11
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 6. června 2022 | CENA: 10 Kč

2

Představujeme
kandidáty

7

Nákup na
e-shopu

8

Pozor na viry

Na Slovensku se konal sjezd OZ KOVO
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Zdravé grilování

Na Slovensku v Seneci proběhl sjezd OZ KOVO. Novým předsedou Rady OZ KOVO se na příští čtyři roky stal dlouholetý
odborový předák ze strojírenské společnosti PPS Group Detva Stanislav Ľupták. Na tomto postu vystřídal Emila Machynu, který OZ KOVO vedl 26 let. Na VIII. sjezdu OZ KOVO o tom rozhodli přítomní delegáti.
Dosavadní předseda Rady OZ KOVO
Emil Machyna už nekandidoval, rozhodl se odejít do důchodu. Místopředsedkyní Rady OZ KOVO bude opět Monika
Benedeková, která tento post zastávala
i v předchozím volebním období.
OZ KOVO aktuálně zastřešuje přibližně
170 tisíc zaměstnanců v sektorech hutnictví, strojírenství, automobilový průmysl,
elektrotechnický a sklářský průmysl, veřejná silniční doprava či bytové hospodářství. Na dvoudenním sjezdu chtěli odboráři především vyzvat vládu ke společnému
dialogu, a reagovat tak na neustále rostoucí inflaci. Dalším tématem sjezdu byla
volba předsedy odborového svazu. Sjezd

svolal OZ KOVO po pěti letech. Chtěl apelovat především na vládu, nelíbí se mu, že
slovenská vláda nepodniká žádné kroky
proti inflaci. Pokud k zlepšení nedojde,
chce svaz přikročit ke stávce, během které
mají všechny podniky na hodinu přerušit
výrobu. Během druhého dne sjezdu byly
zároveň naznačeny i priority OZ KOVO do
příštích čtyř let, a to nábor členské základny s akcentem na oslovení mladých lidí,
posílení kolektivního vyjednávání na
podnikové i sektorové úrovni, dohadování lepších mezd i sociálně-ekonomických
podmínek pro zaměstnance, které svaz
zastupuje, a snaha o zlepšení pracovněprávní legislativy a sociálního dialogu na

všech úrovních. Sjezdu se za OS KOVO
zúčastnil také předseda Jaroslav Souček,
místopředseda Tomáš Valášek a Dana
Sakařová.
(kad)

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček vedle
Moniky Benedekové, místopředsedkyně
OZ KOVO

FOTO: Tomáš Valášek

Hotel Clarion – ideální pro moderní kongresy
VIII. Sjezd OS KOVO se uskuteční v pražském hotelu Clarion. Moderní hotel, který se nachází na Praze 9, je pro pořádání
podobných událostí skutečně ideálním místem. Co zde na delegáty a hosty sjezdu čeká?
Hotel se nachází přímo na stanici metra
B Vysočanská, kde se nachází zároveň
nákupní galerie Fénix s mnoha obchody,
kavárnami a také fitness centrem. Přímo
v místě pobytu je tedy mnoho příležitostí k nákupům a zábavě, takže ve volné
chvilce jistě nebude nouze o program.
Naši delegáti se ale do místa sjedou,
aby zde hlavně pracovali, na programu
je toho během tří dnů opravdu hodně.
Jistě tedy uvítají, že se nebudou muset
z hotelu kamkoli přemísťovat, ale že
kongresové sály najdou o pár pater níže,
než se bude nacházet jejich pokoj. Díky
tomu ušetří mnoho času. Auto zaparkujete pohodlně v hotelové garáži v nejspodnějším patře, stačí vyjet výtahem
a jste ve svém pokoji. Pokoje jsou vkusně zařízené, nabízejí velkorysý prostor,
dvoulůžkový pokoj se rozkládá na 21 m2.
Na pokoji najdete také set na přípravu
kávy a čaje. Snídaně se budou podávat
v hotelové restauraci, v pátek proběhne
slavnostní raut.
Pracovní část programu se uskuteční

ve velkém kongresovém sále, největší
sál Meridián má plochu 595 m2. Vyspělé technické vybavení umožňuje kvalitní osvětlení, projekci a ozvučení. K dispozici bude také kancelářská technika,

tiskárna a kopírka. Samozřejmostí je
občerstvení a káva po dobu kongresu.
Z místa pobytu se tedy není nutno kamkoli přesouvat. Delegáti najdou v místě
naprosto vše, co potřebují. 
(kad)

Hotel Clarion se nachází přímo na stanici metra Vysočanská

FOTO: Hotel Clarion
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Představujeme kandidáty na předsedu
a místopředsedy OS KOVO
Ve dnech 23. - 25. června se uskuteční VIII. Sjezd OS KOVO. K této vrcholné události dojde mimořádně po pěti
letech, kvůli koronavirové pandemii
bylo konání sjezdu loni odloženo. Na
sjezdu se budou probírat důležitá
témata a zároveň se bude volit výkonné vedení OS KOVO. Svou kandidaturu oznámili tři kandidáti na předsedu OS KOVO. Dosavadní předseda
Jaroslav Souček ve funkci končí a zno-

vu kandidovat nebude, stejně jako místopředseda OS KOVO Pavel Komárek,
oba odcházejí do důchodu. O pozici místopředsedy se bude ucházet pět kandidátů, z toho jeden kandidát bude bojovat o pozici předsedy a místopředsedy.
V našem přehledu každý z kandidátů
uvádí své vzdělání, odborné zkušenosti a zájmy. Následně shrnuje důvody,
které ho vedly k tomu, že kandidaturu do výkonného vedení OS KOVO přijal.

Libor Dvořák
Osobní údaje

Datum a místo narození: 6. ledna 1968, Litomyšl
Rodinný stav: rozvedený, dvě dospělé děti, dvě vnoučata

Vzdělání

1982–1985:
		
		
1997–2000:
		
2010–2012:
		

SOU strojnické v Rychnově nad Kněžnou,
obor klempíř pro karoserie pro AZNP
Kvasiny, výuční list
SIŠ automobilní v Ústí nad Orlicí,
maturitní vysvědčení
UJAK Praha, kombinované bakalářské
studium, po třech semestrech přerušeno

Odborná
zkušenost

1992–1999:
		
2005–2006:
		
2006–2014:
		
2008–2015:
2009–2015:
2011–2015:
2014–2015:
2015–2022:
2015–2022:

karosář, svařovna, ŠKODA AUTO,
a. s., závod Kvasiny
koordinátor směn, svařovna, ŠKODA AUTO,
a. s., závod Kvasiny
předseda ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO,
a. s., závod Kvasiny
člen Správní rady ZPŠ
místopředseda Tripartity KHK
předseda RROS ČMKOS KHK
člen zastupitelstva obce Třebešov
zástupce OS KOVO v orgánech ALDIS, a. s.
místopředseda OS KOVO

Zájmy a aktivity

rodina, odbory, dům, zahrada, četba, PC

Proč jsem opětovně
přijal kandidaturu na
místopředsedu OS
KOVO?
V první řadě bych zde
rád poděkoval všem
kolegyním a kolegům,
funkcionářům
i zaměstnancům OS KOVO v základních
organizacích a regionech i na centrále za
předchozí spolupráci, která pro mě byla
obrovským přínosem. Utvrdila mě v přesvědčení, že je stále mnoho lidí, kterým
nejsou lhostejné osudy našich spoluobčanů a jsou ochotni se rvát za spravedlivější společnosti, i když bohužel často
bez náležitého vděku. Společnost však

bude taková, jakou si ji společně uděláme. Věřím, že bude směřovat tam, kde
demokracie nebude výsadou elit, ale celé
společnosti, která se o to společně bude
ochotná zasadit. Když jsem byl v roce
2015 zvolen do funkce místopředsedy
OS KOVO, deklaroval jsem před tím několik důvodů, proč mám zájem pracovat pro
OS KOVO a jeho členy. V době, kdy jsem
pracoval v ZO, to byl právě OS KOVO,
kde jsem získával odborové zkušenosti
a velmi mi to pomáhalo v základní organizaci i v regionální odborařině. V době,
kdy docházelo k postupnému dalšímu
štěpení odborů, jsem cítil velkou potřebu
dát najevo svůj nesouhlas s tímto jevem
a OS KOVO vrátit to, co jsem od něho

Kandidáti na předsedu:
Bc. Jiří Řihout
Bc. Roman Ďurčo
Bc. Miloš Král
Kandidáti na místopředsedu:
Libor Dvořák
Tomáš Valášek
Ing. Ivo Kužel
Bc. Jiří Řihout
Josef Antoniv
nominace:
Rada Odborové centrály Vítkovice, II. ZO OS KOVO BOSCH
Jihlava, ZO OS KOVO Třinecké
Železárny, Rada KS a konference KS Plzeňského a Karlovarského kraje, konference KS Královéhradeckého, Jihomoravského
a Moravskoslezského kraje
získal v počátcích své odborové práce.
Vnitřní rozpad stále cítím jako největší
nebezpečí pro odbory i pro lidi, které mají
hájit. Vnímám stále stejná rizika a další
spíše přibývají, ať již to byla situace ohledně covidu, či současný válečný stav. V současnosti i v budoucnosti nás čekají obrovské strukturální změny v podnicích, kde
OS KOVO působí. Předchozí roky ve funkci místopředsedy odpovědného za úsek
odborové politiky a regionální pracoviště
pro mě znamenaly mnoho nových informací, pohledů, učení a vnímání velkých
rozdílností jak v jednotlivých regionech,
tak i v různorodosti a chápaní jednotlivých funkcionářů, základních organizací
i dalších odborových struktur. Rád bych
dále zúročil vše, co jsem doposud díky
odborům načerpal. V dalším období nás
čekají velké výzvy, ale i rizika. Probíhá
poměrně výrazná generační obměna
v řadách zaměstnanců i funkcionářů
a je potřeba zajistit, aby vše dobré, co
se v OS KOVO vytvořilo, zůstalo zachováno a zároveň jsme se přizpůsobovali novým podmínkám ve společnosti,
zejména s ohledem na rychle probíhající změny jak v oblasti technologické, tak
i celospolečenské. Proto je důležité, aby
OS KOVO byl svazem se silnou členskou základnou, měl pevnou funkční
i ekonomickou strukturu a byl schopen
našim členům poskytovat silnou podporu a ty nejkvalitnější služby. V uplynulém období došlo k průběžné obměně
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ze dne 20. 8. 1996 ISNN - 0332-9270 MK ČR E 4605
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v řadách zaměstnanců i vedoucích na
regionálních pracovištích, což považuji za naprosto klíčové a zásadní pro
zdárné fungování OS KOVO. Věřím, že

nedošlo ke snížení jejich úrovně, naopak
jsme a budeme schopni je dále rozvíjet
ku prospěchu našich členů. K tomu bych,
pokud dostanu důvěru, dále rád osobně

Bc. Roman Ďurčo
Osobní údaje

Datum narození:
Rodinný stav:

Vzdělání

1993: ukončen tříletý obor soustružení, Hutnické střední
odborné učiliště Ostrava – Kunčice
2000: ukončen tříletý obor hutník ocelář, Střední odborné
učiliště Ostrava – Hrabůvka
2006: maturitní zkouška obor provozní technika, Střední škola technická Ostrava – Hrabůvka
2012: ukončeno bakalářské studium obor neziskový management sociální poradenství, Ostravská univerzita

27. prosince 1975
ženatý, dva synové a dcera

Odborná
zkušenost

1995 až současnost: Vitkovice Steel

Funkce
v odborech

1998: člen ZO s postupným přechodem úsekový důvěrník,
člen dílenského výboru, člen závodního výboru,
2012 místopředseda ZO, 2015 předseda ZO
druhé volební období předseda Hutnické odvětvové sekce
a předseda Rady sekce OS KOVO
člen výboru IndustriAII – sociální dialog pro ocel a železné
kovy, člen rady OS KOVO a předsednictva OS KOVO
člen tripartity Moravskoslezský kraj

Zájmy a aktivity

sport, cestování, kutilství, rodina

Bc. Miloš Král
Osobní údaje

Datum narození:
Rodinný stav:

25. srpna 1972
ženatý, dvě děti

Vzdělání

1986–1990: Gymnázium Havlíčkův Brod
1991–1994: PF JU České Budějovice

Odborná
zkušenost

Od roku 1994 až do roku 2012 jsem pracoval jako IT-IS
v různých společnostech (Autocont, CML, Kraj Vysočina,
Guilford UK, Valeo). Od roku 2002 až do současnosti pracuji pro firmu Valeo, nejdříve jako IT specialista a v současné
době jako uvolněný předseda odborů.

Funkce
v odborech

ZO v našem podniku jsem spoluzakládal v roce 2005, ve funkci předsedy jsem od začátku až do současnosti. Členem rady
OS KOVO jsem od 2013 a členem předsednictva od 2020.

Zájmy a aktivity

Mezi mé koníčky patří především kolektivní sporty, jako je
fotbal a hokej. Jako doplněk k těmto sportům mám kolo
a potápění. Také rád cestuji a poslouchám muziku.

přispíval ve spolupráci se všemi, jimž podmínky kolegyň a kolegů na pracovištích,
ale i osud OS KOVO nejsou lhostejné.

nominace:
Rada Odborové centrály Vítkovice, II. ZO OS KOVO BOSCH Jihlava, ZO OS KOVO Třinecké
Železárny, Rada KS Ústeckého
kraje, Rada KS Moravskoslezského kraje a konference Moravskoslezského a Zlínského kraje

Proč jsem přijal
kandidaturu na
předsedu OS KOVO?
Po oslovení kolegy
z Moravskoslezského
kraje jsem s pokorou
a odpovědností nominaci do VV přijal. Rovněž důležité bylo rozhodnutí rodiny mě
v této kandidatuře podporovat. Chtěl
bych OS KOVO předat své zkušenosti
z podnikové, regionální a mezinárodní
úrovně. Vytvořit ve VV OS KOVO fungující
tým. Mou prioritou je pracovat pro naši
členskou základnu, prosazovat a hájit
zájmy našich členů. Je třeba udržet odbory silné, nezávislé, solidární a jednotné.
Vím, že sám předseda nezmůže mnoho,
ale společně s vaší podporou to určitě
můžeme dokázat.

nominace:
– ZO OS KOVO Valeo Humpolec

Proč jsem přijal
kandidaturu na
předsedu OS KOVO?
Kandidaturu
na
předsedu OS KOVO
jsem
přijal,
protože
věřím,
že
mohu přinést změnu do vedení
OS KOVO. Domnívám se, že reformy
v našem svazu budou nevyhnutelné
a je nutné je provést rychle a srozumitelně.

František Vonderka † 15. května 2022
Smutnou zprávu přinášíme z redakce. Zemřel náš bývalý kolega, který v redakci
pracoval šest let. František často vyjížděl na reportáže a na různé akce, protože rád
poznával nové lidi. Čest jeho památce!

Redakce časopisu Kovák
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Josef Antoniv
Osobní údaje

Datum narození:
Rodinný stav:

Vzdělání

1993–1996: vyučen v oboru elektromechanik pro rozvodná
zařízení
1996–1998: nadstavbové studium podnikání v oboru zakončené maturitní zkouškou

Odborná
zkušenost

2000: elektromechanik, Linde Frigera, s. r. o. (od roku 2004
Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, s. r. o.),
stavba chladicích agregátů a elektrické zapojení mrazicích
a chladicích nábytků
2001: výstupní elektro kontrola, drobné opravy chladicích
nábytků
2003: zkušební technik Test Lab v rámci oddělení konstrukce

Funkce
v odborech

2000: zaměstnání v Linde Frigera, s. r. o., od nástupu členem odborové organizace
2002: úsekový důvěrník odborové organizace
2004: člen závodního výboru odborové organizace
2006: předseda ZO OS KOVO Carrier Refrigeration Operation Czech Republic
2007: zástupce odborové organizace ve VO okresu Beroun
2009: zástupce VO v Radě KS Středočeského kraje a členRady OS KOVO
2011: člen předsednictva odborového svazu
2012–2016: člen Sněmu ČMKOS
2013: člen RR ČMKOS Středočeského kraje
2014–2016: předseda RR ČMKOS Středočeského kraje

Zájmy a aktivity

odbory, rodina, četba historické a vědecko-fantastické literatury, práce na zahradě, cyklistika, rekreačně badminton
a nohejbal

Proč jsem přijal kandidaturu na
místopředsedu OS KOVO?
Nabídku kandidovat do vedení svazu
jsem již dostal v minulosti, ale necítil

17. října 1978
ženatý, tři děti (19, 18 a 16 let)

jsem se připravený, proto jsem ji nepřijal. Nyní si myslím, že připravený jsem.
Nezastírám, že ambice být ve vedení svazu jsem měl od začátku svého působení

nominace:
Rada KS Praha a Střední Čechy,
konference KS Praha a Střední

v orgánech svazu.
Došel jsem do bodu,
kdy bych se chtěl naplno podílet na chodu
a vývoji našeho svazu.
I díky svým zkušenostem z jednání předsednictva svazu mám
přehled a povědomí o jeho fungování.
Ve vedení svazu bych chtěl využít svých
zkušeností neuvolněného předsedy ZO
a člena orgánů svazu, otevřít diskuzi
k potřebám neuvolněným funkcionářům
ZO a zjednodušit administraci vůči svazu.
Z pohledu snižování počtu členů a velikostí orgánů chci nadále zachovat
a zvyšovat kvality poskytovaných služeb
pro funkcionáře ZO. Plně si uvědomuji
problémy, které přicházejí s generační
výměnou funkcionářů, mnohdy se v ZO
nenajde nástupce předsedy a ZO posléze
zanikají. I z těchto důvodů si uvědomuji
funkci seskupení členů. Jak v získávání
individuálních členů, tak v případných
překlopeních ZO, kde se nenajdou funkcionáři, kteří by se chtěli podílet na jejím
řízení. Musíme se také dívat dopředu
a zabývat se možnostmi profesionalizace svazu, např. dle slovenského modelu
se začleněním seskupení členů a jejich
obslužností s ohledem na zvyšování
jejich počtu.
Odbory a jejich myšlenka mě provázejí už
od dětství a měl jsem to štěstí, že jsem
měl vzor a oporu ve svém tátovi.

Bc. Jiří Řihout
Osobní údaje

Vzdělání

Narozen:
Rodinný stav:

12. února 1961, Svatý Jan nad Malší
31 let ženatý, dvě dospělé děti

1976–1980: SOU – univerzální obráběč kovů
1985–1988: SPŠ strojní (dálkově)
1994–1999: FF UK – řízení lidských zdrojů (distančně)

Odborná
zkušenost

1980 až současnost: Jihostroj
1980–1993: obráběč kovů
od 1993: uvolněný předseda odborové organizace

Funkce
v odborech

1985–1990: úsekový důvěrník ROH
1990 až současnost: člen výboru odborové organizace (od
1993 předseda),
postupně s přibývajícími léty další funkce v OS KOVO

Zájmy a aktivity

nevyhraněné – rodina a výkon funkce (služby) a vše, co
s tím třeba jenom okrajově souvisí (politika, práce na
zahradě, snaha učit se německý jazyk – neúspěšně)

nominace:
VH sekce automobilového
průmyslu

Proč jsem přijal
kandidaturu na
předsedu
a místopředsedu
OS KOVO?
Důvody
kandidatury,
osobně
stanovené cíle pro OS KOVO a cesty
k jejich dosažení, se kterými se ucházím o funkce ve VV OS KOVO (předseda
a místopředseda), představím (pokud
mi to bude umožněno) účastníkům sjezdu před volbou v cca pětiminutové prezentaci.
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Tomáš Valášek
Osobní údaje

Datum a místo narození: 28. března 1979,
				Hustopeče u Brna
Rodinný stav:
rozvedený, syn (11 let)

Vzdělání

1993–1997: SOU Královopolská Brno, obor mechanik
		
strojů a zařízení, maturita

Odborná
zkušenost

1997–1998: Královopolská, a. s. – valcíř, obsluha
		
ohraňovacího lisu a skružovacích válců
1998–2001: Poclain Hydraulics, s. r. o. – operátor cnc strojů,
		
výroba hydraulických motorů
2001–2008: IG WATTEEUW ČR, s. r. o. – operátor cnc
		
strojů, výroba převodovek, místopředseda
		
ZO a člen pověřený oblastí BOZP
2008–2015: OS KOVO – specialista organizačně provozního
		
úseku OS KOVO, práce s mladými členy
2015 – současnost: místopředseda OS KOVO
podzim 2006–2014: člen Komise mladých OS KOVO,
			
později předseda KM OS KOVO
2009–2014: 		člen, později místopředseda, tajemník Rady
		
mladých ČMKOS
2013–2015: místopředseda ZO zaměstnanců OS KOVO

Zájmy a aktivity

odborové aktivity, rodina, hudba, fotografování, historie

Proč jsem opětovně
přijal kandidaturu
na místopředsedu
OS KOVO?
Na jedné straně je
to chuť pokračovat
v započaté práci na
organizačně-provozním úseku OS KOVO pro organizační
jednotky sdružené v Odborovém svazu
KOVO a aktivně ovlivňovat vývoj odborů v našem prostředí. Na druhé straně moje rozhodnutí ovlivnila podpora
některých krajských sdružení a jednotlivých funkcionářů, čehož si upřímně vá-

žím a děkuji za tuto projevenou důvěru.
OS KOVO disponuje velmi kvalitním
týmem pracovníků na celorepublikové
úrovni, silnou funkcionářskou strukturou, stabilním zázemím v regionech,
aktivními kontakty u nás i v zahraničí.
Velkým problémem je úbytek členské
základny, který je způsoben restrukturalizací průmyslu, globalizačními vlivy, změnou v mentalitě zaměstnanců
a odlivem silné starší generace odborářů, které je potřeba nahradit.
Je potřeba zintenzivnit efektivní propagaci odborové činnosti a pokračovat v digitalizaci. Pandemie COVID-19

Ing. Ivo Kužel
Osobní údaje

Datum narození:
Rodinný stav:

Vzdělání

1982–1986: VVŠ PV Vyškov ČR – Vysoká vojenská škola – obor se zaměřením na řízení lidských zdrojů a provoz
techniky
1995 – dvousemestrální postrgraduální studium „Základy
práva ČR“ při UK Praha
1999–2000: jazykové kurzy anglického jazyka, zkouška dle
stupně Stanag 6001 stupeň 2 – základní komunikativní znalosti
2010 – kurz profesionálního funkcionáře OS KOVO
2010 – akreditovaný kurz MŠMT – manažer – pro funkcionáře
OS KOVO
2011–2012: – dvouletý vzdělávací cyklus „Komplexní rozvoj
kompetencí pro úspěšné zvládání poslání profesionálního
odboráře“ pořádaný ve spolupráci ČMKOS, FES a OS KOVO
2013 – kurz „Školení školitelů – sociální dialog na národní
úrovni“, pořádaný MOP (ILO) v ITC Turín

narozen 2. března 1964
ženatý, dvě děti

nominace:
ZO OS KOVO CommScope,
ZO OS KOVO Třinecké
Železárny,
Rada Odborové centrály Vítkovice,
Rada KS Plzeňského a Karlovarského kraje, konference KS
Plzeňského a Karlovarského
kraje, Královéhradeckého
a Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a konference KS
Praha a Střední Čechy
nás naučila pracovat s jinými nástroji
a někdy i efektivněji. Důležitým krokem
bylo zavedení systému TREWIS a TREWIS-ZO pro potřeby funkcionářů. Celý
systém po dokončení realizace propojí
centrálu OS KOVO s organizačními jednotkami OS KOVO. ZO a centrála budou
moci efektivněji cílit na konkrétní ZO
či regiony z dat tohoto sytému. Klíčem
bude organizování přímo ve firmách,
resp. ZO, které budou mít zájem změnit
poměr členů ve firmě. Na to je napojen
i nový benefitní systém pro členy, který
neustále rozšiřujeme.
Nadále budu usilovat o udržení kvality poskytovaných služeb pro základní
organizace a členy OS KOVO, a to na
všech úrovních. Chtěl bych se zaměřit na oblast poskytovaného servisu
regionálními pracovišti a podporovat
rozšiřování působnosti OS KOVO u dalších zaměstnavatelů v jednotlivých regionech. Jednou z mých priorit je také
práce s mladými funkcionáři OS KOVO,
podpora aktivit pro mladé zájemce
o odborovou činnost a mezinárodní
spolupráce.
nominace:
Rada Odborové centrály Vítkovice, II. ZO OS KOVO BOSCH
Jihlava, ZO OS KOVO Třinecké
Železárny, Rada KS Ústeckého
kraje, Rada KS a konference
KS Plzeňského a Karlovarského
kraje, konference KS
Moravskoslezského kraje
Proč jsem přijal
kandidaturu na
místopředsedu
OS KOVO?
V první řadě mne oslovili naši funkcionáři,
zástupci
volebních
obvodů v Radě OS
KOVO a člen DaRK OS KOVO za náš region

6 | KOVÁK číslo 11/2022 | 6. června | Volby

Odborná
zkušenost

2014 až současnost: OS KOVO, Praha Žižkov Vedoucí regionálního pracoviště a specialista pro KV a mzdy, RP OS KOVO
Plzeň, oblast Plzeňského a Karlovarského kraje
2006 - 2013 OS KOVO, Praha Žižkov - Specialista pro kolektivní vyjednávání a mzdy, RP OS KOVO Plzeň, oblast Plzeňského a Karlovarského kraje
2004 - 2006 DCA Telekomunikace Strašice, s. r. o. - Vedoucí
pracovník personalistiky a logistiky
1986 – 2003 Voják z povolání Ministerstvo obrany ČR

Zájmy a aktivity

rodina, odbory a jejich aktivity, zahrada, četba

– Plzeňský a Karlovarský kraj, zda bych
nepřijal návrh na kandidaturu na pozici místopředsedy OS KOVO vzhledem
k blížícímu se VIII. sjezdu OS KOVO. Po
rozmyšlení a posouzení nabídky jsem
řekl ano, ale za předpokladu, že budu
mít podporu nejen navrhovatelů, ale
i Rady KS a konference KS pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
Členem OS KOVO jsem od roku 2006,
kdy jsem začal pro odborový svaz pracovat na pozici specialisty pro kolektivní vyjednávání a mzdy v Plzni, na
kterou jsem navázal prací na pozici
vedoucího regionálního pracoviště od
roku 2014. Posledních 16 let pracuji pro
OS KOVO, hájením zájmů našich členů
před zaměstnavateli nejen v oblasti kolektivního vyjednávání, ale také
v podpoře a rozvoji našich odborových
organizací, rozvojem členské základny.

Návrh na kandidaturu na místopředsedu svazu se zaměřením nebo
spíše řečeno s odpovědností za
ekonomiku svazu jsem přijal také
s vědomím, že naše stanovy neumožňují kandidovat přímo na jednotlivé pozice a že v případě úspěchu
ve volbách bude záležet na návrhu
nového předsedy OS KOVO a na rozhodnutí Předsednictva OS KOVO,
v jaké případné pozici bych působil.
Jednou z hlavních myšlenek spojených s kandidaturou je skutečnost,
že musíme společně prosazovat ve
spolupráci celého vedení svazu, tzn.
Výkonného vedení, Předsednictva
a Rady OS KOVO, péči o členskou
základnu, hájení práv našich členů,
a především se zaměřit na činnosti
spojené
se
získáváním
nových členů OS KOVO. Je potřeba

společnou prací na všech úrovních
OS KOVO vynaložit největší úsilí
na nalezení cest a způsobů k těmto úkolům. Tato skutečnost je úzce
propojena také s ekonomickou situací svazu, kterou musíme spravovat s co nejlepšími výsledky.
OS KOVO jako celek je v dobré kondici, kterou svým vedením a řízením mezi sjezdy nejen udrželo jeho
současné vedení, ale také zlepšovalo, což potvrdilo také poslední
zasedání Rady OS KOVO před VIII.
sjezdem schválením Zprávy o hospodaření OS KOVO za rok 2021
a Strategie OS KOVO po VII. Sjezdu.
Za tento dobrý stav je potřeba současnému vedení poděkovat, především odstupujícím, lépe řečeno
již nekandidujícím představitelům,
předsedovi Jaroslavu Součkovi a místopředsedovi Ing. Pavlu Komárkovi.
Samozřejmě toto platí i pro kandidující, a tím i stávající místopředsedy Libora Dvořáka a Tomáše Valáška. Kandidaturu na místopředsedu
OS KOVO jsem přijal, poněvadž
máme na čem stavět, máme dobré
základy, na kterých můžeme své
schopnosti a dovednosti dále jen
rozvíjet ve prospěch celé členské
základny a celého OS KOVO. Přijal jsem ji z důvodů, že mohu svými
schopnostmi a dovednostmi tomuto
dalšímu rozvoji a růstu pomoci.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Listiny veřejného rejstříku a družstvo
Jsme bytové družstvo, co všechno musíme ukládat do sbírky listin veřejného rejstříku?

P. Č., Kutná Hora
Problematiku upravuje zákon o veřejných rejstřících, zákon o účetnictví
a zákon o obchodních korporacích.
Do sbírky listin bytového družstva se ukládá mimo jiné
řádná účetní závěrka, dále návrh na
rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečná podoba, nejsou-li
součástí účetní závěrky. O rozdělení
zisku nebo úhradě ztráty pak přísluší
dle zákona o obchodních korporacích
rozhodnout členské schůzi bytového družstva. Spolu s účetní závěrkou
proto do sbírky listin bývá založen
i zápis z členské schůze, na které bylo
o tomto rozhodnuto, pokud návrh rozdělení zisku či úhrada ztráty a jejich

konečná podoba nebyly zahrnuty do
účetní závěrky.
Ohledně zápisu z členské schůze
zákon o obchodních korporacích uvádí, že ten, kdo svolal členskou schůzi,
vyhotoví o jejím průběhu zápis. Tento zápis slouží k prokázání průběhu
jednání členské schůze a také k prokázání přijatých usnesení. Zápis musí
mít náležitosti stanovené zákonem,
tj. datum, místo a program jednání,
přijatá usnesení, výsledky hlasování
a případné námitky členů.
Ve sbírce listin by také měly být
uloženy stanovy (změny stanov)
bytového družstva, dále dokumenty, které dokládají změny ve vedení
bytového družstva (např. ukončení
funkce, zápis nového člena statutárního orgánu), změnu sídla, vstup

do likvidace, rozhodnutí soudu a další listiny, které uvádí zákon o veřejných rejstřících (zákon č. 304/2013
Sb.), jenž naleznete také např. na
www.zakonyprolidi.cz.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Nákup na e-shopu a vyzvednutí na prodejně
Objednal jsem si brusku přes internet na adrese e-shopu s vyzvednutím v běžné prodejně. Po dvou
dnech se mi porouchala a já se rozhodl, že odstoupím od smlouvy bez udání důvodu. Reklamovat
jsem nechtěl, je to zdlouhavé. Při objednávkách přes internet jsem nikdy neměl s odstoupením
od smlouvy problém. Bylo mi však řečeno, že nejde o objednávku na dálku, protože jsem si zboží
vyzvedl na prodejně. V tomto případě prý neplatí zákon o možnosti odstoupit.

P. O., Brno
V tomto případě se
vás prodejce pokusil
oklamat. To, co uvádí,
není v souladu se zákonem. Zákon hovoří jednoznačně. Nákup na internetu bez
možnosti vrátit zboží do 14 dnů neexistuje. Vy jste si zboží objednal přes internet a uzavřel smlouvu prostřednictvím
prostředku na dálku. Nemusí jít vždy
o internet, ale spotřebitel si může objednat i dle katalogu či prodejcova inzerátu
v novinách apod.
Při všech objednávkách kde nemáte
možnost si zboží odzkoušet, posoudit
barvu na světle (např. při koupi oblečení) apod., dává zákon právě k bezproblémovému vrácení 14denní lhůtu
k odstoupení od smlouvy. Tato lhůta
začíná běžet od předání zboží k poštovní přepravě nebo od podpisu osobního
předání. Prodejce nemusí s odstoupením od smlouvy souhlasit, jeho souhlas
zákon nevyžaduje, protože je platné ze
zákona.
Prodejce, provozovatel e-shopu prostě

zkusil trik. Zákon nic o tom, že by dával
výjimku ze spotřebitelova práva na
odstoupení od smlouvy do 14 dnů,
pokud si kupující vyzvedne zboží v kamenné prodejně, neříká. Když toto
prodejce tvrdil, chtěl se své povinnosti
zbavit.
Tím porušil zákon! Konkrétně pro vás
platí, že ze zákona máte jako kupující
právo do 14 dnů i bez udání důvodu
vrátit zboží koupené přes internet.
Prodejce vám ho nemůže ani nesmí
upřít.
Chcete-li na internetu objednanou
věc vyzvednout osobně v kamenném
obchodě, nedává to právo, aby se
obchodníci tvářili, že jde o nákup v této
prodejně, a nemuseli respektovat zákazníkovo zákonné právo na odstoupení od
smlouvy do 14 dnů.
V tomto případě jde o poškození zákazníků-spotřebitelů. Stává se i to, že
si e-shop neoprávněně účtuje poplatky za vyzvednutí v kamenném obchodě. U takového prodejce nekupujte, tím-

to se e-shop stává nedůvěryhodný.
Doporučuji se znovu spojit s prodejcem
a sdělit mu, že po poradě s právníkem
trváte na odstoupení od smlouvy. To
také bez ohledu na názor prodávajícího
učiňte a zašlete na adresu, kterou vám
dal prodejce k dispozici. Jak postupovat
při odstoupení od smlouvy najdete na
jeho webových stránkách. Podstatné
je, abyste odstoupil od smlouvy v tomto
zákonném termínu!
Pokud chcete zabránit obdobnému jednání prodejce do budoucna, obraťte se
se svým podnětem na Českou obchodní inspekci. Na www.COI.cz najdete, jak
máte postupovat při podání podnětu.
ČOI může provést u prodejce kontrolu
a v případě zjištění pochybení má danou
pravomoc k udělení pokuty. Její výše
nebývá malá.
Věc lze řešit i soudně, ale lze předpokládat, že k tomu nedojde, neboť prodejce
musí výše uvedené skutečnosti vědět
a musí mu být jasné, že u soudu by neuspěl.
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IT vychytávky | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Jak na malware
Postupem času se každý počítač naplní nejrůznějšími „programy“, které výrazně brzdí funkčnost
a zpomalují ostatní aplikace. Jak z toho ven si řekneme v dnešním článku.
Co je to vlastně
malware? Jde o skupinu virů, které lze
rozdělit na počítačové
viry, počítačové červy,
trojské koně, crimeware, spyware, ransomware, adware a další. Obecně lze
říci, že jde vždy o škodlivé aplikace, které
provádějí činnost, s níž by běžný uživatel
nesouhlasil, kdyby věděl, o co se jedná
a jakou činnost samotný vir bude v počítači provádět.
Antivirový program
Každý řekne, že má přece antivirový program, který ho maximálně chrání. Je však
mnoho antivirových programů, které
jsou spíše přítěží našemu systému. Zpomalují a stejně nic nenaleznou. Pamatujme si jednu prastarou poučku: Je-li něco
zdarma, nemůže to být tak dobré jako
placený program. Ano, výjimky potvrzují pravidlo, ale u antivirových a antimalwarových aplikací to určitě neplatí.
Dle posledních průzkumů lze vyhodnotit
jako velmi úspěšné Kaspersky Antivirus,
EsetSecurity a specialistu na malware
Malwarebytes pro Windows. Všechny
tyto aplikace jsou sice placené, ale částka v porovnání se ztracenými daty je jako
kapka v moři našeho rozpočtu.
Mnohdy si myslíme, že počítač není
ničím napaden a funguje, jak má, až do
chvíle, než začnou vyskakovat nejrůznější
okénka, spouštět se aplikace, zbrzdí se
internet atd. Jak poznat, že náš počítač je
napaden malwarem?
Reklamy
Prvním příznakem napadení našeho
počítače malwarem je nekontrolované
vyskakování nejrůznějších reklamních
oken, ať již v rámci webového prohlížeče
(při jeho spuštění), nebo prostě jen tak
náhodně. Typem viru, který toto dělá, je
adware.
Prohlížeč směřuje jinam
Další indicií napadení našeho počítače
je otevření oblíbeného webového prohlížeče. Ačkoli jsme měli přednastavenu

vstupní stránku seznam.cz, google.com
či jiné, najednou se zobrazí v nejčastějších případech stránka s erotikou,
nákupy nebo úplnými nesmysly. Útoky
přesměrování často spoléhají na rozšíření prohlížeče, takže pokud máme podezření na problém, projdeme si nastavení
prohlížeče a deaktivujeme nebo odstraníme všechna rozšíření, která jsme
úmyslně nenainstalovali. O instalaci se
mnohdy postarají programy stažené
z internetu z neznámých zdrojů. Pokud
při instalaci tohoto programu jen klikáme
na další odkazy, může se stát, že spolu
s oblíbeným programem nainstalujeme
nějakou aplikaci, kterou opravdu nechceme. Když už budeme u rozšíření, rovnou
deaktivujeme vše, co pravidelně nepoužíváme, viz obrázek 1.

u které se nám zobrazí hláška Administrator, zákaz spuštění této aplikace.
Pakliže nemáme omezená práva pravým administrátorem (firemní systémy),
měli bychom zpozornět. Chytrý uživatel, který má podezření na přítomnost
malwaru, může spustit Správce úloh
a prozkoumat nastavení, běžící procesy
nebo zkontrolovat nastavení systému
pomocí Editoru registru. Pokud náhle
zjistíte, že při pokusu o použití těchto
nebo jiných systémových nástrojů se
zobrazí zpráva, že je váš administrátor
zakázal, může jít o pokus o sebeobranu
malwaru ve vašem systému.
Jsem napaden… A co teď?
Pokud se stane, že opravdu máme
počítač napadený a nejsme ve fázi, kdy
skoro nelze počítač spustit (to vyřeší již
jen specializovaná IT firma), použijeme
hloubkový test výše zmíněných antivirových programů a preventivně můžeme
nechat prozkoumat počítač specializovaným programem Malwarebytes
(www.malwarebytes.com), viz obrázek 2.

Zámek na naše data
Některé malware programy dokážou
využít naše data jako rukojmí. Jistě jsme
o tom již mnohokrát slyšeli. Jde o tzv. ransomwarový útok. Při něm dojde k zašifrování fotografií, obrázků, videí, dokumentů a po nás je vyžadováno, abychom
zaplatili. Teprve poté získáme svá data
zpět. Ještě horší jsou techniky, které zašifrují celý počítač (všechna data), takže se
stanou bezcennými, pokud nezaplatíme
za odemčení. Ale pozor, i když zaplatíme,
nemusíme svá data získat zpět. Antivirové aplikace a bezpečnostní sady by měly
chránit před většinou ransomwaru, ale
bezpečnost můžeme zdvojnásobit přidáním speciálního softwaru do našeho
bezpečnostního arzenálu.
Windows pod cizí kontrolou
Dalším „příznakem“ přítomnosti malwaru je při spouštění některé aplikace,

Jak předcházet napadení
Operační systémy a aplikace je třeba udržovat aktualizované stejně jako
firmwary a aplikace zařízení připojených k internetu. Dále používat nejlépe hodnocené antivirové programy
a ochranu při procházení internetem
(www.kaspersky.cz, www.eset.com/cz/,
www.malwarebytes.com). Používat firewall a otevírat porty pouze těm aplikacím, kterým to chcete povolit (pro zdatnější uživatele). Tam, kde je to možné,
používat dvoufaktorové ověřování.
Zálohovat, zálohovat a zálohovat. Jde
to automaticky a třeba i každou hodinu.
Zálohy děláme na jiné zařízení.
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Jak grilovat zdravě?
Grilování my Češi milujeme. A léto je oblíbeným obdobím grilování či smažených jídel. Buřty, klobásy nebo vepřové
maso konzumujeme na grilu nejčastěji. Nejde ale rozhodně o pokrmy, které spadají do racionální výživy, a pacienti
s vyšší hladinou cholesterolu či vyšším krevním tlakem by se měli při grilování více hlídat, protože jídlo s vysokým
obsahem nezdravých tuků či soli má negativní účinek na naši oběhovou soustavu. Jak grilovat zdravě i pro ty, kteří jsou
ohroženi kardiovaskulárními chorobami?



Grilování je skvělou příležitostí, jak se sejít s kamarády u dobrého jídla, jedná se
tedy i o událost společenskou. „Bohužel
pokrmy, které děláme na grilu, mohou
obsahovat mnoho nezdravých tuků
(obsahujících větší množství nasycených
mastných kyselin) či velké množství soli,
a to zrovna nejsou nejlepší ingredience
pro zdraví našeho srdce. Velké množství
soli zvedá krevní tlak a nenasycené tuky
zase zvedají hodnotu cholesterolu,“ říká
prof. MUDr. Michal Vrablík, garant projektu Srdce v hlavě, jehož cílem je informovat veřejnost a především pacienty
o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, prevenci a léčbě.
Dejte přednost libovému
Grilujeme hlavně maso, velmi často červené maso a uzeniny. Pokud grilujete
jednou za čas, pak kus tučného masa
nebude vadit. Jestliže ale rozpalujete
gril několikrát do týdne, je třeba opravdu hlídat, co konzumujete. V případě
červeného masa volte spíše vepřovou
panenku nebo libové hovězí maso místo mastných žebírek. Z kuřete je dobré
předem odstranit kůži (ve které je nejvíce tuku). Z kuřecího masa jsou nejméně
tučná prsa, porce grilovaného kuřecího
stehna obsahuje až třikrát více nezdravých tuků.

maso pro zdravé grilování mají ryby, které obsahují pro naše srdce velmi zdravé
tuky. Mořské ryby (např. tuňák, makrela,
losos nebo sardinky) obsahují omega-3
nenasycené mastné kyseliny, zejména
EPA (eikosapentaenová) a DHA (dokosahexaenová), které mají pozitivní účinek
na kardiovaskulární systém. Omega-6
nenasycené mastné kyseliny (např.
kyselina linolová) jsou zase obsaženy
v rostlinných olejích. Protože si lidský
organismus nedokáže tyto polynenasycené kyseliny sám vyrobit, je třeba je ve
vyváženém poměru přijímat potravou,“
říká prof. MUDr. Michal Vrablík.

FOTO: Pixabay

Především obsah masa, tuku a soli
a to, zda uzeniny neobsahují další umělá
dochucovadla na bázi soli. Dejte přednost uzeninám, které nemají více než
2,5 % soli a zároveň obsahují 80 % a více
masa. Nejnižší obsah tuku mají uzeniny
z drůbežího masa, nejtučnější jsou ty
vepřové.
Grilujte ryby a zeleninu
Co byste řekli na grilování masa, ale
zároveň také zeleniny, díky které pokrm
odlehčíte? Ideálně dohromady v podobě
lahodného špízu. Grilovat můžete papriku, cuketu, cibuli nebo lilek. Pokud si
k nim připravíte dip, budou vám chutnat i samotné. Připravte si italskou bruschettu. Stačí ogrilovat krajíce světlého
chleba, které potřete česnekem. Dále
si připravte rajčata nakrájená na malé
kousky, smícháte je s bazalkou, olejem,
solí a pepřem a navršíte na ogrilované krajíce. Objevte také ryby. „Nejlepší

Pozor na porce
Dát si jednou za čas hamburger či krkovici není určitě problém. Je ale důležité
hlídat množství jídla, které konzumujete.
Jezte po malých kouscích, ochutnávejte
a maso prokládejte hodně zeleninou.
Vyrobte si vlastní dresink a marinádu
Lahodně budou chutnat k masu či zelenině nejrůznější dresinky. Místo kupovaných, které obsahují mnoho soli,
tuků či cukru, upřednostněte domácí
dresinky, které jsou zdravější a rozhodně levnější. Např. marinádu na maso
připravíte z čerstvé šťávy citrónu a olivového oleje s bylinkami, jako je rozmarýn a šalvěj. Kuřecí maso marinujte
navíc v bílém jogurtu. Do salátových
dresingů je dobré dávat bylinky, jako je
petržel, koriandr nebo bazalka. Spolu
s citrusovým ovocem (pomeranč, citrón
či limetka) a trochou panenského olivového oleje.

Michaela Kadlecová

Uzeniny s minimem soli
Mnoho lidí si grilování nedovede představit bez klobás. Věnujte pozornost
jejich výběru a nehleďte na cenu, ale
na kvalitu. Co byste měli sledovat?



FOTO: Pixabay
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NABÍDK A REKREACE
M I LOV Y

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

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

3 000 Kč

Červen

3 300 Kč

Červenec, srpen

3 500 Kč

Poznámka: Ubytování pouze v letních měsících
v týdenních turnusech, mimo sezónu je možnost
víkendových pobytů - čtvrtek až neděle (1 500,-Kč)
Více na www.oskovo.cz

odkaz  rekreace

Objednávky ubytování:
Miloš Brabec
tel.: 608 630 613 nebo 566 684 264
e-mail: odbory@medin.cz

N ITR A N S K É RU DNO
Rekreace na Slovensku.
Rekreační objekt se nachází v autokempu Nitranské Rudno.

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

3 000 Kč

Červenec, srpen

3 500 Kč
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Správné znění tajenky z čísla 9: Život má ten smysl, který mu dáme. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl Roman
Tyrlík z Dobré. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 7. a 21. června Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 20. června 2022
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

