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2 Úskalí zrušení 
superhrubé mzdy 3 Tragédie v Bohumíně 

ohrozila i kováky 6-8Právní servis

Část firem propouští, jiné naopak nabírají, zaznělo na jednání

9 Vojenské opevnění na 
Staroměstsku

Navzdory zpřísňujícím se protiepidemickým opatřením se ve středu 9. září sešlo Předsednictvo Odborového svazu 
KOVO. Tentokrát v renovovaném Hotelu Metropol v Českých Budějovicích, který je součástí komplexu místního kultur-
ního domu. Ten je ve spoluvlastnictví odborového svazu. Představitelé kováků tak před vlastním jednáním absolvovali 
prohlídku objektu a mohli si sami ověřit účelnost vynaložených investic.

„Rekonstrukce, kterou spolufinancoval 
odborový svaz, zvýšila úroveň poskyto-
vaných služeb a konkurenceschopnost 
hotelu, což je v Českých Budějovicích, 
které mají velké množství ubytovacích 
kapacit, velmi potřebné,“ řekl k investi-
cím do oprav hotelu ředitel kulturního 
domu Ing. Petr Holba. Před nástupem 
protiepidemických opatření, která sra-
zila cestovní ruch na kolena, se Hotel 
Metropol mohl spolehnout na stabilní, 
většinou zahraniční klientelu, přičemž 
40 % tvořili turisté z Číny. 
Předsednictvo se poté věnovalo ak- 
tuálnímu vývoji v průmyslu a činnosti 
odborového svazu. Předseda svazu Jaro-
slav Souček zmínil, že pandemie vedla 
k odvolání řady plánovaných akcí nejen 
u nás. Posouvají se termíny kongresů 
industriAll Europe i světové odborové 

Předsednictvo se v Českých Budějovicích věnovalo především dopadům pandemie na situaci ve firmách.
 FOTO: J.M.

Opakované zavedení roušek v Nošovicích lidem vadí
řadě zaměstnanců a odborům v nošovické automobilce Hyundai vadí obnovení povinnosti nosit v práci roušky. Jde 
podle nich o omezující opatření, které zhoršuje pracovní podmínky. Vedení firmy nařídilo zaměstnancům povinně nosit 
roušky od úterý 1. září poté, co se nákaza Covid-19 prokázala u tří z nich. Několik jejich kolegů je v karanténě. Podle 
mluvčího automobilky Petra Michníka to výrobu neohrožuje. Mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Aleš Kotrla 
potvrdil, že hygienici v souvislosti s automobilkou Hyundai neevidují žádné významné ohnisko nákazy. Na Frýdecko- 
-Místecku přitom dosud platila zpřísněná opatření nařízená hygieniky, jejichž platnost skončila v pondělí 31. srpna.

Předseda OS KOVO Hyundai Czech 
Patrik Fupšo uvedl, že vzhledem k mi- 
nimálnímu množství nakažených za-
městnanců jim toto opatření připadá 
nepřiměřené. „Trpěli jsme s tím o prázd-
ninách a ode dneška jsme měli být 
konečně bez. Je to neadekvátní. Ti tři 
nakažení zaměstnanci jsou z jednoho 
kolektivu. Stačilo zvýšit opatření v převo-
dovkárně. Kvůli třem pozitivním z jedno-
ho kolektivu a haly totiž nařídili více jak 
3 300 zaměstnancům používat roušky  
i nadále,“ řekl Fupšo. 
Místní odboráři vytýkají zaměstnavateli, 
že vůbec nevzal v potaz zavedení jiných 

možných opatření, která by lidé vzali 
lépe. „Vůbec neřešili například zame-
zení kontaktu mezi směnami,“ zdůraz-
nil předseda. Zaměstnavatel podle něj 
poskytl zaměstnancům málo roušek. 
„Ministerstvo zdravotnictví říká, že život-
nost jednorázových roušek bývá oko-
lo dvou hodin. Naši zaměstnanci mají 
dostat deset kusů na deset směn,“ řekl 
Fupšo. Roušku lze podle něj brát jako 
obtěžující pracovní prostředek, a proto 
by zaměstnavatel měl zaměstnancům 
poskytovat bezpečnostní pauzy. Odbo-
rářům vadí také způsob, jakým s nimi 
zaměstnavatel jedná a jak zavádění 

opatření oznamuje. „Chystáme se podat 
stížnost na inspektorát práce. Někteří 
členové organizace dokonce navrhují 
stávkovou pohotovost, ale ta přichá-
zí v úvahu pouze v krajním případě,“ 
řekl Fupšo. 
Povinnost nosit roušky platí podle vlád-
ního nařízení opět od čtvrtka 10. září  
i ve firmách. Pro zaměstnance pracující 
ve ztížených podmínkách, například při 
zvýšené tepelné zátěži, se však jedná  
o vyčerpávající omezení. Řada z nich 
poukazuje na to, že nošení roušek v ně-
kterých provozech je extrémní zátěží.  
 (ČTK, red) 

pokračování na str. 2



2 | KOVÁK číslo 16/2020 | 14. září | Aktuálně

 Vydává OS KOVO  IČO: 49276832  Redakční uzávěrka ve čtvrtek před dnem vydání v 11 hodin  www.oskovo.cz  Redakce: šéfredaktor Jiří Mareček, 602 354 235,
marecek.jiri@cmkos.cz; redaktor Miloš Albrecht, 736 521 740, albrecht.milos@cmkos.cz; tajemnice Miloslava Nováková, 775 670 721, novakova.miloslava@cmkos.cz  Adresa redakce 

a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3  Grafická úprava: Daniel Adam  Vydáno ve vydavatelství Enigma, s. r. o.  Objednávky vyřizuje redakce  Nevyžádané rukopisy, 
fotografie a kresby se nevracejí  Za obsah inzerce redakce nezodpovídá  Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96

ze dne 20. 8. 1996  ISNN - 0332-9270  MK ČR E 4605

Oba kováci se těší na aktivní vstup do 
nové etapy života. Marie Stodolová 
nastoupila na pozici právník specialista 
OS KOVO před čtrnácti lety. Úspěšně 

zastupovala zaměstnance v pracovních 
sporech. Ve své profesi hodlá pokračo-
vat. „Vzhledem k tomu, že jsem zapsaná 
jako advokát, nadále se budu věnovat 
advokacii, tedy sepisování veškerých 
smluv, zastupování klientů před soudy 
v rodinných sporech, u civilních sporů, 
obhajobě trestních případů, takže odpo-
čívat určitě nebudu. Motivuje mne růz-
norodá činnost v advokacii a zejména 
úspěchy před soudní stolicí, takže pose-
dávání v parku neplánuji,“ zdůrazňuje 
Marie Stodolová. 
Milan Fiala vítá více příležitostí pro své 
záliby. „Konečně budu mít teď více času 

na cestování a turistiku,“ upřesňuje. Do 
OS KOVO jej přivedl zájem o odborovou 
práci, která má smysl a dokáže ochránit 
zaměstnance. Jako vedoucí RP půso-
bil třicet let. Vzpomíná především na 
protesty v závodech Siemens kolejová 
vozidla Praha a  Škoda Auto Mladá Bole-
slav, které OS KOVO podpořil a pomohl  
k úspěšnému výsledku. 
„OS KOVO bych do dalších let popřál 
aktivní členy s pevnými nervy, aby 
pokračoval v získávání nových kováků 
i pomocí seskupení členů. Děkuji všem 
kolegům za spolupráci,“ rozloučil se 
Milan Fiala. (mia)

„Někteří zaměstnavatelé už vysílají sig-
nály, že zrušení superhrubé mzdy je 
příležitost, jak svým zaměstnancům 
nezvyšovat mzdy, protože to za ně udě-
lal stát. Považujeme za velmi nebez-
pečné a nepřijatelné, aby vyjednávání  

o růstu mezd zaměstnavatelé bloko-
vali s výmluvou na zrušení superhrubé 
mzdy,“ uvedl Josef Středula, předseda 
ČMKOS. „Důsledně před takovýmto 
hazardním krokem varujeme, pokud by 
skutečně došlo ke zmrazení růstu mezd 

a platů, mohlo by to stát ochudit o dal-
ších 20 miliard. A jako domeček z karet 
se pak mohou sesypat i budoucí valori-
zace důchodů, které jsou navázány na 
růst průměrné mzdy,“ zdůrazňuje Josef 
Středula.  (ČMKOS)

Posedávat v parku kováci po odchodu do důchodu neplánují

Zrušení superhrubé mzdy nesmí nahradit další vyjednávání

Představitelé Výkonného vedení OS KOVO se v pondělí 31. srpna rozloučili v pražské odborové centrále s kolegy 
odcházejícími do zaslouženého důchodu. Právník specialista JUDr. Marie Stodolová a vedoucí Regionálního pracoviš-
tě pro Prahu a Středočeský kraj PhDr. Milan Fiala, si při neformálním a přátelském setkání vyslechli poděkování za 
dlouholetou práci pro odbory. 

ČMKOS delší dobu upozorňuje, že zrušit superhrubou mzdu nebude snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je 
to příležitost, jak postupně v daních pro zaměstnance nastolit spravedlnost a odstranit podvodný slib rovné daně, 
za kterým stojí minulé vlády. Ale největší problém, před nímž odbory i představitelé ČNB v této krizové době varují, 
jsou negativní dopady na státní finance. Při navrhovaném 15% zdanění připraví veřejné rozpočty o 90 miliard korun.

Výkonné vedení se rozloučilo s JUDr. Marií Sto-
dolovou a PhDr. Milanem Fialou (druhý zprava).
 FOTO: (mia)

konfederace IndustriALL. „Musíme počí-
tat i s takovou variantou, že bude příš-
tí rok nutno řešit i svolání chystaného  
VIII. sjezdu OS KOVO,“ upozornil předse-
da svazu. Kvůli vládním opatřením pro- 
ti šíření koronaviru musela být zrušena 
či odložena i řada konferencí Krajských 
družení OS KOVO. Místopředseda Libor 
Dvořák, který jednání vedl, referoval  
o průběhu kolektivních vyjednávání ve 
společnostech, v nichž OS KOVO působí.
Z informací účastníků jednání vyplynu-
lo, že pandemie značně zkomplikovala 
život ve všech firmách. Některé z nich 
již musely propustit desítky i stovky 
zaměstnanců, jiné zatím vyčkávají, ale 
existují i takové, jimž se navzdory mimo-
řádné situaci daří. K těm patří zejména 
některé podniky v oblasti špičkových 
technologií. „Například ve Foxconnu 
Kutná Hora jede výroba naplno,“ potvr-
dil člen předsednictva Tomáš Formánek. 
Firmy se v uplynulých měsících zbavily 

části zaměstnanců, ti teď v řadě podni-
ků chybí. „Většina firem u nás propus-
tila agenturní zaměstnance, teď většina  
z nich nabírá. Výrobní plány jsou nesta-
bilní, rychle se mění požadavky zákaz- 
níků. Pro zaměstnance je to velmi  
náročné a chaotické období,“ popsala 
situaci na Liberecku členka Předsednic-
tva OS KOVO Alexandra Hrušovská. 
Předseda svazu Jaroslav Souček opa-
kovaně kritizoval obrovské rozdíly ve 
mzdách u nás a v jiných zemích EU. „Kup-
ní síla minimální mzdy v České republice 
je nižší než v Rumunsku, to znamená, že 
něco je v České republice velmi špatně,“ 
dodal. Upozornil také na konkrétní pří-
pady zaměstnavatelů, kteří se pokoušejí 
činnost odborů sabotovat a porušují 
tak elementární práva zaměstnanců 
vyplývající z ústavy i dohod zakotvených  
v úmluvě Mezinárodní organizace práce. 
Místopředseda Tomáš Valášek sezná-
mil Předsednictvo OS KOVO s návrhem 
navýšit limity příspěvků z Konta živelních 

pohrom na 45, 90 a 120 tisíc korun. 
„Náklady se stále navyšují, proto by bylo 
dobré zvýšit částky na odškodnění,“ zdů-
vodnil svůj návrh. Místopředseda Ing. 
Pavel Komárek seznámil účastníky jed-
nání s průběhem rekonstrukcí majetku 
odborového svazu a stavem jednání, jež 
by mohla vést k získání nového sídla pro 
centrálu OS KOVO. Zástupci Moravsko-
slezského kraje Roman Ďurčo a Marcel 
Pielesz  předložili na jednání informace 
o chystaném protestu ocelářů plánova-
ném na začátek října.  (jom)

dokončení ze str. 1

Rekonstrukce značně pozvedla úroveň Hotelu 
Metropol. 

FOTO:  J. M. 
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„Objekt disponuje několika vlastními 
krytými parkovacími místy, placené 
parkoviště je vzdálené jen necelých sto 
metrů od budovy.  Je tu i vlastní před-
náškový sál s kapacitou pro několik 
desítek účastníků, což nám umožní, 
aby veškeré akce krajského sdružení 
probíhaly tady a nemusely se kvůli 
nim pronajímat cizí prostory,“ upozor-
ňuje na zřejmá pozitiva nového sídla 
vedoucí brněnského regionálního pra-
coviště OS KOVO Mgr. Jiří Grim. Stěho-
vání proběhlo koncem května, v době, 
kdy zaměstnanci pracovali z domova. 
„Práci z domu jsme kvůli tomu samo-
zřejmě museli přerušit, aby přesun do 
nového sídla regionálního pracoviště 
byl co nejrychlejší,“ dodává vedou-
cí RP Brno. „Najít v Brně nemovitost, 
která nevyžaduje obrovské investice 
do rekonstrukce, je dobře dostupná  
a dá se užívat vlastně hned po nastě-
hování jen s drobnými úpravami, je vel-
mi těžké. V tomto případě nám štěstí  
přálo, takže další naše regionální 
pracoviště získalo kvalitní a součas- 
ně reprezentativní nové prostory,“ 
upozorňuje místopředseda svazu Ing. 
Pavel Komárek. 
Regionální pracoviště v Brně poskytu-
je servis odborářům v desítkách firem, 
konkrétně 44 základním organizacím  

a 27 seskupením členů. Brněnský re- 
gion byl také podle Mgr. Jiřího Grima 
prvním, kde se podařilo založit sesku-
pení členů. Pracoviště má celkem pět 
zaměstnanců, kromě vedoucího jsou 
tu právník, specialista na BOZP, účet-
ní a specialista na kolektivní vyjedná-
vání. Zejména v oblasti BOZP pomáhá 
brněnské pracoviště také svým kole-
gům z RP ve Zlíně. „Celkově se dá říct, 
že skutečnost, že sídlíme v budově, kte-
rá je ve vlastnictví našeho odborového 
svazu, zlepší možnosti poskytování 

servisu členům svazu v regionu a sníží 
výdaje na provoz. Část prostor jsme už 
pronajali, pro další aktuálně hledáme 
nájemce,“ uzavírá vedoucí brněnské-
ho RP. Pořizování vlastních nemovi-
tostí pro RP je součástí dlouhodobé 
strategie OS KOVO, jež má po- 
moci vytvořit stabilní prostředí pro ne-
závislou činnost odborů. Z ekonomic- 
kého hlediska je to současně také nej-
vhodnější  investice finančních pro-
středků. Stěhování čeká v horizontu tří 
let i pražskou centrálu OS KOVO.  (jom)

Bohumínské neštěstí se stalo další 
smutnou příležitostí, při které moh-
lo pomoci Konto na pomoc členům 
OS KOVO při živelních pohromách. 
Letos se příspěvky z konta rozdělo-
valy především na rekordní množství 
případů způsobených povodněmi. 
Požár v Bohumíně se však řadí mezi 

nejtragičtější události, při kterých kon-
to pomáhalo. 
„Komisi byly ke dni 3. září předloženy 
dvě žádosti z Moravskoslezského kraje. 
Jednalo se o Milana Antoše a Romana 
Kuču. Oba jsou členy ZO OS KOVO Tři-
necké Železárny. Požár založený právě 
pod bytem Milana Antoše mu zničil 
zplodinami nábytek a zdi. Byt Romana 
Kuči byl vyplaven při hašení požáru. 
Došlo tím k poškození výmalby, ná-
bytku a muselo být strženo linoleum 
v celém bytu. Protože obě žádosti spl-
ňovaly podmínky pro udělení sociál- 
ní podpory, byla Milanu Antošovi při-
znána částka 30 000 korun a Romanovi 
Kučovi 15 000 korun,“ uvedl předseda 
Komise k živelním pohromám a místo-
předseda OS KOVO Tomáš Valášek.
Konto na pomoc členům OS KOVO 

při živelních pohromách pomáhá již 
jedenáct let. Bližší informace o kon-
tě naleznete na intranetu OS KOVO  
v rubrice Služby členům nebo na od-
kaze: https://www.oskovo.cz/intranet/
sluzby-clenum/pomoc-pri-zivelnich-
udalostech. (mia)

Zastoupení kováků v Brně posílilo, získali nové sídlo

Obětem požáru v Bohumíně pomohlo Konto živelních pohrom

Omezit výdaje za pronájmy a zlepšit podmínky pro rozrůstající se agendu jsou dva hlavní důvody, proč se Odborový 
svaz KOVO v posledních letech snaží pro svá regionální pracoviště získat vlastní nemovitosti. Koncem května se tak 
do nových prostor mohlo přestěhovat brněnské regionální pracoviště. Jeho nové sídlo na adrese Skořepka 9 je vzdá-
lené jen deset minut pěší chůze od nádraží. Navíc disponuje i vlastními parkovacími místy a velmi kvalitním zázemím.

Požár panelového domu v Nerudově ulici v Bohumíně z 8. srpna je jednou z nejtragičtějších událostí v novodobé histo-
rii České republiky. Muž, který jej záměrně založil, zavinil smrt jedenácti lidí. Na jeho čin však doplatily také desítky 
dalších. Mezi nim i rodiny dvou členů Odborového svazu KOVO. 

RP OS KOVO v Brně je vzdálené jen pár minut chůze z nádraží i centra města. FOTO: J. M.

Bc. Ondřej Bujok, místopředseda ZO TŽ, pře-
dal sociální pomoc Milanu Antošovi (vpravo). 
  FOTO: ZO TŽ

Také Roman Kuča (vpravo) obdržel sociální 
pomoc.  FOTO: ZO TŽ
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FOTO: pexels

Požadujeme: 
• Vzdělání ÚSO/VŠ ekonomického směru
• Víceletou praxi ve vedení podvojného
 účetnictví v neziskovém sektoru
• Orientaci v problematice DPH
• Zkušenost s vedením kolektivu
• Pozitivní vztah k odborům, společenskou
 bezúhonnost, seriózní vystupování, 
 zodpovědnost
• Řidičský průkaz B 
 (pracovní cesty v rámci ČR)
• Výhodou uchazečů je znalost účetnictví 
 v programu POHODA

Přihlášky do výběrového řízení se stručným profesním životopisem a motivačním dopisem zašlete 
nejpozději do 18. 9. 2020 na adresu: Odborový svaz KOVO, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov. 
Nebo na e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz. 

Bližší informace na tel. čísle: 736 521 753 Petra Šustrová, popř. http://www.oskovo.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu jednání v sídle OS KOVO Praha dne 23. 9. 2020.  
Se všemi poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s platnou legislativou o ochraně a zpraco-
vání osobních údajů.

Nabízíme: 
• Základní mzda 45 000 Kč + měsíční odměny
• Po roce pracovní poměr na dobu neurčitou
• Zaměstnanecké sociální benefi ty, 
 příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky
• 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, 
 pracovní doba 37,5 hod./týdně
• Možnost odborného růstu a dalšího vzdělávání
• Nástup od 1. 10. 2020, nebo po dohodě

Pracovní náplní bude zejména: 
• Provádění veškerých úkonů spojených 
 s vedením podvojného účetnictví a zodpovědnost 
 za správnost vedení účetnictví
• Zpracování podkladů pro audit, závěrky, statistiky
• Evidence a provádění inventarizace majetku
• Lektorská činnost 

Odborový svaz KOVO hledá do svého týmu kolegu nebo kolegyni na pozici hlavní účetní.
Sídlo pracoviště: nám. W. Churchilla 2, Praha 3

FOTO: pexels

22. 9. 2020 ve 12:00 - 16:30 hod.
 Břeclav
23. 9. 2020 ve 12:00 - 17:00 hod. 
 Znojmo
24. 9. 2020 v 11:00 - 15:30 hod.
 Velká Bíteš 

Odbory s vámi na Moravě
Odbory opět vyrážejí do regionů. Akce „Odbory s 
vámi“ má v září své pokračování na Moravě. Právní 
porady budou zájemcům poskytovat specialisté odbo-
rů v Břeclavi, Znojmě a ve Velké Bíteši. Na červený 
stan Českomoravské konfederace odborových svazů 
můžete narazit v centrech těchto měst v následujících 
termínech:

•   Břeclav
 22. 9. 2020 ve 12:00 - 16:30 hod. 
 Sady 28. října

• Znojmo 
 23. 9. 2020 ve 12:00 - 17:00 hod. 
 Masarykovo náměstí

• Velká Bíteš 
 24. 9. 2020 v 11:00 - 15:30 hod. 
 Masarykovo náměstí
 
Dorazte, budeme se na vás těšit :)

Propagační plakáty k jednotlivým výjezdům ke stažení 
ve formátu PDF naleznete na webu ČMKOS: https://
www.esondy.cz/obsah/110/odbory-s-vami-na-zapa-
de-cech-na-morave/267479
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Aby naše vzpomínky byly ještě lepší
IT | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha

Přijel jsem z dovolené a mám fotografie jak z mobilu, tak z fotoaparátu. Chtěl bych si nechat vyrobit 
nějaké to fotoalbum, ale nejdřív bych je měl asi trochu upravit, jak na to?   J. N., Olomouc

V dřívějších dobách 
bych vám řekl, že 
fotografie z mobilu 
bych do alba urči-
tě nepoužil, máte-li 
však nějaký kvalit- 

ní, mnohdy předčí svou kvalitou i fot-
ky z malých kompaktů. Asi prvním 
krokem je nahrát všechny fotografie 

z vaší dovolené do počítače, aby byly 
všechny na jednom místě. Nemělo by 
se stát, že by se vám fotografie pře-
psaly navzájem, přece jen fotoaparát a 
mobil mají různé číslování jednotlivých 
fotek. Následně přijde mravenčí práce, 
a to, protřídit jednotlivé fotky. Většina 
z nás fotografuje různé věci vícekrát, 
protože nikdy nevíme, zda fotka vyšla  
v pořádku. Přece jen na displeji mobilu 
či fotoaparátu přesnou kvalitu nezjis-
tíme. Probereme tedy fotky, rozmaza-
né, se špatnou expozicí (přesvětlené či 
naopak extrémně tmavé) smažeme a již 
si vybíráme ty, které budeme chtít mít  
v našem fotoalbu.
Fotografie jsme vytřídili a nyní stojí-
me před rozhodnutím, jaký program 
na fotografie použít. Jezdíme-li častěji 
někam, kde fotíme, určitě se vyplatí 
zakoupit nějaký grafický program, který 
je plný zajímavých funkcí. Využíváme-li 
však úpravy fotek jen zřídka, postačí 
nám nějaký program zdarma, neočeká-
vejme od něj však velké zázraky.
Pokud jsme se rozhodli vytvářet vel-
ké fotoalbum, nejspíš fotografujeme 
hodně, a budeme tedy směřovat k pla-
cenému programu, který je pro nás 
nejvýhodnější. Využijeme českého pro-
gramu Zoner Media Studio. V součas-
né verzi X s roční licencí stojí 1 100 Kč. 
Program je velmi zdařilou náhradou 
za drahé programy Adobe Photoshop 
nebo Adobe Lightroom. Navíc získá-
me při zakoupení licence i další služ- 
by. Prostřednictvím webu www.zoner.cz
můžeme využít i několik velmi zajíma-
vých rad, jak z nepříliš vzhledné foto-
grafie vytvořit skoro až uměleckou. 
Zároveň se na přidruženém webu 

www.milujemefotografii.cz můžeme 
zdarma zúčastnit zajímavých kurzů na 
zpracování fotografie ve tmě, z dovo-
lené, architektura, makro a mnoho 
jiných. Vše je velmi názorně vysvětle-
no i pomocí instruktážních fotografií či 
videí. Další přidruženou službou je web 
www.zonerama.com. Zde si zdarma 

můžeme vytvořit účet a sdílet se svý-
mi přáteli fotografie. Výhodou tohoto 
webového fotoalba je, že nás vlastně 
nic nestojí a obslužná webová aplikace 
je velmi intuitivní. Pak už jen stačí zaslat 
přátelům odkaz a oni mohou v klidu lis-
tovat.

Vrátíme se tedy ke zpracování naší 
fotografie pro tištěné fotoalbum. Když 
už máme všechny fotografie roztřídě-
né, pročištěné od těch nepovedených, 
otevřeme si program Zoner Photo Stu-
dio X a pomocí nabídky vlevo (stromo-
vá struktura dat v počítači) otevřeme 
požadovanou složku s fotografiemi 
(obr. 1). Buď můžeme upravovat jed-
nu fotografii po druhé, anebo označí-
me všechny (Ctrl+A) a pomocí nabíd-
ky Upravit a následně Hromadný filtr 
můžeme dávkově upravit všechny fotky 
najednou (obr. 2). Pro jednotlivé úpravy 
přidáváme pomocí Hromadný filtr - Při-
dat filtr. Kombinace pro docílení nejlep-
ší fotografie jsou následující Automatic-
ky vylepšit - Úpravy barev - Expozice 
- Doostřit (obr. 3).
Přidáme-li jednotlivé filtry v živém 
náhledu, vždy hned uvidíme, co se  

pokračování na str. 6

obr. 1

obr. 2

obr. 3
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Stanovení průměrného výdělku
Finance  |  Ing. Vladimír Procházka, specialista RP OS KOVO Hradec Králové

V prosinci jsme pobírali 13. mzdu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. V lednu jsem čerpal 
dovolenou, náhrada mzdy za dovolenou se mi zdá vzhledem ke mzdě za prosinec nízká. Nevím, zda 
zaměstnavatel nepochybil při výpočtu. V. M., Choceň

Stanovení průměr-
ného výdělku řeší
zákoník práce, HLA-
VA XVIII Průměrný
výdělek, § 351-362.

Dovolím si citovat několik paragrafů  
z tohoto zákona.

§ 351
Má-li být v základních pracovněpráv-
ních vztazích uvedených v § 3 použit 
průměrný výdělek, musí se postupovat 
při jeho zjištění jen podle této hlavy.

§ 352
Průměrným výdělkem zaměstnance se 
rozumí průměrný hrubý výdělek, nesta-
noví-li pracovněprávní předpisy jinak.

§ 353
(1) Průměrný výdělek zjistí zaměst-

navatel z hrubé mzdy nebo platu 
zúčtované zaměstnanci k výplatě 
v rozhodném období a z odpracova-
né doby v rozhodném období.

(2) Za odpracovanou dobu se považuje 

doba, za kterou zaměstnanci příslu-
ší mzda nebo plat.

§ 354
(1) Není-li v tomto zákoně dále stano-

veno jinak, je rozhodným obdobím 
předchozí kalendářní čtvrtletí.

(2) Průměrný výdělek se zjistí k první-
mu dni kalendářního měsíce násle-
dujícího po rozhodném období.

§ 358
Jestliže je zaměstnanci v rozhodném 
období zúčtována k výplatě mzda nebo 
plat nebo jejich část, která je poskyto-
vána za delší období, než je kalendářní 
čtvrtletí, určí se pro účely zjištění prů-
měrného výdělku její poměrná část při-
padající na kalendářní čtvrtletí, zbýva-
jící část (části) této mzdy nebo platu se 
zahrne do hrubé mzdy nebo platu při 
zjištění průměrného výdělku v dalším 
období (dalších obdobích). Počet dal-
ších období se určí podle celkové doby, 
za kterou se mzda nebo plat poskytuje. 
Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely 

zjištění průměrného výdělku zahrne 
v rozhodném období poměrná část 
mzdy nebo platu podle věty první 
odpovídající odpracované době.
Stěžejním pro nás tak bude § 358 toho-
to zákona, který říká, že do výpočtu 
průměrného výdělku za dané čtvrt-
letí zahrneme poměrnou část mzdy, 
která je poskytována za delší období, 
než je dané čtvrtletí. Vám byla poskyt-
nuta odměna za rok 2018, tudíž váš 
zaměstnavatel zahrnul do výpočtu prů-
měrného výdělku za dané čtvrtletí její 
poměrnou část, tudíž jednu čtvrtinu. 
Zaměstnavatel při výpočtu průměrné-
ho výdělku nepochybil, jeho výpočet je 
správný, v souladu se ZP.

s fotografi í stalo. Jelikož jednotlivé 
moduly lze nastavovat pomocí hodno-
ty nebo posuvných jezdců, vždy naši 
úpravu vidíme ihned v živém náhledu 

a můžeme tak docílit nejlepšího mož-
ného výsledku. Chceme-li si více pohrát 
s fotografi emi, lze využít i mnoho dal-
ších fi ltrů, které opět můžeme přidat 
stejným postupem jako předchozí fi l-
try. Pokud nám některý fi ltr nevyhovu-
je, stačí u konkrétního fi ltru kliknout na 
ozubené kolečko a vybrat Odstranit fi ltr 
(obr. 4). Jsme-li s výsledkem spokojeni, 
klikneme na Použít na vše. Chceme-li si 

pohrávat s nastaveními pro jednotlivé 
fotografi e, pak vždy konkrétní nasta-
vení aplikujeme na vybranou fotografi i 
z náhledu a klikneme na Použít, a fi ltr 
se aplikuje pouze na námi vybranou 

fotografi i (obr. 5). Výběr konkrétní foto-
grafi e provedeme kliknutím v levé části 
seznamu fotografi í (obr. 6).
Pokud máme fotografi e již vybrané 
a upravené, můžeme si vybrat službu, 
která nám knihu vytvoří. Většinou vše 
funguje tak, že se zaregistrujeme na 
k tomu určených webových stránkách 
a poté využijeme průvodce k on-line 
tvorbě knihy pomocí šablon. Zdařilý-
mi jsou: www.albumo.cz, www.cewe.cz,
www.happyfoto.cz. Určitě existuje mno-
ho jiných, ale u výše zmíněných máme 
100% reference kvality.
Neměl bych zapomenout ani na foto-
grafy, kteří neupravují fotografi e tak 
často a postačují jim obyčejné zdarma 
programy. Mezi zdařilé patří např. GIMP 
(www.gimp.org), IrfanView (www.irfan-
view.com), Pixlr (www.pixlr.com) - jde 
o webovou aplikaci bez instalace. Zde 
však jednotlivé fotografi e upravujeme 
po jedné.
Nyní již stačí jen si knihu vyzvednout 
a po čase v klidu u sklenice vína nebo 
jen tak prolistovat a zavzpomínat, co 
jsme prožili a kde jsme byli.

FOTO: Daniel ADAM

obr. 4

obr. 5

obr. 6

dokončení ze str. 5
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Prodejci účtují manipulační poplatek?
Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Setkala jsem se s tím, že při nákupu z katalogu, který mi prodejce zaslal, si tento prodejce účtuje tzv. 
manipulační poplatek. Nemám v tom jasno, jeden účtuje, druhý ne. Nelíbí se mi to. Jak to vlastně je?
 E. P., Brno

Manipulační popla-
tek si prodejce účto-
vat může. Podmín-
kou však je, že musí 
o započítání tohoto 
poplatku a jeho výši 

kupujícího dostatečně informovat. Musí 
tak učinit předem. Doporučuji tedy pro-
studovat katalog, z kterého si objedná-
váte. Pokud je v katalogu jasně uvedeno, 
že bude poplatek k ceně účtován, nejed-
ná prodejce v rozporu s právem. 
Jestliže v katalogu taková informace 
není, jedná se o rozpor s ustanoveními 
zákona o ochraně spotřebitele. Pak máte 
nárok na cenu bez zaúčtování mani-
pulačního poplatku, případně můžete 
podat i podnět České obchodní inspekci, 
která po prošetření celé záležitosti může 
prodejci uložit pokutu. 
Jak podnět podat, naleznete na stránkách 
České obchodní inspekce www.coi.cz.
Je zde uvedeno, které případy ČOI řeší 
a jak lze podnět podat. Pokud se roz-
hodnete pro podání podnětu, napište 
dodavateli nejprve výzvu k nápravě věci. 
Může být napsána např. takto:
Jméno a příjmení (vaše), datum narození, 
bydliště a další kontaktní údaje (telefon, 
e-mail apod.)
V……… dne………
Výzva ve věci porušení zákona o ochraně 
spotřebitele.

Dobrý den,
dne……. jsem na adrese (uvést adresu pro-
dejce) objednala a zakoupila následující 
zboží (uvést popis zboží a jeho číslo dle 
objednacího katalogu).
Dne……… jsem zboží obdržela a zjistila, že 
je zde naúčtovaný manipulační poplatek. 
S tím nesouhlasím, jelikož jsem neby-
la informována před objednáním zboží. 
V katalogu se nenachází žádné upozor-
nění, že tento poplatek účtujete. Tím dle 
mého názoru došlo k porušení příslušných 
ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. 
Žádám vás tedy o vrácení tohoto manipu-
lačního poplatku, jelikož v tomto případě 
mám nárok na vyúčtování ceny zboží bez 
tohoto poplatku. Pokud mi nevyhovíte, 
budu nucena požádat o pomoc Českou 
obchodní inspekci a podat této svůj pod-
nět. Věřím, že svůj postup přehodnotíte 
a vyúčtovaný manipulační poplatek mi 
vrátíte.
Vraťte mi ho na můj bankovní účet číslo 
.....……………………………………………...............
Učiňte tak nejpozději do sedmi dnů od 
obdržení této výzvy, abych mohla podnět 
ČOI podat v zákonné lhůtě, tj. do……….......
S pozdravem (jméno, příjmení)
Adresa vašeho trvalého bydliště (pří-
padně i faktického bydliště, pokud 
budete požadovat vrácení částky mani-
pulačního poplatku na vaši adresu mís-
to na bankovní účet a faktické bydliště 

je odlišné od vašeho bydliště trvalého).
ČOI může zahájit i mimosoudní řízení 
v této věci, pokud ji o to požádáte 
a pokud věc vyhodnotí tak, že je tento 
postup důvodný.
Jinak by bylo nutno obrátit se na soud. 
V tomto případě by bylo vhodné sjednat 
advokátní služby. Vzhledem k tomu, že 
manipulační poplatek zřejmě nepřesáhl 
100 Kč, velmi bych soudní cestu zvážila. 
Jde o to, že pokud byste byla v soudním 
sporu neúspěšná, musela byste zapla-
tit nejen soudní poplatky, ale i veškeré 
náklady protistrany (advokátní zastou-
pení, cestovné) a hradila byste i své 
náklady, v souhrnu jde o poměrně vyso-
kou částku. 

FOTO: Pexels

Členové družstva a zároveň vlastníci?
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Jsem členkou bytového družstva (BD).  V roce 2014 došlo k prvním převodům bytů a vzniklo spole-
čenství vlastníků (SV). Nyní podle katastru nemovitostí je v BD sedm bytových jednotek a 41 v SV.
V domě tedy působí BD i SV, kde SV má správu domu. Nicméně ve výboru SV i představenstvu BD 
jsou stejní lidé, protože tvrdí, že všichni vlastníci jsou zároveň i členy bytového družstva. Nikdo
z představenstva BD mi nedokázal vysvětlit, jakou částí domu jsou vlastníci členy BD. Myslím, že 
nedělá dobrotu, když oba subjekty vedou stejní lidé. Dějí se tu protiprávní věci, jako např. že odsou-
hlasují odměny, které nebyly schváleny členskou schůzí, dále vytvářejí umělé ztráty atd. Mám vel-
kou obavu, abych při tomto hospodaření nepřišla o byt. J. T., Jáchymov

V přiložené smlouvě o převodu jednot-
ky do vlastnictví člena družstva máte 
uvedeno v článku VII. odst. 4., že naby-
vatel zůstává nadále členem převodce 

(družstva). V čl. 13 stanov vašeho 
bytového družstva máte uvedeno 11 
důvodů pro zánik členství v bytovém 
družstvu. K žádnému z uvedených 

důvodu zániku členství nedošlo, na-
opak tím, že je ve smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky výslovně 

pokračování na str. 8
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uvedeno, že členové zůstávají nadále 
členy družstva i po nabytí jednotky do 
vlastnictví, zůstává členství v družstvu 
zachováno. Není pravdou, že po převo-
du bytu do vlastnictví dochází automa-
ticky k zániku členství. 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních kor-
poracích, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje zánik členství v § 610 (vaše 
stanovy uvádějí totéž).
Výjimku tvoří převod bytu podle § 23  
a násl. zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnic-
tví bytů (zákon byl zrušen nabytím účin-
nosti nového občanského zákoníku), 
kdy členství v družstvu zaniká, pokud 
byla uzavřena dohoda o ukončení člen-
ství. Členství v družstvu není vázáno 
jen na „vlastnictví“ družstevního podílu 
(bytu nebo garáže), proto i vlastník bytu 
může být i nadále členem družstva. 
Družstevní podíl představuje práva  
a povinnosti člena, a to majetkové i ne-
majetkové povahy, plynoucí z členství  
v družstvu. Je velmi důležité vědět, kdo 
je členem družstva, a to např. z důvodu 
hlasování na členské schůzi družstva, 
usnášeníschopnosti členské schůze 
a jejím platném rozhodování. 

Uvádíte, že v domě je vedle bytového 
družstva také společenství vlastníků. 
Důležité je, aby nedocházelo ke spo-
lečným schůzím. Pro družstvo a pro 
společenství vlastníků platí jiná pravi-
dla hlasování, jsou to dva samostatné 
subjekty, statutární orgány ze zákona 
nesou jiná označení, zápisy ze schů-
zí musí být za každý subjekt zvlášť 
apod. Na webových stránkách vašeho 
družstva jsem si ověřila, že jsou schů-
ze konány odděleně. Bytové družstvo 
vykonává správu domu (viz smlouva  
o převodu vlastnictví jednotky) jak pro 
nájemce – členy družstva, tak pro vlast-
níky jednotek – členy družstva. 
Uvádíte, že v čele bytového družstva 
je představenstvo a titíž členové před-
stavenstva jsou členy výboru společen-
ství vlastníků a jejich rozhodování je 
podivné. Jste-li nespokojena s rozhodo-
váním, máte jako člen družstva právo 
vznést své námitky na členské schůzi, 
máte právo napadnout usnesení člen-
ské schůze, máte právo nahlédnout do 
zápisů z členské schůze, do účetnictví 
družstva, můžete se obrátit na kont-
rolní komisi se svými pochybnostmi  
a žádat o prošetření.

Jak je to se zákazem konkurence v by-
tovém družstvu?

Existující speciální úprava zákazu kon- 
kurence zakazuje jednotlivým čle- 

nům představenstva družstva následující:
• podnikat v předmětu činnosti 

družstva, činit tak ve prospěch jiných 
osob či zprostředkovávat obchody 
družstva pro jiné osoby.

• být členem statutárního orgánu 
jiné právnické osoby se shodným 
předmětem činnosti nebo osoby  
v obdobném postavení, ledaže se 
jedná o společenství vlastníků jed-
notek nebo družstvo, jehož členy 
jsou pouze jiná družstva,

• být současně členem kontrolní 
komise družstva nebo jinou osobou 
oprávněnou podle zápisu v obchod-
ním rejstříku jednat za družstvo  
(§ 710 odst. 1 až 3 ZOK).

O všech uvedených okolnostech 
musí člen představenstva informovat 
družstvo předem. „Pokud byli zaklada-
telé při založení družstva nebo členská 
schůze v okamžiku zvolení člena před-
stavenstva členem představenstva na 
některou z okolností podle § 710 výslovně 
upozorněni nebo vznikla-li později a člen 
představenstva na ni písemně upozornil, 
má se za to, že tento člen představenstva 
činnost, které se zákaz týká, zakázanou 
nemá. To neplatí, vyslovil-li některý ze 
zakladatelů nebo členská schůze nesou-
hlas s takovou činností do jednoho měsíce 
ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 710 
upozorněn.“ (§ 711 ZOK).

Další případná omezení jsou ponechá-
na na úpravě stanov bytového družstva 
a často je tak nad zákonný rámec upra-
veno např. členství manželů v orgá-
nech bytového družstva, počet členů 
družstva zastupujících tentýž volební 
obvod nebo speciální úprava zákazu 
konkurence pro členy kontrolní komise 
či jiných zřizovaných orgánů bytového 
družstva.

Členové statutárního orgánu, tj. jak čle- 
nové představenstva družstva, tak čle-
nové výboru společenství vlastníků, 
musí své povinnosti vykonávat s péčí 
řádného hospodáře. Podle § 159 občan- 

ského zákoníku spočívá péče řádného 
hospodáře v nezbytné loajalitě, potřeb-
ných znalostech a pečlivosti. Za poruše-
ní této péče se výslovně považuje i situa-
ce, kdy určitá osoba přijme funkci, byť si 
musela být vědoma, že na ni znalostmi 
nebo z jiných důvodů nestačí. Proto je 
nutné, aby členové orgánů disponovali 
potřebnými znalostmi a funkci se řádně 
věnovali. Pod pojem nezbytné loajality 
lze podřadit například střet zájmů nebo 
porušení zásady mlčenlivosti.
Nově je zásada péče řádného hospo-
dáře modifikována tzv. pravidlem pod-
nikatelského úsudku, které umožňuje 
při posuzování „řádnosti“ rozhodování 
členů orgánů obchodní korporace (tedy 
i bytového družstva) zohlednit faktor 
hospodářského rizika (§ 51 a násl. ZOK).

Pokud jde o společenství vlastníků, toto 
není podnikatelským subjektem, takže 
těžko lze hovořit o podnikatelském rizi-
ku. Na druhou stranu, mohou existovat 
situace, kdy může orgán společenství 
způsobit společenství vlastníků svým 
jednáním škodu. Vznikne-li SVJ škoda, 
jsou členové výboru za tuto škodu plně 
odpovědní, zvláště pak, jedná-li se o ško- 
du, které šlo předejít. SVJ má plné prá-
vo na člena výboru, který své povin-
nosti neplnil s péčí řádného hospodáře, 
podat žalobu a domáhat se náhrady 
škody, která jeho pochybením vznikla. 
A to i tři roky zpětně.

Má praktická zkušenost je, že lidé ne- 
chtějí nést odpovědnost, kterou s se- 
bou výkon funkce člena statutárního 
orgánu přináší. Proto je zcela běžné, 
že stejné osoby vykonávají funkce ve 
statutárním orgánu bytového družstva 
i společenství vlastníků. Pokud byste 
toto chtěla změnit, můžete jako členka 
bytového družstva na členské schůzi 
navrhnout odvolání členů představen-
stva. Ale není to jednoduché, a hlavně 
musíte navrhnout a zvolit nové členy 
představenstva. Jak postupovat, vám 
určují vaše stanovy.

FOTO: Pixabay

dokončení ze str. 7
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Obrana proti agresi 

Výstavba objektů československého 
pohraničního opevnění byla součástí 
příprav Československé republiky proti 
agresi fašistického Německa. Za nej-
ohroženější úsek našeho pohraničí byl 
považován prostor mezi řekami Labe 
a Odra, proto bylo těžiště opevňovacích 
prací položeno právě sem.
Obranná linie se skládala ze systému 
lehkého opevnění vyzbrojeného leh-
kými nebo těžkými kulomety a ručními 
granáty. Systém tohoto typu obran-
ných míst sloužil jako doplněk těžkého 
opevnění, které tvořilo první obrannou 
linii. Úkolem těžkého opevnění, což 
byly mohutné železobetonové bunkry 
jednotně nazývané „sruby“, byla koor-
dinovaná obrana s ostatními objekty 
bez přispění polní armády. Těžké opev-
nění mělo být trvale obsazeno stálou 
posádkou. Výzbroj tvořily protitankové 
kanony, těžké a lehké kulomety, mino-
mety a ruční granáty. Dalším prvkem 
obrany byly dělostřelecké tvrze. Ty byly 
vybaveny potřebnou výzbrojí a v pod-
zemí měly rozsáhlé týlové prostory se 
složitým technickým vybavením, jako 
sklady munice, ošetřovny, fi ltrovny 
vzduchu, kanceláře, ubytovny. Samo-
statné pěchotní sruby a tvrze by byly 
po celou dobu vedení bojové činnosti 
nezávislé na okolí. Například systém 
opevnění na Králicku zahrnuje více než 
devadesát objektů. 

Tvrze mezi horskými masivy

Těžké opevnění bylo projektováno pro 
boj na dobu dvou až tří týdnů. Obrán-
ci měli vydržet bez doplňování zásob 

munice, potravin, vody i pohonných 
hmot. V bezprostředním okolí Starého 
Města vyrostlo celkem 57 takzvaných 
řopíků. Tento termín pro drobnější 
obranné betonové stavby je odvozen 
od názvu instituce, jež výstavbu řídi-
la, a tou bylo Ředitelství opevňovacích 
prací. Úsek těžkých bunkrů byl vytyčen 
v délce šestadvaceti kilometrů mezi 
horskými masivy Králického Sněžní-
ku a Hrubého Jeseníku. Linie těžkého 
opevnění zůstala nedokončená, jejím 
základem byla souvislá řada samostat-
ných pěchotních srubů. Na Staroměst-
sku se z plánovaných šestnácti srubů 
v úseku Hynčice pod Sušinou – Kutný 
vrch podařilo vystavět šest objektů do 
podoby hrubých staveb. Zůstaly tak, jak 
je zastihla smutná doba mnichovských 
událostí. 

Vzkříšení historie

Po sametové revoluci, kdy se stát začal 
zbavovat části svého majetku, zača-
la i armáda opouštět některé objekty. 
Začaly vznikat kluby vojenské historie 
– skupiny nadšenců všech věkových 
kategorií se zájmem o válečnou historii. 
Některé bunkry se jim podařilo získat, 
opravit a později tyto důmyslné stav-
by zpřístupnit. Dnes se v řadě z nich 
pořádají akce pro veřejnost, při nichž se 
návštěvníci setkávají s vojáky v dobo-
vých uniformách, mohou také zhléd-
nout tematické výstavy. K této proble-
matice také vychází mnoho publikací, 
vznikla řada webových stránek a pro-
pagačních materiálů. Například Beton 
Bunker Club Kronfelzov založila par-

ta nadšenců ze Starého Města a z Ha-
nušovic v roce 1995. Klub začal zdejší 
objekty rekonstruovat, čistit interiéry 
i okolí, sdružovat jejich provozovatele, 
poskytovat průvodcovské služby, ini-
cioval také otevření naučné stezky a 
muzea ve Starém Městě, kde návštěv-
níci najdou mnoho historických arte-
faktů. 
 
Naučná stezka Staroměstské pev-
nostní oblasti

Naučná stezka nazvaná Staroměst-
ská pevnostní oblast je dlouhá zhruba 
sedm a půl kilometru, vede kolem pěti 
největších objektů těžkého opevnění 
na Staroměstsku. Trasa je značena čer-
venobílou značkou. Putování po nauč-
né stezce začíná u staroměstského 
vlakového nádraží. Od železniční sta-
nice Staré Město půjdeme po červeno-
bílé značce, která vede spolu se žlutou 
turistickou značkou směrem na Květ-
nou. Přijdeme ke sportovnímu areálu. 
Zde můžeme z naučné stezky odbočit 
a jít kolem fotbalového hřiště po žluté 
značce, projdeme výběžkem lesa na 
louku a poté odbočíme doprava, kde se 
nachází objekt StM-S 30 Potok, který je 
trochu schovaný v křoví v nadmořské 
výšce 537 metrů, od naučné stezky je 
vzdálený zhruba půl kilometru. Pak se lze 
vrátit zpět na červenobílou značku, při-
čemž lze natrefi t na objekty StM-S31a
Borek a StM-S 31b Ozdravovna, který 
má jako jediný zachovalou hlavní stříl-
nu. Na trase se nacházejí další tři beto-
nové bunkry, z nichž nejvýše položený 
je v nadmořské výšce 737 metrů.  
 Text a foto: H. Kubová

Vojenské opevnění na Staroměstsku 

Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Tipy na výlet

Milovníci vojenské historie i pěší turistiky si mohou přijít na své v okolí Starého Města na Hanušovicku i v blízké 
oblasti Králického Sněžníku. Právě v těchto lokalitách mohou navštívit řadu zachovalých betonových staveb, které 
tvořily ucelený systém hraničního opevnění. Bylo velmi důmyslným způsobem budováno v letech 1935 až 1938. Své-
mu účelu bohužel nikdy neposloužilo. 
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Kroužky nemusí zruinovat vaše bankovní konto

Určitě se shodneme na tom, že není 
dobře, aby děti po škole jen zahálely. 
Pokud se budou od malička věnovat 
nějakému zájmu, najdou nová přá-
telství, skvěle se zabaví, a navíc jim 
mohou koníčky pomoci v orientaci, co 
chtějí v životě dělat. Určitě není vhodné 
dítěti naprogramovat každý den něko-
lik aktivit, mělo by mít dostatek času 
jednak na školní přípravu, dále pak na 
to, aby si bez stresu pohrálo. V rozum-
né míře aktivity určitě dětem pomohou 
v jejich osobním rozvoji, jen je třeba 
vybrat tu pravou. Bohužel, někdy jde 
o finančně velmi náročnou aktivitu, 
obzvláště pokud máte dětí více. Proto 
jsme pro vás našli několik možností, jak 
za kroužky ušetřit, mnohé umožňují 
navštívit zkušební hodinu. To pomůže 
vašemu dítěti si dobře vybrat, takže 
bude navštěvovat kroužek, který ho 
bude opravdu bavit a neskončí po pár 
návštěvách. Nemá zde být totiž za trest, 
ale kvůli ponaučení a zábavě. 

Kroužky ve škole

Většina škol nabízí nejrůznější kroužky 
přímo ve svých prostorách. Zpravidla 
jsou určené pouze místním žákům, pro-
to bývají cenově výhodné. Navíc dítě 
nemusí nikam chodit, což potěší rodi-
če žáků prvního stupně, kteří nemu-
sí své ratolesti nikam vodit. Nabízejí 
se kroužky výtvarné, ale i pohybové, 
dopravní výchovy, hudební, turistic-
ké nebo třeba dramatické. Novinkou 
jsou kroužky robotiky, které vaše děti 
vybaví mnoha užitečnými znalostmi 
do budoucna. Nějakou zajímavou akti-
vitu lze navštěvovat skoro každý den  
a dítěti tak vytvořit prima program. 
Takto může vaše dítě poznat děti z ji-
ných tříd a rozšířit si tak okruh přátel. 
Velmi lákavá je cena těchto kroužků. Ta 
činí jen několik set korun na celé polo-
letí. S nabídkou kroužků vás vaše škola 
seznámí na svých webových stránkách 
nebo na rodičovských schůzkách.

Kroužky v mateřských centrech

Mateřská centra jsou neziskové pří-
spěvkové organizace, které jsou zde, 
aby podporovaly rodiče a rodinu. Na- 
bízejí mnoho nejrůznějších kroužků  
a kurzů, a protože jsou neziskové, stojí 
opravdu málo. Děti sem mohou chodit 
velmi často na nejrůznější pohybové 
kroužky, často různá cvičení pro dívky, 
pro malé děti, jógu pro děti, ale i pro 
jejich rodiče. Kroužky bývají většinou 
určeny pro předškoláky, ale v někte-
rých případech je mohou navštěvovat  
i mladší školní děti. 

Kroužky v základních uměleckých 
školách

Základní umělecké školy nám může 
celý západní svět závidět. Je skvělé, 
že se udržely a že mohou probouzet  
 v dětech lásku k umění, a to za zajímavé 
ceny. Základní umělecké školy nabízejí 
hudební obory, dramatické, výtvarné 
a taneční. Studuje se tu hra na mno-
ho různých nástrojů, vedle toho chodí 
děti ještě na hudební nauku. Pořízení 

hudebního nástroje bývá finančně vel-
mi náročné, mnoho škol je však půjčuje. 
Počítat musíte ale s tím, že se na tuto 
školu skládají přijímací zkoušky, kte-
ré však nebývají příliš náročné. Jejich 
smyslem je odlišit děti, které se na 
vybraný obor vůbec nehodí. Není třeba 
se na ně vlastně nijak připravovat. Na 
konci pololetí jsou rodiče seznámeni 
s tím, jak dítě výuku zvládlo, na výsta-
vách či vystoupeních. Školné se odvíjí 
od konkrétní školy a oboru, například 
pololetní výuka hry na nástroj, pokud je 
na hodině více než jeden žák, přijde na 
1 300 korun. Za půjčení nástroje, který 
stojí více než 10 000 korun, zaplatíte 
500 korun za pololetí. 

Kroužky v domech dětí a mládeže

V domech dětí mládeže najdete patrně 
největší nabídku kroužků vůbec. Šíře je 
opravdu obrovská. Kromě klasických 
hudebních, výtvarných, dramatických 
a turistických kroužků zde najdete 
kroužky zcela nové – tematicky zaměře-
né, takže děti mohou chodit například 
na muzikálové herectví a zpěv, nebo 
na dnes tak populární parkour. Děti 
můžete zapsat také na kroužky pro-
gramování, robotiky a 3D tisku, tedy 
na obory budoucnosti, což jim může 
výrazně pomoci při dalším směřování. 
Ceny jsou také velmi příznivé, odvíjejí 
se podle konkrétního domu dětí a mlá-
deže a také podle frekvence docházení. 
Kroužek, který dítě navštěvuje třeba 
jednou týdně, stojí kolem tisíce korun 
na celé pololetí. 
 Michaela Kadlecová

Nový školní rok je tady a mnozí z nás se rozhodují, na které kroužky zapíší své potomky. Nabídka je opravdu široká, 
bohužel také patřičně finančně náročná. Kam přihlásit své dítě, aby vás to nepřivedlo na mizinu?

FOTO: Pixabay
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„Obžerství zahubí víc lidí než mor“

Pokud zkusíme nahlédnout do histo-
rie diet, k nimž se lidstvo uchylovalo  
v uplynulých dobách, dospějme k závě-
ru, že funguje každá. Nebo taky žádná. 
Francouzský vévoda Vilém Dobyvatel,  
v letech 1066–1087 anglický král, si 
například poté, co zjistil, že se kvů-
li obrovskému panděru nedostane 
do koňského sedla, sám naordinoval 
přísnou dietu. Vyloučil jakoukoli potra-
vu. Kromě alkoholu! Na koně pak sice 
nasedl, ale poranil se při tom a zemřel 
na infekci. Už v roce 1614 Ital Giacomo 
Castelvetro vydal knihu „Ovoce, byliny 
a zelenina Itálie“, což byla jedna z prv-
ních knih o zdravé výživě. Vizionářsky  
v ní kritizuje anglickou stravu obsahující 
příliš mnoho masa a cukrů. A anglický 
lékař John Halle už o století dříve pro-
hlásil, že „obžerství zahubí více lidí než 
mor“. Dokazuje to, že si lidé byli vždy 
vědomi, že jídlo zabíjí nebo léčí, a ne 
každá dieta nám prodlouží život. 

Zpátky do čtvrtohor

Jistě vám už došlo, že výraz paleo 
kuchyně má něco společného s pa-
leontologií, tedy s vědeckou disciplínou 
zabývající se životem v minulých geolo-
gických obdobích. Nebo s paleolitem, 
což je pojem vytvořený z řeckých slov 
„palaios“ (πάλαιος) – starý a „lithos“ 
(λίθος), po česku doba kamenná. Myslí 
se tím přibližně období, kdy se na pla-
netě objevil tvor podobný člověku, což 
podle vědců bylo asi před 2,5 milionu 
let. Říkáme mu Homo habilis – člověk 
zručný. Má se za to, že byl schopný 
používat jednoduché nástroje, takže 
dokázal kamenem třeba rozbít ořech 
nebo skořápku mušle. A tím se plynu-
le dostáváme k jídelníčku paleo kuchy-
ně. Přiznejme si ale, že ne pro každého 
bude takové stravování pohodlné a ti, 
kteří si paleo kuchyni oblíbili, ji často 
berou jako životní styl. 

Dnešní jídlo by pralidi zřejmě zabilo

Za miliony let se organismus lidských 
tvorů nastavil na příjem pestré živo-
čišné a rostlinné potravy v co nejjed-
nodušší podobě. Není důvod myslet si, 
že by dnešnímu Evropanovi jídelníček 

sestavený podle chutí kromaňonce 
ublížil. Naopak se můžeme oprávněně 
dohadovat, že pokud by neandertál-
ci lovili jídlo u McDonald ś, vymřeli by 
mnohem dříve.  Strava pralidí odpoví-
dala tomu, co byl organismus homini-
dů schopen zpracovat – maso savců, 
ptáků, ryb, semena, hlízy a plody, med, 
mlže, plže.  A hmyz. Ten se ostatně začí-
ná dostávat na náš jídelníček dnes také 
a v podobě mouky z cvrčků ho najdete 
třeba v proteinových tyčinkách někte-
rých obchodních řetězců i u nás. 

Co je pro neandertálce tabu

Orientovat se v sortimentu povolených 
surovin není těžké, vybírat můžete po-
dle učebnic zoologie a botaniky.  Jíst 
tedy můžete maso jakýchkoli zvířat, 
které legálně seženete, a k tomu jakou-
koli zeleninu, ovoce, ořechy a rostliny,  
u nichž jste si jisti, že neobsahují jedova-
té látky. Paleo kuchyně po vás nežádá, 
abyste maso jedli zasyrova, což naši 
předkové považovali za normální asi 
proto, že jim to potravinářská inspekce 
a hygiena nezakázaly. Můžete si také 
potravu s klidným svědomím vařit ne-
bo upéci, protože to už uměli i neander-
tálci. 
I v kůži pračlověka si ovšem musíte 
leccos odepřít, takže na vaši tabuli à la 
člověk kromaňonský nesmí mouka, luš-
těniny, pečivo, mléko, sýry. A pokud jde 
o cukr, nakládejte s ním, jako by to byl 

čistý strychnin.  Váš paleo Jídelníček se 
tudíž bude skládat z masa, ryb, zeleni-
ny, ovoce, hub, ořechů a vajec. Na rozdíl 
od jiných stravovacích konceptů nemá 
sebemenší problém s používáním sád-
la, a dokonce ani másla, především 
přepuštěného, ačkoli mléko je podle 
paleo diety tabu. Zastánci tohoto život-
ního stylu se ale překvapivě nebrání ani 
kokosovému či olivovému oleji, byť by-
chom něco takového v kuchyni pravě-
kých lidí asi stěží našli. Podstatné je, že 
jde o suroviny ryze přírodní. A na tom 
vlastně celá paleo kuchyně a pokrmy  
z ní stojí. 

Zdraví z doby kamenné?

Příznivci tohoto stravování sami tvrdí, 
že paleo kuchyně, nebo dieta chcete-li, 
je spolehlivou cestou, jak se zbavit obe-
zity, upevnit si zdraví a cítit se lépe. Na 
diskusních fórech se dočtete o přímo 
fantastických dopadech na snížení váhy 
a určitě tomu tak v mnoha případech 
je.  Otázka je, jestli zmiňované zlepšení 
zdraví a nálady nepřichází jen v důsled-
ku toho, že se tělo zbaví traumatizující 
tukové zátěže. Každopádně nám paleo 
kuchyně nabízí zajímavou možnost, jak 
se zbavit toxických stravovacích stereo-
typů, jež z mnoha z nás dělají neforem-
né, neduživé tvory, jimž by dalo na frak 
i tříleté kromaňonské dítko, odchované 
na myších a divoké brukvi. 
 Text a foto: H. Kubová 

Menu podle kromaňonce aneb paleo kuchyně
Možná jste o paleo kuchyni nikdy neslyšeli, ale vězte, že je to téma, kterému byste mohli věnovat pozornost. A zejmé-
na v této době, kdy se s námi příroda dělí o své četné produkty. Nemusíte se obávat, že by vás tento typ stravování, 
inspirovaný jídelníčkem neandertálců nějak zvlášť omezoval. Prostě sníte, co vás napadne. V podstatě jediné, co si 
budete muset odepřít, jsou návštěvy fastfoodů a cukráren, jejichž úspěch stojí a padá se sacharidy. Vaše tělo se bude 
cítit méně opotřebované, jak alespoň tvrdí ti, kteří tento styl výživy sami praktikují. 
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Správné znění tajenky z čísla 14: Kdo má dobré alibi, nejčastěji pochybí. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla 
Dagmar Lešová z Hradce Králové. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 22. září. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 29. září 2020 
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


