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Velkoryse pojaté oslavy vyvrcholily slav-
nostními večery přímo v  hostivařském 
areálu. V historické hale, v níž se ve své 
době procházel i Emil Kolben, se ve čtvr-
tek a v pátek 16. a 17. září sešli příznivci 
firmy a  mezi pozvané hosty patřili i  zá-
stupci odborů. Předseda místní ZO David 
Lavička a ředitel společnosti Ing. Tomáš 
Zieschang, Ph.D., potvrzují, že spoluprá-
ce mezi vedením a odbory patří k dobré 
tradici firmy.
„Firma slaví sto let a po většinu času byly 
odbory jejím důležitým sociálním part-
nerem. A  jsme přesvědčeni, že kvalitní 
spolupráce mezi odbory a vedením firmy 
bude probíhat i nadále. Také doufáme, 
že Prakab bude fungovat a prosperovat 
minimálně dalších sto let a odbory bu-
dou moci být u toho,“ neskrývá svůj op-
timismus předseda místní ZO OS KOVO 
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, David 

Lavička. Ve firmě i v odborech působí již 
23 let. Post předsedy zastává druhým 
rokem. Podle něj mezi odbory a mana-
gementem došlo k  upevnění vztahů. 
„Zlepšila se komunikace a přístup k  in-
formacím. Často máme rozdílné názory, 
ale po vzájemné konzultaci se nakonec 
shodneme na kompromisu, protože 
máme stejné cíle – spokojené zaměst-
nance a  prosperující firmu,“ upřesňuje 
David Lavička. 

Odbory v Prakabu hrají důležitou roli
Prakab se počtem zaměstnanců řadí 
mezi středně velké firmy. Jednatel a  ře-
ditel společnosti Tomáš Zieschang bere 
podnik jako rodinnou firmu. Klade důraz 
na úzkou spolupráci. „S místními odbory 
se spolupracuje velmi dobře, jsme rodin-
nou firmou s  300 až 350 zaměstnanci. 
Tradice úzké spolupráce zaměstnanců na 
všech úrovních je zde velmi zakořeněná 
a odbory v tom hrají důležitou roli,“ zdů-
razňuje. V  kolektivním vyjednávání sází 
ředitel podniku na otevřený dialog. „Le-
tos jsme ještě nezačali s  vyjednáváním, 
máme smlouvu vždy na kalendářní rok. 
Témata se nám moc nemění, oboustran-
ně hledáme vždy to nejlepší, co můžeme 
zaměstnancům poskytnout a  zároveň 
tím neohrozit fungování firmy,“ dodává.
Dobrá kolektivní smlouva je prubířským 
kamenem každé základní organizace. 

Továrna na výrobu kabelů PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA v pražské Hostivaři oslavila kulaté výročí svého založení. 
Uplynulo totiž právě sto let od zaregistrování její ochranné známky „Prakab“. Společnost v roce 1921 založil spolu s ra-
kouskými společníky Ing. Dr.h.c. Emil Kolben, jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů a elektrotechniků. Pa-
mětníkům se jistě vybaví také jeden z pozdějších názvů podniku – Kablo Hostivař. Počátkem 90. let se firma vrátila 
do rukou potomků původních majitelů, kteří dnes v rámci rakouské SKB-GROUP úspěšně produkují široké spektrum 
kabelů. V Hostivaři se specializují na kabely pro energetiku a kabely signální a bezpečnostní. Špičková úroveň výroby 
a know-how zajišťuje podniku prosperitu navzdory pandemii, a tak bylo rozhodně co slavit. 

Hostivařský Prakab slavil stovku. Kováci byli při tom

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, zaměstnanci 
kovoprůmyslu,

dnes k vám chci promluvit jako předse-
da OS KOVO o nastávajících volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
(dále jen PS). Respektuji skutečnost, 
že OS KOVO je nezávislý na politických 
subjektech. Volby do PS ovšem ustano-
ví možnost politickým subjektům zá-
sadním způsobem ovlivňovat a  měnit 
v  příštích čtyřech letech právní před-
pisy, které budou mít vliv na pracovní 
i  soukromý život odborářů, zaměst-
nanců a  jejich rodinných příslušníků. 
Pochopitelně i bývalých zaměstnanců, 
kteří jsou v  seniorském věku a  nyní 
mají právo na důstojné dožití po životě 
naplněném prací. 

Toto potvrzení mocenských pozic 
ze strany voličů by mělo zavazovat 
všechny zvolené poslance kteréhoko-
li politického subjektu k  prosazování 
skutečných zájmů občanů. To je prin-
cip parlamentní demokracie. V  uply-
nulých 30 letech jsme se opakovaně 
přesvědčovali jako občané, že tomu 
tak po volbách v  mnoha případech 
nebylo. Připomenu jen Věci veřejné 
a  Stranu zelených. Politické eskapády 
těchto subjektů a v mnoha případech 
i tradičních stran budou občané hradit 
ještě dlouhou dobu ze svých daní.
Proto je tak důležité rozmyslet si, komu 
dáme jako zaměstnanci svůj hlas. Dou-
fal jsem, že po 30 letech hledání opti-
mální volební kampaně 
budou zúčastněné politické 
subjekty schopny předložit 

Předseda ZO David Lavička pracuje v Prakabu 
jako kabelář. FOTO: (mia)
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jasné, srozumitelné a  konkrétní řeše-
ní problémů, jako je oblast veřejných 
financí s  obrovským dluhem díky viro-
vé pandemii, reakce na projevy změny 
klimatu včetně řešení problémů prů-
myslu v naší zemi v souvislosti se „Ze-
leným údělem EU“. Jsme po Irsku dru-
hou nejprůmyslovější zemí EU na hlavu 
a musíme vědět, jak chce každý politic-
ký subjekt řešit obrovské náklady na 
transformaci průmyslu na zelenou eko-
nomiku. A když ne průmysl, tak co bude 
živit občany naší země? A jak bude do-
končen boj s virovou epidemií, která se 
stále vrací ve vlnách, i když je již naštěs-
tí jen minimum těch, kteří v souvislosti 
s virem zemřou.
Místo toho jsme svědky populismu ve 
veřejných financích. Podle vystoupení 
lídrů některých politických stran to vy-
padá, že hlavním a vlastně jediným bo-
dem jejich programů je odstranit vlád-
noucí garnituru a  zaujmout její místo. 
To není ale volební program, to je je-
nom „boj o  koryto“, v  němž se místo 
munice používají hlasy voličů… A jakmi-
le je munice použita, stává se bezcen-
nou. Sliby důchodcům, učitelům a dal-
ším skupinám potencionálních voličů 
začínají gradovat a jejich vrchol lze oče-
kávat těsně před volbami. Přitom musí 
být každému rozumnému člověku jas-
né, že tyto sliby nebude možné splnit 
bez ohrožení fungování státu.
Volby tedy nebudou o obsahu, ale o po-
litickém střetu a obávám se, že to část 
potencionálních voličů znechutí a volit 
nepřijdou. 

přívětivější legislativu, konkrétně zrušení 
karenční doby, programy Antivirus a čás-
tečnou zaměstnanost, tzv. kurzarbeit. Vlá-
da začala vnímat odbory jako partnera po 
skoro 30 letech. Pokud si z předvolebního 
koláče ukrojíme nesprávný díl, můžeme 
lehce přijít i o to, co se nám s velkým úsi-
lím podařilo prosadit. 
Bude vítěz těchto voleb ochoten na-
vázat na předchozí dialog? Pokud ne, 
budeme muset začínat znovu. A možná 
už na to nebude čas, protože problé-
my v  dnešním světě vznikají mnohem 
rychleji, než jsme schopni je pojmeno-
vat, natož řešit.
Ve stínu klimatických změn, hrozící ener-
getické krize, pandemie a migračních kri-
zí budou potřeby a  zájmy zaměstnanců 
a všech běžných občanů pro politiky bez-
významné. Proto je důležité trvat na dodr-
žování všeho, co se do této chvíle podařilo 
prosadit, a vymáhat splnění všeho, k čemu 
se zvolení politici zavázali. Jednoduše řeče-
no – zvolit si politický subjekt, který jako za-
městnanec v kovoprůmyslu budu volit, by 
nemělo být tak úplně nejasné. Přes všech-
ny možné výhrady a výčitky se o hlasy voli-
čů ucházejí i politické subjekty, které vní-
mají potřeby zaměstnanců a jsou schopny 
jim vyjít vstříc a prosazovat je.
Jděte prosím k volbám a volte tak, abys-
te si sami před sebou po celé další vo-
lební období vlády mohli říci: „Volil jsem 
správně ve svém zájmu i v zájmu mých 
blízkých.“

Přeji vám šťastnou volbu.
Jaroslav Souček, předseda OS KOVO

Chci vyzvat odboráře 
a zaměstnance 

v kovoprůmyslu, aby k volbám 
přišli. Podle mého názoru 
se dají zodpovědně vybrat 

subjekty, které lze volit.

Za sebe říkám, že tzv. volební koalice 
jsou svým způsobem podvodem na voli-
če. Tyto koalice vznikly, protože by se 
některé subjekty velmi pravděpodobně 
nedostaly samostatně do PS. Hrozí re-
álné nebezpečí, že tyto subjekty poté, 
co dostanou mandát od voličů, budou 
mít snahu vytvořit vládní slepenec, který 
bude tvořen jinými subjekty než volební 
koalice. Můžeme tak zažít daleko větší 
horor, než byla kdysi „Opoziční smlouva“ 
mezi ČSSD a ODS. To už ale bude po roz-
dání mandátů ve volbách a vytvoření ta-
kového slepence bude dozajista zdůvod-
ňováno voličům jako jediná možnost, jak 
vytvořit vládu s většinovou podporou PS. 
Bude pozdě. Volič bude na vedlejší koleji 
zase až do dalších voleb do PS.
Mám opravdu vážnou obavu z účelově se-
stavených koalic politických stran, z nichž 
voličům po volbách zůstanou jen ty voleb-
ní programy. Zodpovědnost za dodržení 
předvolebních slibů skončí stejně rychle, 
jak rychle některé z koalic vznikly. Odbo-
ráři a zaměstnanci si zaslouží zodpověd-
ný přístup k řešení společných problémů. 
Během uplynulého období, z části i pro-
to, že k tomu přispěla výjimečná situace, 
se odborům podařilo v  politickém dia-
logu s  vládou prosadit vlastní sociálně 

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 
přijme do pracovního poměru:
redaktora / redaktorku čtrnáctideníku Kovák (https://www.oskovo.cz/kovak)
pro pracoviště se sídlem nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3
(Novinářské vzdělání nebo odpovídající praxe v oboru doložené ukázkami z dosavadní práce. 
Kladný vztah k odborům, tedy k práci, kdy budete hájit zájmy těch slabších v sociálním dialogu.)

Bližší informace na tel. čísle:  602 284 234 – Tomáš Valášek
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz

Upozornění na volná místa v kurzu K18
Dovoluji si oznámit všem členům ZO OS KOVO, které zajímá propagace odborové práce, že 
stejnojmenný kurz, který je připraven k  realizaci ve dnech 25.–27. října 2021 v  Hotelu Panon 
v Hodoníně, nabízí stále volná místa. Veškeré podrobnosti o  jeho obsahu naleznete v Katalogu 
vzdělávání 2021. Lektor Josef Kůta je připraven sdílet s vámi postupy, jak zkvalitnit postavení vaší 
ZO ve firmě i na veřejnosti.

Zájemci se mohou přihlásit nejlépe na adrese suran.jiri@cmkos.cz. 
Jiří Šuráň  
vzdělávání OS KOVO
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Den se skvěle vydařil. Akce se zúčast-
nilo 54 mladých členů OS KOVO a více 
než 60 členů (věkově nad 35 let) z výše 
jmenovaných základních organizací. 
Soutěž podpořil svou účastí také mís-
topředseda OS  KOVO Tomáš Valášek, 
který je zároveň garantem práce s mla-
dými členy. Utkalo se celkem 21 druž-
stev (přihlášeno bylo 33, ale nedostavili 
se všichni). Vítězné místo si vystřílelo 
družstvo ze ZO OS  KOVO Mitras Cho-
dová Planá. Na druhém místě skončilo 
družstvo ZO OS  KOVO Grammer Ta-
chov a na třetím družstvo ZO OS KOVO 
Rotarex Tachov. O výhru bojovali také 
zástupci ZO OS KOVO Evobus Holýšov 
a DIOSS Nýřany.
Nebylo důležité, kdo vyhrál, vítězem se 
stali všichni zúčastnění. Ti, kteří si našli 
čas se potkat, zasoutěžit si a společně 

strávit příjemné chvíle v  době, která 
není jednoduchá a přináší různá ome-
zení. Například při prezentaci bylo nut-
né předložit doklad o  očkování nebo 
o  prodělané nemoci Covid-19, popří-
padě provést antigenní test. Ale i přes 

tyto skutečnosti se celá akce povedla 
a  po skončení soutěže a  jejím vyhod-
nocení pokračovaly volné střelby, kdy 
zájemci po zakoupení munice mohli 
vyzkoušet i jiné zbraně, než se kterými 
soutěžili. Den byl zakončen odpoled-
ním programem pro děti – Rozloučení 
s prázdninami – který zabezpečily spo-
lupořádající ZO OS  KOVO Tachovska: 
Rotarex, Eissmann, Mitras, Panasonic 
Planá a Grammer. 
Vydařené sobotní setkání potvrdilo, že 
ochota dát se dohromady a  věnovat 
svůj čas práci pro druhé přináší dobré 
výsledky. Příjemně prožitý den, který 
se mladým kovákům a  jejich starším 
kolegům z  OS  KOVO podařilo uspořá-
dat, je toho důkazem. I  to je naší sou-
částí – práce členů OS KOVO ve volném 
čase pro druhé. Ing. Ivo Kužel

Hlavní cíle Davida Lavičky a  jeho kole-
gů z  výboru jsou jasné – udržení a  na-
výšení benefitů a  navýšení základní 
mzdy. „V  říjnu začneme vyjednávat na 
rok 2022. Zatím jsme dosáhli navýšení 
stávajících benefitů a řady nových, jako 
jsou vyšší příplatky za práci přesčas, 
navýšení příplatků za směnný provoz, 
kafeterie a  multisport karta nebo na-
příklad příspěvek na penzijní spoření už 
po prvním odpracovaném roce ve firmě, 
a to až do výše 36 000 Kč ročně. Naším 
cílem je také stabilizace kolektivu, zame-
zení velké fluktuace zaměstnanců a sní-
žení práce přesčas,“ upřesňuje předseda 
základky. 

Navzdory pandemii zakázky přibyly
Stabilizace pracovní síly je velkým téma-
tem i pro ředitele hostivařského podniku. 
Podle něj pandemie výrobu neomezila, 
naopak poptávka vzrostla. „Pandemie 
nám zakázky spíše přinesla. Pracujeme 
ve specifickém oboru a  pro odběratele, 
které tyto věci ovlivňují jen málo. Problém 
byl spíše udržet chod firmy, zbavit se stra-
chu z nakažení a udělat taková opatření, 
aby se lidé nebáli pracovat. Máme mnoho 
zakázek a  stále volné kapacity, musíme 
přijmout okolo deseti procent nových lidí. 
Je to náš největší současný problém,“ zdů-
razňuje ředitel firmy.
Pandemie v Hostivaři výrobu nezastavila. 

Vedení i zaměstnanci spojili síly k udržení 
chodu podniku. Podle předsedy Davida 
Lavičky šlo o soubor mnohdy náročných 
opatření, která však splnila svůj účel. „Bylo 
složitější nahradit nemocné a lidi v karan-
téně, ale nikdy to nebyl vyšší počet zaměst-
nanců najednou. Měli jsme mnoho opat-
ření. Například měření teploty na vrátnici, 
nošení roušek při odstupu menším než 
dva metry, omezení v  jídelně, upravené 
střídání směn (při střídání okamžitě opus-
tit pracoviště, i když ještě neskončila smě-
na), zákaz používání klimatizace při větším 
počtu lidí, porady přes Teams, zrušené 
pracovní cesty, testování, home office pro 
některé zaměstnance… Testování probí-
halo dříve, než bylo nařízeno, a  probíhá 
i nadále u neočkovaných minimálně 1× za 
týden antigenním testem,“ popisuje boj se 
zákeřným virem David Lavička.
Oslava stého výročí založení Prakabu se 
tak mimo jiné stala oslavou nezlomného 
úsilí lidí, kteří navzdory těžkým podmín-
kám způsobeným Covid-19 pokračují ve 
své práci. „Sto let je významné výročí 
a pojali jsme ho jako oslavu po celý rok. 
Vychází o  nás mnoho relací a  článků, 
vydáváme knihu o  Prakabu a  nyní vše 
vyvrcholilo oslavami přímo zde ve fabri-
ce. Do organizace oslav je zapojena celá 
firma a mnoho jejích příznivců a kama-
rádů. Je to dost drahá, ale velmi zábavná 
věc, na kterou jsme patřičně hrdi,“ uzaví-
rá ředitel a jednatel společnosti Prakab, 
Ing. Tomáš Zieschang. Ph.D.  (mia)

Ve střelbě se utkalo 21 družstev ZO OS KOVO. 
 FOTO: RP Plzeň

V sobotu 4. září za krásného slunečného počasí uspořádalo RP OS KOVO Plzeň spolu se zástupcem Komise mladých OS 
KOVO Peterem Hužvárem sportovní akci: Soutěž ve střelbě tříčlenných družstev ze ZO OS KOVO Plzeňského a Karlovar-
ského regionu o pohár Tachovska. Na zajištění sobotního setkání se významně podílelo rovněž pět ZO OS KOVO z regionu 
Tachovska – ZO OS KOVO Rotarex Tachov, ZO OS KOVO Eissmann Vysočany, ZO OS KOVO Panasonic Planá, ZO OS KOVO 
Mitras Chodová Planá a ZO OS KOVO Grammer Tachov.

Mladí kováci uspořádali soutěž ve střelbě o pohár Tachovska

Oslav v Prakabu se zúčastnili zástupci OS KOVO. Zleva: zmocněnec KS Praha Miroslav Kvíz, místopředseda To-
máš Valášek, předseda Jaroslav Souček a zástupci místní ZO – předseda ZO David Lavička a předseda DaRK 
Václav Pardubský. FOTO: Prakab
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Když už byla mož-
nost osobního setká-
ní v červnu, uskuteč-

nili jsme dvoudenní rozšířené jednání 
Rady krajského sdružení. Využili jsme 
nádherné a  vyzkoušené prostředí Zví-
kovského podhradí. Bylo skvělé, že po-
zvání přijali také předsedové ZO, kteří 
nejsou v Radě OS KOVO. Byl dostateč-
ný prostor k  prodiskutování problémů 
v jednotlivých firmách a podnětů, které 
předsedové a  předsedkyně přednesli. 
Myslím si, že tato forma dvoudenní-
ho jednání je velmi přínosná, proto-
že poskytuje dostatek prostoru všem 
přítomným. Součástí setkání byl také 
workshop na téma, co mi může přinést 
členství v OS KOVO, co můžu já přinést 
OS KOVO, co očekávám od RP atd. Dali 
jsme tomu celé dopoledne a  rád tady 
uvedu, že to byl dobře využitý čas. Ur-
čitě budeme takto pokračovat i na příš-
tím rozšířeném jednání KS Praha a Stře-
dočeský kraj.
Také jsme se důkladně věnovali otázce 
změn stanov OS  KOVO. Sjezd se kva-
pem blíží a  všichni cítíme, že stanovy 
ne vždy reagují na vývoj světa okolo. 
Namátkou jsme řešili seskupení čle-
nů, délku tohoto formátu a  valorizaci 
příspěvků (100 Kč). Ve firmách vyvíjí-
me tlak na růst mezd, takže i to jedno 
procento členských příspěvků roste. 
Došlo také na téma voleb a elektronic-
ké formy. Návrhů na úpravy stanov je 
jistě v každém kraji dost. Věřím, že tuto 
šanci na jejich modernizaci využijeme, 
ať mohou být stále IN. 
V současné době „máme“ deset sesku-
pení členů. Je velikým tématem, zda by 
mělo být jejich působení časově ome-
zeno. Většině seskupení členů vyhovu-
je, že se o ně staráme, a nemají zájem 
o překlopení do ZO. Roli hraje také ar-
gument členů seskupení: „ Teď platím 
100 Kč, ale pak bych platil jedno pro-
cento, což je víc.“ Zajímavé je, že na to 
nemá až takový vliv výdělek ve firmě. 
Nezáleží na tom, zda je průměrný plat 
ve firmě 20 nebo 37 tisíc. Pořád je jedno 
procento více než 100 Kč. A navíc „bez 
práce a odpovědnosti funkcionářů“. 
Nicméně se nám minulý měsíc poda-
řilo „překlopit“ seskupení členů SNOP 

kraje do Rady OS KOVO. Kolegyně Te-
reza Ryšavá rezignovala z  osobních 
důvodů a zde jí chci rovněž poděkovat 
za práci pro KS. Věřím, že nově zvole-
ná kolegyně bude již přítomna na nej-
bližším jednání Rady OS KOVO. Když už 
jsem u  těch termínů, v  prosinci bude-
me řešit končící mandáty v KS Praha. 

Co se týká současného sídla RP, jsme asi 
jediní, kteří nepůsobí „ve svém“. Tento 
stav ještě nějakou dobu potrvá, než se 
podaří najít vhodnou budovu. Čelíme 
díky tomu kritice od předsedů ZO. Sou-
časné umístění, použiji historický ná-
zev „na DOSu“, které je sice strategicky 
v  centru Prahy, ale mimo MHD, je pro 
odboráře hotovou noční můrou. Každo-
denní kolony absolutně znemožňují do-
jezd na určitý čas. Také parkování v oko-
lí je zpoplatněno. Proto i některá školení 
RP přesouváme jinam. Ale abych jen ne-
kritizoval, určitě tato pozoruhodná bu-
dova stojí za návštěvu. Dýchá tady na 
každém kroku prvorepublikový duch. 
Pokud přijedete za námi v letních měsí-
cích, můžete využít vyhlídkovou restau-
raci na střeše se zajímavým výhledem 
na Prahu.
Věřím, že se osobně setkáme na RP Praha 
a Středočeský kraj při vaší odborové, pra-
covní či soukromé návštěvě Prahy. Přijďte 
k nám na kávu. 

Za tým RP
Ivo Navalaný

Automotiv na ZO Nepřevázka MB. Toto 
seskupení vzniklo cca před rokem 
a půl. Díky tomu, že členové výboru byli 
aktivní při vyjednávání KS a spoluprá-
ce mezi RP a SČ byla velmi intenzivní, 
brzy přijali myšlenku samostatné ZO. 
Zde chci podoktnout, že po překlope-
ní má ZO 61 členů ze 130 zaměstnan-
ců. Je tu vidět dobrá práce zvoleného 
předsedy ZO pana Bražiny, který byl 
aktivním členem výboru seskupení. 
Dalším SČ, u kterého již začaly přípra-
vy na překlopení, je SČ Faurecia Interi-
or Systems Bohemia. Tato společnost 
má 750 zaměstnanců a  z  toho je již 
114 odborářů. Toto seskupení vzniklo 
rovněž cca před rokem a  půl. Překlo-
pení do ZO vidím cca do jednoho mě-
síce. Právě probíhá tvorba základních 
dokumentů, vnitroodborová diskuze 
o  názvu ZO atd. Společným znakem 
obou seskupení je úspěšné uzavření 
KS. Obě seskupení vznikla v nadnárod-
ních společnostech, kde jsou na odbo-
ry zvyklí. Navíc v dynamickém odvětví 
automotiv (obě společnosti sídlí „přes 
plot Škodovce“) a možná je to náhoda, 
ale zástupci seskupení jsou v  nižším 
a  středním vedení společnosti. Tento 
mix se ukázal jako efektivní. 
Jako dobrý počin vnímáme zavedení 
systému Trewis ZO. Mezi ZO je o  něj 
zájem a díky tomu se nám na RP zefek-
tivňuje evidence změn ZO. Pořádáme 
k  tomu školení Trewis ZO stejně jako 
v  jiných krajích. Zároveň bych se chtěl 
podělit o „dobrou práci“ našeho speci-
alisty právního oddělení RP JUDr.  Vác-
lava Havránka, který se velmi rychle 
zorientoval v  odborové problematice. 
Účastní se KV, pomáhá svými odborný-
mi radami odborářům a pořádá školení 
k  aktuálním trendům ZP, kurzarbeitu. 
Na tomto místě chci kolegovi veřejně 
poděkovat.  
V  současné době zaměřujeme svou 
činnost na rozhýbání regionu. Covid-19 
nás trochu zamrazil, ale o  to intenziv-
něji se snažíme dohnat osobní setká-
vání se ZO, pořádání volebních obvodů 
a řešení aktuálních problémů. Dohání-
me plán kontrol BOZP, par. 29 a vyjed-
návání KS. V současné době také pro-
bíhá volba zástupce KS Středočeského 

Co se událo v Praze a Středočeském kraji  
za poslední rok

Okénko do regionu | Ivo Navalaný, vedoucí RP pro Prahu a Středočeský kraj

Bylo toho celkem hodně. Všechny nás ovlivnil covid, ale vzhledem k tomu, že jsme byli již při-
praveni na přechod do online světa, dopady nebyly pro fungování RP tak dramatické. Na jaře se 
uskutečnila online valná hromada Prahy a Středočeského kraje. Nakonec se nepřipojila nadpo-
loviční většina, ale alespoň jsme si tento formát všichni osahali. 

Park před žižkovskou centrálou svazu je využí-
ván i pro odborářské akce.  FOTO: ČMKOS
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Jedná se o  jev, kte-
rý je v  dnešní době 
stále častější. V  „co-
vidových časech“ 
hodně spotřebitelů 

upřednostnilo nákup zboží přes inter-
net. Toho si nemohli nevšimnout ani 
podvodníci. S tímto faktem je třeba po-
čítat a při nákupu přes internet si dávat 
velký pozor zejména na to, co uvádíte. 
Jediná možnost platby předem by měla 
spotřebitele varovat před tím, objednat 
si zboží bez prověření tohoto obcho-
du. Pokud spotřebitel vybraný obchod 
nezná, je rozumné zde nenakupovat 
a  podívat se na stránky těch, co mají 
jiné možnosti plateb, např. dobírkou 
při doručení. Jak uvádím, není rozumné 
být důvěřivý nebo objednávat automa-
ticky, ale naopak objednávat s nejvyšší 
pozorností. Jde o vaše peníze a o to, ne-
získat zbytečně drahou zkušenost.
Podle informací uvedených ve vašem 
dotazu mám vážné obavy, že jste právě 
na tyto podvodníky narazila. 

Shrnuji váš případ
1. Platba předem vás měla varovat. 
2. Pokud jste s  e-shopem neměla vy 

nebo vaši známí dřívější dobré zku-
šenosti, bylo rizikem nakupovat bez 
předchozího prověření e-shopu.

Pamatujte: Je pravděpodobné, že jedi-
ným zájmem neznámého „prodejce“ 
může být možnost, jak z vás vylákat pe-
níze, nikoli dodávka zboží, tj. získat vaše 
peníze bez plnění – bez zboží, které jste 
si objednala. Pokud se to stane a pro-
dejce s  vámi přestane komunikovat, 
máte jen malou šanci tohoto prodejce 
najít a získat platbu zpět.

Přesto lze zkusit následující:
Můžete se obrátit na Policii České re-
publiky. Pokud jde o objednávku, za niž 
jste zaplatila více než 5000 Kč, může 
se jednat o  trestný čin. Pokud ne, jde 
o přestupek, který PČR předá přestup-
kové komisi. Ale i zde bych viděla velmi 
malou šanci získat kontakty na tento 
e-shop. Tím je vymahatelnost zaplace-
né částky téměř nulová.
Vaše podání oznámení na PČR ne-
musíte sepisovat sama, ale stačí zajít 
na kteroukoli služebnu PČR, kde mají 

Objednala jsem si přes internet zboží. Jsou to dva měsíce. Podmínkou byla platba předem, učinila 
jsem tak. Bohužel do dnešního dne jsem zboží neobdržela a obchod se mnou přestal komunikovat. 
Nevím vůbec, co s tím. Můžete mi, prosím, poradit?  H. P., Bohunice

Podvodníci na internetu nespí! 
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

povinnost s  vámi sepsat protokol. Do 
něho uveďte, že si přejete být informo-
vána o  výsledku šetření. Pokud byste 
měla nějaké připomínky k  postupu 
PČR, můžete se obrátit na státní zastu-
pitelství, které je dohledovým orgánem 
nad prací PČR.
Na internetu najdete také seznam pod-
vodných fi rem. Bývají tam umístěné 
taktéž diskuze ke konkrétnímu e-sho-
pu. Ovšem jak uvádím, nejlépe je těchto 
možností využít předem – při rozhodo-
vání se o uskutečnění objednávky. 

Shrnutí – co je třeba udělat před 
objednávkou a platbou:
1. Věnujte se stránkám e-shopu. Po-

dívejte se, zda nejde o  nicneříkající 
stránky.

2. Varující je i  špatná znalost českého 
jazyka, tj. stránky s  gramatickými 
chybami. 

3. Pozor na platby předem.
4. Pozor na velmi nízkou cenu.
5. Zjistěte si, zda má prodejce na 

svých stránkách uvedeno, že do 
14 dnů máte právo od smlouvy od-
stoupit, a  to bez udání důvodu. Jde 

o  povinnou informaci. Povinnost 
e-shopu vznikla na základě zákona, 
tedy se jedná o  zákonnou povin-
nost. Není-li zde uvedena, porušuje 
prodejce zákon. Při objednávce na 
e-shopu máte toto právo vždy, pro-
tože uzavíráte smlouvu na dálku, tzv. 
distanční. Nemáte možnost se např. 
podívat na barvu a v katalogu může 
být barevné vyvedení jiné, nemůžete 
si odzkoušet, zda vám např. oblečení 
„sedí“, či provést kontrolu výroby atd. 
Máte tedy právo v zákonném termí-
nu od smluv na dálku odstoupit, a to 
i bez udání důvodu. Je tedy zřejmé, že 
varující je i  neuvádění těchto povin-
ných informací, které prodejci uklá-
dá zákon (občanský zákoník, zákon 
o ochraně spotřebitelů).

6. Čtěte obchodní podmínky! Vždy! 
Ano je třeba přečíst několik stránek 
drobně psaného textu, ale právě zde 
můžete objevit nesrovnalosti.

Nikdy nezapomínejte na to, že právě 
na internet se přemístili podvodníci 
a  působí lidem fi nanční újmy a  velké 
škody svými falešnými internetovými 
obchody.
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Minimální a zaručená mzda
Mzdy | JUDr. Václav Havránek, právník, RP Praha a Středočeský kraj

Obecně je mzda pe-
něžité plnění a  plně-
ní peněžité hodnoty 
(naturální mzda), 

které poskytuje zaměstnanci zaměst-
navatel za práci a  zahrnuje všechny 
složky odměny poskytnuté zaměst-
nanci za výkon práce (tzv. základní 
mzda nebo její pohyblivé složky, jako 
jsou odměny, bonusy apod.). Zákoník 
práce upravuje mzdu v  ustanoveních 
§ 109 až § 121. Mzda je poskytována 
podle složitosti, odpovědnosti a  na-
máhavosti práce, obtížnosti pracov-
ních podmínek, pracovní výkonnosti 
a dosahovaných pracovních výsledků. 
Za stejnou práci nebo za práci stejné 
hodnoty náleží všem zaměstnancům 
u  zaměstnavatele stejná mzda nebo 
odměna z  dohody o  provedení práce 
nebo pracovní činnosti.

Minimální mzda je nejnižší přípust-
ná výše odměny za práci v základním 
pracovněprávním vztahu (pracovní 
poměr či dohody o  provedení práce 
nebo pracovní činnosti). Do mzdy se 
pro tento účel nezahrnuje mzda za 
práci přesčas, příplatek za práci ve 
svátek, za noční práci, za práci ve ztí-
ženém pracovním prostředí a za prá-
ci v  sobotu a  v  neděli. Ostatní složky 
se do mzdy pro tento účel zahrnují 
(např. pohyblivé složky mzdy). Výše 
sazby minimální mzdy stanoví vláda, 
nyní je upravena Nařízením vlády 
č. 567/2006 Sb., o  minimální mzdě, 
o  nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o  vymezení ztíženého pracov-
ního prostředí a  o  výši příplatku ke 
mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí. Poslední novela tohoto na-
řízení pod č. 487/2020 Sb., byla vydá-
na s účinností od 1. ledna 2021.
Základní sazba minimální mzdy pro 
stanovenou týdenní pracovní dobu 
40 hodin v roce 2021 činí 90,50 Kč za 
hodinu nebo 15  200,00 Kč za měsíc. 
U zaměstnance s kratší pracovní do-
bou se měsíční mzda snižuje úměr-
ně. Pro případ, že mzda nebo odmě-
na z  dohody nedosáhne minimální 
mzdy, je zaměstnavatel povinen po-
skytnout doplatek. 

Zaručená mzda je mzda, na kterou 
vzniklo právo podle zákoníku práce, 
vnitřního předpisu, smlouvy nebo 
mzdového výměru. Zaručená mzda za-
jišťuje ochranu zaměstnanců před ne-
přiměřeně nízkým oceněním. Nejnižší 
úroveň zaručené mzdy a  podmínky 
pro její poskytování zaměstnancům, 
jejichž mzda není sjednána v  kolek-
tivní smlouvě, stanoví vláda svým na-
řízením, které upravuje rovněž další 
nejnižší úrovně zaručené mzdy, a  to 
diferencovaně podle složitosti, odpo-
vědnosti a  namáhavosti vykonávané 
práce tak, aby maximální zvýšení činilo 
alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně 
zaručené mzdy.

Pokud jde o  zaměstnance, kterým je 
podle zákoníku práce poskytována 
mzda, jsou obecné charakteristiky 
skupin prací a příklady prací v těchto 
skupinách stanoveny v příloze Nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb. Zařazení zaměst-
nanců do jednotlivých skupin prací 
provádí zaměstnavatel, a  to pro účely 
zjištění, zda je zaměstnanci přiznána 
a  vyplacena příslušná nejnižší úroveň 
zaručené mzdy, a pro účely poskytnutí 
doplatku do příslušné nejnižší úrovně 
zaručené mzdy.
Např. tedy v oborech strojírenství a elektro-
technika do 1. skupiny patří rutinní ruční 

práce při odjehlování, obrušování, stříhá-
ní, řezání závitů a  ručním ohýbání dílců, 
při práci s ručním elektrickým nářadím, do 
5. skupiny zhotovování prototypů výrobků. 
Pokud má někdo pochybnosti o svém za-
řazení do příslušné skupiny prací nebo ho 
to prostě zajímá, může nahlédnout do zmí-
něného nařízení např. na odkazu https://
www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567. 
(Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., Naříze-
ní vlády o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o  vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši 
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí).
Při jiné délce stanovené týdenní 
pracovní doby než 40 hodin, tedy 

u zaměstnanců s dvousměnným, více-
směnným nebo nepřetržitým pracov-
ním režimem a  u  zaměstnanců pra-
cujících v podzemí při těžbě uhlí, rud 
a nerudných surovin, v důlní výstavbě 
a  na báňských pracovištích geologic-
kého průzkumu, se nejnižší úroveň 
zaručené hodinové mzdy zvýší úměr-
ně zkrácení týdenní pracovní doby. 
Totéž platí při zkrácení stanovené tý-
denní pracovní doby bez snížení mzdy 
kolektivní smlouvou nebo vnitřním 
předpisem. 
Měsíční sazba zaručené mzdy je v tom-
to případě stejná.

I přesto, že je veřejnosti prezentována velká poptávka po zaměstnancích, na regionálním pracovišti 
jsme se setkali s tím, že nebyla vyplácena ani minimální mzda, natož mzda zaručená. Dovolím si 
tedy uvést základní informace k minimální a zaručené mzdě. Platu, který je poskytován ve veřejné 
sféře, se v tomto článku nevěnuji.

Skupina prací podle § 3 
nařízení 567/2006, Sb. Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu v Kč za měsíc

1. 90,50 15 200

2. 99,90 16 800

3. 110,30 18 500

4. 121,80 20 500

5. 134,40 22 600

6. 148,40 24 900

7. 163,90 27 500

8. 181,00 30 400
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Zaměstnanci, který má sjednánu krat-
ší pracovní dobu nebo neodpracoval 
v kalendářním měsíci příslušnou pracov-
ní dobu odpovídající stanovené týdenní 
pracovní době, se nejnižší úroveň zaru-
čené měsíční mzdy sníží úměrně odpra-
cované době. Hodinová sazba zaručené 
mzdy je v tomto případě stejná.
Nedosáhne-li mzda nebo plat nejnižší 
úrovně zaručené mzdy, je zaměstna-
vatel povinen poskytnout zaměstnanci 
doplatek ke mzdě ve výši rozdílu mezi 
mzdou dosaženou v kalendářním měsí-
ci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené 
měsíční mzdy nebo ve výši rozdílu mezi 
mzdou připadající na odpracovanou 
hodinu a příslušnou hodinovou sazbou 
nejnižší úrovně zaručené mzdy. Pro 
účely doplatku se použije nejnižší úro-
veň hodinové mzdy, jestliže se předem 
nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití 
nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy.

Pro tento účel se do mzdy nebo platu 
nezahrnuje mzda nebo plat za práci 
přesčas, příplatek za práci ve svátek, za 
noční práci, za práci ve ztíženém pra-
covním prostředí a  za práci v  sobotu 
a  v  neděli. Ostatní složky mzdy nebo 
platu se do mzdy nebo platu pro tento 
účel zahrnují.
Nejvyšší správní soud ve svém rozhod-
nutí uvedl, že prodavačky (2. a 3. skupina 
prací, viz výše) vykonávající určitou práci 
v menší samoobsluze s malým obratem 
mají právo na shodnou minimální od-
měnu jako prodavači vykonávající zcela 
totožnou práci (totožné pracovní úkoly) 
v hypermarketu s velkým obratem.
Nejvyšší soud k tomu uvádí, že jestliže 
zaměstnavatel bez věcných důvodů 
zaměstnanci stanoví či s  ním sjedná 
odměnu za práci, která je v porovná-
ní s ostatními zaměstnanci vykonáva-
jícími stejnou práci nebo práci stejné 

hodnoty v rozporu se zásadou rovné-
ho zacházení, jde o  porušení právní 
povinnosti a  zaměstnanec, který byl 
nerovným zacházením postižen, má 
právo domáhat se náhrady takto 
vzniklé újmy podle ustanovení § 265 
odst. 2 zák. práce.
Zaměstnanec, který se domnívá, že je 
diskriminován při poskytování mzdy či 
odměny z dohody, by se měl nejdříve 
a  nejlépe písemně obrátit na vedou-
cího zaměstnance s  žádostí o  nápra-
vu. Dále se může obrátit na příslušný 
oblastní inspektorát práce se stížností 
(www.suip.cz), popřípadě se se žalo-
bou obrátit na soud (www.justice.cz). 
Metodickou pomoc obětem diskrimi-
nace při podávání návrhů na zahájení 
řízení z důvodů diskriminace má podle 
§ 21b písm. a) zákona č. 349/1999 Sb. 
poskytovat rovněž Veřejný ochránce 
práv (www.ochrance.cz.)

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu při stanovené týdenní 
pracovní době 38,75 hodin

v Kč za hodinu při stanovené týdenní 
pracovní době 37,5 hodin v Kč za měsíc

1. 93,42 96,53 15 200

2. 103,12 106,56 16 800

3. 113,86 117,65 18 500

4. 125,73 129,92 20 500

5. 138,74 143,36 22 600

6. 153,19 158,29 24 900

7. 169,19 174,83 27 500

8. 186,84 193,07 30 400

FOTO: Depositphotos
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Nemáte povinnost 
hradit 50 % ceny tzv. 
opravy okna. Částka 
12  000 Kč rozhodně 

nemůže být považována za drobnou 
opravu, jak je uvedeno v právním před-
pisu. Jedná se totiž o vadu bytu, proto-
že vadné okno brání nájemci v řádném 
užívání bytu.
Občanský zákoník stanovuje pronají-
mateli povinnost udržovat pronajíma-
ný byt po celou dobu nájmu ve stavu 
způsobilém k  užívání. Tato povinnost 
v  sobě vedle jiného zahrnuje i  povin-
nost provádět opravy nezbytné k zajiš-
tění toho, že nájemce bude moci před-
mětný byt užívat.
Jedinou výjimkou z  této povinnosti je 
tzv. běžná údržba a  drobné opravy, 
které na své náklady provádí nájemce. 

Bydlím již 12 let v nájmu v  jednopokojovém bytě. Dům je starý a neudržovaný. Několikrát jsem 
žádala o opravu či výměnu okna v pokoji. Hrozí, že vypadne na ulici. Díry v omítce okolo okna jsou 
tak velké, že v pokoji fouká a je velká zima. Pronajímatel mi sdělil, že okno opraví, ale že musím 
uhradit 50 % ceny. Údajně bude stát oprava 12 000 Kč. Je to moje povinnost? L. J., Červené Pečky

Oba uvedené pojmy jsou defi novány 
v  nařízení vlády č. 308/2015 Sb. (dále 
jen „nařízení“), které je prováděcím 
předpisem občanského zákoníku, při-
čemž vaší situace se dotýká zejména 
vymezení pojmu drobné opravy.
Obecně se za drobné považují opravy 
bytu a  jeho vnitřního vybavení, pokud 
je toto vybavení součástí bytu a  je ve 
vlastnictví pronajímatele. Nařízení pak 
drobné opravy vymezuje ze dvou hle-
disek, a  to dle věcného vymezení a dle 
výše nákladů.
Podle věcného vymezení jsou v  ust. 
§ 4 nařízení výslovně stanoveny opra-
vy, které se považují za drobné. Podle 
výše nákladů se dle ust. § 5 nařízení za 
drobné opravy považují další opravy 
bytu a jeho vybavení a výměny jednot-
livých předmětů nebo jejich součástí, 

které nejsou uvedeny v § 4, jestliže ná-
klad na jednu opravu nepřesáhne část-
ku 1 000 Kč.
Pro drobné opravy bytu platí, že 
smluvní strany nájemní smlouvy se 
mohou na úhradě drobných oprav 
dohodnout. Pokud se nedohodnou, 
postupuje se podle nařízení vlády 
č. 308/2015 Sb., o  vymezení pojmů 
běžná údržba a drobné opravy souvi-
sející s užíváním bytu. 
Podle věcného vymezení nařízení uvá-
dí, že se za drobné opravy považují 
mimo jiné opravy jednotlivých částí 
dveří a  oken a  jejich součástí, kování 
a  klik, výměny zámků včetně elektro-
nického otevírání vstupních dveří bytu 
a  opravy kování, klik, rolet a  žaluzií 
u  oken zasahujících do vnitřního pro-
storu bytu.

Platba za opravu okna v nájemním bytě
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Stal-li se některý z  manželů nájem-
cem bytu před uzavřením manželství, 
pak platí, že společné nájemní právo 
k bytu vznikne oběma manželům uza-
vřením manželství. Společný nájem 
bytu vám tedy vznikl ze zákona. Vaše 
informace jsou správné. Protože vám 
vznikl společný nájem bytu ze zákona, 

Před měsícem jsem se vdala. Bydlím v  nájemním bytě a  nájemní smlouva je na moje jméno, protože partner, 
nyní tedy můj manžel, se ke mně nastěhoval, když už jsem v bytě bydlela. Dočetla jsem se, že nám uzavřením 
manželství vznikl společný nájem bytu, je to pravda? Pokud ano, je třeba měnit nájemní smlouvu, aby v ní byl 
uveden také manžel? K. L., Čáslav

není třeba upravovat nebo měnit vaši 
stávající nájemní smlouvu. Pronajíma-
teli ale oznamte, že v bytě s vámi bydlí 
další člen domácnosti, a to váš manžel.
Společné nájemní právo manželů 
(§ 745 občanského zákoníku) je zvlášt-
ní formou společného nájmu bytu. 
Toto společné nájemní právo vzniká ze 

zákona okamžikem uzavření manžel-
ství. Výjimkou je případ, kdy se manže-
lé dohodnou, že jejich společné nájem-
ní právo nevznikne a že i nadále bude 
nájemcem bytu pouze jeden z  nich. 
Dohoda musí být uzavřena písemně 
a podpisy na ní musí být úředně ově-
řeny.

Manželství a společný nájem bytu
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay



prádelník po babičce s prvky zcela mo-
derními a v oprýskaném laku vidí sym-
bol dokonalosti. 

Poctivé dřevo nebo piliny 
s plasty?
Zběsilý trh nás neustále atakuje na-
bídkami nového zboží, a tak dnes není 
problém sehnat, ale vybrat si. Že na to 
doplácí životní prostředí, protože pro-
dukujeme stále víc zbytečného odpadu, 
je jasné. Výměna poškozeného spotře-
biče za nový je pochopitelná, ovšem 
pokud jde o  nábytek, měnit jej jenom 
proto, že vám zrovna přebývá pár tisí-
covek navíc, je nesmysl. Ještě předtím, 
než se rozhodnete oprýskanou starou 
skříň z masivního dřeva vyhodit, zkuste 
přece jen popřemýšlet, jestli by nestači-
lo ji jen zrenovovat. Nebo ji vážně chce-
te vyměnit za směs dřevěného odpadu, 
syntetických pojidel a plastů, z nichž se 
dnes valná většina nábytku vyrábí?

Hana Kubová

Ne každý starožitný kousek, který doma máme, musí mít zákonitě nějakou významnější tržní hodnotu. To je případ 
těch, které někdy prošly nešetrnou amatérskou renovací nebo utrpěly vlivem vlhkosti či slunce natolik, že jim jejich 
původní podobu už vrátit nedokážeme. V  každém případě se ale mohou ještě stále stát originálním a  funkčním 
doplňkem interiéru nebo zahrady. To ale platí i o předmětech, které za starožitné označit rozhodně nelze. Renovací 
jim však můžeme vtisknout osobitý charakter a  udělat z  nich vlastními silami vskutku originální kousky. Navíc to 
odpovídá ekologickým trendům současné doby, které vyzývají k omezení zbytečné spotřeby a produkce odpadu. 

Dejte starým věcem nový život – recykling a upcykling

Recykling a upcykling
Pokud zavrhnete zbytečné nakupování 
nových věcí a  začnete přemýšlet, jak 
kreativně vzkřísit ty staré, aby sloužily 
a dělaly radost, stanete se součástí ros-
toucí komunity lidí, kteří se věnují re-
cyklingu a  upcyklingu. Co si představit 
pod recyklingem? Jednoduše třeba to, 
že starou dřevěnou skříňku obrousíte, 
natřete, polepíte tapetou nebo s pomo-
cí svých dětí pomalujete. Upcykling je 
naopak termín, pod kterým se rozumí, 
že například z bedýnek na ovoce vyro-
bíte polici nebo botník. Nebo z  bubnu 
staré pračky uděláte ohňový koš, který 
vás u  zahradního posezení bude pří-
jemně hřát. A  zahřeje vás přitom jistě 
i pomyšlení, že jste ušetřili pěkných pár 
tisícovek, které byste jinak za podobný 
venkovní tepelný zdroj zaplatili v  ob-
chodě. 

Na sběrný dvůr zapomeňte
Nejvíc parády nejspíš uděláte, pokud 
se pustíte do recyklingu případně up-
cyklingu nějakého kousku nábytku, 
který jste se už už chystali odvézt do 
sběrného dvora. Možná jste už někde 
viděli stolek od starého šicího stroje 
jako místo, kam majitel umístil květiny. 
Stejně tak na něj ale můžete postavit 
klidně i  televizi  – kontrast ornamen-
tálního litinového podstavce přes sto 
let starého šicího stroje a  strohého 
designu nejnovější  televize s  mamutí 
obrazovkou je víc než zajímavý! Stará 
nepotřebná skříňka s  poličkami, kte-
rá se vám nikam nehodí, může udělat 
skvělou službu, když ji zeštíhlíte – pře-
říznete po stranách. Můžete pak po 
drobných úpravách a  novém nátěru 
použít obě její části v libovolných mís-
tech bytu – koupelně, spíži nebo místo 
botníku. O  posteli z  dřevěných palet, 
což je dokonalý příklad upcyklingu, 
jste už určitě slyšeli.

Hodně muziky za málo peněz
Někdy stačí změnit doslova jenom drob-
ný detail, aby se z  okoukaného kusu 
nábytku stal bez nadsázky designový 
kousek. Můžete třeba pomalovat nohy 
dřevěných židlí nebo stolu, na nudné 
úchyty zásuvek nalepit oblázky, které 
jste si přivezli z dovolené u moře – do-
statečně pevných a  trvanlivých lepidel 

najdete v  hobbymarketech spousty. 
Změnit potah křesla také není tak slo-
žité, jak by se mohlo zdát, a  vhodnou 
látku můžete navíc za pár korun pořídit 
v  secondhandu. Pokud se vám někde 
v koutě nebo na půdě válí starý, kožen-
kou potažený taburet, nový kabátek 
z něj udělá doslova luxusní kousek va-
šeho interiéru.  

Styl komfortní pro každého
Vracet starým věcem nový život a funkci 
neznamená, že se z vás stane vetešník, 
který bez rozmyslu sebere, co mu pod 
ruku přijde. Naopak. Recykling a  up-
cykling vás naučí vnímat krásu a výjimeč-
nost jednotlivých věcí a vnímat estetiku 
jako celek. A bezpochyby změní interiér 
vašeho bytu v jedinečný prostor, kde se 
budete cítit sami sebou. Navíc to nijak 
neprotiřečí stylu, který máte rádi a pre-
ferujete jej – ať už je to styl skandináv-
ský, eklektický nabo třeba shabby chic, 
který sám o  sobě kombinuje starobylý 

FOTO: Pixabay
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Za starobylým pěstováním vína
Vínobus vás dopraví například na vi-
nici Sovice, která má dlouhou tradici 
a  produkuje velmi ceněná vína. Říká 
se jí český Corton, což je hora v Burgu-
ndsku, kde leží světoznámá vinařství. 
Místní stezka skýtá jedinečné výhledy 
na celé Podřipsko. Navštívit můžete 
i Cítov, kde se rozprostírá dnes neosa-
zená starobylá Zdenčina vinice. Na pře-
lomu 19. a 20. století byla vedená jako 
tzv. vzorová vinice, tj. vinice, na kterou 
byl její osvícený majitel Jiří Lobkowicz 
pyšný a sloužila za vzor ostatním vina-
řům z blízkého i dalekého okolí. Tehdy 
na ní byly předváděny progresivní me-
tody pěstování. K návštěvě láká rovněž 
vinařství v Jeviněvsi. Jde o malou obec, 
kde se vinná réva pěstovala neuvěři-
telných 700 let. V osmdesátých letech 
bohužel vinařství skončilo, již v  deva-
desátých letech ale vinici obnovil nad-
šenec pan Sedlák. 

Vstupné platí i pro vínobus 
Na akci se platí jednorázové vstupné 
250 Kč. To zahrnuje stejně jako na Mo-
ravě koštovku, do které je možné si 
nechat nalévat ochutnávky vína. Dále 
se díky vstupence dostane zájemce do 
vínobusu, který ho může po celý den 
vozit od vinice k  vinici a  poté zpět do 
Roudnice. Cesta vlakem do Prahy trvá 
několik desítek minut. Ochutnávky od 
vinařů se platí žetony.

Michaela Kadlecová

Víno máme u nás neodmyslitelně spojené s jižní Moravou a s místním folklorem. Pro mnohé ale mohou být oblastí, 
kam se za vínem vydávat, také Čechy, a to nejen poměrně známé Litoměřicko. Zajímavé akce spojené s vínem se totiž 
konají také v okolí naší národní posvátné hory Říp.

Za vínem nemusíte na Moravu. Zkuste Podřipsko!

Za vínem a autentickou 
atmosférou
Moravské vinné akce jsou dostateč-
ně známé. Zahrnují nejrůznější košty, 
otevřené sklepy, díky kterým je mož-
né navštívit místa, která jsou běžně 
návštěvníkům uzavřena, dostat se blí-
že k  výrobě vína, popovídat si s  vinaři 
a ochutnat, co se na které vinici pěstuje 
a vyrábí. Pro milovníky vína jde o neza-
pomenutelné akce, které jim poskyt-
nou možnost ochutnat mnoho vzorků 
a z nich si vybrat ten nejlepší a případně 
si domů zakoupit zásoby vína za zajíma-
vé ceny. Vše je pochopitelně protknuté 
setkáváním s ostatními milovníky vína, 
což přispívá k jedinečné atmosféře. 

Třetí ročník akce Otevřené 
sklepy na Podřipsku
Pokud opatření kolem pandemie dovo-
lí, měl by se letos uskutečnit třetí ročník 
akce Otevřené vinné sklepy na Podřip-
sku, a to v sobotu 13. listopadu od rána 
od 9,00 do 20,00 hodin do večera. První 
ročník se konal v roce 2018, před dvě-
ma lety druhý, na loňský bohužel kvůli 
epidemii nedošlo. Již první dva ročníky 
akce se setkaly s  obrovským zájmem 
milovníků vína. Šlo totiž o akci, kterou 
můžete běžně zažít na jižní Moravě, ale 
na sever od Prahy je poměrně ojedi-
nělá. Patrně nejznámějším vinařstvím 
nejsevernější vinařské podoblasti v Če-
chách je to v Roudnici nad Labem, tedy 
Lobkowiczké zámecké vinařství. Není 

se tedy čemu divit, že centrum všeho 
dění se odehrává právě zde. Ve středo-
věkých sklepích roudnického zámku se 
vyrábí víno již od roku 1603. Zámečtí vi-
naři zdůrazňují, že při výrobě jejich vína 
do dnešních dnů přetrvává vysoký po-
díl ruční práce. Okoštovat jejich nabíd-
ku můžete v zámecké vinárně, která se 
nachází ve velmi zajímavých sklepních 
prostorách hladomorny. Příjemný záži-
tek se sklenkou vína za slušného počasí 
nabízí i posezení před zámkem.

Vínobusem na vinici
Zatímco v minulých letech se ochutná-
valy další vzorky v informačním centru, 
které bohužel nedisponuje velkou ka-
pacitou a bylo zde poněkud těsno, letos 
se stánky s ochutnávkami místních vi-
nařů přesunou do nově zrekonstruova-
ného kulturního domu, který nabídne 
velkorysejší místo pro všechny zájem-
ce, a to i v případu špatného počasí. To, 
co dělá ale celou akci velmi unikátní, 
je možnost vydat se na vinice v  okolí 
Roudnice a  Řípu a  zde vzorky ochut-
nat a  nasát atmosféru vinohradu pod 
Řípem. Pochopitelně se těžko dá na vi-
nice s ochutnávkami dopravovat vlast-
ním vozem, proto pořadatelé vypravují 
mikrobusy, kterým zde říkají vínobusy 
a které fanoušky vinného moku svezou 
mezi jednotlivými vinicemi a  poté do-
praví zpátky do Roudnice, kde je možné 
si navíc prohlédnout úchvatné historic-
ké centrum nebo krásný zámek. 

FOTO: Pixabay



Dýně je skutečně ideální potravina. Má 
velmi málo kalorií, zato je bohatá na 
vitamíny A, C, D, E a také na minerály, 
tedy vápník, železo, hořčík nebo dras-
lík. Posiluje imunitu a  snižuje hladinu 
tuku v krvi. Obzvláště na podzim vám 
tedy doporučujeme ji konzumovat co 
nejvíce, protože čerstvě sklizená je 
pochopitelně nejlepší. Na našich za-
hrádkách se daří všem známým typům 
dýní, ať už je to populární dýně hokai-
do, která se nemusí loupat a ze které 
je perfektní polévka, špagetová dýně, 
máslová dýně nebo velkoplodá dýně. 
Sklízet byste ji měli, pokud má dřev-
natý stonek, díky tomu poznáte, že je 
dostatečně zralá. Pokud na dýni pokle-
pete, měla by vydávat dutý zvuk. Dýně 
se sklízejí od konce srpna do října, vždy 
ale před příchodem prvních mrazíků. 
A  jak dýni zpracovávat? Možností je 
skutečně mnoho. Můžete ji vařit, péct, 
sušit nebo dusit. 

Uskladnění
Pokud máte dýní skutečně hodně, mů-
žete je nechat odpočívat, než je budete 
chtít tepelně zpracovat. Dýně můžete 

naštěstí uskladnit, a  to na poměrně 
dlouhou dobu. Pamatujte ale, že ne-
smí být nijak poškozené, tedy například 
naťuklé nebo nakrojené. Pokud z  obří 
dýně ukrojíte kousek, musíte ji nejdéle 
do týdne zpracovat, jinak se zcela zka-
zí. Dýni byste neměli skladovat v ledni-
ci, ale na chladném a suchém místě za 
teploty kolem 15 °C. 

Dýňové cappuccino
Dýňová polévka je všeobecně rozšíře-
ná a každý na ni má svůj recept. Ino-
vujte ho a  vyzkoušejte moderní verzi 
polévky, dýňové cappuccino. Na oli-
vovém oleji orestujte najemno nakrá-
jenou cibulku, přidejte oříšek másla 
a dbejte, aby se nepřepálilo. Dýni ho-
kaido zbavte semínek a nakrájejte na 
kousky. Naházejte ji k  cibulce, osol-
te, opepřete, přidejte mletý koriandr 
a  muškátový oříšek. Zalijte trochou 
vody a nechte podusit. Směs propasí-
rujte přes sítko, přidejte tučnou sme-
tanu na vaření a dobře rozmixujte, cí-
lem je vytvořit opravdu načechranou 
polévku. Tím, že ji budete mixovat 
se smetanou, jí dodáte na lehkosti. 

Polévku vlijte do šálků a  přidejte na-
šlehanou mléčnou pěnu. Tu připravíte 
tak, že tučné mléko trochu ohřejete 
a  poté šlehací metlou jemně a  rychle 
prošleháte. 

Dýňová marmeláda
Dýni můžete zpracovat také nasladko. 
K  tomu lze využít gigantickou dýni, se 
kterou si třeba nevíte rady. Pokud dýni 
zpracujete na marmeládu, můžete ji 
zpracovat celou a těšit se z ní opravdu 
dlouho. Dýni a oloupaná jablka nakrá-
jejte na kostičky a dejte do velkého kast-
rolu, do směsi vymačkejte jeden citrón. 
Směs stále míchejte, aby se nepřipáli-
la. Až bude rozvařená, přisypejte cukr 
a  gelfi x a  opět míchejte. Přidejte rum 
a kyselinu citrónovou a svařte. Po hodi-
ně vaření rozmixujte tyčovým mixérem, 
marmeládou naplňte zavařovací skleni-
ce, uzavřete, otočte a  postavte na víč-
ko. Zavařeniny nejlépe ještě sterilizujte 
několik minut v hrnci s vroucí vodou. Do 
marmelády je vhodné kromě jablek při-
dat například pomeranče, dýně od nich 
získá nakyslou příchuť. Skvělou chuť 
získá také od kardamonu nebo vanilky. 
Marmeládu lze připravovat bez pekti-
nu, je třeba dávat pozor, aby se vydu-
silo co nejvíce tekutiny a marmeláda se 
přitom nepřipálila. 

Dýňový koláč 
Z dýní si můžete připravit také americ-
kou klasiku – dýňový koláč. Promíchejte 
175 gramů hladké mouky s 15 gramy tř-
tinového cukru a špetkou soli. Přidejte 
110 gramů másla, trochu ledové vody 
a zpracujte v těsto, které zabalte do fó-
lie a nechte odpočívat v lednici zhruba 
hodinu. Náplní koláče je dýňové pyré. 
Dýni vydlabejte, případně oloupejte 
a  nakrájejte na kostičky. Přendejte do 
hrnce a s troškou vody duste. Nyní vše 
rozmixujte tyčovým mixérem a pyré je 
hotovo. Tři vejce rozšlehejte v  misce, 
přidejte 100 gramů třtinového cuk-
ru a  120 mililitrů smetany, přisypejte 
skořici, zázvor a  roztlučený hřebíček. 
Smíchejte s  pyré. Těsto rozválejte do 
kulaté formy na koláč a okraje zahněte. 
Na těsto navršte směs pyré s vejci a ro-
zetřete. Nechte péct 40 minut v troubě 
vyhřáté na 190 °C. Po vytažení z trouby 
nechejte vychladnout a koláč podávej-
te nakrájený na trojúhelníčky, případně 
ozdobený kopečkem šlehačky. Uvidíte, 
že si vás jeho netradiční chuť získá. 
  Michaela Kadlecová

Máte na zahradě přebytek dýní? Pak vám můžeme jen pogratulovat. Dýně jsou plné živin a lze je zpracovat na sto 
způsobů. Jak si s nimi tedy poradit a užít si je právě nyní co nejvíce?

Dýně je superpotravina, naučte se ji zpracovávat

Tip Kováka | 27. září | KOVÁK číslo 17/2021 | 11
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 Správné znění tajenky z čísla 15: Seriál a vaření, života je koření, tak se těšte vážení. Správně luštila a potřebné štěstí 
při losování měla Kateřina Černínová z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a  je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 27. září. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 11. října 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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