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Hutě Pilsen Steel by mohl zachránit snad
jen konkurz a nový majitel
Plzeňská firma Pilsen Steel, s. r. o., vznikla v roce 2007 spojením společností Škoda JS, Škoda Kovárny a Škoda Hutě.
Vznikl tak podnik, který se produkcí lodních a elektrárenských hřídelí, rotorů pro větrné elektrárny a odlitků pro plynové turbíny zařadil mezi pět největších evropských výrobců. Zdálo se, že jeho založením se na Plzeňsku udrží tradiční
hutnický a strojírenský průmysl. Bylo na co navazovat, vždyť základy strojírenství v Plzni položil už před 150 lety Emil
Škoda svými Škodovými závody. V průběhu minulého století se plzeňská Škodovka stala jednou z největších strojíren
v Evropě. Po privatizaci v 90. letech podnik vystřídal pod různými názvy několik majitelů. Část přejmenovanou na Pilsen Steel vlastní od roku 2010 společnost United Pilsen, S. A., jejímž majitelem je ruský průmyslník Igor Šamis.
Společnosti United Pilsen, S. A., se firmu rozjet nepodařilo a podnik díky obrovským dluhům upadl v červnu 2012
do insolvenčního řízení. Po následné
reorganizaci, oddlužení a nepodařených pokusech managementu vyhrabat
se z červených čísel se dnes katastrofický scénář opakuje. Počátkem ledna na
sebe plzeňské hutě a kovárny Pilsen
Steel, s. r. o., podaly návrh na insolvenci. Dluh věřitelům dosahuje závratné
částky 5,5 mld. Kč. O složité situaci zaměstnanců podniku a nelehkém postavení místních odborů poskytli redakci
Kováku rozhovor předsedkyně jedné ze
dvou kováckých organizací, které v Pilsen Steel působí — ZO OS KOVO Pilsen
Škoda Kovárny, s. r. o., a CPF, a. s., Ivanka Smolková a specialista,
právník RP OS KOVO Plzeň více
strana
JUDr. Vladimír Štich.

3

Specialista JUDr. Vladimír Štich a předsedkyně Ivanka Smolková v reorganizaci nevěří.

FOTO: (mia)

Odbory mají větší důvěru než televize, internet a tisk
V odborové centrále v Praze na Žižkově proběhlo ve čtvrtek 25. dubna zasedání Předsednictva Odborového
svazu KOVO. Účastníci zasedání se mimo jiné věnovali kontrole plnění úkolů ze zasedání Předsednictva OS KOVO,
vyhodnocení vzdělávání za rok 2018, návrhu na svolání 6. zasedání Rady OS KOVO a změně ve složení Komise mladých
OS KOVO. Aktuální informace přednesl předseda OS KOVO Jaroslav Souček a členové Výkonného vedení OS KOVO.
V úvodu zasedání představil místopředseda Libor Dvořák nového zmocněnce
OS KOVO za Moravskoslezský kraj a nového člena předsednictva OS KOVO,
jímž byl zvolen Marcel Pielesz, který ve
funkci vystřídal kolegu Emila Buga. S informacemi o vyhodnocení vzdělávání
vystoupil místopředseda Tomáš Valášek. Podle místopředsedy Valáška bylo
prostřednictvím RP OS KOVO v uplynu-

lém roce uskutečněno 80 převážně jednodenních vzdělávacích akcí a 27 akcí
na centrální úrovni. Celkem se kurzů
zúčastnilo 2 878 posluchačů a žádná
ze vzdělávacích akcí nebyla zrušena.
„Je potěšující, jak veliký je o vzdělávací
kurzy zájem. Pro letošní rok schválilo
výkonné vedení tři opakovací kurzy.
Činnost a úspěšnost kurzů pravidelně
vyhodnocujeme,“ řekl místopředseda

Valášek. K vyhodnocení výkazu ZO
a SČ OS KOVO za rok 2018 uvedl, že
členská základna se rozrůstá. „Pozitivní zprávou je, že už třetím rokem členů
přibývá (o 895 členů v minulém roce)
a OS KOVO pokrývá stále větší počet
zaměstnanců. Je to i díky vaší práci
a práci všech kolegů na regionálních
pracovištích,“ poděkoval kolegům místopředseda Valášek.
pokračování na str. 2
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Předseda OS KOVO Jaroslav Souček ve
svém příspěvku mimo jiné informoval
účastníky zasedání o výsledcích kolektivního vyjednávání. „Ke konci března
tohoto roku byl u 70 % nově uzavřených
podnikových smluv vyjednán mzdový
nárůst minimálně o 3 %, z toho u 35 %
smluv se podařilo navýšit mzdy minimálně o 6 %. Jedná se o velmi slušný výsledek kolektivního vyjednávání,“ uvedl předseda Souček. Podle něj důvěra
veřejnosti v odbory stoupá. „Poslední
statistické údaje uvádějí, že důvěra v odbory je vyšší než například u televize, in-

Členové Výkonného vedení OS KOVO přednesli
aktuální informace.
FOTO: (mia)

ternetu a tisku. V březnovém průzkumu
označilo odbory jako důvěryhodné 46 %
respondentů,“ řekl předseda Souček.
V závěru svého vystoupení zdůraznil
význam nadcházejících eurovoleb. „Jde
o mimořádně důležité volby, byly bychom rádi, kdyby se lidé voleb zúčastnili.
Pokud nepůjdeme volit my, vyhrají je ti,
kteří neprosazují zájmy zaměstnanců.
Toto téma jsme probírali i na Východním regionu IndustriAll Europe a vyzvali
jsme odboráře ve všech zemích východního regionu k účasti v eurolbách,“ uvedl
předseda Souček.
(mia)

1. máj jsme slavili v Brně, Ždáru nad Sázavou
i v Bayreuthu
Nádvoří hradu Špilberk se v režii Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a za spolupráce
Odborového svazu KOVO proměnilo
1. května ve scénu pod otevřeným
nebem, na které vystoupily sólisté
BROLNu, skupina Goblin a další hudební soubory.
Početné publikum mohlo obdivovat
produkci taneční skupiny Honky Tonk,
ukázku činnosti Městské Policie Brno,
nebo navštívit propagační stánky středních škol. Zájemci o odborovou činnost
získali informace u stanů OS KOVO
nebo ČMKOS. Kovácké odbory v Brně
reprezentovali zástupci OS KOVO
v čele s předsedou OS KOVO Jaroslavem Součkem. Oslav se zúčastnil také
předseda ČMKOS Josef Středula. „Moc

Na Špilberku nechyběli zástupci OS KOVO.
FOTO: (mia)

bych vám přál, abyste 1. máj vždy slavili s úctou k tomu, co se nám podařilo. Abyste vždy pomáhali těm, co chtějí
udělat něco lepšího a příjemnějšího
pro nás zaměstnance, a abyste věděli,
že bez odborů by bohužel situace lepší
nebyla,“ uvedl ve svém projevu předseda Středula.

Průvodu v Bayreuthu se zúčastnilo 100 lidí.

Ve Žďáru nad Sázavou uspořádali kováci u příležitosti prvomájových oslav
tradiční den otevřených dveří ve strojírenském podniku ŽĎAS. Podle specialisty RP OS KOVO Jihlava Jiřího Čermáka této jedinečné příležitosti využilo
4293 návštěvníků. Na oslavách nechyběl ani stan OS KOVO s propagačními
předměty, o které byl velký zájem.
Městem kráčel prvomájový průvod
Na prvomájových oslavách u našich
německých kolegů v Bayreuthu reprezentoval OS KOVO jeho místopředseda Tomáš Valášek společně se zástupci z centrály OS KOVO, z regionálního
pracoviště pro Plzeň a Karlovy Vary
a mladých kováků. Po více než deseti
letech uspořádala německá odborová
konfederace DGB prvomájový průvod
městem, kterého se zúčastnilo přes
100 lidí. Oslavy organizované DGB dále
pokračovaly v pivnici „Herzogkeller“
hudebním programem a vystoupením

FOTO: Tomáš Valášek

řečníků. „Je mi velkou ctí, že zde mohu
být. Posledních devět let se OS KOVO
pravidelně účastní jako host oslav
1. máje v Bavorsku, abychom tím vyjádřili naši solidaritu. Tato dlouhodobá
spolupráce s bavorskými kolegy ukazuje naši sílu a jednotu,“ zdůraznil místopředseda Valášek význam vzájemné
spolupráce. 			
(mia)

Ve Žďáru nad Sázavou měly propagační
předměty úspěch.
FOTO: Archiv OS KOVO
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naný člověk a jednání možná nebude
dlouhé, ale nakonec se nám věnoval tři
čtvrtě hodiny a snažil se najít možnosti, jak nám pomoci. Rozhodl se pověřit
bývalou ministryni průmyslu paní Novákovou, aby v naší věci podnikla určité kroky, ale nevím, jak je to daleko,“
upřesňuje Ivanka Smolková.

Pilsen Steel patří mezi pět největších evropských strojíren.

O miliardách na dluzích nikdo
nevěděl
Právě v období, kdy do Pilsen Steel
vstoupila společnost Igora Šamise,
byla Ivanka Smolková zvolena předsedkyní základní organizace. Díky své
předcházející dlouholeté praxi ve funkci
asistentky předsedy místních odborů
měla dostatek zkušeností z odborové
práce, ale výsledek voleb ji překvapil.
„Samotnou mě udivilo, když jsem byla
v roce 2010 zvolena předsedkyní jako
historicky první žena v čistě mužské
společnosti. Je dobře, když člověk neví,
co ho čeká. Rok po mém zvolení už na
nás začalo vedení firmy tlačit kvůli odstávkám. S tím jsem se setkala poprvé
v životě. Nevěděla jsem, jak se k tomu
postavit. Vlastně jsem se učila za pochodu. Vyfasovala jsem to nehorší období, jaké si umíte představit,“ vzpomíná předsedkyně Ivanka Smolková.
Po vyhlášení první insolvence prošla
firma v roce 2014 soudem povolenou
reorganizací, při níž se oddlužila (dluhy
dosahovaly už tehdy téměř 5 mld. Kč),
ale podniku chyběl provozní kapitál
na výrobu. „Pan Šamis dostal od ruské
banky Vněšekonombank velký úvěr,
resp. koupil Pilsen Steel na dluh a ručil firmou, kterou ještě nevlastnil. On
a jeho přátelé, které do firmy přivedl,
měli obrovské finanční nároky, dostávali vysoké manažerské platy, ale
chod firmy vázl. Ani firma s nejlepším
výrobním programem by neobstála
při jeho stylu vedení. Nejhorší bylo, že
neměl jedinou snahu skutečně firmu
řídit. Po jeho příchodu začala Pilsen
Steel platit několikamilionové měsíční částky sesterské společnosti Pilsen
Estates za pronájem nemovitostí, které
jsou součástí výrobního areálu. Takto
vyváděné prostředky by dlouhodobě
nepřežil žádný podnik. Nikdo z běžných
zaměstnanců a odborářů ani netušil,
jak moc je firma zadlužená. Dostávali
jsme zápisy z porad, kde byly uváděny
dluhy v řádech pouze desítek milionů,

FOTO: Archiv OS KOVO

lhali nám. Dnes si myslím, že v roce 2014
jsme tu šanci na reorganizaci neměli dostat. Měli jsme projít konkurzem,“ hodnotí uplynulou krizi Ivanka Smolková.
„Problém jsme viděli v tom, že reorganizací bylo firmě umožněno dál pokračovat pod nepřímým vlivem původního
vlastníka. Sice byla zachována pracovní
místa, ale reorganizace nebyla efektivní. Kdyby byl vyhlášen konkurz, činnost
firmy by se ukončila, a pokud by se během konkurzu našel nový investor se
záměrem firmu provozovat způsobem
vhodným pro tržní prostředí, byla by
šance na její udržení,“ upřesňuje specialista OS KOVO Vladimír Štich.
Reorganizace podnik nezachránila
Reorganizace nepomohla podniku
dostat se z červených čísel. Prezident
firmy Igor Šamis se stáhl do pozadí
a podnik řídili jím dosazení zástupci.
Nedostatek provozního kapitálu donutil zaměstnavatele vyhlašovat odstávky
a nucené dovolené. „V roce 2016 jsem
se snažila bít na poplach, rozesílala dopisy představitelům vlády, pokoušela
se o setkání s představiteli Vněšekonombank, abychom zjistili, jaké záměry
s podnikem mají, ale nic z toho se nepodařilo. Teď má firma dluh vyšší než
5 mld., zaměstnanci jsou na odstávce
a o nárocích věřitelů bude rozhodovat
soud. Podařilo se nám vybojovat alespoň 75 % náhrady mzdy, ale je to takové
Pyrrhovo vítězství,“ popisuje stávající
situaci Ivanka Smolková.
Odboráři podniku a předseda OS KOVO
Jaroslav Souček navštívili 20. března
premiéra Andreje Babiše (ANO) s žádostí o pomoc. Premiér poté sdělil médiím, že poslal dopisy ministryni průmyslu Martě Novákové (za ANO), aby se
obrátila na hlavního věřitele, na majitele a na financující ruskou banku. Odeslal dopis také ministryni financí Aleně
Schillerové (za ANO) kvůli nevyplaceným výplatám. „Byla jsem připravena
na to, že pan premiér Babiš je zaměst-

Úřad práce nabízí pomoc
Pilsen Steel zaměstnává přes 600 zaměstnanců, jejichž budoucnost je zatím nejistá. Podnik vyplácí mzdy se
zpožděním a na výzvy odborů nereaguje. Uplatnění na trhu práce mnohým zaměstnancům stěžuje jejich
vyšší věk nebo nemoci z povolání.
„Většina z těch lidi prošla obdobím
první insolvence, kdy z jejich pohledu
vše dobře dopadlo. V současné době
už pociťují, že peníze nechodí nebo
chodí málo a nepravidelně. My jsme
na špatnou situaci upozorňovali hned
od začátku a jednali s úřadem práce,
kde nám byla nabídnuta podpora. Zájemci tam mohou v rámci svého volna
během odstávky získat rekvalifikační
kurzy hrazené úřadem práce, což by
jim zvýšilo šanci při hledání nového
zaměstnání. Bohužel zájem není velký. Je to asi dáno také věkovým složením zaměstnanců, často jde o lidi
před důchodem nebo trpící zdravotními problémy ze svého zaměstnání,“
dodává specialista RP OS KOVO Plzeň
JUDr. Vladimír Štich.

Zaměstnanci pracují v rizikovém prostředí.
FOTO: Archiv OS KOVO

„Hodně lidí má nemoci z povolání,
u nás je rizikové prostředí jak v hutích,
tak v kovárnách. Lidé se tam pro firmu
vyučili, celý život pracovali a dnes tam
pracují třeba i jejich děti. Mají k firmě
vztah na rozdíl od těch, kteří tu firmu
řídí. Musí to být pro ně strašné. Pořád
si ještě myslím, že konkurz by nás mohl
zbavit břemene. Jestli nás opět pošlou
do zdlouhavé reorganizace, tak už to firma nepřežije. Moc ráda bych se vrátila
do stavu v roce 2009, kdy jsme byli prosperujícím a zdravým podnikem, to bych
si moc přála,“ říká na závěr předsedkyně
ZO OS KOVO Pilsen Škoda Kovárny, s. r. o.,
a CPF, a. s., Ivanka Smolková.
(mia)
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Okénko do regionu | Ing. Jiří Kozel, vedoucí RP Ostrava

Co je nového v Moravskoslezském kraji
Ve firmách Moravskoslezského kraje patřících do působnosti RP OS KOVO pro Moravskoslezský kraj
je z velké části ekonomická a výrobní situace stabilizována. Firmy nepropouštějí, spíše se potýkají
s nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.
Výjimkou v tomto trendu jsou Vítkovické strojírny, s. r. o., z Ostravy.
Tato firma propustila
většinu zaměstnanců
a také došlo k likvidaci dvou ZO OS KOVO, které zde působily. OS KOVO tímto přišel asi o 450 členů
z těchto organizací. Zatím velký otazník
visí nad budoucností firmy ArcelorMittal
Ostrava. Evropská komise schválila prodej
firmě Liberty House, ale obavy z budoucnosti tohoto hutního kombinátu stále
trvají. Kolektivní smlouvy jsou u firem regionu MSK z převážné části uzavřeny. Jejich kvalita je různá, ale u většiny z nich je
smluven nárůst nominálních mezd.
Dobrým příkladem mohou být kolegové
odboráři ve firmách Třinecké železárny
v Třinci, Continental Automotive Czech
Republic ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Hyundai Motor Manufakturing Czech
v Nošovicích a BONATRANS v Bohumíně.
Situace v základních organizacích
a orgánech OS KOVO MSK
V některých základních organizacích
proběhly volby předsedy, výboru i dozorčí a revizní komise. U ZO ArcelorMittal ČR skončil ve funkci předsedy kolega
Vítězslav Prak a na jeho místo byl zvolen kolega Petr Slanina.
Všem funkcionářům, kteří ukončili svou
činnost pro základní organizaci nebo
pro OS KOVO, bych chtěl touto cestou
poděkovat za vykonanou práci.
V březnu 2019 se uskutečnila konference KS OS KOVO MSK, která mimo jiné
zvolila nového zástupce MSK v Předsednictvu OS KOVO za územní oblast

Ostravsko-Karvinskou. Stal se jím kolega Marcel Pielesz, předseda ZO Třinecké železárny.
V říjnu 2018 a v dubnu 2019 jsme uspořádali pravidelné dvoudenní školení
BOZP za účasti celkem 155 posluchačů.
O toto školení je v regionu každoročně
mimořádný zájem. Velký počet posluchačů je velmi náročný na organizaci
i pro přednášející lektory. Velkou prioritu dáváme školení pro základní organizace tzv. na klíč.
Proběhla školení pro ZO Hyundai – oblast
právní, ZO MSO 3 Servis – oblast BOZP,
ZO MSA Dolní Benešov – oblast právní
a BOZP a ZO Strojírny a stavby Třinec
– oblast dokumentů ZO, právní a BOZP.
Pro nové funkcionáře základních organizací jsme připravili školení základních
dokumentů ZO, kde se dozvěděli informace k činnosti OS KOVO, regionálního
pracoviště, základní organizace a informace k dokumentům ZO a Stanovám
OS KOVO po VII. sjezdu. Také v letošním
roce byl kladen největší důraz na volební řád a provádění voleb v základních
organizacích. Tohoto školení se zúčastnilo 21 posluchačů. Obdobné školení
bylo zajištěno lektorem Jiřím Kozlem
i pro KS Olomoucký kraj.
V současnosti působí v našem regionu OS KOVO u třinácti zaměstnavatelů prostřednictvím seskupení členů.
U všech seskupení máme ve výboru
minimálně jednoho člena – zaměstnance firmy. U tří seskupení byla uzavřena
kolektivní smlouva a u dalších dvou
probíhá kolektivní vyjednávání. Seskupení u zaměstnavatele Daechang Seat
v Třinci bylo změněno na základní or-

V pondělí 29. dubna se kolektiv zaměstnanců Regionálního pracoviště OS KOVO pro Moravskoslezský kraj rozloučil se svým
vedoucím Ing. Jiřím Kozlem, který odchází na zasloužený odpočinek. Zaměstnanci popřáli svému kolegovi na jeho další štaci
hlavně hodně zdraví, radosti z vnoučat a úspěchů v jeho velkém sběratelském koníčku, kterému se nyní může naplno věnovat. Ing. Jiří Kozel je největším sběratelem pivních etiket v ČR
a vlastní jednu ze tří největších sbírek pivních etiket na světě.

ganizaci. Celkem máme evidováno v seskupeních 705 členů.
Problematika BOZP
V průběhu roku 2018 bylo realizováno celkem 45 kontrol BOZP, celkově
bylo zjištěno 148 závad. Kontroly byly
zaměřeny na systém BOZP a všeobecnou bezpečnost na provozech. Ve
spolupráci se zaměstnavatelem bylo
z celkového počtu realizováno devět kontrol formou ročních prověrek
BOZP. V rámci kontrol se prověřovalo
také šetření pracovních úrazů. Bohužel
byl v loňském roce šetřen i jeden smrtelný pracovní úraz, který ještě není
uzavřen a je nutno počkat na ukončení
správního řízení ze strany SÚIP. Rovněž šetření podmínek pro uznání nemoci z povolání bylo součástí kontrol,
a to ve dvou případech.
V rámci celého roku byly poskytovány
průběžné informace i zpracovány potřebné podklady na jednotlivé dotazy
ze základních organizací ke konkrétním
problémům. A také proběhla spolupráce na úrovni RP v případech odvolání
při neuznání nemoci z povolání nebo
nesouhlasu se závěrem pracovně-lékařské prohlídky.
Stále více se zlepšuje spolupráce odborů a zaměstnavatelů v případě realizování prověrek BOZP a také při plánování a následné realizaci běžných kontrol.
Častým a opakovaným zjištěním
v rámci kontrol nebo šetření pracovních úrazů je neaktuálnost interních
předpisů BOZP. Nejčastěji v případech,
kdy u firmy funguje externí bezpečnostní technik.

Dne 1. dubna vystřídal vedoucího
RP OS KOVO pro Moravskoslezský
kraj Ing. Jiřího Kozla, po jeho odchodu do zaslouženého důchodu,
kolega Martin Sýkora. Doposud
působil jako předseda ZO OS KOVO
Těžká mechanika – Vítkovice a také
jako člen Rady OS KOVO. Zkušenosti
nabyté ve firmě, která v posledních letech prošla náročným
obdobím a kde řešili snad všechny možné problémy od nevyplacení mezd, insolvence až po stávkovou pohotovost, určitě
využije ve své další práci v OS KOVO. „Jako bývalý předseda
ZO vím, jaký servis od regionálního pracoviště ZO potřebují
a očekávají a to, považuji za svou devizu v odborové práci,“
říká nový vedoucí Martin Sýkora a my mu přejeme, ať se mu
práce daří.
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Bezpečnost práce | Viktor Fürst, specialista BOZP, RP OS KOVO Ústí nad Labem

Platí starší měření krajské hygienické stanice?
Pracuji jako operátor výroby na výrobní lince. Pracoviště je zařazené do 3. kategorie (rizikový faktor lokální svalová
zátěž). Na základě provedených měření a kontroly KHS jsou zaměstnavatelem nařízené bezpečnostní přestávky.
Měření a kontrola však proběhly již v roce 2015. Od té doby došlo k několika změnám na lince a zvýšil se objem výroby v rámci osmihodinové pracovní směny. Operátoři si stěžují na časté bolesti rukou. Několik jich z tohoto důvodu
ukončilo pracovní poměr. Zaměstnavatel nám nyní nařídil prodloužené dvanáctihodinové směny. Argumentuje tím,
že mu to prý umožňuje podepsaná KS. Postupuje správně?
J. V., Most
Odpověď na váš dotaz
vyžaduje podrobnější
analýzu a provedení
určených měření. Bližší
informace lze nalézt zejména v nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci (dále jen NV).
Pokud vaše ZO v kolektivní smlouvě
vyhověla požadavku zaměstnavatele
a umožňuje mu pružně reagovat v souvislosti s plněním zakázek využíváním
kont pracovní doby, pak to ještě neznamená, že zaměstnavatel není povinen dodržovat ostatní pracovněprávní
a související předpisy, zejména ty na
ochranu zdraví při práci.
V uvedeném případě se podle našeho
názoru jedná o rizikový faktor lokální
svalová zátěž (zátěž malých svalových
skupin při výkonu práce horními končetinami). V § 25 NV je popsán hygienický
limit lokální svalové zátěže (Fmax) s tím,
že podrobnosti jsou obsaženy v příloze
č. 5 k tomuto NV, části A (tabulky č. 5
a 6). Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 k tomuto NV, v části B. Měření musejí být
provedena podle zákona o ochraně
veřejného zdraví držitelem osvědčení
o akreditaci nebo držitelem autorizace a posouzení musí být provedeno příslušnou KHS.
Minimální opatření k ochraně zdraví při
práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží jsou uvedena v § 25a NV,
kde je stanoveno, že práce spojená
s celkovou fyzickou zátěží a lokální
svalovou zátěží překračující hygienické limity, musí být přerušována
bezpečnostními přestávkami v trvání pěti až deseti minut po každých
dvou hodinách od započetí výkonu
práce nebo musí být zajištěno střídání pracovních činností či zaměstnanců.
Další povinnosti zaměstnavatele jsou
uvedeny v zákoně č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, a to zejména v § 37 (kategorizace prací), § 38
(rizikové práce) a § 39 (evidence rizikových prací). Upřesnění je uvedeno ve
vyhlášce č. 432/2003 Sb.
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Váš zaměstnavatel má doklady o měření
a kontrole pracoviště z roku 2015, a to
pouze na osmihodinovou směnu. Pokud
nařizuje dvanáctihodinovou směnu na
výrobní lince, která neodpovídá stavu
a objemu výroby z roku 2015, a nemá
provedeno nové měření a posouzení
pracoviště, nepostupuje podle našeho
názoru zaměstnavatel správně.
Časté bolesti rukou mohou naznačovat i možné ohrožení nemocí z povolání (NzP). Zaměstnavatel by měl proto reagovat podle požadavků zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen ZoSZS), kde
v § 63 ZoSZS je uvedeno, že ošetřující
lékař je povinen odeslat k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 1 nebo 2
ZoSZS (poskytovatelem se rozumí lékař
se specializovanou způsobilostí nebo se
zvláštní odbornou způsobilostí v oboru
pracovní lékařství) osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na NzP. Povinnost odeslat
zaměstnance k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 1 nebo 2 ZoSZS má též
zaměstnavatel, má-li důvodné podezření na vznik NzP. Významnou úlohu má
v případě podezření na vznik NzP také

odborně způsobilá osoba pro prevenci
rizik (OZO) – dříve bezpečnostní technik
zaměstnavatele. Také on může oznámit
NzP na příslušné oddělení! Z uvedeného
vyplývá, že ani v tomto případě nepostupuje zaměstnavatel správně. Zaměstnanci, kteří mají podezření, že jsou
ohroženi nemocí z povolání, se mohou
dokonce i sami domáhat zdravotní prohlídky a objednat se osobně na příslušném oddělení NzP, které je jako jediné
oprávněno vydat zdravotní posudek
o případné nemoci z povolání.
Ze shora uvedeného vyplývá doporučení pro vaši ZO okamžitě
zahájit jednání se zaměstnavatelem a požadovat nové posouzení
pracoviště příslušnou KHS a provedení měření rizikového faktoru
odpovídající aktuálním podmínkám
na pracovišti. Současně doporučujeme konzultovat s KHS další postup
a projednat se zaměstnavatelem
stanovení organizačních opatření
v rozsahu § 25a NV. Také doporučujeme se zaměstnavatelem projednat
množství práce a pracovní tempo
na dotčených pracovištích (v rozsahu uvedeném v § 300 ZP).
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Bydlení po rozvodu
Ráda bych věděla, zda existuje právní předpis, který by upravoval povinné vybavení bytu, životnost a platby za vybavení?
K. M., Prachatice
Takovýto právní předpis již neexistuje, ni
kde není uvedeno,
jaké povinné vybavení musí mít byt nebo
že je vybavení bytu
povinné. Vše je věcí
dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel má povinnost v souladu s občanským zákoníkem předat
nájemci byt způsobilý k nastěhování
a řádnému užívání, a to i s informacemi o řádném užívání, např. kde jsou

uzávěry vody, plynu, návod k pračce,
myčce apod. Platby za vybavení bytu
nejsou stanoveny. Platí nebo by mělo
platit, že za lépe vybavený byt si
smluvní strany dohodnou vyšší nájemné než za hůře vybavený byt. Také
se však pronajímatel s nájemcem
mohou dohodnout, že bude nájemci
předán byt nezpůsobilý k nastěhování
za předem dohodnutých podmínek.
Co je to tedy byt? Podle občanského
zákoníku účinného od 1. ledna 2014
se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu,

tvoří obytný prostor a jsou určeny
a užívány k účelu bydlení (zkolaudováno jako byt).
Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat
jiný než obytný prostor, jsou strany
zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor. Skutečnost, že
pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci.
V případě, že je k zajištění bytových
potřeb nájemce pronajat dům,
použijí se ustanovení o nájmu bytu
přiměřeně.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Závady panelového domu
Bydlím v nájmu v panelovém domě. Dům má rovnou střechu. Bohužel bydlím přímo pod ní. Střechou zatéká a já neustále odstraňuji plíseň ze stropu v místech, kde jsou panely spojeny, nebo v rozích místností (pokaždé je to jiné místo
a jiná místnost). Majitel na moje písemná upozornění nereaguje nebo mi přes správce vzkáže, že je vše v pořádku,
střecha je opravena a já že neumím větrat, proto mám plíseň. Jak mám postupovat?
J. M., Kroměříž
Hned v úvodu musím uvést, že příčina
závady bytu, kterou v dotaze popisujete, by musela být posouzena, zejména
pokud by mělo dojít na soudní řízení,
soudním znalcem v oboru stavebnictví.
Tento odborník by určil, zda je závada
bytu způsobena zatékající střechou
nebo je byt nedostatečně větrán či existuje jiná příčina.
Vy jste přesvědčena, že závada je způsobena zatékající střechou. Z tohoto
pohledu postupujete správně, když jste
na závadu domu a bytu pronajímatele
písemně upozornila. Jelikož pronajímatel odmítá závadu odstranit (měl by
nechat odborníkem posoudit, v čem
spočívá příčina závady), můžete podle
občanského zákoníku závadu odstranit
sama s tím, že musíte písemně pronajímatele upozornit, že závadu odstraníte
a budete požadovat úhradu účelně vynaložených a prokazatelných nákladů,
které vám s jejím odstraněním vznikly,
nebo můžete požadovat slevu na nájemném.
Je pochopitelné, že oprava střechy není
jednoduchou ani levnou záležitostí,
a domnívám se, že bez svolení pronajímatele byste se nemohla do takovéto
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akce pustit. Můžete se ale obrátit na
soud, aby pronajímateli uložil povinnost závadu domu a bytu odstranit.
Zbývá tedy druhá možnost, a sice dohoda s pronajímatelem na slevě z nájemného. Pokud dohoda nebude možná,
máte dále dvě možnosti.
První možností je sdělit pronajímateli, že
uplatňujete slevu z nájemného a v jaké
výši a že tuto jím neodsouhlasenou slevu (spornou část nájemného) budete
ukládat do notářské úschovy do doby,
než ze strany pronajímatele dojde k odstranění závady. Tento postup umožňuje § 2253 občanského zákoníku.

Druhou možností je soudní řízení o určení výše slevy na nájemném z důvodu
závady bytu.
Krajní možností je pak vypovězení nájmu bytu bez výpovědní doby v případě, že pronajímatel je v nečinnosti,
závadu neodstranil ve lhůtě s vámi
dohodnuté a vy jako nájemce bytu
nenesete za vámi popsanou vadu odpovědnost a postup pronajímatele považujete za hrubé porušení povinností
pronajímatele.
Znovu uvádím, že je nutné znát příčinu závady, aby všechny shora uvedené
možnosti nebyly právně napadnutelné.
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Zdraví | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Preventivní programy zdravotních pojišťoven
v roce 2019

5

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Pojištěnec může čerpat nanejvýš tři příspěvky ze všech preventivních programů, do limitu se nezapočítává odměna pro dárce krve a očkování dobrovolných hasičů. Na příspěvky ztrácejí nárok
pojištěnci, kteří mají u pojišťovny dluh nebo podanou přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Žádost
na proplacení příspěvku je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě aktivity, nejpozději
však do 31. prosince 2019. Proplatit lze pouze originál doklady o úhradě v českých korunách za zboží
či služby pořízené na území ČR.

Děti a mládež (do 18 let)
Příspěvek 1500 Kč

očkování proti HPV – lidskému papilamoviru (děti a mládež od 14 do 18 let)

fixní zubní rovnátka bez ohledu na
čelist (včetně nasazení)
Příspěvek 1000 Kč

po dobu šesti měsíců ode dne narození dítěte lze využít na jeden produkt: pomůcky pro kojení, monitor
dechu mimina, pomůcky pro novorozence a kojence

kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění mimo
očkování proti HPV
Příspěvek 500 Kč

léčebný tělocvik a tělesná regenerace, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů
nebo ke členským aktivitám (bojové
sporty, kontaktní sporty a sporty jednostranně zatěžující pouze část těla)

ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola v přírodě), který trvá nejméně pět
dnů včetně dne příjezdu a odjezdu
a je organizován školských zařízením
v období září – červen (od 5 do 21 let)
Příspěvek 400 Kč

dentální hygiena (ošetření nebo instruktáž)

plavání (jednotlivé nebo permanentní vstupenky), dobití čipu a plavecký
výcvik

vyšetření dermatoskopem – prevence rakoviny kůže

odvykání kouření (od 16 let)
Příspěvek 300 Kč

prevence zubního kazu – pečetění fisur (od 6 do 14 let)
Příspěvek 250 Kč

preventivní prohlídka registrovaných sportovců
Příspěvek 200 Kč

vitamíny nebo vitamínové přípravky
zakoupené v lékárně (od 2 do 15 let)
Dospěli nad 18 let
Příspěvek až 500 Kč

léčebný tělocvik a tělesná regenerace, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů
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nebo ke členským aktivitám (bojové
sporty, kontaktní sporty a sporty jednostranně zatěžující pouze část těla)

kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění mimo
očkování proti HPV
Příspěvek 400 Kč

dentální hygiena (ošetření nebo instruktáž)

plavání (jednotlivé nebo permanentní vstupenky), dobití čipu a plavecký
výcvik

vyšetření dermatoskopem – prevence rakoviny kůže

odvykání kouření
Příspěvek 300 Kč

kloubní výživa pro seniory, osoby
ve věku 60 a více na nákup doplňků
stravy
Příspěvek až 150 Kč

prevence nádoru střeva (od 40 do 50 let)
Ženy navíc
Příspěvek 1000 Kč

prevence v těhotenství, prvotrimestrální screening, pohybové aktivity v době
těhotenství, předporodní kurz

Příspěvek 800 Kč

mamografické vyšetření prsu pro
ženy od 45 let, pokud není hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění

sonografické vyšetření prsu (od 30 do
40 let)

mamografické nebo sonografické vyšetření prsu (od 40 do 45 let)
Příspěvek 200 Kč

vitamíny nebo vitamínové přípravky
zakoupené v lékárně v průběhu těhotenství
Dárci krve
Příspěvek 300 až 2000 Kč

pro dárce krve, krevních derivátů
a kostní dřeně, příspěvek ve formě
poukázky, výše finančního ohodnocení dle počtu odběrů a získaného
ocenění
Speciální příspěvek

příspěvek ve výši 1000 Kč na očkování proti hepatitidě typu A pro
členy jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí a příslušníky Celní správy ČR
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Speciální program

Příspěvek mohou čerpat vojáci/vojákyně v činné službě a v aktivních
zálohách, jejich manželky/manželé,
partneři/partnerky a jejich děti do
18 let pojištěné u pojišťovny.
Program Rodina vojáka

1000 Kč na pohybové a regenerační
aktivity, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů nebo ke členským aktivitám (bojové sporty, kontaktní sporty a sporty jednostranně zatěžující
pouze část těla apod.)

800 Kč na plavání (jednotlivé nebo
permanentní vstupenky), dobití čipu
a plavecký výcvik

500 Kč na dentální hygienu (ošetření
nebo instruktáž)

Program Válečný veterán

40 000 Kč na lázně pro pojištěnce po
návratu ze zahraniční mise

750 Kč na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

750 Kč na plavání (jednotlivé nebo
permanentní vstupenky), dobití čipu
a plavecký výcvik
Slevy

slevy na nákupy a služby u smluvních partnerů pojišťovny
Ozdravný pobyt

Vojenská zdravotní pojišťovna v roce
2019 připravila pro své dětské

pojištěnce s chronickými zdravotními potížemi dýchacích cest a dalšími diagnózami ozdravný pobyt
na Slovensku ve Vysokých Tatrách
a příspěvkový program na letní individuální ozdravný pobyt u moře. Pojištěnec může čerpat v daném roce
jen jeden program.
Příspěvkový individuální ozdravný
pobyt u moře

letním individuálním ozdravným pobytem u moře se rozumí pobyt v délce nejméně 15 dní, který je pořádán
cestovní kanceláří v termínech od
1. července 2019 do 30. září 2019

pobytu se účastní dítě pojištěné
u pojišťovny s doprovodem rodičů,
zákonných zástupců nebo jiné zmocněné osoby

příspěvek je určen dětem ve věku
od 7 do 14 let splňujícím stanovené
zdravotní indikace (různé formy dermatitidy, psoriáza)

výše příspěvku za dítě maximálně do
8000 Kč

dítě a jeden rodič nebo zákonný zástupce musejí být pojištěni u pojišťovny

vyplněná a podepsaná žádost a potvrzení o zdravotním stavu dítěte
(zákonný zástupce musí ještě přiložit čestné prohlášené) je nutné
doručit na pojišťovnu do 30. června
2019


potřebné dokumenty se předkládají
na předepsaných formulářích a zasílají přímo na adresu ústředí
Vysokohorské ozdravné pobyty

14denní pobyt v hotelu Sorea Hutník I.
v Tatranských Matliaroch pro děti předškolního věku od čtyř do šesti let v doprovodu jednoho zákonného zástupce

14denní pobyt v hotelu SIMI – Teniscentrum v Tatranské Lomnici pro děti
ve věku od 7 do 14 let bez doprovodu
zákonného zástupce (sedmileté dítě
musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ)

pro pobyt jsou indikovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a stavy po celkových
onemocněních, u kterých je vhodný
vysokohorský ozdravný pobyt

podmínkou je pojištění dítěte, jednoho rodiče nebo zákonného zástupce
u pojišťovny

pobyt s doprovodem zákonného zástupce je realizován ve dvou turnusech, a to v době od 16. do 29. června
a od 2. do 15. září, finanční spoluúčast
činí 5940 Kč za dítě a 6840 Kč za doprovod

pobyt bez doprovodu je realizován
ve čtyřech turnusech, a to v období
od 1. července do 25. srpna, finanční
spoluúčast za dítě činí 6030 Kč

žádost se předkládá na předepsaných formulářích a doručuje se na
ústředí pojišťovny

FOTO: Pixabay
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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
Cesta ke kostelu, který odstřelili
V rámci dnešního výletu se vydáme do
šumavského podhůří. Budeme putovat
Hořicemi na Šumavě a jejich okolím.
Z nádraží v Hořících na Šumavě se vydáme směrem do centra městyse. Dominantou je kostel sv. Kateřiny, který byl
vybudován v letech 1483–1510 a nahradil ten původní v pozdně románském či
raně gotickém stylu. Byl vystavěn v několika etapách: v 80. letech 15. století byl
postaven nový presbytář, počátkem následujícího věku pak dvojlodí. Z původní
svatyně zůstala pravděpodobně zachována věž. Na počátku 20. století byla věž
nahrazena novou.

Unikátní systém sedmi kašen
Celé náměstí Hořic je památkovou zónou, celkem 27 domů má dokonce

Procházka Březnicí – majestátní
kostel, zámek a jezuitská kolej
V dnešním tipu na výlet se podíváme
do městečka Březnice na Příbramsku.
Čeká na nás zdejší zámek, kostel i bývalá jezuitská kolej, která si prošla
mnoha proměnami.
Z nádraží se vydáme ulicí Ludvíka Kuby
k místnímu zámku. Březnický zámek
s renesanční zahradou, na jedné straně
obklopený baštami a na straně druhé
anglickým parkem, je přirozenou dominantou tohoto více než třítisícového

speciální ochranu jako budovy historického významu. Největším turistickým
lákadlem a zdejší chloubou je ovšem
soustava žulových kašen. Jejich úkolem
bylo zásobovat městečko pitnou vodou,
význam měly potrubím propojené nádrže i pro případ požárů a dal se z nich
napustit i blízký rybník. Soustava sedmi
kamenných kašen prošla poslední velkou opravou v roce 2014.
Na náměstí mohou turisté také navštívit muzeum pašijových her a muzeum
radiopřijímačů. Středem expozice pašijových her je velký kovářský měch a další historické předměty. K vidění je také
model poutní kaple Panny Marie Bolestné. Expozice je navíc doplněna bohatou
fotografickou a obrazovou dokumentací. V expozici radiopřijímačů je vystaveno celkem 76 rádií, jeden televizor Tesla
a tři hudební skříně.
Ojedinělé pašijové divadlo
Z centra městyse zamíříme po žluté turistické značce na kopec nad městysem.
Zde stojí přírodní amfiteátr, ve kterém se
již přes dvě století pravidelně hrají tzv. pašijové hry. Pašijové divadlo v Hořicích na
Šumavě je výjimečné zejména tím, že je
téměř celé tvoří obyvatelé Hořic s pomocí dalších nadšenců z jiných obcí a měst
naší vlasti. Vyprávění o posledních dnech

města. Od 13. století jej vlastnilo několik významných českých rodů. Zámecké expozice přibližují návštěvníkům
historii jednotlivých šlechtických rodů
a umělecké slohy od renesance až po
19. století.
Historickým skvostem, který byste si neměli nechat ujít, je Lokšanská
knihovna, která patří k nejstarším
v Čechách. Založena byla v roce 1558,
umístěna je ve věži v místnosti zdobené nástěnnými freskami, dotvořené
malovaným trámovým stropem a doplněné původními skříněmi.
Kamenný most se čtyřmi sochami
Ze zámku se vydáme po modré značce
do centra Březnice. Přejdeme kamenný
most přes řeku Skalici, který byl postaven roku 1899 a jehož pilíře zdobí čtyři
pískovcové sochy – Ukřižování, Panny
Marie Bolestné, sv. Dismase a sv. Jana
Nepomuckého, a ocitneme se na hlavním náměstí. Nejstarší stavbou je zde
kostel sv. Františka a sv. Ignáce.

Ježíše Krista začíná Ježíšovým příchodem
do Jeruzaléma a končí scénou Vzkříšení
Krista. V představení, které se hraje za
každého počasí před krytým hledištěm,
účinkuje přes 80 osob.
Nechtěli opravovat střechu, kostel
raději odstřelili
Od divadélka se po pár desítkách metrů dostaneme na kopec, kde se nachází
zbytky kostela Panny Marie Bolestné.
Bývalá poutní kaple byla postavena v letech 1780–1782. Jednalo se o jednolodní
obdélnou stavbu s elipticky ukončeným
presbytářem, k jehož jižní stěně přiléhala malá sakristie. V polovině 19. století byla rozšířena přístavbou předsíně.
V roce 1966 byla odstřelena, přestože
měla v té době pouze poškozenou krytinu. Do dnešních dnů se dochovaly jen
kamenné základy.

Březnický pán Přibík Jeníšek z Újezda nechal kostel vystavět v letech 1642–1650
italským architektem a stavitelem Carlo
Luragem a jeho bratrem Martinem.
Jezuitská kolej byla berním úřadem
i učilištěm
Na kostel přímo navazuje budova bývalé jezuitské koleje. Stavba byla zahájena v roce 1638 a dokončena roku 1650.
Hlavním architektem a projektantem
byl opět Carlo Lurago. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byla budova
využívána jako kasárna a část byla přeměněna na faru. Za první republiky byly
v rozsáhlé budově umístěny úřadovny
c. k. okresního soudu a c. k. berního úřadu, městské muzeum a škola. Od 60. let
20. století zde bylo dřevařské učiliště
a po roce 1989 průmyslové podniky.
Postupnou rekonstrukcí se východní
křídlo bývalé koleje stává centrem kultury, společenského setkávání a osvěty
pro široké okolí.
Text a foto: Vilém Flášar
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Kudy z letní nudy? Na tábor!
Prázdniny tady budou cobydup. Děti je velmi často tráví na táborech, kterých se nabízí velké množství.
Jak ale vybrat ten pravý, aby vám vaše dítě nepsalo domů zoufalé zprávy, že se mu na něm nelíbí?

FOTO: Visualhunt

Perfektní zábava, spousta nových kamarádů a zážitků a místo, odkud se
vašemu dítěti nebude vlastně chtít
domů. Anebo také spousta nudy, vedoucí, kteří si s dětmi nedají mnoho
práce, nechutné jídlo a neustálé nářky v dopisech. Prázdninový tábor
může být pro děti perfektní zábavou,
ale také prožitkem, ke kterému se už
nikdy nebudou chtít vrátit. Děti jsou
pro nás tím nejcennějším a pochyby
zda jsme je svěřili do správných rukou, mohou být pěkně mučivé. Pokud
tedy posíláte dítě na tábor, který ještě
neznáte, doporučujeme vám dobře si
ho proklepnout.

Vybírejte s citem

Pokud má vaše dítě nějaký konkrétní zájem a koníček, zkuste najít tábor,
který se jím bude zabývat. Dnes se
pořádají tábory s nejrůznější náplní, ať
je to třeba oblíbený parkour, ale také
šachy, tance či výuka jazyků. Poslat lze
dítě i na tábor, kde se chytají pokémoni
nebo kde se scházejí Spidermani a jiní
superhrdinové. Pokud pojede dítě
samo do cizího prostředí, je více než
pravděpodobné, že díky společnému
zájmu získá brzo přátele. Tím pochopitelně nechceme zavrhovat klasické tábory, protože i na nich může dítě zažít
mnoho zábavy a poučení.

Googlujte

Nic nezkazíte, pokud si do vyhledávače zadáte jméno tábora a vedoucího
a projdete si, zda o něm někdy nebyl
nějaký záznam. Mnoho táborů má už
dnes vytvořené stránky na Facebooku,
a tak si je můžete projít a zjistit, zda
všichni srší nadšením nebo zda nenajdete nějakou negativní zmínku.
Projděte si komenty rodičů, které na
stránkách tábora najdete, případně
klidně některému z rodičů napište. Na
Facebooku si můžete také prohlédnout
fotografie z předchozích ročníků, které
dítěti chod tábora dobře představí. Poznáte, co se tam dělo, a také zjistíte, jak
dlouhou historii tábor má.

Pátrejte po detailech

Správný tábor vždy uvádí co nejvíce
informací. Jednak jde o zevrubný popis ubytování a stravy, které se dítěti
na táboře dostane, dále představí ty,
kteří budou na děti dohlížet, včetně
jejich praxe. Uveden by měl být také
program tábora a režim dne. Tedy
kdy děti vstávají, kdy mají večerku či
osobní volno a hlavně, jak jsou pod
dozorem. Je pochopitelně rozdíl, zda
jde o malé děti z prvního stupně nebo
o puberťáky. Pokud vám cokoli není
jasné, ptejte se. Pokud by snad zřizovatel tábora dával najevo, že ho vaše

otázky obtěžují, okamžitě se poohlédněte po jiném místě. Vedoucí tábora
musí vědět, že mu svěřujete to nejcennější, co máte, a že vás zajímá, jak
bude tábor probíhat.

Sledujte, zda je tábor bezpečný

Tím nejdůležitějším je pochopitelně
bezpečnost. Tábor musí být nahlášený na hygienické stanici a také na
místním obecním úřadě. Musí disponovat táborovým řádem, který je
k nahlédnutí. Vedení tábora musí být
proškoleno o bezpečnosti, o čemž by
měl existovat zápis. Co se kvalifikace
vedení tábora týká, tu zákon neukládá. Pouze táborům čerpajícím dotaci
Ministerstva školství ČR ukládají, aby
vedoucí absolvoval školení při MŠ ČR.
Pokud vedoucí toto školení neabsolvoval, zeptejte se ho, jakou má zkušenost s prací s dětmi. Tábor musí mít
i svého zdravotníka, který prošel patřičným školením. Během tábora by
měl vést zdravotní deník, do kterého
se zapisují jakékoli zdravotní komplikace, a to včetně přisátých klíšťat.
Měl by vědět, kam se vašemu dítěti
přisálo. Pokud se tábor nachází poblíž řeky nebo potoka, zeptejte se,
jaký má vedoucí vypracovaný nouzový plán v případě velké vody.
Michaela Kadlecová

VÁNOCE V ČERVNU
aneb zábavný den pro celou rodinu proběhne v Dubenci u Příbrami
v sobotu 1. 6. 2019 od 11:00 do 17:00

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA PODPORY ZO OS KOVO DISA
PŘÍBRAM. VSTUP ZDARMA.

Chovat se k sobě hezky můžeme po celý rok. Nejen v prosinci. Název
„Vánoce v červnu“ je spojený s akcí pro děti, které se dostaly do
problémů ranou osudu, a samy nemají schopnost svůj život zlepšit.
Cílem akce je upoutání pozornosti na dětské domovy a děti v nich.
VYSTOUPÍ
Hudební skupina Czech It a Mírovo Hadodoom
Účast potvrzena od Dany Syslové, Pavla Nového a Miroslava Šimůnka
PLÁNOVANÝ PROGRAM
• Přílet „Santa Klause“ z nebes
• Harley Davidson moto klub
• Hry pro děti
• Malování na obličej
• Kouzelník
• Stříhání a barvení vlasů
• Prezidentská limuzína
• Umělecký kovář
• Soutěže
• Dřevorubecká exhibice
• Tvoření pro malé i velké
• Vojenská technika (AČR)
• Sportovní hry míčové, vzduchovka, prak a další
• Jízda GAZem
• Hudba
• Cukrová vata
• Masáže
• Dívčí taneční skupina
• Pro děvčata malování nehtů
„Vánoce v červnu“ zajišťuje bezúplatně DYWDOL, s. r. o.
DYWDOL s.r.o.
Miroslav Suchý
tel./WhatsApp: 774 937 533
e-mail: office@dywdol.com
Adresa akce: Dubenec, Okres Příbram; z Prahy sjezd z D4
na 41. kilometru. Parkování: Dubenec 82; u HALDATEXu
POJĎME SYMBOLICKY I DOSLOVA UDĚLAT VŠEM DĚTEM DALŠÍ VÁNOCE S OTEVŘENÝM SRDCEM.

Podpořte nás na WWW.VANOCEVCERVNU.CZ nebo na našem Facebooku
Změna programu vyhrazena.
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Správné znění tajenky z čísla 7: Příjemné prožití velikonočních svátků přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při
losování měla Jana Prokešová ze Zastávky. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 21. května. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
3. června 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

