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SPolEČná dEklaracE ocElářů
České republiky, Polska a Slovenska
V říjnu 2013 se ve Žiaru na
Slovensku konalo historické
setkání zástupců zaměstnanců odborových organizací i
odborových svazů z rámce
většiny firem ocelářského průmyslu, působících na území
České republiky, Polska a Slovenska. Jednání se mj.
zúčastnili předseda OS KOVO
Josef Středula, předseda
NSZZ Solidarnośč Adam Ditmer a předseda OZ KOVO
Emil Machyna.
Bylo konstatováno, že se
ocelářský průmysl v celé
Evropské Unii nachází ve vel-

mi složité kritické situaci a je
značně ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na potřebné úrovni a tím i pracovních míst a firem. Zúčastnění
se shodli, že je nutno krizi ocelářství společně čelit všemi dostupnými prostředky a přijali
Společnou deklaraci, obsahující řadu požadavků pro řešení
situace.
Například:
l Ocelářský průmysl je nedílnou a potřebnou součástí
průmyslu EU, jeho rozvoje,
tvorby pracovních míst a
musí být i jako dědictví his-

l

l

torického vývoje zachován
a podporován.
Realizoval v rámci EU účinná dotačně podporovaná
opatření v oblasti rekvalifikací zaměstnanců ocelářského průmyslu a programů
školství pro výuku a zachováni ocelářských profesí v
budoucnu.
Efektivně zdanit či zamezit
dovozu tzv. špinavé oceli
do EU a urychleně i účinně
reagovat opatřeními proti
záměrům ochrany trhu některých zemí mimo rámec
EU.

Požadavky jsou adresovány
Evropské komisi, vládám, odborovým evropským centrálám, členským svazům, zaměstnavatelům. Přítomni konstatovali, že jsou připraveni tyto
požadavky plně podporovat,
spolupracovat, medializovat je
a prosazovat. Další společné
jednání k vyhodnocení efektivity a spolupráce, by se mělo
uskutečnit na konci prvního
čtvrtletí roku 2014.
(Celý text deklarace je umístěn na
http://www.oskovo.cz/2014/deklarace_ocel.pdf)
Zdroj: KOVÁK

Čtvrtině obyvatel EU hrozí chudoba či vyloučení
Téměř čtvrtina obyvatel
Evropské unie je ohrožena
chudobou či sociálním vyloučením. Vyplývá to z údajů unijního statistického úřadu Eurostat za rok 2012, podle nichž
činí celkový počet takto ohrožených lidí 124,5 milionu, tedy
24,8 procenta. Nejmenší podíl
na celkovém počtu obyvatel činí v Česku a Nizozemsku, kde
jich je 15 procent. To v Česku
znamená 1,6 milionu lidí.
Procento obyvatel na hranici
chudoby a sociálního vyloučení se podle evropských statis-

tik za poslední roky trvale zvyšuje. Zatímco v roce 2008 šlo
o 23,7 procenta, v roce 2011 to
bylo 24,3 a loni ještě o půl procenta více.
Nejhorší situace je podle
údajů Eurostatu v Bulharsku
se 48 procenty ohrožených lidí, následuje Rumunsko se 42
procenty a Lotyšsko se 37 procenty. Na druhém konci žebříčku je Česko a Nizozemsko s
15 procenty, Finsko se 17 a
Švédsko a Lucembursko s 18.
Statistika řadí do skupiny
ohrožených ty lidi, kteří splňují

alespoň jednu ze tří podmínek:
jejich příjem je řadí na hranici
národní úrovně chudoby, trpí
závažným materiálním nedostatkem či žijí v domácnostech
s nedostatečnou zaměstnaností.
Zatímco v porovnání příjmového kritéria jsou na tom Češi
opět spolu s Nizozemci s 10
procenty lidí opět nejlépe, závažný materiální nedostatek v
Česku ohrožuje téměř sedm
procent obyvatel, lépe jsou na
tom například ve Švédsku či
Lucembursku s jedním procentem ohrožených lidí.

Závažný materiální nedostatek znamená podle metodiky
Eurostatu to, když lidé žijí v
podmínkách, v nichž trpí nejméně ve čtyřech z devíti předem stanovaných oblastí či kritérií. Jde třeba o to, že si nemohou dovolit platit nájem či
účty za služby, že si nemohou
zajistit v příbytku dostatečné
teplo, že si nemohou dovolit
jíst maso či ryby alespoň každý druhý den nebo že si nemohou dovolit automobil, pračku,
telefon či barevnou televizi.
Zdroj: eSONDY

Preventivní programy zdravotních pojišťoven na rok 2014
Revírní bratrská
pokladna

Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna připravila
i pro rok 2014 preventivní a
bonusový program prevence.
Jednotlivé aktivity jsou sloučené
do balíčků preventivní péče ur-

čených pro věkové kategorie
k dětí do 6 let,
k dětí a mládeže od 7 do 18
let a
k pojištěnců nad 19 let.
Pojištěnci z nich mohou čerpat příspěvky v celkové hodnotě do 1.000 Kč, u pojištěnců

do 18 let do 1.500 Kč, pokud
jeden z rodičů (zákonný zástupce) odsouhlasí převedení
části svého limitu.
Uvedený balíček může být
dále rozdělen na podbalíčky,
které mají omezené čerpání
k do 1.000 Kč (očkování, sto-

matologie, podpora zdraví,
pro těhotné ženy)
k do 500 Kč (podpora zdraví).
Převodem limitu rodiče na
dítě nelze navýšit hodnotu
podbalíčků.
Pokračování na str. 2
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Preventivní programy zdravotních pojišťoven na rok 2014
Pokračování ze str. 1
Čerpání na aktivity označené
jako „Bonusy k preventivním
programům“ se nezapočítává
do celkového limitu balíčku.
Balíček pro děti do 6 let
1.000 Kč/rok, při převodu limitu od rodiče 1.500 Kč/rok
podbalíček očkování
příspěvek do 1.000 Kč na:
l úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění,
podbalíček podpora zdraví 1
příspěvek do 1.000 Kč na:
l nákup potravin určených
dětem s diagnózou celiakie,
podbalíček podpora zdraví 2
příspěvek do 500 Kč na:
l nákup permanentky na plavání - příspěvek ve výši 25 %
z ceny permanentky,
l nákup léčiva na fluoridaci
zubů v lékárnách (Natrium
fluoratum, Zymafluor) - čerpání do 100 Kč,
l nákup vitamínů v lékárnách
od 3 let věku - čerpání do
100 Kč (dle seznamu na
www.rbp-zp.cz),
podbalíček podpora zdraví 3
příspěvek do 500 Kč na:
l nákup monitoru dechu pro
děti do 6 měsíců věku,
l nákup mléčné výživy (Beba,
Hami, HIPP, Nutrilon, Sunar
apod.) ve formě mléka v lékárnách nebo od výrobce
pro děti do 1 roku věku,
l organizovaný kurz plavání
pro děti do 3 let věku,
l organizované cvičení rodičů
s dětmi,
l kurz plavání dětí organizovaný mateřskou školou,
l školku v přírodě trvající minimálně 5 dní.
Balíček pro děti a mládež od
7 do 18 let 1.000 Kč/rok, při
převodu limitu od rodiče
1.500 Kč/rok
podbalíček očkování
příspěvek do 1.000 Kč na:
l úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění kromě očkování proti rakovině děložního
čípku (genitálním bradavicím), které je pojištěncům
hrazeno z bonusového programu,

podbalíček stomatologie
příspěvek do 1.000 Kč na:
l léčbu vadného růstu chrupu
fixním nebo snímatelným
aparátkem,
podbalíček podpora zdraví 1
příspěvek do 1.000 Kč na:
l nákup potravin určených
dětem a mládeži s diagnózou celiakie,
podbalíček podpora zdraví 2
příspěvek do 500 Kč na:
l nákup permanentky na plavání - příspěvek ve výši 25 %
z ceny permanentky,
l periodickou prohlídku registrovaných sportovců,
l účast v programu STOB
(stop obezitě),
l odvykání kouření absolvováním biorezonanční terapie,
l nákup vitamínů v lékárnách
- čerpání do 100 Kč (dle seznamu na www.rbp-zp.cz),
podbalíček podpora zdraví 3
příspěvek do 500 Kč na:
l kurz plavání dětí organizovaný základní školou pro I.
stupeň,
l školu v přírodě, ozdravný
pobyt a lyžařský kurz trvající minimálně 5 dní,
l nákup kontaktních čoček
pro mládež od 15 let,
l ošetření zubů zubní hygienistkou.
Balíček pro pojištěnce starší
19 let 1.000 Kč/rok
podbalíček očkování
příspěvek do 1.000 Kč na:
l úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění kromě očkování proti rakovině děložního
čípku, které je pro stanovenou věkovou kategorii pojištěncům hrazeno z bonusového programu,
podbalíček podpora zdraví 1
příspěvek do 1.000 Kč na:
l léčbu zrakových vad laserem (netýká se vyšetření),
l nákup potravin určených pojištěncům s diagnózou celiakie,
podbalíček podpora zdraví 2
příspěvek do 500 Kč na:
l nákup permanentky na plavání - příspěvek ve výši 25 %
z ceny permanentky,
l absolvování odborně vedeného kurzu proti obezitě,

l odvykání kouření absolvováním biorezonanční terapie,
l periodickou prohlídku registrovaných sportovců,
l ošetření rázovou vlnou jednou ročně,
l genetické vyšetření provedené u renomované laboratoře (GHC Genetics, s.r.o.,
GENDetective, s.r.o. apod.),
l nákup fixačních a čisticích
prostředků pro celkové zubní náhrady v lékárnách,
l nákup vitamínů v lékárnách
- čerpání do 100 Kč (dle seznamu na www.rbp-zp.cz),
podbalíček podpora zdraví 3
příspěvek do 500 Kč na:
l účast otce při porodu,
l nákup vybraných léčivých
přípravků při nezhoubnému
zbytnění prostaty u mužů
nad 45 let věku,
l nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných ošetřujícím lékařem a
nehormonálních přípravků
na prevenci osteoporózy a
negativních menopauzálních
stavů u žen nad 40 let věku,
l nákup kontaktních čoček,
l ošetření zubů zubní hygienistkou,
podbalíček pro těhotné ženy
příspěvek do 1.000 Kč na:
l kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, tj.
přípravy ženy k porodu,
l nákup vitamínů v lékárnách
v době těhotenství,
l provedení epidurální analgezie při porodu,
l provedení ultrazvukového
vyšetření plodu v I. trimestru,
l nákup porodnického gelu.
Bonusy k preventivním programům
Novorozenecký balíček
l obdrží zdarma rodiče po narození dítěte při jeho přihlášení na kontaktním místě
RBP.
Léčebné přímořské a horské
pobyty
l zajištění a jejich většinová
úhrada dětem a mládeži od
8 do 14 let s recidivujícími
onemocněními horních cest
dýchacích, alergiemi a dermatózami.
Cestovní pojištění
l nabídka pojištění léčebných
výloh v zahraničí se slevou.

Očkování proti rakovině děložního čípku
příspěvek do 4.000 Kč po
ukončení očkovacího cyklu na:
l úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru (prevence proti rakovině děložního čípku u dívek a žen a genitálním bradavicím u chlapců),
b dívkám a ženám od 12 do
26 let vakcínou CERVARIX,
GARDASIL
nebo
SILGARD,
b dívkám a ženám od 12 do
30 let vakcínou SILGARD
(účastnicím akce 3. vakcína
zdarma, pokud vyplnily Certifikát),
b chlapcům od 12 do 15 let
vakcínou SILGARD.
Program Zdraví 90
příspěvek do 500 Kč na úhradu:
l nákupu v prodejnách zdravotnické techniky a v lékárnách (nehradí se krémy a
kosmetika, antikoncepce,
zubní pasty a kartáčky, bonbony, čaje apod.),
l nákupu v prodejnách oční
optiky,
l léčby zrakových vad laserem,
l očkování nehrazeného ze
zdravotního pojištění,
l nákupu permanentky na plavání a fitness, tj. spinning,
posilovna, aktivní posilovací
stroje, rehabilitační cvičení,
jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy
tance, zumba, judo, karate,
kick-box apod.); u víceúčelových zařízení s čipovým systémem musí být tímto zařízením na dokladu uvedeno
plavání nebo fitness a potvrzeno razítkem.
Příspěvek na aktivity podporující zdraví může čerpat pojištěnec, který:
b je zařazen do Programu
P90 a je starší 19 let (neníli účastníkem P90 a je-li ve
věku do 30 let, může se zaregistrovat),
b dodržuje doporučenou frekvenci preventivních prohlídek:
- u praktického lékaře 24
měsíců,
- u stomatologa a gynekologa (u žen) 12 měsíců,
b má BMI (poměr tělesné váhy a výšky) v rozmezí 1826, je nekuřák a není závislý na jiných omamných a
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návykových látkách včetně
alkoholu (potvrzení vydá
ošetřující lékař).
Balíček Zdraví ve svých rukou
příspěvek do 500 Kč na:
l vyšetření zrakového nervu
na:
b GDx – analyzátoru nervových vláken,
b HRT – Heidelberg Retina
Tomograf,
b OCT – Optical Coherent Tomograf,
b PENTACAM,
l komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskulární a
metabolické onemocnění,
včetně laboratorního vyšetření pojištěncům od 40 do
60 let jednou ročně,
l mamografické vyšetření
prsů ženám od 40 do 44 let
nebo ultrasonografické vyšetření prsů ženám do 44
let,
l vyšetření na okultní krvácení ve stolici pojištěncům do
49 let,
l preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního
vyšetření, mužům jednou
za 2 roky,
l preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou
ročně od 7 let,
l příspěvek na denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky ženám nad 40 let.
Balíček bezpříspěvkovým dárcům krve, plazmy a kostní dřeně
l Úhrada vitamínu, který jim
bude bezprostředně po odběru vydán na transfúzní
stanici; pokud dárce daruje
krev na transfúzní stanici,
která vitamíny nemá k dispozici, obdrží je dodatečně
po vyžádání na kontaktním
místě RBP.
l Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících
zdraví* těm, kteří darovali
krev:
- nejméně 10x (Bronzová a
Stříbrná Janského plaketa), přičemž poslední odběr
musí
být
po
1.1.2009, a to do výše
500 Kč,
- nejméně 40x (Zlatá Janského plaketa) do výše
1.000 Kč**,
- nejméně 80x (Zlatý kříž
ČČK 1., 2. a 3. třídy) do
výše 1.500 Kč**,
nejméně 120x do výše
3.000 Kč**.

l Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících
zdraví* těm, kteří darovali
kostní dřeň do výše 3.000
Kč**.
* Dárce krve nebo kostní
dřeně může příspěvek využít
na úhradu:
l nákupu v lékárnách, prodejnách zdravotnické techniky,
l nákupu v prodejnách oční
optiky,
l léčby zrakových vad laserem,
l očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění,
l stomatologické péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.
** Dárce krve s příspěvkem
1.000 Kč, 1.500 Kč nebo
3.000 Kč a kostní dřeně
s příspěvkem 3.000 Kč může
příspěvek navíc využít na
úhradu:
l ozdravných pobytů,
l nákupu permanentky na plavání.
Balíček pracovníkům rizikových pracovišť na základě dohody pojišťovny se zaměstnavatelem
l Poskytování vitamínových
přípravků 1x ročně.
l Úhrada rekondiční péče.
Informace k proplácení zlepšené zdravotní péče i bonusového programu
Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny se
z balíčků preventivních a bonusových programů proplácejí
pojištěncům podle následujících zásad:
l Pojištěnec nemá nárok na
příspěvek, pokud:
b podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období,
b má evidovaný dluh na pojistném nebo penále u RBP,
b je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6
měsíců,
b je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v období této
evidence),
b je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině.
l Jednotlivé aktivity lze čerpat
pouze na konkrétního pojištěnce, a to jen do výše celkové hodnoty balíčku, která
je 1.000 Kč. U pojištěnců do
18 let může být hodnota

zvýšena až na 1.500 Kč,
přitom platí:
b Jeden z rodičů (zákonný zástupce) odsouhlasí převedení části svého limitu na
dítě,
b rodič (zákonný zástupce) je
pojištěncem RBP,
b převodem se automaticky
sníží limit rodiče,
b na jedno dítě lze převést limit jen od jednoho rodiče,
v případě dvou dětí se rodič
může vzdát celého limitu,
b převod limitu se provádí při
prvé potřebě vyššího limitu
a provádí se do výše, která
je nutná pro aktuální úhradu
příspěvku dítěte, navýšení
se může opakovat.
l Uvedený balíček může být
dále rozdělen na podbalíčky, které mají omezené čerpání
b do 1.000 Kč (očkování, stomatologie, podpora zdraví,
pro těhotné ženy),
b do 500 Kč (podpora zdraví).
Převodem limitu rodiče na dítě
nelze navýšit hodnotu podbalíčků.
l Převod limitů do dalšího roku není možný. Nárok lze
uplatnit pouze na aktivity
čerpané v rámci České republiky, příspěvky jsou poskytovány v české měně.
l V rámci preventivních programů RBP nehradí zákonem stanovené doplatky a
regulační poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení.
l Příspěvky lze poskytnout do
výše skutečně prokázaných
nákladů. O splnění podmínek pro přiznání příspěvku
rozhoduje RBP.
l Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.
l Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující
kalendářní rok, ve kterém
dosáhne určeného věku
(např. od 7 do 18 let je od
1.1. kalendářního roku, ve
kterém dosáhne 7 let, do
konce kalendářního roku,
ve kterém dosáhne 18 let),
výjimku tvoří věková hranice 1 roku u nákupu mléčné
výživy, která je dána datem
narození.
l Doklady potřebné k úhradě
příspěvků:
b průkaz pojištěnce a doklad
totožnosti - při čerpání příspěvku zákonným zástup-

cem musí žadatel doložit
vazbu na dítě (svým občanským průkazem, ve kterém
je dítě uvedeno, není-li, pak
jeho rodným listem, průkazem pojištěnce dítěte nebo
kopií rozhodnutí soudu o
tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče),
b fotokopie bankovního účtu
nebo průkazní kartičky k
bankovnímu účtu,
b originál účetního dokladu,
případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit,
l Jednotlivé účetní doklady
lze uplatnit nejpozději do
dvou měsíců po jejich vystavení (vystavení musí být
provedeno neprodleně po
ukončení aktivity, kurzu, pobytu, naočkování apod.,
cca do 10 dnů). Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady,
nárok zaniká. V tomto kalendářním roce lze doklady
předložit nejpozději do
19.12.2014 na všech pracovištích
RBP
a
do
31.12.2014 poštou (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady budou zpracovány do 30 dnů. Žádosti
podané po 31.12.2014 nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu roku 2014.
l Úhrada příspěvků je prováděna bezhotovostně. Platby
mohou být zaslány pouze
na běžný, spořicí nebo podnikatelský účet pojištěnce,
kteréhokoliv z manželů nebo zletilých dětí (rodičů).
V žádném případě nemohou být zaslány na vkladní
knížky, účty ke stavebnímu
spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo
na účty vyžadující specifický symbol.
l Vlastnictví bankovního účtu
musí pojištěnec z kontrolních
důvodů doložit fotokopií:
- výpisu z běžného účtu
(výpis by měl obsahovat
číslo účtu, případně jméno a příjmení;
finanční údaje z výpisu
mohou být jakkoliv odstraněny - přelepeny, začerněny) nebo
- průkazního lístku z banky.
Tyto doklady musí být pojištěncem předloženy při prvním
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
čerpání nebo při změně účtu,
na který pojištěnec nárokuje
převedení čerpaných příspěvků. Pokud pojištěnec čerpá
opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již průkazní lístek nebo výpis z bankovního účtu znovu předkládat.
l Vlastnictví bankovního účtu
může pojištěnec oznámit i
písemně na tiskopise „Tiskopis pro bezhotovostni
úhradu“ při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.
l Žádost o úhradu se provádí
na vyplněném tiskopise
„Žádost o úhradu příspěvku
z balíčku preventivní péče“.
Žadatel v něm musí uvést
zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo
bankovního účtu, na který
chce platbu zaslat a žádost
vlastnoručně podepsat. K
žádosti musí být doložen
požadovaný účetní doklad
jako podklad k proplacení
příspěvku.
l Účetní doklady k úhradě
musí být vždy předložené
v originálu nebo v úředně
ověřené kopii; tyto doklady
zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP.
b Účetní doklady by měly být
vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Výjimku tvoří
doklady na úhradu vitamínů, které lze rozúčtovat
mezi členy rodiny.
b Účetní doklady mohou být
vystaveny poskytovatelem
zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou
apod., v případě dokladu za
vitamíny jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL), prodejnou zdravotnické techniky a
výrobcem vitamínů.
l Účetní doklad (doklad o zaplacení produktu přes internet – faktura) bude vždy
obsahovat rodné číslo,

uhrazenou částku, účel vystavení dokladu, datum vystavení, identifikační údaje
poskytovatele (prodejce),
jeho razítko a podpis (pokladní doklady, na kterých
je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, musí obsahovat název
firmy, IČ, adresu firmy) a
dále:
b doklad za školku nebo školu
v přírodě – délku pobytu
(minimálně 5 dnů) a potvrzení účasti (úhrada jen
po absolvování, hradí se
jen pobyty organizované
školkou/školou v průběhu
školního roku mimo prázdnin, nepřispívá se na sportovní soustředění, turistické
tábory apod.),
b tiskopisy „Potvrzení o účasti
v kurzu plavání“ i „Potvrzení
o účasti na školce/škole
v přírodě, lyžařském výcviku“ lze v případě potvrzení
příslušnou organizací považovat za účetní doklad,
b doklad za očkování – název
vakcíny, datum aplikace - u
zakoupené vakcíny nemusí
být dodržena dvouměsíční
platnost dokladu, zde je
rozhodující datum aplikace
(vždy nutno předložit očkovací průkaz nebo doklad o
naočkování),
b doklady za ostatní aktivity registrovaní sportovci registrační průkaz sportovního
klubu nebo tělovýchovného
svazu, dárci krve kartičku
dárce krve, těhotné ženy těhotenský průkaz.
l V případě příspěvku na
úhradu preventivního očkování bude uhrazeno kterékoliv očkování (kterákoliv
dávka) nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
kromě očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je
nadále hrazeno z bonusového programu. U pojištěnců mimo věkové rozpětí
bonusového programu lze

očkování proti rakovině dělož-ního čípku (genitálním
bradavicím) uhradit příspěvkem z balíčku; u tohoto očkování platí podmínka
naočkování všech tří dávek.
l Příspěvek z balíčku prevence na nákup permanentky
na plavání bude hrazen jen
po předložení řádných dokladů vystavených sportovním zařízením, a to do výše
25 % z uhrazené částky.
l Příspěvek na nákup potravin celiakům bude vyplacen
do výše 1.000 Kč jednorázově, a to na základě „Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na Celiakii“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno „Potvrzení …“ předkládat.
l Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla
zlepšená zdravotní péče
poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 15 let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod.,
za pojištěnce od 15 do 18
let pojištěncům i zákonným
zástupcům. Podmínkou je
prokázání jejich totožnosti,
případně dokladem o jejich
zastupování.
l V případě příspěvku na veškeré léčivé a vitamínové
přípravky lze uplatnit nárok
pouze na ty, které jsou uvedeny na aktualizovaném
seznamu na www.rbp-zp.cz
nebo na pracovištích RBP.
Poskytnutí bonusového příspěvku z Programu Zdraví 90
je vázáno na vydání „Potvrzení
o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem. Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však dva
měsíce po termínu, ve kterém
uplyne 24 měsíců od poslední
preventivní prohlídky.

b Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku
nepřevádí.
b Absolvování prohlídek u stomatologa a gynekologa (ženy) v posledních 14 měsících bude žadatel(ka) dokládat čestným prohlášením.
b Účetní doklad (za služby,
péči nebo produkty) musí
být vystaven nejdříve v den
vystavení „Potvrzení“, zároveň nemůže být starší 2
měsíců.
b Částku 500 Kč může pojištěnec čerpat nejvýše ve
dvou splátkách.
l Při čerpání aktivit z balíčku
„Zdraví ve svých rukou“ požádejte příslušného ošetřujícího lékaře o informace
k výsledkům vyšetření.
l RBP si vyhrazuje právo
v průběhu roku uvedené
programy upravovat v závislosti na vývoji legislativních podmínek, případně finančních zdrojů. Pokud
k takovéto změně přistoupí,
platí nové nadstandardy
vždy od nově stanoveného
data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem,
není-li v textu uvedeno jinak. Pro přiznání nároku na
původní nadstandard je
rozhodující datum předání
na pracoviště RBP nebo
podací razítko pošty.
l RBP má právo ukončit poskytování příspěvků na vybranou aktivitu po vyčerpání finančního limitu stanoveného pro rok 2014 pro tuto aktivitu ve Zdravotně pojistném plánu RBP na rok
2014.
Všechny uvedené tiskopisy
naleznete na webu RBP
www.rbp-zp.cz nebo na kontaktních místech RBP.
vydáno se souhlasem RBP

kaM aŽ MůŽE véST i našE lhoSTEjnoST
Úsilí o získání zákazníka
v této složité a tak říkajíc rozporuplné době, je obtížnější a
obtížnější. Od konkurence
většinou nemůžete čekat nic
dobrého, spíše to, že se snaží
odhalit vaše záměry, získat in-

formace a tak vám přinejmenším zkomplikovat cestu k získání jakékoliv zakázky. To už
nepíši o tom, kolik schopných
pracovníků se dá konkurencí
zlákat na tzv. lepší „živobytí“,
pracovní poměr ukončí a od

firmy odchází. Jenže s odcházejícím zaměstnancem „odejdou“ jednak zkušenosti, většinou nabyté mnohaletou praxí
a taky se zvýší riziko úniku citlivých dat. Sebou si často berou mnohé, co sami vytvořili,

nebo se na takových materiálech (výkresy, kalkulace, pracovní postupy apod.) podíleli.
V procesu výběrových řízení a
při jednání s potencionálními
zákazníky jsem se o tom několikrát přesvědčil. Řeknete si,
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kaM aŽ MůŽE véST i našE lhoSTEjnoST
tomu se přece nedá zabránit.
Stoprocentně určitě ne. Avšak
nastavením tzv. bezpečnostní
politiky firmy a taky zřetelným
poučením každého zaměstnance, k jakým škodám může dojít a jaké důsledky to pro
firmu, ale i pro něho samotného může mít, se taková rizika
dají minimálně zmírnit. Namístě je i jasné vymezení osobní

zodpovědnosti
ve
vztahu
k bezpečnosti. Tím nechci říci,
že ve skupině VMG bezpečnostní politika neexistuje. Určitě ano. Otázkou zůstává, jak
jsou pravidla dodržována.
Pochopitelně takový stav
trápí mnoho společností. Jak
jsem se dověděl z jednoho renomovaného průzkumu a to
mě překvapilo, většina rizik

nepřichází z vnějšku, ale zevnitř firmy. Má to být až 80%
IT interních rizik! Údajně jen
za poslední dva roky vzrostl
únik dat z firem o 40%! Mnoho
uniklých dat se stane i nechtěně (např. “překliknutím“ při
odesílání e-mailu apod.). Dalším zjištěním je i to, že až
70% uniklých, nebo ukradených dat končí u konkurence.

A průměrná výše škody z jednoho ukradeného, nebo i neúmyslného úniku dat může
znamenat škodu pro firmu až
ve výši 10 mil. Kč! Jsou to pro
mne závažná čísla. Zlé je taky
to, že 20% ztracených údajů
obsahuje i citlivá osobní data.
Přemýšlejme o tom…
J.S.

oborová zdravotní pojišťovna
VITAKONTO 2014:
pokušení, které zachutná
všem
Vážení klienti, v roce 2014
k vám přicházíme s novým
systémem preventivních programů. Chceme, aby každý
náš klient mohl čerpat prevenci v oblasti, která mu připadá zajímavá a atraktivní,
aby nebyl závislý na čerpání
ostatních klientů a aby mohl
sám rozhodovat o výši získaných kreditů, kterou mu nový
systém nabízí. Tento bonifikační systém jsme nazvali VITAKONTO a je jen na vás, jak
bohatou prevenci si chcete
v příštím roce užít.
Vše funguje v prostředí Vitakarty v uživatelsky dnes již
dobře známém prostředí podobném internetovým obchodům. Na jedné straně vidíte,
kolik kreditů máte ve své „peněžence“, na druhé straně vidíte katalog programů, které
můžete využívat a na něž
vám kredity stačí. Vše si můžete v případě zájmu prohlédnout do největších detailů,
vše je pro vás maximálně
přehledné. Dokonce vám poradíme, co byste měli podniknout, pokud chcete dosáhnout na program, na který
vám právě kredity nestačí.
VITAKONTO maximalizuje
vaše výhody v rámci rodiny či
okruhu přátel. Stačí uvést
osoby, se kterými chcete sdílet své kredity a na které
chcete případné nevyčerpané kredity převést, abyste
zvýšili jejich možnost čerpání. Podpoříte tak nákup brýlí
pro babičku nebo letního příměstského tábora pro vašeho školáka. Jak vidíte, systém je štědrý ke každému
z našich klientů, jeho využití
je přitom neuvěřitelně jednoduché bez zbytečného papírování.

V lednu 2014 pro vás navíc
VITAKONTO připravilo srdečné uvítání v podobě mimořádného, počátečního kreditu
pro každého klienta, který se
do Vitakarty přihlásí. Nenechte si tento kredit utéct…
Jak to bude v praxi vypadat? Paní Táňa se dopoledne
přihlásí do své Vitakarty a
zjistí, že jí za její návštěvu
praktického lékaře na kreditní
účet přibylo dalších 50 kreditů. Zkontroluje si celkový stav
účtu, a začne se rozhodovat,
jak by nejlépe investovala
svých 1150 kreditů. Ještě dopoledne si zajde do lékárny
koupit přípravek na podporu
kloubní chrupavky a zároveň
se objedná na vyšetření nožní klenby. Pro tyto účely si vystaví voucher v hodnotě 500
kreditů, který jí výrazně zlevní
toto speciální vyšetření. O
pár dní později zašle originál
účtenky za přípravek na klouby a navíc jí bude automaticky stržena hodnota kreditu za
vyšetření nožní klenby. Zbylo
jí ještě 150 kreditů, které se
rozhodne zaslat svému synovi Kryštofovi na účet ve Vitakartě, aby si za ně zaplatil
kurzy plavání. Sama dobře ví,
že brzy může očekávat další
přísun kreditů za to, že doporučila OZP své kamarádce Zitě a už teď si může lámat hlavu tím, za co je utratí.
Jak můžete kredity například
vydělat?
l Za věrnost OZP – čím déle
jste u OZP, tím více kreditů
získáváte
l Za využívání služeb OZP –
využívejte služby Vitakarty,
AS OZP či cestovního pojištění a vyděláte si víc
l Za odpovědný přístup ke
zdraví – připíšeme vám kredity za pravidelné návštěvy

l

l

praktického lékaře či za
preventivní vyšetření u specialistů
Za aktivní doporučení – čím
více klientů nám doporučíte, tím bohatší bude váš
účet
Za společenský přínos – odměňujeme také dárce krve
za jejich lidský přístup k ostatním.

Na co kromě jiného můžete
kredity čerpat?
l Na vybrané zdravotní pomůcky, jako jsou rovnátka či
brýle, ale také např. na dětské cyklopřilby
l Pro maminky a těhotné máme chůvičky, monitory dechu, ultrazvukové vyšetření, předporodní kurzy atd.
l Snad každý rád využije vitamíny, doplňky stravy, antikoncepci či prostředky na
odvykání kouření
l Doporučujeme preventivní
vyšetření na celiakii, onkomarkery, dentální hygienu či
nožní klenby
l Využijte odborné poradenství v oblasti zdravé stravy
či závislosti na tabáku
l Nadstandardní očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění proti rakovině děložního čípku, žloutence, klíšťové encefalitidě
či např. černému kašli
l Přispíváme
na
lázně,
ozdravné pobyty dětí, letní
tábory či jen masáže nebo
pobyty v solné jeskyni
l Zaplavte či zacvičte si výhodně s našimi programy
podporujícími pohybové aktivity
l Kupujte se slevou zcela
zdarma naše produkty, které v řadě ohledů patří mezi
nejlepší v ČR
l Využijte výhodné slevy u
našich smluvních partnerů,
vytiskněte si voucher a jed-

noduše ušetřete na tom, co
vás zajímá.
Doporučujeme proto všem
našim klientům, aby neváhali a
pouze ve vlastním zájmu si
zcela zdarma zřídili přístup do
Vitakarty a se zájmem nahlédli do své „preventivní peněženky“ zvané VITAKONTO.
Utrácet můžete již na začátku
roku 2014!
PREVENCE 2014:
účelná a nadčasová
Kromě výše uvedeného
programu VITAKONTO budou
i nadále našim klientům k dispozici refundační programy,
které znají z předchozích let a
kterými budou moci proplácet
vynaložené náklady na prevenci. Takže např. historicky
největší položku fondu prevence, kterou tvoří očkovací
programy, najdete v naší nabídce i v roce 2014. Nezapomeneme ani na onkologicky
nemocné klienty či na dárce
krve.
Budeme nadále prosazovat
i to, v čem jsme na trhu jedineční, a to jsou celoplošné
preventivní programy bojující
s civilizačními chorobami. Jen
v roce 2013 jsme zdarma vyšetřili další desítky tisíc našich klientů na rakovinu kůže,
prsu či břišních orgánů, případně na srdeční choroby a
ušetřili jsme tak našim klientům starosti se zdravím i financemi. Pozadu nezůstaneme ani vůči našim firemním
klientům, jejichž programy patří dlouhodobě mezi velmi
účinné. Nebojte se zeptat na
možnosti, které těmto klientům nabízíme.
Více podrobností se dozvíte
v průběhu ledna na našich
webových stránkách www.
ozp.cz.
vydáno se souhlasem OZP
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Tip na volný čas
l 20.1.

– DKmO, Cena za něžnost, divadlo, hrají J. Janěková,
J. Čvančarová aj.
l 21.1. – Hlučín – Zámecký klub, Svět objektivem
Petra Božka – Austrálie, přednáška
l 21.1. – Komorní scéna Aréna, Arnošt Goldflam – Ženy
a panenky, činohra

22.1. – Divadlo P. Bezruče, George Orwel – 1984, činohra
23.1. – KD Akord, Retro Screamers, nová show oblíbené
travesti skupiny
l 23.1. – Divadlo P. Bezruče, Anton Pavlovič Čechov –
Strýček Váňa, činohra
l 24.1. – Zámek Poruba, Zámecký ples
l 24.1. – Rock and Roll Garage Club, 1. Charitativní ples ABC
l 24.1. – Divadlo A. Dvořáka, Giuseppe Verdi – Nabucco,
opera
l 25.1. – Divadlo loutek Ostrava, Putování s Pejskem
za Kočičkou, prohlídka divadla pro děti od 6 let
l 25.1. – Divadlo A. Dvořáka, Johann Strauss – Noc
v Benátkách, opera
l 25.1. – DKmO, Sbohem, zůstávám!, divadlo, hrají
I. Janžurová, J. Paulová, P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka
l 25.1. – Rock and Roll Garage Club, 1. Pivovarský ples
pivovaru „Garage“
l 25.1. Hlučín – KD, Společenský ples města Hlučín
l 25.1. – Zámek Kravaře, Zámecký ples
l 25.1. – K-TRIO, Country bál, hraje Kyjovické klepeto
l 26.1. – K-TRIO, Báječný karneval, maškarní bál
s Hopsalínem
l 26.1. – DKmO, Kouzelné křesadlo, divadlo pro děti
l 26.1. – Divadlo P. Bezruče, Václav Havel – Audience,
činohra
l 28.1. – Komorní scéna Aréna, Ludmila Ulická – Ruská
zavařenina, činohra
l 29.1. – Divadlo A. Dvořáka, Bohuslav Martinů – Mirandolina,
opera
l 29.1. – Divadlo J. Myrona, Emmerich Kálmán – Čardášová
princezna, opereta
l 29.1. – Divadlo P. Bezruče, Martin McDonagh – Mrzák
Inishmaanský, činohra
l 29.1. – K-TRIO, Luboš Pospíšil & 5P, koncert
l 30.1. – K-TRIO, Slunce, seno a Divoké kočky, travesti show
ostravské skupiny
l 30.1. – Divadlo P. Bezruče, D. C. Jackson – Můj romantický
příběh, činohra
l
l

l 31.1.

– Divadlo J. Myrona, Karel Svoboda, Zdeněk
Podskalský, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar – Noc na Karlštejně,
muzikál
l 31.1. – Rock and Roll Garage Club, Country bál
l 31.1. – KD Akord, XXII. Reprezentační ples městského
obvodu Ostrava-Jih, vystoupí J. Vojtek, moderují R. Erben
a M. Žídková
l 31.1.-2.2. – ČEZ Aréna, Davis cup – ČR vs. Nizozemsko
l 1.2. – Hlučín – KD, Country bál s Karavanou
l 2.2. – DKmO, Ztracené iluze, přímý přenos baletního
představení z Balšoj Balet z Velkého moskevského divadla
l 2.2. – Divadlo A. Dvořáka, Giuseppe Verdi – Ernani, opera
l 2.2. – Divadlo J. Myrona, Billy Roche – Slož mě něžně,
činohra
l 4.2. – Komorní scéna Aréna, Tomáš Vůjtek – S nadějí,
i bez ní, činohra
l 4.2. – Divadlo A. Dvořáka, Zuzana Lapčíková – Balady,
balet
l 5.2. – Komorní scéna Aréna, Nikolaj Koljada – Amigo,
činohra, derniéra
l 5.2. – DKmO, Zdeněk Izer & Šárka Vaňková – Turné
4 můstků, zábavný pořad
l 6.2. – Divadlo J. Myrona, William Shakespeare – Macbeth,
činohra
l 8.2. – DKmO, A. Dvořák: Rusalka, metropolitní opera
l 8.-9.2. – Výstaviště Černá louka, SDO Brontosauři –
Ostravský pohár v Agiliti
l 9.2. – KD Akord, Pohádkový karneval, maškarní rej,
soutěže a diskotéka pro děti
l 9.2. – DKmO, Prachy!!!, divadlo, hrají O. Vetchý,
N. Boudová, V. Hybnerová aj.
l 9.2. – Divadlo J. Myrona, Tim Rice, Andrew Lloyd Webber,
Michael Prostějovský – Josef a jeho úžasný pestrobarevný
plášť, muzikál
l 9.2. – Divadlo A. Dvořáka, Gaetano Donizetti – Anna
Bolena, opera
l 9.2. – Divadlo A. Dvořáka, Anna Saavedra – Kuřačky,
činohra
l 10.2. – DKmO, Poslední ze žhavých milenců, divadlo, hrají
S. Stašová, P. Nárožný
l 11.2. – Divadlo J. Myrona, Václav Štech – Veřejné blaho
aneb Deskový statek, činohra
l 13.2. – Divadlo J. Myrona, Terrence McNally, David Yazbek
– Donaha! (Hole dupy), činohra
l 13.2. – Rock and Roll Garage Club, Kryštof, koncert
l 14.2. – Rock and Roll Garage Club, ples Harley Davidson
l 14.2. – K-TRIO, Valašský bál, hraje skupina Šajtar
l 15.2. – Rock and Roll Garage Club, 5. Maškarní erotický
ples
l 16.2. – K-TRIO, Zvířátka a loupežníci, maňásková pohádka
l 16.2. – Divadlo loutek Ostrava, František Hrubín – Kráska
a zvíře, dětské představení
l 17.2. – DKmO, Jan Kraus a Roman Vojtek, talk show
l 18.2. – Divadlo A. Dvořáka, Jean Anouilh – Pozvání
na zámek, činohra
l 19.2. – Divadlo P. Bezruče, William Shakespeare – Král
Lear, činohra
l 19.2. – KD Akord, Miloš Ubu aneb … málem králem,
kabaret
l 20.2. – DKmO, Bez roucha anebo Ještě jednou zezadu,
divadlo, hrají J. Švandová, R. Hrušínský aj.
l 20.2. – Divadlo J. Myrona, Joseph Bédier, Janusz Klimsza –
Tristan a Isolda, činohra

VOsA

7

nezapomeňte na daňovou úlevu
z penzijního připojištění a doplňkového
penzijního spoření za rok 2013
Částka, kterou lze od daňového základu odečíst, je dána
součtem všech příspěvků zaplacených samotným účastníkem – daňovým poplatníkem (nikoliv zaměstnavatelem) na jeho penzijní připojištění (PP) a doplňkové penzijní spoření (DPS) za rok 2013,
který je snížen o 12 000,- Kč
(platí od 1. 1. 2013). Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí
12 000,- Kč.
Příklad :
a) Měsíční příspěvek účastníka 1 000,- Kč x 12 měsíců =
12 000,- Kč, po odečtení
12 000,-Kč od celkové výše
ročních příspěvků dostaneme částku 0,- Kč, tzn. při
této částce nelze uplatnit
daňový odpočet.
b) Měsíční příspěvek účastníka 2 000,- Kč x 12 měsíců

= 24 000,- Kč, po odečtení
12 000,- Kč od celkové výše ročních příspěvků dostaneme částku 12 000,- Kč a
na ni bude daňový odpočet
uplatňován.
Účastníkům PP a DPS, kteří
mají nárok na daňový odpočet
(zaplaceno více než 12 000,Kč ročně samotným účastníkem) bude zasláno na přelomu měsíce ledna a února letošního roku od příslušné
penzijní společnosti „Potvrzení o platbách příspěvků
účastníka na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem“.
Pokud účastník splnil zákonné předpoklady pro realizaci
tohoto daňového odpočtu a
neobdrží do 7. 2. 2014 „Potvrzení“, je nutno v jeho zájmu

se neprodleně obrátit na příslušnou penzijní společnost.
Účastníci PP a DPS AXA a.s.
se obrátí na Inf. středisko PP a
DPS Vítkovice, Kotkova 2.
V případě, že údaje uvedené
v „Potvrzení“ nebudou odpovídat skutečnosti, bude nutno
výši potvrzených prostředků
pro daňový odpočet reklamovat u příslušné penzijní společnosti.
Nárok na daňový odpočet se
prokazuje „Potvrzením“ od příslušné penzijní společnosti a
uplatňuje se dvěma způsoby:
1. U svého zaměstnavatele –
mzdové účtárny nejpozději do 14. 2. 2014. Po tomto termínu poplatník – účastník uplatní odpočet formou daňového přiznání u
místně příslušného finančního úřadu.

2. U místně příslušného finančního úřadu, v případě,
že účastník podává daňové přiznání sám, a to nejpozději do 31. 3. 2014.
V tomto případě kromě „Potvrzení“ musí být doložena
fotokopie smlouvy o PP nebo DPS.
Další informace Vám poskytneme na Informačním
středisku PP a DPS Vítkovice,
Kotkova 2. tel.č.: 2175 (v případě nepřítomnosti zanechejte Váš vzkaz s tel. č. na záznamníku) mobil: 723 939 981
Provozní doba:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek –
11.00 hod. – 15.00 hod.
(mimo provozní dobu je možno
si sjednat schůzku po telefonické dohodě)
Informační středisko
PP a DPS Vítkovice

kvíz všeobecných znaloSTí
2)

Jak se řekne v angličtině
hrdina?
a) hore
b) hiro
c) hearo
d) hero

3)

Sluneční světlo je směsí:
a) červené a žluté barvy
b) žluté barvy
c) všech barev
d) oranžové barvy

4)

Afrika má rozlohu:
a) 30 mil. km2
b) 40,5 mil. km2
c) 10 mil. km2
d) 28 mil. km2

5)

d) běh na 5 000 m

Historica Francorum
(Fedegarova kronika) byla
sepsána:
a) v 7. století n.l.
b) v 6. století n.l.
c) v 8. století n.l.
d) v 10. století n.l.

Kdy vznikl Sámův
kmenový svaz?
a) roku 506
b) roku 623
c) roku 675
d) roku 768

7) V kterém roce byla bitva u
Sudoměře?
a) 1418
b) 1419
c) 1420
d) 1421
8) Čí hlavu měl na sobě
známý Bůh slunce Ré?
a) sokolí
b) lví
c) psí
d) orlí
9) Jak se jmenuje známé
skalní město Nabatejců
v Jordánsku?
a) Andrea
b) Petra
c) Julia
d) Lisa

6)

Který z těchto sportů
nepatří do moderního
pětiboje?
a) plavání 200 m volný

způsob
b) střelba ze vzduchové
pistole ráže 4,5 mm
c) jízda na koni

10) Auditor je profesionál
v oblasti:
a) historie
b) statistiky
c) výpočetní techniky
d) účetnictví
Řešení: 1 a), 2 d), 3 c), 4 a), 5 b), 6 d),
7 c), 8 a), 9 b), 10 d)

1)
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1
POmůCKA:
YSAT,
BREST

PRAŽSKÝ
OSTROV

“voSí kříŽ ovka“ o cE ny
miguel Cervantes Saavedra: (1. část tajenky) je totéž jako (2. část tajenky)
OBEC
OKRESU
VYŠKOV

TRUMF
V KARTáCH

KRáTKá
POVÍDKA

POPRAVČÍ

RUSKÉ
POHOŘÍ

STOKA

VIDINY

KOSTRA

RODOVÝ
KLAN

ZáMEK
U DVORA
KRáLOVÉ

NAVáTá
ZEMINA

VOZIDLO

LIHOVINA
Z RÝŽE
ŽENSKÉ
JMÉNO

ZDáNLIVĚ
TUK
(SLOVENSKY)

NáSTRAHA

SVINOVACÍ
ZáVĚS

VLK Z KNIH
DŽUNGLÍ

DIBLÍK

OBRAT
(SLOVENSKY)

ZáNĚT
SLIZNICE

1. ČÁST
TAJENKY

ČESKÝ
HOKEJISTA
KOSáČI

SLOVENSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO
NEPRAVDA
ČESKÝ
NOVINáŘ
A PROZAIK

SPOJKA
(I KDYŽ)

PENĚŽNÍ
ČáSTKA

KOLOS

MLáDĚ TURA
DRUH
LUPIČE

TAKTO
VáLEČNÉ
LOĎSTVO

TŘPYT
NáPADNÍK

MORDA
LATINSKÝ
PŘEKLAD
BIBLE

KŇOUR
FRAN COUZ.
PŘÍSTAV

MENŠÍ
DOBYTEK

ZKRATKA
ZáV. KLUBU
SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

SYMETRáLA
BYLINNÝ
VÝTAŽEK

PROTI
(ŘECKY)
LIHOVINA
MĚSTO
(ANGLICKY)
PAMáTNá
ČESKá
HORA

VŮNĚ
TEMNOTA

2. ČÁST
TAJENKY

MLADÉ OBILÍ

STEROVĚKÝ
ASIJSKÝ
STáT

ZOLŮV
ROMáN

ČáST
MÍSTNOSTI

DRUH
KVĚTENSTVÍ

STŘEDOVĚKÝ
NáJEZDNÍK

Kdoměl
tentokrát
štěstí?
Správná odpověď na soutěžní otázku
z VOSY č. 12 je - Brixen.
Ze správných odpovědí byla vylosována
paní Poláková Magda, NS 370.20.

Jmenovaná se stává výhercem 100,- Kč.
Tajenka z č. 12 zní: Spokojené Vánoce a
šťastný nový rok.
Vylosováni byli tito čtenáři:
1. Jančová Květa, NS 501.41
200,- Kč
2. Krucina Miroslav, NS 830.20 150,- Kč
3. Folvarčná Soňa, VTC.10
100,- Kč
Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít
pro svou výhru na OCV, tel. 6160.

Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou
tajenku zasílejte s kuponem na adresu
OCV, Ruská 56 nejpozději do 13. 2. 2014

Soutěž pro 1. číslo VOSY

Jak se česky nazývá
prastarý opadavý
strom Ginkgo biloba?
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