevence poruch paměti – odborné
vyšetření (nad 60 let)
Příspěvek 200 Kč

nákup doplňků stravy a vitamínů v lékárně (nad 65 let)

prevence zvýšení cholesterolu, nákup
doplňků stravy
Zdarma

ve vybraných plaveckých bazénech
plavání zdarma nebo se slevou
Ženy navíc
Příspěvek 1500 Kč

v době těhotenství na odborné vyšetření a pohybové aktivity
pokračování na str. 8
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Příspěvek 1000 Kč

po porodu na pomůcky nebo pohybové aktivity
Muži navíc
Příspěvek 500 Kč

prevence rakoviny prostaty – odborné vyšetření (nad 40 let)

léčba erektilní dysfunkce, úhrada léků
Programy pro dárce krve, plazmy
a kostní dřeně
Příspěvek až 6000 Kč

pro dárce kostní dřeně, lze jej využít
na pohybové aktivity, léčebné kúry
a péči směřující k zlepšení zdravotního stavu
Příspěvek 500–3500 Kč

pro nově oceněné dárce krve za obdržení plakety ČCK, medaile MUDr. Jana
Janského nebo Zlatého kříže, výše
příspěvku se řídí dle druhu ocenění
a lze jej využít na pohybové aktivity,
léčebné kúry a péči směřující k zlepšení zdravotního stavu

Příspěvek až 1000 Kč

pro nové dárce krve a plazmy na nákup vitamínů a potravinových doplňků
Příspěvek až 500 Kč

pro stávající dárce, program Kapka
Zdarma

vitamíny po každém odběru
Slevy

slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů
Ozdravně léčebné pobyty pro děti
Jedná se o 14denní ozdravně léčebné
pobyty bez doprovodu rodičů v klimaticky příznivých přímořských a vysokohorských podmínkách. Na ozdravně léčebných pobytech je přítomen
lékařský a zdravotnický doprovod.
Pobyty jsou určeny dětem, které jsou
klienty zdravotní pojišťovny, nejsou
přeregistrovány k jiné zdravotní pojišťovně (od 8 do 15 let včetně) a trpí
chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným indikacím (seznam

indikací je k dispozici ve zdravotní pojišťovně).
Přímořský pobyt

letovisko Čanj – hotel Zlatibor, Černá
Hora

v ceně pobytu jsou zahrnuty dva fakultativní půldenní výlety

pobyt je realizován v termínech od
začátku července do konce srpna
2019

spoluúčast: pojištěno dítě a oba rodiče (samoživitel/ka) – 5000 Kč, pojištěno dítě a jeden rodič – 5500 Kč, pojištěno pouze dítě 6000 Kč
Vysokohorský pobyt

středisko Tatranské Matliare – hotel
SOREA Hutník II, Slovenská republika

v ceně pobytu je zahrnuto pět půldenních výletů

pobyt je realizován v termínech od
konce června do konce srpna 2019

spoluúčast: pojištěno dítě a oba rodiče (samoživitel/ka) – 2500 Kč, pojištěno dítě a jeden rodič – 3000 Kč, pojištěno pouze dítě 4000 Kč.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Účast na školení se považuje za výkon práce
Pracuji ve vedoucí pozici jako skladník a zúčastnil jsem se o víkendu školení, které se vztahovalo k mé funkci.
Účast byla povinná a já v současné době požaduji od zaměstnavatele zaplacení mzdy a všech příplatků, na které mi vznikl nárok. Zaměstnavatel však není ochotný moje nároky akceptovat. Je to v souladu se zákoníkem
K. J., Praha
práce?
Zaměstnavatel nerespektuje zákoník práce, neboť jednalo-li se
o prohloubení kvalifikace, je toto upraveno v § 230, odst. 3
ZP. Školení a studium
při zaměstnání, kdy si
zaměstnanec prohlubuje kvalifikaci, se považuje na základě
§ 230, odst. 3 za výkon práce, za který
přísluší zaměstnanci mzda nebo plat,
případně další příplatky.
Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení, kterým si
bude prohlubovat kvalifikaci, popřípadě
po něm požadovat, aby prohloubení kvalifikace absolvoval jinou formou, např.
u společnosti, která tato školení provádí.
Znamená to tedy, že pokud bude probíhat mimo pracovní dobu, bude se jednat o výkon práce, za který vám přísluší
mzda, příplatek za práci přesčas konanou
v době nepřetržitého odpočinku v týdnu
nebo náhradní volno, pokud se na něm
se zaměstnavatelem dohodnete.
Neposkytne-li vám zaměstnavatel náhradní volno v době tří kalendářních

měsíců po výkonu práce přesčas nebo
v jinak dohodnuté době, je povinen
vám příplatek za práci přesčas vyplatit.
Pokud však máte sjednanou mzdu
včetně příplatků za práci přesčas,
příplatek vám nenáleží. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas
lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo
v jiné smlouvě a pro sjednání výše
mzdy za práci přesčas nejsou zákonem stanoveny žádné další podmínky,
avšak z ujednání takové smlouvy musí
jednoznačně vyplývat forma a výše tohoto přihlédnutí.
Nestačí tedy pouhé konstatování, že
je mzda stanovena s přihlédnutím
k případné práci přesčas, ale musí být
patrný rozdíl od mzdy, která s tímto
přihlédnutím sjednána nebyla. Mzdu
s přihlédnutím k případné práci přes
čas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas,
k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto, a to nejvýše v rozsahu 150 hodin
práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas (nařízené
i dohodnuté).

V konkrétním měsíci tedy může být
mzda zaměstnance se mzdou zohledňující práci přesčas vyšší nebo nižší než u jiného zaměstnance, s nímž
mzda s přihlédnutím k případné práci
přesčas sjednána nebyla. Prokáže-li se
však, že by tato forma zohlednění práce
přesčas byla dlouhodobě pro zaměstnance nebo zaměstnavatele nevýhodná nebo že se předpoklady, podle nichž
byla sjednána mzda za případnou práci
přesčas, nenaplňují, jedna nebo druhá
strana nebude pro příště návrh tohoto
řešení akceptovat.
Pozor ale na cestu na toto školení, ta
se nepovažuje za výkon práce (za cestu
by náležela náhrada mzdy nebo by se
za ni nekrátila mzda pouze v případě,
že by zasáhla do pracovní doby).
Současně vám náleží cestovní náhrady, jestliže nějaké vznikly – zejm. jízdní
výdaje a stravné, které by bylo podle
§ 163 kráceno, pokud by zaměstnavatel
zajistil bezplatné stravování.
Jestliže vám tedy zaměstnavatel odmítl za takové školení poskytnout vše, co
vám náleží, máte možnost obrátit se se
stížností na inspektorát práce.

FOTO: Pixabay
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Bezpečnost práce | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň

Měření hluku na pracovišti
Jsem předsedkyní odborové organizace a mám dotaz, zda zaměstnavatel může pro stanovení kategorizace
použít měření hluku (provedené autorizovanou firmou) starší než jeden rok.
I. H., Plzeň
Zařazení prací do
kategorií se odvíjí dle § 37 zákona
č.
258/2000
Sb.,
o ochran ě veřejn ého
zdrav í. V odst. 3 se
uvádí, jaké podklady
musí
zaměstnavatel přiložit k žádosti
o zařazení práce do kategorie:
1. označení práce
2. název a umístění pracoviště, kde
je daná práce vykonávána
3. výsledky hodnocení expozice
fyzických osob vykonávajících
danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně
včetně doby trvání této expozice
4. délku směny; u vícesměnného
provozu režim střídání směn
5. návrh kategorie, do které má být
práce zařazena
6. počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen
7. opatření přijatá k ochraně zdraví
zaměstnanců vykonávajících danou práci a protokoly o měření
nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek

Žádost předkládá osoba zaměstnávající fyzické osoby v pracovněprávních či
obdobných pracovních vztazích (dále
jen „zaměstnavatel“), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu
prací.
Z výše uvedené citace není jasné, jak
staré má měření být, ale musí být provedené před podáním žádosti, která
má být podána do 30 kalendářních dnů
ode dne zahájení výkonu prací. Pokud
zaměstnavatel předloží měření starší
než jeden rok, nesplnil termín podání
žádosti.
Jiná situace nastane, pokud zaměstnavatel provedl opakované kontrolní
měření, které vyplývá ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 102, odst. 3. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
Na základě tohoto zjištění vyhledávat
a hodnotit rizika, přijímat opatření
k jejich odstranění a provádět taková
opatření, aby v důsledku příznivějších
pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené
podle zvláštního právního předpisu
jako rizikové mohly být zařazeny do
kategorie nižší. Pokud zaměstnavatel
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provedl kontrolní měření a na základě
tohoto měření žádá o provedení změny
kategorie, pak je možné použít takové
měření (doporučuje se předchozí konzultace s příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví). Zaměstnavatel však
musí prokázat, že se na tomto pracovišti od provedeného měření nezměnilo
nic, co by mohlo ovlivnit hluk na měřeném pracovišti.
Další možnost staršího měření nastane
dle § 37, odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb.,
když se nová stavba prozatímně užívá
ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. Do kategorie se práce
zařadí až po skončení zkušebního provozu.

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

Změna výše základu pro srážkovou daň
Na školení jste říkala, že se bude měnit výše základu pro srážkovou daň. Někde jsme slyšeli, že daňový balíček byl
projednán. Od kdy bude tedy platit změna u srážkové daně?
K. V., Česká Lípa
Návrh zákona, který
Senát vrátil do sněmovny, byl beze změn
projednán a ve sbírce zákonů č. 37/2019
vyšel dne 27. března
2019 pod č. 80/2019
Sb.
Tento
zákon
mimo jiné mění i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
v ustanovení § 6 odst. 4 následujícím
způsobem:
V § 6 odst. 4 písm. b) se částka
„2500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou

pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Co se týče účinnosti,
je v přechodných ustanoveních uvedeno, že ustanovení § 6 odst. 4 písm.
b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije od prvního
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon
nabyl účinnosti.
Při zúčtování příjmu ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém
tento zákon nabyl účinnosti, a kalendářní měsíce předcházející se použije

ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
před dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Dále pak je stanoveno, že tento zákon
nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení. Jsou stanoveny nějaké
výjimky účinnosti, které se ale netýkají vašeho dotazu.
Znamená to tedy, že srážková daň za
březen a duben 2019 bude do výše základu 2500 Kč včetně a od května 2019
ve výši základu 3000 Kč včetně.
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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

Kolem železničního viaduktu k jeskyni, za jejíž objevení může kladívko
Na dnešní výlet se vydáme do městečka Chýnov na Táborsku. Milovníci sochařství vědí, že se zde narodil známý
sochařský mistr Ivan Bílek, my se ale vydáme po zdejší naučné stezce, která nás z chýnovského náměstí dovede až
k unikátní Chýnovské jeskyni.
zapadlo do rozsedliny ve skále. Aby nástroj našel, musel se protáhnout do úzké
pukliny. Překvapeně zjistil, že štěrbina se
mění v širokou chodbu, která pokračuje
do hloubky. Zda své kladivo našel, zpráva
již nezmiňuje, ale jisté je, že objevil vchod
do jeskyně, v té době největší v Čechách.
Již několik dní po objevu kustodi Muzea
království Českého Antonín Frič a Jan
Krejčí jeskyni zaměřili a zhotovili první
mapu podzemních prostor.

Základní škola je společně s kostelem dominantou Gabrielova náměstí. Postavena byla v letech 1897 a 1898 a v současnosti nabízí výuku od první až do deváté
třídy. Na náměstí a v jeho okolí je také
k vidění několik klasických venkovských
domů z 19. století.
Naučná stezka začíná v lesoparku kousek za školou a seznamuje výletníky
prostřednictvím informačních panelů
s historií města, jeho nejvýznamnějšími
pamětihodnostmi a okolní přírodou. Jednosměrná trasa stezky nás zavede k monumentálnímu železničnímu viaduktu,
Chýnovské jeskyni a lomu Pacova hora.
Močítka a prolézací zeměkoule…
Místní zdejší lokalitě přezdívají Močítka, nejspíš proto, že je zde hodně vlhko
a mokro. Kdysi tu býval hustý les, dnes je
bohužel řada okolních strání vykácených.
Než se dostaneme k jedné z hlavních turistických atrakcí, železničnímu viaduktu,
doporučuji zastavit se u železné prolézací
„zeměkoule“. Ta kdysi zdobila každé dětské hřiště, dnes už ji snad najdete pouze
v Chýnově…

Viadukt s devíti polooblouky
Železniční viadukt přes údolí Chýnovského potoka byl postaven italskými dělníky
v roce 1888 a je tvořen devíti mostními
polokruhovými oblouky. Stavba je vskutku impozantní. Naučná stezka dále pokračuje podél zmiňovaného potoka přes
místní louky až do lesů za městem. Na
informačních tabulích je možné se seznámit se zdejší živočišnou říší. Pokud se
na cestu vydáte brzy ráno nebo naopak
k večeru, nejspíš se kolem vás budou
prohánět srnky a srnci jako na nějaké lesní dálnici.
Přibližně kilometr před cílem cesty se
naučná stezka napojuje na modrou turistickou značku a vede až k Chýnovské
jeskyni. Ještě před ní se nezapomeňte
zastavit u zdejších historických včelínů.
V letní sezóně bych se ale nepřibližoval
příliš blízko.
Kladivo zapadlé do úzké pukliny
Chýnovská jeskyně byla objevena v malém selském lomu na jižním svahu Pacovy hory. V létě roku 1863 zde skalník Vojtěch Rytíř při práci upustil kladivo, které

Deset druhů netopýrů
Jeskyně stále zachovává svůj historický
ráz a zůstává romantickou vycházkou do
historie. Je také významným zimovištěm
deseti druhů netopýrů žijících na území
České republiky a v jeskyni trvale žije
řada bezobratlých živočichů. V současné
době je nejdéle veřejnosti zpřístupněnou
jeskyní České republiky. Je také jako Národní kulturní památka zařazena do evropské sítě chráněných území soustavy
NATURA 2000.
Text a foto: Vilém Flášar
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Jak si vybrat dovolenou?
Sladký čas dovolených se blíží. Volno si můžeme pochopitelně vybírat po celý rok, to hlavní období, kdy se vydáváme na
zájezdy, však spadá do období prázdnin. Přece jenom má většina zaměstnanců ratolesti školou povinné. Podle čeho byste
takovou dovolenou měli vybírat?

Ptejte se známých

Kde jsou ty doby, kdy se na zájezdy stály
dlouhé fronty a člověk bral vše, co bylo
k dispozici. Dnes je problém opačný… Jak
si vybrat to správné místo, tu správnou
destinaci, to správné ubytovací zařízení?
Na dovolenou se každý z nás těší a nikdo nechce, aby se proměnila v noční
můru. Na druhou stranu je škoda jezdit
stále na jedno prověřené místo v obavě,
že by to jinde mohlo být stokrát horší.
V létě je fajn objevovat a poznávat, i když
riskovat nechce asi nikdo. V první řadě
rozhoďte sítě mezi svými známými. Ptejte se, kde trávili dovolenou, kde byli spokojení, shlédněte fotografie.

Osobně, po internetu nebo přes
katalog…

Zájezd si můžete vybrat i osobně, cestovky mají pobočky v každém menším
městě. V takovém případě ale budete
limitováni nabídkou dané cestovní kanceláře. Pro mnoho zákazníků je však důležitý osobní kontakt a to, že je možné
se na ledacos doptat. Někteří zaměstnanci cestovek bohužel o nabízených
destinacích příliš nevědí a mohou mlžit.
Proto si vše raději ještě zkontrolujte na
internetu. Cestovní kanceláře dodnes
prodávají zájezdy prostřednictvím katalogů, kde může být i problematická

realita vylíčena velmi pěkně. Na druhou
stranu se v katalozích zákazník dobře
orientuje.

Hledejte na internetu

Nejčastěji se dnes objednává dovolená na internetu. Zde najdete stránky
cestovních kanceláří či tzv. tour operátorů, kteří zajišťují pobytové zájezdy.
Dále zde najdete srovnávače zájezdů.
To jsou stránky, kde si navolíte základní kritéria zájezdu, např. ubytování,
vzdálenost k moři, způsob dopravy,
typ stravování, zadáte destinaci a obdržíte seznam zájezdů, které právě
vám vyhovují. Pak už zbývá tyto nabídky projít jednu po druhé, prohlédnout
si fotografie a zjistit přesné podmínky.
Zájezd je možné si rovnou online objednat a zaplatit zálohu. Místo, kam se
chcete vypravit, si můžete prověřit na
internetu. Zadejte název zařízení a lokalitu do internetového vyhledávače,
jazyk případně nastavte na češtinu.
Projděte si odkazy a pročtěte, jak byli
návštěvníci spokojeni. Hledejte i na sociálních sítích.

Zkontrolujte pojištění

Také vás děsí představa, že během vaší
dovolené cestovní kancelář zkrachuje a vy se třeba nebudete moci vrátit

FOTO: Pixabay

domů? Tato možnost je dnes naštěstí
mnohem méně častá, neboť cestovní
kanceláře musejí být ze zákona pojištěné
proti úpadku. Zkontrolujte tedy i cestovní
kancelář, od které jste si zakoupili zájezd.
Podívejte se na její webové stránky, případně požadujte toto potvrzení přímo
od cestovní kanceláře. Dejte si pozor, zda
pořizujete zájezd od cestovní kanceláře,
nebo od cestovní agentury, která pojištěná být nemusí. Cestovní agentura může
prodávat letenky, ubytování, jízdenky na
autobus, nesmí ale organizovat zájezdy.

Kam vlastně jedete?

FOTO: Pixabay

Požadujte zcela přesné informace.
Smlouva s cestovkou by měla obsahovat přesné jméno hotelu, ve kterém
budete ubytováni. Někdy se stává, že
jsou v místě třeba dvě zařízení se stejným jménem, ale liší se počtem hvězd
a z toho vyplývajícím komfortem, kterého zde zákazník požívá. Proto se přesně
informujte, kde budete bydlet, požadujte přesnou adresu a kontakt na zařízení.
U zájezdů k moři si nechte uvést vzdálenost na pláž, kde je možné se koupat. Informujte se, jak daleko je centrum města a zábavní zařízení. Pokud totiž jedete
s malými dětmi, řvoucí diskotéka hned
vedle asi nebude to pravé.
Michaela Kadlecová
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Pochutnejte si na velikonočních vajíčcích
Vejce jsou hlavním symbolem Velikonoc. Symbolizují znovuzrození, to, že se příroda znovu probudila a bude nám poskytovat hojnost plodů. Jak vejce vybírat a jak zpracovat ta vařená, kterých budete mít po Velikonocích jistě zásobu?

FOTO: Pixabay

Kupujte zásadně čerstvá vejce
Na vejce se ještě nedávno pohlíželo jako
na potravinu, kterou bychom neměli
konzumovat v přílišné míře. Tradovalo
se, že bychom měli jíst maximálně tři vejce týdně, abychom si nezvyšovali hladinu cholesterolu. Tato tvrzení se naštěstí
ukázala jako nepravdivá. Vejce si kupujte
co nejčerstvější. Ideální je najít si někoho,
kdo má na dvorku několik slepiček a vajíček se rád zbaví, případně si najít malou
farmu, kde slepice běhají volně a na pozemku mohou dle libosti hrabat. Taková
vajíčka poznáte podle barvy žloutku, který je až oranžový. Tento fakt ale neplatí
vždy. Někteří chovatelé totiž nechávají
slepice zobat krmivo obohacené o karoten, takže oranžový žloutek mohou mít
i vajíčka slepic, které v životě neviděly oblohu.
Jak zjistit čerstvost?
Zda je vejce čerstvé, zjistíte snadným testem. Nalijte vodu do misky a ponořte do
ní vejce. Pokud se snaží vyplavat, je staré,
zůstává-li u dna, je čerstvé. Pokud vejce
kupujete v obchodě, dozvíte se o jejich
původu na krabičce. Vejce jsou označená
číslicemi 0–3. Trojka označuje vejce, která pocházejí z tzv. klecového chovu, proti
němuž se v poslední době hodně bojuje.
Slepice totiž nemají prostor a nikdy neuvidí slunce. Dvojka jsou vejce z podestýl-

kového chovu, kdy jsou slepice chované
v halách. Lépe jsou na tom slepice, jejichž
vejce nese označení jedna, ty se pohybují
venku a mají volný výběh. Nula jsou vejce
z biochovu.
Kam s nimi
Pokud máte doma koledníka, který
se vydá na koledu, můžete očekávat,
že přinese košík plný vajec uvařených
natvrdo. Byla by velká škoda je posléze
vyhodit, proto si dopředu připravte recepty, jak tyto dary zužitkovat. Vařená
vajíčka skladujte zásadně v lednici při
teplotě 5–10 °C. Jen tak je můžete využívat po celých deset dnů, aniž byste se
museli obávat, že budete mít po jejich
požití zdravotní problémy. Ačkoli jsou
mnohé lednice vybavené přihrádkou pro
vejce ve dveřích, umístěte je radši přímo
dovnitř, kde je nižší teplota. Musí to ale
být vejce, která byla uvařena skutečně
natvrdo a jejich žloutek je zcela tuhý. Na
druhou stranu se nemusíte obávat vejce,
jehož žloutek je na okrajích nazelenalý,
v takovém případě je vejce jen převařené, což vám neublíží.
Recepty z vajec
Vařená vejce nemusíte jen pojídat ve
stojánku se solí, lze je využít do mnoha
různých receptů. Připravte si např. lehký
bramborový salát bez majonézy s rozse-

kanými vejci, plátky brambor, ředkviček
a kupou jarních bylinek. Použijte do něj
jen lehkou zálivku z oleje, octa, soli a pepře. Udělejte si sekanou, do jejíhož středu umístíte vařené vejce, opět s mnoha
jarními bylinkami. Běžný italský recept na
boloňskou omáčku, která se připravuje
z cibule, česneku, mletého masa, mrkve
a rajčat, pozvedněte tím, že těstoviny zapečete. A to nejenom s touto omáčkou,
ale také s opečeným lilkem a plátky vařených vajec. Získáte lahodné italské jídlo
Pasta al forno, tedy těstoviny z trouby.
Zahřešte a použijte vařená vejce na klasický vajíčkový salát s majonézou, hořčicí
a jarní cibulkou.
Naložená vejce
Pokud vám koledník vykoledoval tolik vajec, že je rozhodně nemůžete sníst, určitě
je nevyhazujte, ale naložte si je do nálevu, takže vám vydrží ještě velmi dlouho.
Vejce oloupejte a vložte do zavařovačky.
Přidejte papriku nakrájenou na proužky,
česnek, bylinky, nezapomeňte na kopr,
celý černý pepř a nové koření. Připravte si nálev podobný tomu na nakládané
okurky: vodu smíchejte s octem, kuličkami černého pepře, hořčičným semínkem, solí a cukrem. Nálev svařte, nechte
vychladit a nalijte na vejce ve sklenici.
Umístěte do chladu a nechte několik dnů
odležet.
Michaela Kadlecová
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Čas velikonočních tradic

Vedle toho, že jsou Velikonoce významným křesťanským svátkem, jsou také obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara. S nadcházejícími velikonočními svátky vám několik z nich připomeneme.

Modré pondělí (někde Žluté) ‒ dětem
začaly prázdniny; Šedivé úterý – uklízelo se a vymetaly pavučiny; Sazometná středa (Škaredá) – vymeta
ly se saze z komína; Zelený čtvrtek –
jedla se zelná strava, aby byl člověk po
celý rok zdráv; Velký pátek – byl ve znamení smutku, ticha a rozjímání (nad Kristovou smrtí), chodilo se na bohoslužbu,
kterou neohlašovaly zvony („odletěly“
do Říma), místo toho ve vsi zněly klapačky a řehtačky; Bílá sobota – probíhal obřad svěcení ohně před kostelem,
vrátily se zvony, doma hospodyně pekly
mazanec a beránka, děvčata zdobila vajíčka, muži a chlapci si pletli pomlázky;
Boží hod velikonoční ‒ všichni spěchali do kostela na mši oslavující Kristovo
vzkříšení a dávali si od faráře světit velikonoční pokrmy, které byly nachystány
k svátečnímu obědu; Pondělí velikonoční – čas pomlázky.
Pár tipů na barvení vajíček
Vejce je hlavním symbolem Velikonoc,
bez barevných vajíček si je ani nedokážeme představit. Toto spojení se datuje asi od 12. století, kdy se vejce začala
světit v kostelech. Malovaná vajíčka patří k velikonocům stejně jako beránek
a mazanec.

Cibulová vajíčka
Co budeme potřebovat:
• vejce, nejlépe bílá
• slupky od cibule (hnědé nebo
červené)
• pár kapek octa
• zelené lístečky (petrželka, mrkev,
jetel, tráva)
• gáza nebo staré punčochy
• gumičky, provázek a nůžky
Jak budeme postupovat:
V dostatečně velkém hrnci přivedeme
vodu k varu, přisypeme cibulové slupky.
Vejce omyjeme, přiložíme na ně různě
tvarované lístky, zabalíme do gázy nebo
punčochy a upevníme provázkem či gumičkou. Takto připravená vejce vložíme

do vroucí vody s větším množstvím cibulových slupek a octem na 13 minut.
Po dobu vaření s vejci mícháme, aby se
obarvila rovnoměrně. Když jsou uvařená,
opatrně odstraníme lístky i obal a necháme oschnout na utěrce. Pokud chceme
mít jistotu, že se barva opravdu pěkně
chytne, necháme vajíčka v cibulové vodě
přes noc. Nakonec je potřeme kouskem
slaniny nebo sádlem, aby se leskla.
Tento postup je vhodný i pro barvy zakoupené v obchodě, je však třeba si pozorně přečíst návod.
Pár rad na přípravu přírodních
barev bez chemie
Vajíčka musíme ve směsi nechat vždy
alespoň půl hodiny. Pro lepší efekt je
necháváme namočené v barvě přes
noc.
Jak budeme postupovat:
• Prvním krokem je vždy svaření vody,
octa, trošky soli a kmínu v menším
kastrůlku. Poté přidáme zvolené barvivo. Podle barev volíme takto:
• Žlutá vejce: 4 lžíce kurkumy (kari)
• Modrá vejce: borůvky (mražené nebo
kompotované)
• Červená vejce: 1 litr červeného vína
(levné) nebo tři na kostky nakrájené
červené řepy
• Rezavá vejce: černý čaj
Na závěr vajíčka pomastíme špekem
nebo sádlem, aby se pěkně leskla.
Velikonoční beránek
Suroviny: 5 vajec, 200 g cukru krupice,
250 g polohrubé mouky, 1 vanilinový
cukr, šťáva z půlky citrónu, 1 kávová
lžička citrónové kůry, máslo nebo ztužený tuk na vymazání formy, hrubá
mouka nebo kokos na vysypání formy,
20 g moučkového cukru na posypání
beránka
Postup: Vejce ušleháme s cukrem a vanilinovým cukrem do husté pěny. Potom
vmícháme citrónovou šťávu, lžičku citrónové kůry z dobře omytého citrónu,
mouku a nakonec lehce vmícháme tuhý
sníh z bílků. Těsto rozetřeme ve stejnoměrné vrstvě do vymazané a moukou
či kokosem vysypané formy. Ve středně
vyhřáté troubě upečeme do růžova (při
170 °C 45‒50 minut). Pečeného beránka opatrně vyklopíme a lehce pocukrujeme. Místo očí lze vpíchnout rozinky.
Můžeme beránka vylepšit i tím, že mu
na krk uvážeme stuhu a něco zeleného,
např. buxus nebo asparágus. Stuhu lze
ozdobit i kovovým zvonečkem.

Jak ustrojit velikonoční „líto“
Dekorace je vhodná do interiéru. Do
misky s vodou (ne naopak) vysypeme
sádru a důkladně rozmícháme v tuhou kaši. Sádra je v poměru vůči vodě
3:1 (v našem případě dvě sklenice sádry a šest sklenic vody). Vzniklou směs
nalijeme do květináče (zde má výšku
i průměr otvoru 12 cm) a do jeho středu zapíchneme větev (zde ze škumpy
o délce 40 cm). Necháme do druhého
dne ztuhnout. Potom na větev napíchneme kouli z šedé aranžovací hmoty
florex (zde o průměru 10 cm). Po celém
obvodu koule postupně zapícháme
buxus (spodní část větviček by měla

být seříznutá do špičky), který je dlouho čerstvý i bez vody, lze použít i ptačí
zob. Hotový stromek ozdobíme vajíčky,
která přilepíme tavnou pistolí, nebo
mohou být zavěšená na stužkách, které se do koule upevní pomoci vázacího
drátu. Hotový stromek vložíme do obalu na květináč a vysteleme barevným
sisalem nebo mechem.
(nov)

Odpočinutí a loajální
zaměstnanci
Motivujte skutečným work-life balance benefitem,
daňově výhodnou poukázkou na dovolenou.

www.upcz.cz

Potěšení
každý den
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Správné znění tajenky z čísla 5: Býka chytají za rohy, člověka za slovo. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Soňa Sniegoňová z Třince. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 9. a 23. dubna. Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 6. května 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

