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Zaměstnanci Vítkovic čelí pandemii i bezohlednosti firmy
V době pandemie vyhazov i těm, kteří jsou v pracovní neschopnosti nebo zůstávají po vyhlášení nouzového stavu doma
a starají se o děti. K takovým krokům se podle vyjádření odborů a zaměstnanců uchýlilo tento týden vedení strojírenské
společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM). Stovky lidí firma uvrhla do existenčních problémů poté, co před několika
dny oznámila, že propustí 350 lidí. Mzdy za únor jim ovšem nevyplatí. V letáku, který lidem rozeslala, zaměstnancům
doporučuje, ať se obrátí na úřady práce.

Stovky rodin zaměstnanců strojíren se dostaly do bezvýchodné situace.

Poděkování
Od prvního výskytu nemoci Covid-19 v České
republice uplynul více
než měsíc. Epidemie
u nás naštěstí nedosáhla tak hrozivých
rozměrů jako jinde v Evropě a ve světě. Víme, že nejvíce hrozí
nákaza těm, kteří přicházejí do kontaktu s lidmi pozitivně testovanými, tedy
zdravotníkům, hasičům, policistům, prodavačkám… Ti všichni mají náš respekt
a poděkování. Kromě nich ovšem chci
poděkovat všem, kteří musejí docházet či dojíždět na svá pracoviště a plnit
pracovní úkoly za často velmi těžkých
podmínek a mnohdy díky ignoranci zaměstnavatelů se zcela nedostatečnou
úrovní ochrany, což je vystavuje den co
den značnému zdravotnímu riziku.
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Hluboce se skláním před všemi zaměstnanci v kovoprůmyslu, kteří pokračují ve své práci a snášejí tuto torturu v zájmu ekonomiky naší země.
Kázeň, s jakou dodržujete vládní
nařízení, je obdivuhodná. Ano, i vy
se velkou měrou podílíte na tom, že
počet nakažených v ČR je ve srovnání s jinými zeměmi velmi nízký. Za to
vám patří velký dík.
Pokud se počet nakažených a těch, kteří
potřebují intenzivní léčbu v nemocnicích,
podaří udržet na přijatelné úrovni, nebudeme následovat země, jako jsou Itálie
nebo Španělsko, jejichž zdravotnický systém kolabuje. Čím déle vydržíme tato mimořádná opatření, tím více času získáme
pro naše zdravotnictví na zvládnutí vrcholu epidemie a nalezení účinných léků.
Chci také požádat všechny funkcionáře
našich základních organizací a seskupení
členů, aby spolupracovali s regionálními

Stovky rodin tak firma přivedla do
naprosto neřešitelné situace – nemají peníze na základní životní potřeby.
„Hlavní akcionáři VHM zkoušejí, co jejich zaměstnanci ještě vydrží, někteří
z nich jsou na pokraji svých fyzických
i psychických sil. V současné době, kdy
firma opět spadla do insolvence a kdy
nastaly nové organizační změny, je situace doslova bezvýchodná. Zhruba
350 zaměstnancům, se kterými firma už dále nepočítá, nebyla vyplacena mzda za únor. Výpovědi z důvodu
organizačních změn byly rozeslány
poštou i těm zaměstnancům, kterých
se týká § 54 ZP, tedy zákaz výpovědi,“ upozorňuje vedoucí RP OS KOVO
Ostrava Martin Sýkora.
V době krize související s pandemií
Covid 19 firma rozdává výpovědi dokonce i zaměst- více
nancům na nemocenské, strana

2

pracovišti na sběru informací o šíření
nákazy ve firmách, kde OS KOVO působí. Data o počtu nakažených, o počtu
zaměstnanců, kteří jsou v karanténě,
o počtu propouštěných kmenových
a agenturních zaměstnanců a o podmínkách, za nichž probíhá výroba, jsou velmi
důležitá pro další jednání na úrovni krajů
i vládních institucí. Odbory vedou nepřetržitá jednání, která mají pomoci udržet
co nejvyšší zaměstnanost a minimalizovat propouštění. O kurzarbeitu se planě
mluvilo léta, jeho využití v praxi bylo doposud v podstatě nerealizovatelné. Nyní
odbory přiměly vládu a zaměstnavatele
k přijetí kroků, jež díky vládní spoluúčasti
pomohou překlenut krizi a zachovat co
nejvyšší počet pracovních míst.
Vydržme!

Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO
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těm, kteří čekají na plánované operace
nebo jsou s dětmi na ošetřovném kvůli zavřeným školám a školkám. Jednoznačně tak porušuje platnou legislativu. „Odborové organizace působící ve
firmě se vždy snažily chovat rozvážně
a dělat taková rozhodnutí, aby neohrozily chod firmy i přesto, že to u některých zaměstnanců nebylo přijímáno
s pochopením, ale vše má své meze
a k současné situaci nelze již mlčet,“
uvedli zástupci obou základních organizací OS KOVO, jež ve firmě působí.
„V posledních letech firmu poškodilo především střídání managementu
a zřejmě nejednotnost mezi miliardáři a hlavními akcionáři, na což doplatili především řadoví zaměstnanci.
V současné době zaměstnanci pracují
v hrozných podmínkách, které naprosto odporují zákoníku práce. Vyžaduje

se po nich dodržování všech nařízení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale vedení firmy ho porušuje téměř
ve všem,“ konstatují předseda a členka
výboru ZO OS KOVO Těžká Mechanika – Vítkovice Miroslav Solanský a Janka Hošová.
„Na pracovištích se netopí vůbec,
i když teploty v noci klesly pod bod
mrazu. Máme pandemii koronaviru,
ale tady se hazarduje s lidským zdravím. Netekla ani teplá voda, aby se lidé
po práci mohli umýt, sociální zařízení
nevyhovují, a to všechno zaměstnanci
dokázali snášet. Neodešli pouze proto, že jim bylo stále slibováno, že to tu
má nějakou budoucnost, že se najede
na jinou výrobu. V únoru mnohé z nich
potřebovala výroba a oni ochotně dělali přesčasy. Jako odměnu teď dostali
výpovědi a informaci, že mzdu za únor

nedostanou. Firma své platební povinnosti převedla na úřad práce, a to
v době, kdy je zahlcen a jeho provoz je
omezený z důvodu pandemie. Takto se
ocitlo mnoho rodin bez veškerých příjmů,“ dodává k bezprecedentnímu přístupu firmy předsedkyně ZO OS KOVO
Závod 3 – Vítkovice Jana Schindlerová.
Ostravská společnost Vítkovice Heavy
Machinery (VHM), která je od 19. března v úpadku, v pondělí 30. března
ohlásila, že oživuje výrobu a propustí 350 zaměstnanců. Firma se během
posledních let dostala do insolvence
už podruhé. První krize v roce 2018 si
vyžádala rozsáhlé propouštění. Tehdy však všichni zaměstnanci dostali
všechny mzdy nebo náhrady, na něž
měli podle zákoníku práce a kolektivní smlouvy nárok. Současná situace je
však zcela odlišná.
(jom)

Pokračovat ve výrobě v Backer Elektro CZ je za hranicí
zdravého rozumu
Hazardní rozhodnutí vedení hlinského Backer Elektro CZ pokračovat ve výrobě i poté, co bylo v závodě potvrzeno několik
nakažených koronavirem, vystavuje zaměstnance neúměrnému riziku nebezpečné nákazy. V pátek 27. března byla jedna
ze zaměstnankyň závodu, toho času na nemocenské, pozitivně testována na infekci COVID-19. Místo okamžitého uzavření provozu však ředitel závodu informoval zaměstnance, že podle krajské hygienické stanice uzavření není nutné. Od té
doby nakažených přibylo. Výroba přes protesty místních odborů pokračuje. Kolem tří set lidí je tím vystaveno reálnému
nebezpečí nákazy.
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Nemocná se léčila na běžnou chřipku.
Před nástupem na nemocenskou byla
v kontaktu se zaměstnanci podniku.
Až pozdější testování u ní odhalilo koronavirovou nákazu. Následné testování jejích spolupracovníků odhalilo
další nakažené. Rozhodnutí vedení dál
pokračovat ve výrobě zaměstnanci
nechápou, mnozí se bojí jít do práce,
se strachem se čeká na výsledky dalších testů. „Krajská hygienická stanice podle prohlášení ředitele podniku

uzavření výroby nepožaduje. Jsme
tím překvapeni, provoz běží dál. S vedením závodu jsme jednali o preventivním uzavření kvůli epidemii ještě
před první nakaženou, ale bylo nám
řečeno, že k tomu není důvod. Postoj
managementu se od té doby nezměnil.
Ředitel s odbory nekomunikuje, na mé
výzvy ke komunikaci nereaguje,“ popisuje tristní situaci předsedkyně místní
ZO OS KOVO Alena Šírová.
Podle Šírové může být rozšíření nákazy do celého podniku a díky tomu také
mimo podnik jen otázkou krátkého
času. Nečinnost managementu firmy
a nevysvětlitelně laxní přístup krajské
hygienické stanice budí v mnohých
obavy. „Od zjištění první nakažené bylo
pozitivně testováno několik dalších zaměstnanců. Přesný počet nebyl místním odborům sdělen. Z dostupných
informací se zatím ví, že jedna nemocná má těžší a jedna lehčí průběh. Celá
jedna směna podniku, ve které byli někteří pozitivně testovaní zaměstnanci,
je v karanténě. Druhá směna ale jede
bez omezení, lidé chodí dál do práce.
Hygienická stanice ani zaměstnavatel

prostory, ve kterých se pohybovali
nakažení, nedali vydezinfikovat, někteří zaměstnanci tam dále musejí pracovat. Na hygienickou stanici se ani nemůžu dovolat, neberou telefon. Ředitel
podniku vyvěsil na nástěnce vzkaz pro
zaměstnance, že není důvod k uzavření továrny, práce je dost a výroba bude
pokračovat. Někteří odmítají chodit do
práce a berou si dovolenou. Ředitel na
to přistoupil, že dovolenou jim bude tolerovat, ale podnik provoz nezastaví.“
Podle předsedkyně Šírové je rozhodnutí o zastavení výroby závislé na
centrálním managementu ve Švédsku.
Vzhledem k tomu, že Švédsko se staví
k řešení COVID-19 liknavě, lze očekávat,
že švédští manažeři budou pokračovat
v hazardu s životy svých zaměstnanců.
„Trváme na okamžitém uzavření podniku na dobu, kterou epidemie bude vyžadovat. Situace je dále neudržitelná.
Jde o naprosté selhání, nepochopení
vážnosti situace a hazardní honbu za
ziskem za každou cenu, kterou mohou
zaplatit zaměstnanci svým zdravím i životy,“ varuje předsedkyně místních kováků Alena Šírová.
(mia)
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Některé firmy jednaly rychleji než vláda
Některé firmy zareagovaly na zdravotní krizi bezprostředně. I bez nařízení vlády a úřadů samy přijaly pohotově taková
opatření, že by v mnoha ohledech mohla sloužit doslova jako ukázkový model krizového managementu. Jako příklad
může posloužit východočeská společnost DAKO-CZ v Třemošnici. K přerušení výroby sice zatím nesáhla, už 12. března
však začala praktikovat první extrémně důsledná pravidla na ochranu svých lidí.

V Třemošnici zavedli přísná opatření ještě předtím, než přišla doporučení úřadů.

„Necelé dva týdny od chvíle, co se
v České republice objevil první prokázaný případ Covid-19, na to firma
zareagovala. Nečekala na nějaká doporučení, nařízení, management se
k tomu postavil velmi zodpovědně
a z vlastního rozhodnutí,“ oceňuje přístup společnosti vedoucí RP OS KOVO
v Hradci Králové Rudolf Procházka.
„Opatření proti nákaze se zavedla velmi brzy. Vedení se podařilo zajistit zásobníky na tekutou a pěnovou dezinfekci a nechala je umístit po celé firmě.
Ještě před nařízením vlády se rozdaly
roušky šité zaměstnanci. Poté, co jsem
informoval vedení o možnosti dodávky
roušek z odborového svazu textiláků,
jich firma okamžitě několik stovek objednala a rozdala zaměstnancům. Přes

FOTO: DAKO-CZ

všechny problémy se snaží zachovat
teplou stravu v naší závodní jídelně.
Před vstupem do jídelny jsou všichni povinni použít desinfekci na ruce,
u každého stolu je židle jen pro jednoho strávníka,“ přibližuje situaci v podniku předseda ZO OS KOVO DAKO Třemošnice Michal Vaňhát.
Ve firmě funguje krizový štáb, kromě
běžných opatření přijalo vedení řadu
dalších, rozmístilo dokonce i dezinfekční rohože, jídelnu dezinfikuje
v půlhodinových intervalech. „Opatření jsou dost razantní a zodpovědná.
Platí zákaz vstupu THP pracovníků do
provozu, jednotlivá střediska omezují
vzájemně vstupy, všude je dezinfekce. Teplota se měří nejen při vstupu
do podniku, ale i u vchodu do jídelny,

Odbory monitorují situaci ve firmách
Odborový svaz KOVO začal krátce po
vyhlášení nouzového stavu vládou mapovat ve firmách, kde působí, údaje související s výskytem a prevencí pandemie
Covid-19. Průběžně shromažďované
informace poskytují přehled o počtech
nakažených, množství zaměstnanců
v karanténě, ale také o opatřeních, jež

jednotliví zaměstnavatelé v souvislosti s prevencí nákazy přijali. „Údaje jsou
shromažďovány pomocí našich regionálních pracovišť a zpracovávány do jednotné databáze. Se sběrem dat jsme začali
17. března, jakmile začalo být zřejmé, že
pandemie bude mít zásadní dopady na
situaci ve firmách a zasáhne ekonomiku

Aktualizováno
ke dni

Počet
zaměstnanců

Počet
osob v karanténě

Počet
nakažených osob

3. 4. 2020

296117

3748

21

Počet
osob v karanténě

Počet
nakažených osob

k obědu se přidává ovoce, kdo může,
pracuje z domu, na recepci instalovali
plexisklo. Zrušili veškeré porady, vše se
řeší přes telekonference,“ vypočítává
šéf hradeckého RP Rudolf Procházka.
„V rámci závodního stravování jsme
přešli na speciální režim. Jsou přesně vyčleněny časy, kdy a jaké skupiny
osob se v jídelně mohou pohybovat.
Jídelna je po každé skupině, tedy po
30 minutách, zcela vydesinfikována, teprve poté je povolen vstup další skupině. Vše je k dispozici v balené podobě,
na mysli mám příbory, pečivo apod. Zaměstnanci naší společnosti se v jídelně
také nemohou potkat s žádnou jinou
osobou mimo své kolegy z DAKO-CZ,“
uvádí na webových stránkách společnosti Dagmar Matúšová, generální
ředitelka DAKO-CZ, a.s., Třemošnice.
Společnost se zabývá výrobou brzdových systémů pro kolejová vozidla. Zaměstnává zhruba 500 lidí, v odborech
je téměř třetina z nich.
Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové porovnalo údaje o firmách
v kraji a sestavilo předběžný výčet
těch, které se v pandemii k ochraně
zdraví zaměstnanců postavily zodpovědně: ESAB Vamberk, Pewag Vamberk, Iveco Vysoké Mýto, ASSA ABLOY
Rychnov n. Kněžnou, Charvát AXL, a. s.,
Semily, Hytos Vrchlabí, Siemens Trutnov, Mdexx Trutnov, OEZ Letohrad
a společnost TE Trutnov.
(jom)

i sociální oblast. Všechny tyto údaje mají
zásadní význam pro jednání s úřady, vládou. Na jejich základě zástupci našeho
odborového svazu centrálně, v jednotlivých regionech i firmách podnikají kroky
a prosazují konkrétní řešení situace,“ vysvětluje smysl sběru dat místopředseda
OS KOVO Libor Dvořák.
(jom)
Počet propuštěných zaměstnanců
kmenových

agenturních

476

2170

Data jsou aktualizována dle chronologického vývoje
Datum a čas

Počet
zaměstnanců

Počet propuštěných zaměstnanců
kmenových

agenturních

CELKEM k 1. 4. 8:45

295444

3766

21

476

1950

CELKEM k 30. 3. 6:30

292289

3667

12

476

1293

CELKEM k 25. 3 18:01

276837

3447

8

359

5
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Plzeňský Daikin přidá zaměstnancům
i v době krize
Plzeňský Daikin Industries, výrobce klimatizačních jednotek pro domácnosti, zvýší od dubna mzdy všem svým 2150 zaměstnancům v průměru o 6 %. Jedna z největších firem v Plzeňském kraji zvyšuje mzdy i v době začínající ekonomické
krize a po skončení nouzového stavu chce přijmout minimálně stovku nových pracovníků. Svým lidem přidává v dubnu
pravidelně, loni to bylo 7 %.

Daikin navyšuje mzdy pravidelně každý rok, jinak
tomu není ani letos.
FOTO: ZO Daikin

„S vedením firmy máme korektní vztahy,
na kompromisy při jednání umí přistoupit obě strany. Kolektivní smlouvu jsme
podepsali v polovině března. Nově se
nám podařilo vyjednat pro rodiče možnost využít 16 dní v roce na ošetřování
nemocného dítěte jako OČR, aniž by přišli o roční docházkový bonus 5000 korun, což je jeden z benefitů. Ročními docházkovými bonusy si pracovníci mohou
přilepšit až o 15 000 korun za 15 let práce
v Daikinu. Firma dále zvýšila o čtvrtinu počet bodů na sportovní a kulturní
aktivity na 4800 korun ročně. Součástí

bohatého seznamu benefitů jsou např.
také příspěvky na stravování, penzijní
a životní připojištění nebo vzdělávací
kurzy,“ uvádí k nové kolektivní smlouvě
předsedkyně ZO OS KOVO Daikin Plzeň
Zuzana Hrubá.
„Odměňujeme dlouhodobě zodpovědný
přístup. Díky tomu si mohou pracovníci
polepšit až o několik tisíc korun,“ říká Jan
Voch, správní ředitel plzeňského Daikinu.
Další změna se týká počtu dnů dovolené.
K původním 25 dnům bude přidán den,
dva nebo tři v závislosti na počtu odpracovaných let v Daikinu. „Od všech těchto změn si slibujeme vyšší spokojenost
zaměstnanců jak s příjmem, tak s naší
společností. Všechny zmíněné benfity
a navyšování se týkají i nově příchozích
kolegyň a kolegů,“ vzkazuje Jan Voch.
„Pečlivě sledujeme vývoj situace v Česku v souvislosti s pandemií koronaviru
a vedení firmy s námi maximálně spolupracuje. Máme zkrácenou pracovní
dobu v třísměnném provozu o jednu
hodinu bez ponížení mzdy. Výroba byla
snížena o 30 %. Na pravidelných schůzkách s prezidentem firmy probíráme

kroky vedoucí k snížení možnosti nákazy. Informace jsou průběžně předávány všem našim zaměstnancům. Nově
byla u vstupu do areálu instalována
termokamera. K dispozici jsou desinfekční gely. Všem zaměstnancům byly
rozdány roušky a desinfekce. V jídelně
jsme zavedli balené příbory, plexiskla
u výdeje jídla a dodržování mezer při sezení. Všichni se společně snažíme zvládnout nastalou situaci,“ popisuje boj
s COVID-19 předsedkyně Zuzana Hrubá.
Aktuálně má podnik 1400 kmenových
a 750 agenturních zaměstnanců, dlouhodobě se snaží posilovat počty vlastních lidí. Poté, co vláda uvolní přísná
opatření kvůli hrozbě koronaviru, chce
podnik přijmout minimálně stovku dalších operátorů. Podle správního ředitele
Jana Vocha je to pozitivní zpráva pro lidi,
kteří přijdou o práci. Podmínkou je, že se
situace v Evropě výrazně nezhorší.
Ryze exportně orientovaná firma loni
vyrobila přes dva milióny klimatizačních jednotek, zejména vnitřních. Letos
jich má v plánu přibližně stejný počet.
(ČTK, red)

V Třinci ušili skoro
30 tisíc roušek
Tisíce ochranných roušek už ušili zaměstnanci společnosti Enviform i ženy
ze ZO OS KOVO Třineckých železáren.
Další várku minulý týden předali k dezinfekci.
„V nouzovém stavu jsme museli uzavřít
všechna rekreační střediska. Rázem tak
ubylo práce a čtyři zaměstnankyně neváhaly ani minutu a začaly šít roušky.
I když to není jejich profese, vedou si výborně,“ chválí předseda ZO OS KOVO TŽ
Marcel Pielesz. Za čtrnáct dnů ženy ušily
1600 kusů.
Do výroby roušek je v Enviformu trvale
zapojeno až 20 osob. Do konce března
ušily přibližně 27 000 kusů roušek převážně pro potřeby Třineckých železáren
a dceřiných společností. Část také pro
město Třinec a jím zřízená sociální zařízení, pro obchodní partnery z oblasti
průmyslové výroby a také pro své zaměstnance.
(ehutnik.cz)

Odbory na dodávky roušek z Číny nečekaly, pustily se do jejich výroby vlastními silami.
FOTO: ehutnik.cz
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LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE
BĚHEM EPIDEMIE KORONAVIRU
Kam se obrátit o pomoc a co si nenechat líbit, pokud máte pocit, že se k vám
zaměstnavatel nechová fér
V souvislosti s prevencí šíření Koronaviru přijala Vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české
firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste
věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravili jsme pro vás základní informace.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Může mi zaměstnavatel nařídit
dovolenou „ze dne na den“?
Zaměstnavatel dovolenou určuje alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší lhůtě (§ 217 zákoníku práce).
Může mi ve zkušební době
zaměstnavatel dát výpověď během
prvních 14 dnů nemoci nebo když
jsem v karanténě?
Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době v prvních
čtrnácti dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (§ 66 zákoníku práce).
Může mi zaměstnavatel nařídit
výkon jiného druhu práce, než mám
v pracovní smlouvě?
Zaměstnanec není povinen vykonávat jinou práci, než má sjednanou jako
druh práce v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem
na výkonu jiné práci mimo sjednaný
druh práce dohodnout.
Kdy mám právo odmítnout
vykonávat práci?
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout
výkon práce, která bezprostředně
ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není
možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který
by tak učinil účelově (§ 106 zákoníku
práce).
Může mi zaměstnavatel zkrátit
pracovní úvazek?
Zkrátit pracovní dobu (úvazek) lze pouze v dohodě se zaměstnancem (§ 80
zákoníku práce).
Může mi zaměstnavatel dát výpověď
kvůli koronaviru?
Ne, nemůže. Zaměstnavatel může dát
výpověď zaměstnanci pouze z důvodů
vyjmenovaných v § 52 zákoníku práce.

Může mi zaměstnavatel snížit mzdu?
Zaměstnavatel nemůže snížit zaměstnanci sjednanou mzdu. Pozor: je-li
mzda zaměstnance určena mzdovým
výměrem, je snížení možné, ale důvod
musí spočívat ve vykonávané práci. Ke
změně výše mzdy nemůže dojít zpětně.
Je možné pracovat z domova, když
jsem v karanténě?
Zaměstnanci nelze práci z domova
jednostranně nařídit, neboť se na tom
musí zaměstnanec se zaměstnavatelem vždy dohodnout. Práce z domova
je možná i při nařízené karanténě. Zaměstnanci v takovém případě přísluší
mzda, nikoli náhrada mzdy nebo nemocenské poskytované při karanténě.
Může mi zaměstnavatel zrušit nebo
změnit směny „ze dne na den“?
Změnu rozvržení směn může zaměstnavatel provést pouze dva týdny předem, nedohodne-li se se zaměstnancem jinak (§ 84 zákoníku práce).
Může mi zaměstnavatel nařídit
neplacené volno?
Neplacené volno nelze nařídit, lze jej poskytnout jen na žádost zaměstnance.
Kolik dostanu, když jsem
v karanténě?
Zaměstnanec má právo na náhradu
mzdy od zaměstnavatele ve výši 60 %
průměrného redukovaného výdělku
po dobu prvních 14 dnů, a pokud se
zaměstnanec nevrátí do práce, pak má
od 15. dne nárok na nemocenské (§ 192
zákoníku práce).
Pokud je má firma uzavřená kvůli
mimořádným opatřením, kolik
dostanu?
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzavření provozoven na
základě mimořádných opatření vlády
nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši
100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Když nemůže zaměstnavatel zajistit
chod podniku kvůli prostoji, kolik
dostanu?
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci
z důvodu prostoje, např. nemá dostatek
surovin pro výrobu, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 %
průměrného výdělku výdělku (§ 207
písm. a) zákoníku práce).
Když zaměstnavatel nemá práci,
protože nejsou zakázky, kolik
dostanu?
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci
z důvodu částečné nezaměstnanosti,
tj. z důvodu omezení odbytu výrobků/
poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně
60 % průměrného výdělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací.
Kdy mám právo na pracovní volno
a ošetřovné?
Po celou dobu uzavření příslušného
školského zařízení/stacionáře přísluší
zaměstnanci pracovní volno a dávka
ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší
13 let, péče o nezaopatřené dítě, které
je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), a dále
o osobu, která je závislá na pomoci jiné
osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

FOTO: elements.envato.com
pokračování na str. 6
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MÝTY A POLOPRAVDY PODLE PRACOVNÍHO PRÁVA V DOBĚ
EPIDEMIE KORONAVIRU
Manžel/partner se nakazil COVID-19,
takže mám nárok na pracovní volno
z důvodu ošetřování.
POLOPRAVDA
Zaměstnanec má nárok na pracovní
volno z důvodu ošetřování nemocného manžela/partnera, se kterým žije
ve společné domácnosti a jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování jinou osobou, pak mu přísluší
dávka – ošetřovné. Při lehčím průběhu
nemoci však nemusí být ošetřování nezbytné. O potřebě ošetřování rozhodne ošetřující lékař manžela/partnera.
V této situaci je navíc pravděpodobné,
že u takového zaměstnance bude rozhodnuto o nařízení karantény, tudíž zaměstnavatel bude muset omluvit jeho
nepřítomnost v práci z tohoto důvodu
a poskytnout mu náhradu mzdy/platu
ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.
Žiji v domácnosti se seniorem, takže
mám nárok zůstat doma, abych jej
neohrozil.
POLOPRAVDA
Zaměstnanec nemá automaticky nárok
na „preventivní volno“. V této situaci je
však vhodné, aby zaměstnavatel vyšel
zaměstnanci vstříc a dohodl se s ním
na výkonu práce z domova, pokud je
to možné. Mohou se také dohodnout
na čerpání dovolené nebo na přesunu

v harmonogramu rozvržení směn. Na
žádost zaměstnance může zaměstnavatel poskytnout neplacené pracovní
volno.
Zaměstnanec není povinen nosit
roušku na pracovišti.
POLOPRAVDA / MÝTUS
V současné době jsou všechny osoby
povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě
svého bydliště. Usnesení vlády tedy
přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci, pokud je to
slučitelné s výkonem daného druhu
práce, jinak musí zaměstnavatel zajistit ochranu zdraví zaměstnance jinými
opatřeními.
Nemůžu odmítnout výkon práce,
když je ohroženo moje zdraví
a život.
POLOPRAVDA
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout
výkon práce, o níž má důvodně za to,
že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví,
popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není
možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Když by byla
práce odmítnuta za splnění všech
třech kritérií, byla by posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost

a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané
situace. Zákon neposkytuje ochranu
zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově.
Zaměstnavatel se mnou chce
rozvázat pracovní poměr dohodou,
neboť je na základě mimořádných
opatření vlády uzavřena
provozovna, kde pracuji. Tvrdí,
že rozvázat dohodou pracovní
poměr musím a že to pro mě bude
výhodnější.
MÝTUS
Je třeba zdůraznit, že zaměstnanec není
povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takové „řešení” se
z pohledu zaměstnance nejeví výhodně. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na
straně zaměstnavatele a zaměstnanci
přísluší náhrada mzdy/platu ve výši
průměrného výdělku. Při rozvázání
pracovního poměru bez uvedení závažného důvodu je uchazeči o zaměstnání
(v evidenci Úřadu práce ČR) vyplácena
podpora v nezaměstnanosti v redukované výši. Situaci, kdy je provozovna
dočasně uzavřena, lze řešit za pomoci
některých opatření vlády, přičemž pracovní poměr zůstane zachován.
Zaměstnavatel mi může určit
čerpání dovolené „ze dne na den“.
MÝTUS
Dobu čerpání dovolené určuje jednostranně zaměstnavatel, avšak musí
vždy zaměstnanci písemně oznámit
konkrétní dobu čerpání minimálně
14 dní předem. Bez dohody se zaměstnancem tak nemůže dovolenou nařídit
„ze dne na den“.
Pokud pro mě zaměstnavatel nemá
práci, může mi snížit náhradu mzdy
na 60 % průměrného výdělku.
POLOPRAVDA

FOTO: elements.envato.com

Pouze, pokud zaměstnavatel nemůže
zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu
dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím
poskytovaných službách, může náhrada mzdy činit (nejméně) 60 % průměrného výdělku zaměstnance, avšak
zaměstnavatel tak může učinit pouze
po dohodě s odborovou organizací.
pokračování na str. 7
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V případě, že u něj nepůsobí, lze dohodu nahradit vnitřním předpisem. Nelze
tak učinit se zpětnou účinností.

Zaměstnavatel mi může
jednostranně snížit mzdu.

Zaměstnavatel mi dává výpověď
pro nadbytečnost a tvrdí, že nemám
nárok na odstupné, neboť jsme
v mimořádné situaci.

Ano, pokud je mzda zaměstnance určována mzdovým výměrem, její výše
může být změněna rozhodnutím zaměstnavatele, ale důvod musí spočívat
ve vykonávané práci.
Ke změně výše mzdy nemůže dojít
zpětně, o výši mzdy musí být zaměstnanec informován před započetím
práce.
Odlišná situace by byla v případě, že
by mzda byla sjednána v pracovní, kolektivní či jiné smlouvě; ke změně výše
mzdy by pak mohlo dojít pouze na

MÝTUS
Zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí
z důvodu nadbytečnosti [§ 52 písm. c)
zákoníku práce], přísluší odstupné za
podmínek stanovených § 67 zákoníku
práce, a to bez ohledu na mimořádnou
situaci, ve které se nyní nacházíme.

POLOPRAVDA

základě dohody obou stran příslušné
smlouvy.
Když mi byla nařízena karanténa, tak
se nemohu domluvit se zaměstnavatelem na výkonu práce z domova.
MÝTUS
Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená
omezení a jeho zdravotní stav tomu
nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na práci z domova.
V takovém případě zaměstnanci přísluší mzda, nikoli náhrada mzdy nebo
nemocenské poskytované při karanténě.
Zdroj: MPSV

KONTAKTY PRO ZAMĚSTNANCE
Potřebujete více informací? Neváhejte se obrátit na infolinku 1212, Státní úřad inspekce práce nebo svou odborovou organizaci. Pokud u vás na pracovišti není, obraťte se na Českomoravskou konfederaci odborových svazů
nebo Asociaci samostatných odborů. Pomůžou vám i poradí!

FOTO: elements.envato.com

Státní úřad inspekce práce Opava
Telefon: 800 60 60 70 (bezplatná linka)
E-mail: opava@suip.cz
Web: www.suip.cz
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu
se sídlem v Praze
Telefon: 800 60 60 30 (bezplatná linka)
E-mail: praha@suip.cz
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se
sídlem v Praze
Telefon: 800 60 40 60 (bezplatná linka), 950 179 400
E-mail: stredni.cechy@suip.cz
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj
a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Telefon: 800 60 50 60 (bezplatná linka), 950 179 511
(České Budějovice), 950 179 512 ( Jihlava)
E-mail: budejovice@suip.cz
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj
a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni
Telefon: 800 60 60 20 (bezplatná linka), 950 179 611
(Plzeň), 778 745 147 (Karlovy Vary)
E-mail: plzen@suip.cz

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj
a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
Telefon: 800 60 70 60 (bezplatná linka), 950 179 711
(Ústí nad Labem), 950 179 789 (Liberec)
E-mail: usti@suip.cz
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové
Telefon: 800 60 60 80 (bezplatná linka), 950 179 800
E-mail: hradec@suip.cz
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj
a Zlínský kraj se sídlem v Brně
Telefon: 800 60 60 90 (bezplatná linka)
E-mail: brno@suip.cz
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě
Telefon: 800 60 60 10 (bezplatná linka), 950 179 211
(Ostrava), 950 179 216 (Olomouc), 771 132 402 (Bruntál),
778 451 246 ( Jeseník)
E-mail: ostrava@suip.cz
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Specialisté OS KOVO odpovídají na vaše
dotazy k epidemii COVID-19
s některými biologickými činiteli. Nicméně COVID-19 mezi vymezené biologické činitele nepatří. Tudíž ze zákona
příplatek za objevení se COVID-19 ve
firmě a pokračování v provozu nenáleží. Samozřejmě zároveň zaměstnavateli
nic nebrání poskytnout zaměstnancům
příplatek či jinou odměnu dobrovolně
ze své vůle.
FOTO: elements.envato.com

Může jet pět lidí v jednom autě při
vzájemném svážení do práce, jestliže
nejsou rodinní příslušníci?
Cesty do zaměstnání zakázány nejsou
ani by se na ně nemělo vztahovat žádné omezení ohledně počtu cestujících.
Nicméně je nutné, aby všechny osoby
ve vozidle měly po celou dobu cesty
nasazenou roušku či jiné zakrytí úst
a nosu. Tato povinnost se vztahuje na
veškerý kontakt s jinými lidmi. Doporučení (nařízení) udržovat odstup alespoň dva metry se vztahuje pouze na
situace, kdy je to možné. V zaměstnání
je tedy možné vykonávat práci i v těsné blízkosti jiného zaměstnance. Opět
zde platí povinnost zakrytí úst a nosu
rouškou či jiným krycím prostředkem.
Kam zahodit použité roušky? Lidé na
dílnách je odhazují do nádob s komunálním odpadem, ten se průběžně otevírá. Pokud je rouška použitá,
zvlhlá dechem případně kapénkami,
opravdu jde jen o směsný odpad? Na
základě čeho?
Kam odkládáte použité papírové kapesníky? Nejspíš do směsného odpadu. Totéž platí pro roušku. Předpokládáme, že na dílnách nejsou k dispozici
nádoby pro infekční odpad jako třeba
v nemocnicích. Netvrdíme, že odkládání do směsného odpadu je úplně ideální, je to však realita. Je třeba dodat, že
směsný komunální odpad se musí už ze
své podstaty a z hlediska ochrany pracovníků, kteří s ním nakládají, považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto
je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat. Použitá jednorázová rouška se dá považovat
za běžný odpad a odstranit ji lze do
směsného odpadu, případně ji spálit.
Látkovou roušku lze recyklovat praním
a vyžehlením. Po sundání roušky je potřeba dezinfikovat či alespoň si umýt

ruce. Uvedené samozřejmě neplatí pro
toho, kdo se střetává s infekčními lidmi,
jako např. zdravotníci apod.
Zaměstnanci se v roušce dělá špatně,
přeřazení na jinou práci není možné,
neboť i tam se z nařízení vlády musí nosit rouška. Jaké jsou možnosti řešení?
Pokud by se jednalo o roušku jako
„osobní ochranný pracovní prostředek“, pak by zaměstnancovo nepoužívání mohlo být považováno za porušení
předpisů vztahujících se k vykonávané
práci, které by mohlo být trestáno vytýkacími dopisy. Jedinou možností, kdy
by ji zaměstnanec nemusel nosit, by
byl lékařský posudek, v němž by byla
napsána nezpůsobilost výkonu práce
s ochranným prostředkem. Na základě
toho by byl pak např. zaměstnanec převeden na jinou práci. Jen doplňujeme,
že ochranné prostředky mají být ergonomické a odpovídat zvláštnostem
provozu a nositele, tudíž jedinou možností odmítnutí jejich nošení by byla
jejich nevhodnost. Nynější povinnost
nošení roušek ani tak nesouvisí s výkonem práce, jako s ochranou veřejného
zdraví. Nemožnost nosit roušku by tak,
dle našeho názoru, byla překážkou na
straně zaměstnance, se kterou by se
nepojila žádná náhrada mzdy. Řešením
je pro zaměstnance vzít si dovolenou,
náhradní volno nebo jít na nemocenskou.
Má zaměstnanec nárok na rizikové
příplatky, pokud dál pracuje ve firmě, kde se objevil COVID-19?
Příplatek ze zákona náleží pouze za
práci ve ztíženém pracovním prostředí,
kde je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení
účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření
k jejich snížení nebo odstranění. Mezi
ztěžující vlivy patří i vědomá práce

Náš zaměstnavatel tento týden nařídil zaměstnancům dovolenou nebo
týden volna s možností napracování, neboť se mu nepodařilo zajistit
potřebné roušky a dezinfekční prostředky. Má nárok toto požadovat?
Domníval jsem se, že zaměstnanec
v takovéto situaci dostane vyplacenou procentuální část výplaty a není
zaměstnavatelem nucen čerpat dovolenou, když ji nepotřebuje.
Pokud jde o nošení a zajištění roušek –
povinnost zajistit roušku má přímo zaměstnanec na základě usnesení vlády.
Nicméně se zastavíme u té dovolené.
Neznáme všechny podrobnosti, ale
jestli jsme váš dotaz pochopili správně,
tak váš zaměstnavatel pravděpodobně postupoval v rozporu se zákoníkem
práce. I v této mimořádné situaci musí
zaměstnavatel dodržovat při nařizování dovolené ustanovení zákoníku práce.
Jedná se zejména o § 217, podle něhož
zaměstnavatel musí určenou dobu
čerpání dovolené písemně oznámit
zaměstnanci alespoň 14 dnů předem,
pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době oznámení. Z toho
vyplývá, že vám zaměstnavatel nemůže
ze dne na den nařídit čerpání dovolené
(samozřejmě s výjimkou situace, kdy
by s kratší dobou nařízení dovolené zaměstnanec souhlasil).
Vámi zmiňovaná procentuální část výplaty (náhrada mzdy) se týká situací,
kdy by vám nemohl přidělovat práci
dle pracovní smlouvy z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (např.
nedostatek surovin, snížený zájem
o výrobky zaměstnavatele apod.). Ve
vámi nastíněném případě se dle našeho názoru zatím samo o sobě nejedná
o překážku na straně zaměstnavatele
(samozřejmě neznáme veškeré podrobnosti, které by mohly náš názor
změnit), protože nošení roušky (a její
zajištění) je povinností přímo zaměstnanců na základě usnesení vlády, nikoli
zaměstnavatele.
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Pandemie udělala zájezdům čáru přes rozpočet. Co teď ?
Zakoupili jste si zájezd do zahraničí a nyní se obáváte, že skončíte kvůli nastalé situaci bez krásných zážitků, ale také
bez peněz? Jaké máte v současné době možnosti a jak celou situaci řešit?
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FOTO: elements.envato.com

Sen o krásné dovolené se rozplynul
Hranice jsou zavřené a nikdo neví, jak
dlouho to bude trvat. V zimě si mnozí
z nás objednali zájezdy s vidinou krásných dnů plných poznání a odpočinku,
za které jsme utratili desetitisíce, a nyní
se vinou pandemie koronaviru představa dovolené zcela vytrácí, tedy minimálně letos. Ačkoli nebylo doposud
vyřčeno žádné definitivní stanovisko
ohledně trvání preventivních opatření,
naše obavy jsou určitě odůvodněné.
Přesto se zdá tou nejlepší variantou zatím posečkat a vše řešit, až bude situace jasnější. Tedy v případě, že se jedná
o letní dovolenou. Co když jste si ale
objednali zájezd na Velikonoce?
Peníze za zálohy šly na letenky
a hotely
Řekněme si dopředu, že cestovní
kanceláře jsou ve velmi neradostné
situaci. Peníze, které od svých klientů
vybraly jako zálohy, stihly většinou
přeposlat na rezervaci ubytování či
letenek, takže jim na účtech neleží.
Vracení těchto peněz v takto rozsáhlém
měřítku je proto obrovským nárazem
do jejich fungování, který bude pro
mnohé cestovní kanceláře a agentury
smrtící. Proto se objevila výzva, aby
klienti své zálohy cestovním kancelářím ponechali s tím, že se zájezd bude
realizovat v nejbližším náhradním termínu. Kdy ovšem takový termín nastane, nikdo neví. Pokud se odjezd blíží

mílovými kroky, nemeškejte a aktivně
oslovte cestovní kancelář s tím, jak
hodlá celou situaci řešit. Nevolejte na
pobočky cestovních kanceláří, které
jsou kvůli opatřením proti koronaviru
zavřené. Kontaktujte firmu e-mailem
nebo volejte na její call centrum. Naprostá většina velkých cestovních kanceláří nyní call centrum pro tyto případy zřídila. Počítejte pochopitelně s tím,
že dovolat se tam nebude jednoduché.
Voucher a solidarita
Cestovní kancelář vás tedy může poprosit o posečkání a pozdější odjezd,
případně můžete obdržet voucher,
který budete moci v budoucnu vyměnit za jakoukoli jinou dovolenou v této
hodnotě. Ministerstvo pro místní rozvoj se snaží apelovat, abychom dávali
přednost těmto dvěma řešením, a nevystavovali cestovní kanceláře úpadku,
který hrozí hlavně těm menším.
„Cestovní kanceláře mohou nabízet
poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace. Poukazy jsou chráněny pojištěním pro případ úpadku
cestovní kanceláře, a zákazníci se tedy
nemusejí obávat je přijímat. Proto přijímaní voucherů zákazníkům doporučujeme,“ uvádí ministerstvo. Pokud je
místo, kam se chystáte na dovolenou,
zasaženo mimořádnou okolností, mezi
něž patří i šíření pandemie, máte nárok
na odstoupení od smlouvy a vrácení
veškerých peněz, které jste za zájezd

zaplatili. To, že máte na vrácení peněz
nárok, je jedna věc. Zda se rozhodnete svůj nárok uplatnit za každou cenu,
je věc druhá. Koronavirová pandemie
je zcela novou skutečností, kterou lidstvo doposud neřešilo, žádná cestovní kancelář s ní tedy nemá zkušenosti
a nelze odhadnout, zda hromadné vracení záloh přežije. „Zákazníci by měli
brát v úvahu, že v důsledku současné
tíživé situace neztratili pouze možnost
odjet na svůj zájezd, ale také to, že na
cestovním ruchu je existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin
i podniků. I s nimi je třeba být v současné těžké době solidární. Přijetí poukazu
je rozumným řešením situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran,“
říká Ministerstvo pro místní rozvoj.
Posečkejte a sledujte
Jaká bude situace v létě, nikdo netuší. Budou hranice uzavřené do všech
států, nebo bude zakázáno vycestovat
jen do určitých destinací? Pokud máte
odjíždět až v létě, posečkejte a sledujte
vývoj situace. Seznamte se na webových stránkách agentury, která vám zájezd prodala, s její nabídkou řešení. Ve
většině případů vám nabídnou změny
zájezdů zdarma. Můžete změnit místo
i čas, většinou však nelze převést zájezd v zahraničí na zájezd u nás. Vše
tedy ještě ukáže čas, je třeba zachovat
chladnou hlavu a o situaci se aktivně
zajímat.
Michaela Kadlecová
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Velikonoce jsou spojeny jak s velkým půstem,
tak i s hodováním
Čtyřicetidenní půst vrcholí o Velkém pátku, kdy se podle tradice směly jíst jen zeleninové polévky (česneková,
luštěninová, bramborová aj.) nebo bílá káva se skývou chleba. Přípustné byly též bezmasé nádivky s kopřivami
a čerstvými bylinkami. Následující oslava Velikonoc první neděli po prvním jarním úplňku postní odříkání všem
vynahradila. Připomeneme si některé pochoutky, které se podávaly především k nedělním velikonočním hodům.

Jarní velikonoční nádivka
Co budete potřebovat:
• 250 g vepřové plece
• 250 g uzeného masa (nejlépe bůček)
• 250 g uzeného vepřového nebo
hovězího jazyka
• 5 vajec syrových
• 5 vajec uvařených natvrdo
• 1 chlebíčkovou veku
• ½ l mléka
• svazek petrželky
• nasekané mladé kopřivy nebo další nasekané jarní bylinky
• sůl, pepř
• máslo
Postup: Veku rozkrájejte na kostičky,
zalijte mlékem, v němž jste rozšlehali žloutky, a nechte rozležet. Uvařte vepřové maso (uzené s jazykem
zvlášť) a po vychladnutí nakrájejte
nadrobno. Nasekejte bylinky, kopřivy před přípravou spařte horkou
vodou. Kostičky veky, maso i bylinky
smíchejte, mírně osolte a opepřete.
Bílky ušlehejte na tuhý sníh a vmíchejte do směsi. Pekáč silně vymastěte máslem, nádivku do něho rozložte a urovnejte, povrch pokapejte
máslem a upečte v předehřáté troubě dozlatova. Podávejte teplé i studené s jarním salátem. Vývar z masa
použijte na polévku.

FOTO: (nov)

okapat na cedníku. Na sádle nebo
oleji zpěňte cibulku, zasypte ji trochou strouhanky a osmažte. Přidejte
nasekané kopřivy. Okořeňte muškátovým oříškem, zázvorem a prolisovaným česnekem, podlijte trochou
vývaru a krátce povařte. Vmíchejte žloutek rozmíchaný ve smetaně
a máslo.

Rychlý mazanec – nekynutý

Co budete potřebovat:
• 250 g celozrnné pšeničné mouky
(můžeme dát ½ pšeničné celozrnŠpenát z kopřiv
né a ½ bílé pšeničné)
Co budete potřebovat:
• 150 g moučkového třtinového cuk• 500 g mladých kopřiv
ru nebo 2 lžíce medu
• trochu soli
• 1 dl oleje nebo rozpuštěné Hery
• trochu sádla
• 1 vejce
• 1 cibuli
• 1 lžičku sody bikarbony
• dle potřeby strouhanku
• ¼ l kefíru
• špetku muškátového oříšku a zá- • 2 lžíce rozinek a 2 lžíce mandlí
zvoru
Postup: Do mísy dejte mouku, cukr
• 2 stroužky česneku
nebo med, sodu, vejce, olej, rozinky
• trochu vývaru
a mandle. Pak přidávejte kefír tak,
• 1 žloutek
aby těsto bylo husté jako na tře• 1 lžíci smetany
nou bábovku. Jako formu lze použít
• kousek másla
skleněnou mísu na saláty (z varnéPostup: Kopřivy operte a spař- ho skla), jelikož je nejpodobnější
te vroucí osolenou vodou. Nechte tvaru mazance. Vymažte ji máslem

a vysypte hrubou moukou, pak nalijte těsto. Pečte v předehřáté troubě
na 150 °C asi 35 minut. Po upečení
vyklopte, potřete máslem a nechte
vychladnout. Jako formu lze použít
i kameninu, např. ve tvaru beránka.

Velikonoční salát s vejci
Co budete potřebovat:
• 8 vajec
• 2 hlávkové saláty
• 1 svazek ředkviček
• 1 bílý jogurt
• 4 vařené brambory
• 4 sterilované okurky
• 1 vejce na ozdobu
• sůl a citrónovou šťávu
Postup: Vejce uvařte, ochlaďte,
oloupejte a nakrájejte. Jedno nechte
celé na ozdobu. Přidejte na nudličky
nakrájený hlávkový salát, nastrouhané ředkvičky a na kostičky nakrájené
brambory a okurky. Vše lehce promíchejte a spojte jogurtem. Dochuťte
solí a citrónem a nechte chvíli odležet v chladu. Pak salát dejte do mísy,
ozdobte lístky hlávkového salátu, na
dílky nakrájeným vejcem a můžete
ho ještě ozdobit strouhaným sýrem.
(nov)
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Děti mohou zažít dobrodružství i při
hře doma, podpořte jejich fantazii
Současná situace velí pobývat co nejvíce doma. Děti navíc nechodí do školy, a tak hrozí, že se začnou nudit a z dlouhé
chvíle zlobit. Jak se s nimi doma co nejlépe pobavit? Vyzkoušejte různé hry, které si zahraje celá rodina, a ještě se při
společné zábavě stmelíte.
Poznávejte přírodu
Zábavu pro děti můžete vymýšlet jak
pro venkovní prostředí, tak pro vnitřní,
pochopitelně při zachování bezpečnostních opatření. Vyhlášení nouzového
stavu kvůli epidemii nám nařizuje omezení volného pohybu, avšak ozdravný
pobyt v přírodě a parcích je povolen.
Tam, kde to situace dovolí a nevystavíte přitom své děti ani sebe blízkým
kontaktům s ostatními lidmi, je možné
užít si pobytu na čerstvém vzduchu. Vydejte se tedy třeba do polí nebo na jiná
odlehlá místa. Na čerstvém vzduchu
se děti rychleji unaví, budou lépe spát
a večeře jim také bude chutnat o něco
více! Tímto způsobem je můžete naučit
alespoň trochu poznat přírodu a naučit
se jí rozumět. Ať už bydlíte kdekoli, lze
určitě najít nějaké stopy zvířat. Nechte
děti hádat, čí stopy to mohou být. Starší děti si mohou stopy vyfotit na mobil
a potom je „vygooglovat“ a zjistit další
informace. Při procházce posbírejte
všechny možné kaštany, oříšky, žaludy
apod. Doma je provrtejte a vytvořte
závěsy. Vytvářejte mandaly. Dětem vytyčte na zemi větší obdélník coby pracovní plátno. Dítě v něm pomocí šišek
a klacíků vytvoří vnitřní obrysy, které
pak vysype různými materiály – pískem, kamínky, lístečky. Vznikne krásné
a jedinečné dílo. Pokud se u vás nachází
jehličnatý les, nasbírejte šišky a užijte si
legraci. Jednak s nimi můžete hrát vybíjenou, a to na vymezeném místě, které jste rozdělili na dvě půlky. Dále pak
mohou děti šiškami házet. Kdo dohodí
nejdále, strefí se do improvizovaného
terče nebo do košíku?
Píšťalka pro vaše děti
Pokud máte trochu větší děti, opatřete
si ostrý nožík a hřebík a vytvořte dětem píšťalku. Na tu budete potřebovat
trochu silnější proutek z bezu. Proutek
musíte pořádně prošťouchnout hřebíkem nebo drátem a pečlivě odstranit všechna vnitřní vlákna. Následně
zbavte proutek kůry, kolmo nařízněte a udělejte dírku zespoda. Začistěte
náústek a předejte potomkovi k vyzkoušení. Pokud je pro vás píšťalka
příliš složitá, vyřezávejte třeba ozdobné hole nebo kopí a těmi zkoušejte házet do dálky.

FOTO: elements.envato.com

Schovávačky a slovní kopaná
Nudit se nemusíte ani doma. I zde si
můžete zahrát s dětmi hry, které je
budou bavit, ale také je něco naučí.
Například klasickou slovní kopanou.
Pokud máte menší děti, hrajte ji v tradiční podobě. První osoba vykopne
slovo a ta další vymyslí slovo na poslední slabiku. Pokud už jsou vaše
děti na druhém stupni, můžete místo
konkrétního slova použít popis, jak to
bývá v křížovkách. Tato hra perfektně
procvičí nejen slovní zásobu, ale také
paměť. Vjemové schopnosti je možné
si zlepšit i při další hře, která testuje
zvukovou paměť. Připravte si několik různých, ale přitom dítěti známých
předmětů, které vydávají nějaké zvuky. Děti si zaváží oči a vy postupně
vydávejte tyto zvuky (zip na bundě,
škrtnutí sirkou apod.). Děti si rozváží
oči a snaží se napsat co nejvíce zvuků,
které si pamatují. S úspěchem se jistě setká i hledání a hádání předmětů
v místnosti. V prvním případě můžete
po bytě roznést několik herních karet,
které někde schováte, ale vždy necháte
alespoň růžek vykukovat. Děti mají za

úkol najít co nejvíce karet. Oblíbené
je také hádání předmětu v místnosti.
Dítě se může ptát na uschovaný
předmět pouze otázkami, na které lze
odpovědět ano/ne. Čím méně otázek
dokáže použít, tím lépe. Pro zlepšení
slovní zásoby a také pro procvičení prvouky a psaní je skvělá hra Země, město. Potřebujete pouze papír a tužky. Na
papíry vytvořte tabulku s kolonkami
země, město, zvíře, rostliny, jméno
a přidat můžete ještě třeba známou
značku oblečení nebo mobilů.
Zajděte si na koncert či do divadla!
Podařilo se vaše děti unavit a vy máte
konečně chvilku pro sebe? Rozhodně
se nezanedbávejte a i nyní vyrazte třeba do divadla nebo na koncert. Daleko nepůjdete – s hudebním umělcem
nebo herci se totiž spojíte přes internet. Takto přenáší zajímavá vystoupení přes Facebook například divadlo
Studio DVA nebo Coca Cola, která nabízí Ewu Farnou či Mirai. Sami se můžete přesvědčit, že to rozhodně nejsou
koncerty na půl plynu!
Michaela Kadlecová

12 | KOVÁK číslo 7/2020 | 6. dubna| Křížovka o ceny
Krizovka 02.pdf

1

13.03.20

11:44

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Správné znění tajenky z čísla 5: Obezřetnost je nejstarším dítětem moudrosti. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Tomáš Lekeš z Uherského Brodu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 7 a 21. dubna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
20. dubna 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

