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Hostem 5. zasedání Rady OS KOVO byl 
i pøedseda slovenského OZ KOVO Emil 
Machyna. Na zasedání vystoupil s proje-
vem, který pøítomné mimoøádnì zaujal, 
a byl proto i podnìtem k tomu, abychom 
ho požádali o rozhovor

 Ve svém vystoupení jste hovoøil 
o tom, jak je dùležité se jako odborá-

øi angažovat v politice. O tom, že ta 
druhá strana si politiku èasto kupuje. 
Ona na to má prostøedky, jak to ale 
mohou dìlat odbory?

Odbory musí spolupracovat s tím, kdo 
jim mùže pomoci a kdo jim pomùže vytvo-
øit podmínky, které jsou výhodné pro obì 
strany. Nemìl jsem na mysli, že budeme

pokraèování na str. 3
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Pøipravili jsme pro vás tipy 
k Velikonocùm

OS KOVO   
Èeho se týkají nové zmìny 

ve stanovách

Spotøebitelské právo
Radíme, jak vybrat zaruèenì 

èerstvá vejce

14 BOZP
Bezpeènostní pøestávky

v riziku a hluku

Libor Dvoøák zvolen místopøedsedou 
svazu KOVO

Sociální dialog je nutné pìstovat

V mnoha diskusích, týkajících se ožeha-
vého tématu, jakým je minimální mzda, 
zaznívají argumenty ve prospìch jejího 
snižování èi zvyšování. Nìkteøí horují proti 
zvyšování, protože se tak prodražuje pra-
covní síla a snižuje konkurenceschopnost, 
zhoršuje situace na trhu práce. Jiní jsou 
naopak pro, protože do ekonomiky se 
dostane prostøednictvím vyšší mzdy více 
penìz, což pøispívá k hospodáøskému oži-
vení. Podle toho, jak napravo nebo nalevo 
v politickém spektru se diskutující nachá-
zejí. 

V debatách jsou pøedkládány rùzné 
názory a pøíklady, avšak málo „pøímých“ 
dùkazù. Zajímavá je proto studie dvou 
ekonomických odborníkù, Michala Pícla
a Petra Richtera, nazvaná „Minimál-
ní mzda a její vliv na nezamìstnanost 
v ÈR“. Na statistických datech, sebraných 
v letech 1997 až 2013, zkoumají, jak 
to s minimální mzdou v ÈR opravdu je. 
Kromì známé skuteènosti, že patøí k nej-
nižším v zemích EU, jsou zde i jiná zají-
mavá èísla. Napøíklad v roce 2011 byl 
pomìr mezi prùmìrnou mzdou a mini-
mální mzdou v ÈR ze zkoumaných zemí 
EU vùbec nejnižší, pouze 32,5 procenta
(platí pro odvìtví prùmyslu a služeb, 
pozn. red.). 

A závìr? Autoøi dovozují, že minimální 
mzda nemá v souèasnosti ÈR statisticky 
významný vliv na míru nezamìstnanosti. 
Oè vyšší však bude, než je životní mini-
mum, o to více budou lidé motivováni pra-
covat, nezamìstnanost bude klesat. Vláda 
by mìla zvyšovat minimální mzdu v pomì-
ru k rùstu prùmìrné mzdy, nebo alespoò 
upravovat její výši o infl aci. Øeèeno mluvou 
nikoli akademickou: na nižší minimální 
mzdì vydìlá jen nìkdo (ne však ten, kdo ji 
dostává), na vyšší celé hospodáøství. 

Celou studii najdete v elektronické for-
mì (pdf.) na http://www.oskovo.cz/
os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy.

Cesta: www.oskovo.cz – Kovák – Od-
kazy Kováku. (es)

Vyšší minimální mzda 
hospodáøství prospìje

GLOSUJEME

Hovoøili jsme s pøedsedou OZ KOVO Emilem Machynou

pokraèování na str. 4

Na programu 5. Rady OS KOVO 
byla i úprava stanov

Emil Machyna bìhem projevu

Tomáš Valášek (vpravo) blahopøeje
Liborovi Dvoøákovi ke zvolení

http://www.oskovo.cz/
http://www.oskovo.cz/os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy


Prùmìrná mzda v ÈR loni ve 4. ètvrt-
letí vzrostla meziroènì o 609 Kè a do-
sáhla 27 222 korun. Uvedl to ve støedu 
11. bøezna Èeský statistický úøad (ÈSÚ). 
Své údaje doplnil i pøehledem, jak jsou 
na tom jednotlivé kraje. Nejnižší v zemi 
podle toho zùstává prùmìrná mzda 
v Karlovarském kraji, u kterého statistici 
uvádìjí 23 596 korun, následují Jihoèeši 
s 24 816 Kè a Moravskoslezský kraj s prù-

mìrem 25 137 korun. Nejvyšší prùmìrné 
mzdy jsou v Praze, stouply na 34 625 ko-
run. Druzí Støedoèeši v prùmìru berou 
26 839 korun, po nich následují Jiho-
moravané s 26 550 Kè. Medián mezd
22 847 korun vzrostl proti stejnému ob-
dobí pøedchozího roku o 2,6 procenta, 
u mužù èinil 24 847 Kè, u žen 20 552 Kè. 
Vypadá to hezky, má to ovšem nìkolik 
háèkù. Nejen ten podstatný, že témìø dvì 

tøetiny lidí na prùmìrnou mzdu nedosáh-
nou. Mzdy rostou rychleji v nepodnika-
telské sféøe, a to jsou dnes z velké èásti 
úøedníci, na které ostatní musejí vydìlá-
vat. A ještì nìco: aèkoli mzdy u nás doma 
v korunách rostou, jejich reálná kupní síla 
vùèi  zemím eurozóny (ale i jinde v cizinì) 
je stále ještì nižší než v dobì, kdy ÈNB 
rozhodla o devalvaci koruny vùèi euru. 

(fav)

Na konci 5. zasedání rady zažili jeho 
úèastníci dojemný okamžik. Nastal ve 
chvíli, kdy se o slovo pøihlásil pøedseda 
ZO OS KOVO ŽDB GROUP Jiøí Jaškovský. 
Poté, co se omluvil, že má trochu tré-
mu, sdìlil, že dosáhl dùchodového vìku, 
a proto už nehodlá 26. bøezna na kon-
ferenci moravskoslezského krajského 
sdružení obhajovat funkci ve svazovém 
pøedsednictvu. Ve funkci konèí veterán, 
který byl u toho, když se svaz zakládal. 
Pøes 25 let pùsobil v radì jako delegát 
Moravskoslezského kraje, od roku 2008 
pak jako èlen pøedsednictva svazu. Zažil 

toho skuteènì hodnì. Jak 
sám øekl, øadu úspìchù, 
ale i vìci, které se poved-
ly ménì. Zažil a sám èas-
to pøispìl do diskusí, ve 
kterých se názory ostøe 
støetávaly. Jak dodal, tak 
tomu ale musí být vždy, 
když jde o vìc a chceme 
se dostat dál. Jedinì tak 
také kováci podle jeho 
slov mohou zùstat nejsil-
nìjším odborovým sva-
zem u nás. Svazem, ve 
kterém si všichni budou 
solidárnì pomáhat pøi obhajobì požadav-
kù zamìstnancù. Pøítomné vyzval, aby to-

muto spoleènému cíli vì-
novali všechny síly.  I když 
sám ve funcích konèí, je 
pøipraven dále pomáhat. 
(To, jak následnì øekl re-
dakci, vzkazuje i všem 
ètenáøùm Kováka.) Úèast-
níci zasedání emotivní 
vystoupení kolegy Jaškov-
ského odmìnili dlouhým 
potleskem vestoje. Až 
pak mu za jeho obìtavou 
práci podìkoval pøedseda 
OS KOVO Jaroslav Souèek. 
A pozval ho, aby se jako 

host zúèastnil zasedání rady v èervnu. 
 (fav, foto es)

Rada mìnila stanovy svazu
Rada OS KOVO se na svém 5. zasedání 

11. bøezna v Hradci Králové zabývala i zmìnami 
stanov, které si vyžádaly jak nové legislativní úpra-
vy v ÈR, tak také nové formy práce a potøeby sva-
zu. S navrhovanými zmìnami a s jejich zdùvodnì-
ním úèastníky zasedání seznámil místopøedseda 
OS KOVO Jaromír Endlicher. Jednalo se konkrétnì 
o následující úpravy:

 v § 12 odst. 1 se slova „nebo na základì 
smlouvy uzavøené se ZO, ve které je evidován, 
a to ve výši, zpùsobem a se splatností sjednanými 
touto smlouvou“ ruší

 v § 12 odst. 2 písm. b) se slova „u novì 
založených ZO“ ruší

 v § 16a odst. 1 se slova „je 5“ nahrazují slovy 
„jsou 3“

 v § 35a se doplòuje odstavec ve znìní: 
„Ustanovení § 12 odst. 1, § 12 odst. 2 písm. b) 
a § 16a odst. 1 novelizovaná usnesením 5. Rady 
OS KOVO ze dne 11. 3. 2015 nabývají platnosti 
okamžikem pøijetí usnesení o schválení novelizace 
Stanov OS KOVO a úèinnosti dnem 16. 3. 2015.“

Kolega Endlicher v odùvodnìní uvedl, že ke 
zrušení slov v § 12  odst. 1 vedla novelizace Zá-
koníku práce, ze kterého byla nutnost smlouvy 
již vypuštìna a staèí pouze souhlas zamìstnance

se strháváním èlenského pøíspìvku mzdovou 
úètárnou. Skuteèností také je, že nìkteøí za-
mìstnavatelé by tyto odvody pøíspìvkù mohli 
odmítat provádìt právì z dùvodu, že už k tomu 
nejsou smluvnì vázáni, respektive s odvolá-
ním na znìní stanov tuto smlouvu vyžadovat, 
jinak pøíspìvky nebudou strhávat. Pokud jde 
o odst. 2 písm. b) stejného paragrafu, platila 
jeho ustanovení (0,8 % CZ NACE) pouze pro 
novì vzniklé organizace. V pøípadì odporu za-
mìstnavatele by každá jiná než nová ZO byla nu-
cena èlenské pøíspìvky vybírat tzv. do klobouku, 
což by bylo v praxi velmi komplikované. Proto 
nyní mají i tyto ZO také možnost výbìru v podo-
bì paušálu. Úprava v § 16a odst. 1, týkající se 
seskupení èlenù, vychází z faktu, že jejich èleno-
vé jsou evidováni prostøednictvím regionálních 
pracovišť pøímo u OS KOVO. Ze zkušeností RP, 
kde tato seskupení již existují, vyplynulo, že plnì 
dostaèující pro jejich pùsobení je poèet 3 èlenù. 
V pøípadì § 35a se pak jednalo pouze o technic-
kou zmìnu, tak aby bylo jasné, jaké zmìny a od 
jakého data jsou ve stanovách provedeny. 

Ke schválení zmìn byla nutná dvoutøetinová 
vìtšina zúèastnìných delegátù s hlasem roz-
hodujícím. Touto vìtšinou také po diskusi rada 
navrhované zmìny také schválila. Nové znìní 
stanov najdete na Intranetu OS KOVO.   (fav)
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Podle prùmìru se máme docela slušnì

Potlesk vestoje

 Glosujeme

Vyhráli s Kovákem
V naší soutìži v èlánku o Nordic Walking v è. 5
jsme se ptali, jaké národnosti byl jeden z jeho 
nejvìtších propagátorù, Mauri Repo. Správ-
ná odpovìï zní, že to byl Fin. Správnì od-
povìdìli a štìstí pøi losování ze všech došlých 
správných odpovìdí mìli Jiøí Hrubeš z Brna, 
Karel Øehák z Radotína a Alena Kuèerová 
z Daèic. Všichni dostanou knihu profesora 
Františka Fremutha, DrSc., Život na hra-
nì a dál… s jeho vlastnoruèním podpisem. 
Blahopøejeme.

Mzdy v kovoprùmyslu
Jak vyplývá z údajù Èeského statistického 
úøadu, v roce 2014 vzrostla prùmìrná mzda 
v kovoprùmyslu oproti roku 2013 o 2,8 % 
a dosáhla tak hodnoty 27 983 Kè za mìsíc 
(jde o údaje týkající se podnikù s více než 
50 zamìstnanci). Nejvyšší prùmìrná mzda 
byla dosažena v sektoru výroby motorových 
vozidel, její výše dosáhla 30 294 Kè. Podrobné 
informace ÈSÚ zájemci najdou na intranetu 
OS KOVO.  (ap)

 Jak vyjde Kovák
Vážení ètenáøi, blíží se Velikonoce, proto jsme pro Vás pøipravili šestnáctistránkové 
velikonoèní èíslo se zvláštní pøílohou. Toto èíslo 6/2015 vychází 23. 3. 2015.
Další dvì èísla èasopisu Kovák pak vyjdou v následujících termínech:
Kovák è. 7/2015 vyjde 13. 4. 2015
Kovák è. 8/2015 vyjde 4. 5. 2015



Významnými body jednání 5. Rady 
OS KOVO, která se konala 11. 3. 2015 
v Hradci Králové v Komplexu Aldis, 
byly dovolba místopøedsedy OS 
KOVO a navrhovaná zmìna Stanov 
svazu. 

Ve druhém kolem dovolby potøeb-
ný poèet hlasù získal a místopøedse-
dou OS KOVO se stal Libor Dvoøák.
Po svém zvolení podìkoval všem pøí-
tomným, podal si ruku s protikandidáty, 
kterými byli Ivo Navalaný a Tomáš Valášek.

Detailní informace ke schválené zmìnì 
Stanov svazu pøinášíme ve zvláštním èlán-
ku v tomto èísle.

Významným hostem 5. Rady OS 
KOVO byl i Emil Machyna, pøedseda 
slovenského svazu KOVO, který na 
radì také vystupoval a odpovídal v diskusi 
na otázky. V tomto èísle èasopisu Kovák 
s ním pøinášíme rozhovor.

Na zasedání 5. Rady OS KOVO byly 
mimo jiné dále projednány následující 
záležitosti: 
Rada schválila: 

  zprávu pøedsednictva o èinnosti 
OS KOVO za období od 12. 12. 2014 do 
9. 3. 2015

 pøedloženou aktualizovanou závì-
reènou zprávu o kolektivním vyjednávání 
KSVS pro rok 2015

 složení komise kolektivního vyjed-
návání OS KOVO pro rok 2016 vèetnì 
vyjednávacích skupin jednotlivých KSVS

 harmonogram kolektivního vyjednávání 
OS KOVO pro rok 2016 a uložila jeho realizaci

 pøedloženou zprávu o èinnosti sekcí 
OS KOVO za rok 2014

Všeobecná diskuse
V rámci všeobecné diskuse Rada OS 

KOVO po projednání vzala na vìdomí:

 seznam zástupcù OS KOVO ve Snì-
mu ÈMKOS pro rok 2015

 zprávu o vyøizování oznámení, pod-
nìtù a stížností došlých na OS KOVO za 
2. pololetí 2014

 seznam èlenù Komise mladých OS 
KOVO

 zápis do /výmaz/zrušení Organizaèních 
jednotek OS KOVO
Statistika

Na jednání rady bylo pozváno 81 èlenù 
R-OS KOVO s hlasem rozhodujícím.

Pøítomno bylo 78, tedy 96,29 %.
 kvorum pro pøijetí návrhu bylo 40 hla-

sù rozhodujících
 kvorum pro pøijetí 1/3 dle èlánku 12.5 

Jednacího øádu OS KOVO bylo 26 hlasù
 kvorum pro pøijetí 2/3 dle èlánku 

12.11 Jednacího øádu OS KOVO bylo 52 
hlasù (es)

pokraèování ze str. 1
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Byla to spíše tryzna než schùze. Na pro-
gramu mìla jeden jediný bod: hlasování 
o ukonèení existence ZO OS KOVO v zá-
vodì Johnson Controls (JC) v Rychnovì 
nad Knìžnou.  Dùvod: výrobce autoseda-
èek loni nezískal zakázku na dodávky pro 
vùz Škoda Superb a nyní v dubnu konèí 
výroba pro vùz Roomster. Zamìstnanci 
z výrobních linek dostali výpovìdi. Cel-
kem na 90 lidí. 

Na schùzi do rychnovské restaurace 
U Marušky pøišlo kolem 30 z celkem 
57 èlenù ZO. Mívala jich víc, ale po ozná-
mení, že výroba bude konèit, zaèali lidé 
odcházet. Nìkteøí na jednání pøišli i s rodi-
nami. Bylo dohodnuto, že po schùzi spolu 
ještì naposled chvíli posedí…

Pro zrušení ZO byli všichni, kdo mìli 
právo hlasovat.

Pøedsedou ZO byl 9 let Rudolf Medek: 
„Je to moc smutný konec. Je to divný po-
cit, až mi z toho jde husí kùže. Èlovìk tu 
sedí mezi lidmi a vidí i jejich rodiny, a ví, 
že ti lidé pøišli o živobytí. Lidi odcházejí 
znechucenì. Z toho, jak se k nim fi rma po 
letech práce, které jí vìnovali, zachovala. 
Když èlovìk po patnácti letech dostane 
jen tøi platy nad rámec zákona, tak se 
tomu nelze divit.“

Odbory se to pokoušely zmìnit. Po vzo-
ru stejnì postižených kolegù v Nìmecku 
žádali odstupné v podobì 24 mìsíèních 
mezd. Jednání nebylo úspìšné, a tak 
Rychnovští po dohodì s kolegy z dalších 
závodù divize Seating systems požado-
vali pomoc zprostøedkovatele. Zvažovali 
i možnost stávky. Jednání se opìt rozjela. 
Pak ale do nich vstoupil šéf odborù KOVO 
ŠKODA MB. V dopise zamìstnavateli 
oznaèil jednání Rychnovských za nespráv-

ná, protože prý nebyla konzultována se 
závodem JC v Mladé Boleslavi. Jednat se 
prý musí znovu od nuly. 

Odboráøi na schùzi mi k tomu øíkají, že 
dopis není pravdivý. Zdùrazòují, že sou-
hlas kolegù z mladoboleslavského závodu 
mìli a že popøen byl až po osudném do-
pisu.  Jisté je, že zamìstnavatel tak získal 
èas. Pøiblížil se termín ukonèení výroby 
a pøípadná stávka by už ho tolik nebo-
lela. Pod tlak se naopak dostali odboráøi 
a zamìstnavatel to využil. Nejdøíve nabí-
dl, že lidem zajistí práci v Boru u Tachova 
a dalších závodech JC, když budou sou-
hlasit s dojíždìním. Stanovisko zmìnil, 
když s tím souhlasilo 71 % tìch, kterých 
se to týkalo. Místo práce pak nabídl jedno 
odstupné navíc tìm, kdo odejdou hned. 
A se zamìstnanci zaèal jednat individu-
álnì… Stejnì tak nejdøíve sliboval trva-
lá pracovní místa 13 zamìstnancùm na 
dobu neurèitou. Jeden z nich k tomu pod 
podmínkou zachování anonymity uvedl: 
„Øekli, že když budeme souhlasit s do-
jíždìním, tak nám podepíší smlouvu na 
další rok… A že až se vrátíme, dostaneme 
smlouvu na dobu neurèitou. Skonèilo to 
tak, že nám nakonec podepsali smlou-
vu na tøi mìsíce a to bylo všechno… 

A byla tu i druhá skupina lidí, kterým ter-
mínovku mìli prodlužovat už potøetí. Tìm 
slíbili smlouvu na dobu neurèitou hned. 
Ale taky to nedodrželi…“

Johnson Controls má výrobu v Rychno-
vì nad Knìžnou obnovit v pøíštím roce. 
Má slíbenou velkou zakázku na nové 
škodovácké SUV a pro další vùz z koncer-
nu Volskswagen (SEAT). Lidem øíkají, že 
až to nastane, mohou se vrátit, protože 
zauèené zamìstnan-
ce budou potøebo-
vat. Rudolf Medek 
mi k tomu ale øíká: 
„Nìkteøí se možná 
vrátí, ale vìtšina to 
podle mne neudìlá. 
Lidé už nebudou mít 
chuť se k tomuto za-
mìstnavateli vracet po tom, jakým zpùso-
bem se s nimi rozlouèil.“ Asi má pravdu. 
I bìhem schùze bylo slyšet výkøik Hanba 
Johnson Controls!

Úplnì závìrem Rudolf Medek dodává: 
„Máme velké mezery v legislativì. Jako 
odbory sice máme urèitá práva, ale když 
zamìstnavatel nedodržuje pravidla, tak 
nemáme páky, jak ho k tomu donutit. 
Zamìstnavatel ví, že má navrch. Zamìst-
nává lidi a ví, že se bojí ozvat, protože 
mají strach o práci. Mají doma rodiny, dìti 
a bojí se, a tak radìji mlèí. Zamìstnavatel 
má prostøedky, jak èlovìka donutit k po-
slušnosti. Když jsem hovoøil s kolegy od 
Johnson Controls v Nìmecku, tak ti jsou 
na tom mnohem lépe. Tam také fi rmy JC 
konèí a lidé dostali odstupné 24 mìsícù…
To, co je možné tam, v ÈR nejde…“  

Text a foto: (fav)

Smutné louèení v Rychnovì nad Knìžnou

Hlasování o ukonèení pùsobení ZO
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pokraèování ze str. 1

poplatní politice, ale že budeme na zá-
kladì hodnotového principu partnery 
tìm, kdo nám chtìjí pomoci a jsou nám 
blízcí svými hodnotami. Jestliže sociální 
demokracie vznikla z dìlnického hnutí 
a má podobné hodnoty jako odbory, tak 
je tu šance pro spolupráci. Mùžeme ale 
spolupracovat i s dalšími stranami, napøí-
klad s køesťanskými, protože když se po-
díváte na sociální uèení církve, tak to je 
vlastnì socialismus. Byl bych proto velmi 
rád, kdyby to uèení naplòovaly, ale nì-

které køesťanské strany na tyto hodnoty 
dnes bohužel zapomínají a nenaplòují je. 
My jsme oslovili všechny politické strany. 
A odpovìdìla nám sociální demokracie, 
a proto s ní spolupracujeme. A i díky této 
spolupráci se nám nìkteré vìci podaøi-
lo prosadit. Tøeba zákoník práce, zákon 
o kolektivním vyjednávání, zákon o BOZP, 
zákon o zamìstnanosti…

 Ano, to tu také v Hradci Králové 
všichni ocenili. Na Slovensku jste 
v nìkterých vìcech už pøed námi… 
Napøíklad pokud jde o zákonná 
ustanovení týkající se agenturního 
zamìstnávání.

Povedly se i další vìci, které jsou pro 
nás dobré. Je to skuteènì velká výhoda, 
když na svou stranu získáte silného part-
nera. A to tøeba i zamìstnavatele. I my 
mùžeme ovlivnit nìkteré vìci, ke kterým 
oni nemohou. Ale musí to být minimálnì 
vyvážený vztah, musí to být rovnocenné 
partnerství. A tak to bereme i ve vztahu 
k politickým stranám. Jistì, také se mi nì-
které vìci v politice nelíbí, není vždy pøímá 
a bez zádrhelù, ale pokud je postavená 
na hodnotách a my víme, že z toho pro 
nás mohou vzejít pozitivní vìci, tak je to 
jednodušší než být každý den v ulicích 

a demonstrovat. Jestliže cestu partnerství 
odmítneme, tak tu pak musí být pøiprave-
ni lidé, kteøí nás podpoøí a musí, pokud je 
požádáme, vyjít do ulic v takové síle, že to 
druhá strana bude respektovat.

 To jste tu také øíkal. Že to není 
jen o krásných cílech, ale hlavnì 
o tom, mít sílu je prosadit. A ta part-
nerství sílu zvyšují.

Jistì, nestaèí mít jen pravdu. Musíte mít 
i sílu, kterou ji prosadíte. Když to nedoká-

žete, tak nemáte výsledky. A když nemáte 
výsledky, tak vás lidé pøestanou vnímat, 
protože dnes je spoleènost nastavena tak, 
že vítìzem je ten, kdo bere vše. A pokud 
vy nemáte vítìzství, tak vám lidé pøesta-
nou dùvìøovat. A zaènou se ptát, na co 
jsme v odborech, když se nic neprosadi-
lo? Ale když výsledky máte, tak je mùžete
i prodat. A když je i dostateènì zpropa-
gujete a zlepšíte postavení lidí, tak to má 
pozitivní dopady a i dùvìra je mnohem 
vìtší. A tím i síla odborù. Není to jen otáz-
ka politiky, ale i osobností, které pùsobí ve 
spoleèenském životì. Jde o to, získat je na 
svou stranu, aby prezentovaly myšlenky, 
které jsou hodnotami èlovìka práce atd. 
To vše je souèástí strategie, vèetnì toho 
– když už to tak nazvu – marketinku, kte-
rý urèitì mùže pomoci. Ale nejdùležitìjší 
je, aby tu bylo odhodlání lidí, aby všichni, 
kdo jsou do vìci zainteresovaní, dùslednì 
šli za svým cílem. Nestaèí jen zákon, ale 
jde o to, jak je uplatòován v praxi.

 Pøesnì, a to mne také ve vašem 
projevu zaujalo. A sice, že mùžete 
mít skvìlý zákon, ale pokud se nedo-
držuje, tak je to, jako by vlastnì ani 
nebyl. I tady je to ovšem o tom, zda 
si to lidé nechají líbit…

Já øíkám: kde není žalobce, není ani 
soudce. Jestliže lidé mají zákonný nárok 

a bojí se ho prosadit, a dokonce se bojí 
podepsat pod to, že se zákon porušuje, 
tak vìc nelze øešit. V anonymitì se to 
udìlat nedá. Èlovìku, který nechce a bojí 
se, není ani pomoci.

 Vrátím se k odborùm, protože ty 
jsou pákou k tomu, aby lidé, získali 
odvahu své názory projevit a snažili 
se prosadit své zájmy.  Odbory ale 
mají dnes nìkdy problém v tom, že se 
dokážou oslabit samy. Tím, že nìkteøí 
se zaènou z rùzných dùvodù od ostat-
ních oddìlovat. Hovoøil jste tu i o tom.
Považujete to za vážný problém?

Urèitì ano, protože nìkteøí si bohužel 
myslí, že pokud jsou silní a ekonomic-
ky stabilní, takže si mohou dìlat jen to, 
co sami chtìjí, a zbytek je nemusí zajímat. 
Tak to ale nefunguje a nemùže fungo-
vat. Silnìjší musejí pomáhat tìm slabším. 
To musí být alfou a omegou odborù. So-
lidarita a pomoc tìm, kteøí dnes nemají 
podmínky jako nìkteøí jiní, je povinnos-
tí. Ne možností, ale opakuji povinností. 
Kdo tak neèiní, porušuje základní prin-
cip odborù. Protože když si øeknu, že já 
dnes mám a vám nedám, tak oslabuji ty 
nejslabší. A síla odborù spoèívá v tom, že 
všichni mají stejné možnosti a ti slabší se 
mohou opøít o ty silnìjší. Jinak to skuteè-
nì nemùže fungovat. Pokud dnes vyèlení-
me nìkteré vybrané lidi a pro ty v uvozov-
kách slabší vytvoøíme ghetta, jaký to pak 
bude život? Budeme spokojení, když my 
budeme nafoukaní na hradì a budeme se 
dívat na bídu pod námi? Tak to dìlá kapi-
tál a to by mìly dìlat ještì i odbory?  Od-
bory se musí snažit o úplnì jiné prostøedí. 
Ale nìkterým lidem bohužel až nesku-
teènì stoupla sláva do hlavy a zapomnìli 
na to, že nìkdy je dùležitá pokora. A že 
si musí vážit každého èlovìka a bojovat 
proti každé køivdì, která nastane. Viníky 
nejsou jen ti, kdo køivdy pùsobí, ale i ti, 
kdo køivdám nezabrání. A nìkdy možná 
více než samotní pachatelé køivd.

 Øíkáte, že je to vážný problém. 
Myslím si ale, že odbory jsou svou 
podstatou natolik silné, že tyto úlety 
urèitì pøežijí.  Zeptám se na jinou 
vìc. Problémem odborù u nás je èas-
to to, že o nì nemají zájem mladí. 
Co v tomto smìru dìláte u vás?

U nás to až tak velký problém není. 
Zvlášť když si vezmu do úvahy, že 32 pro-
cent èlenù u nás jsou mladí lidé. Zvlášť 
ve velkých podnicích jako KIA, Peugeot, 
Volkswagen a nìkteré další je prùmìrný 
vìk èlenù velmi nízký.

 Jakým zázrakem se vám to 
povedlo?

Je to podle mne hlavnì otázka osob-
ností, které to vedou. Ty tvoøí politiku 

I foto Emila Machyny bìhem rozhovoru s vedoucími
pøedstaviteli OS KOVO dokumentuje, že hranice mezi 
odboráøi z ÈR a SR vlastnì neexistuje



 Velikonoèní pøíloha | 23. bøezna | KOVÁK èíslo 6/2015 | 5

Ve l i k o n o c e
navazují na tra-

dici pùvodnì po-
hanského svátku jara 

(jako napø. Beltain, Mora-
na). Nyní jsou v Èeské republice 

Velikonoce nejvýznamnìjší køesťanský 
svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. K tomu podle køesťanské 
víry došlo tøetího dne po jeho ukøižování. 
Velikonoce jako svátek však natolik 
zobecnìly, že ho slaví i ateisté, kterých 
je v ÈR vìtšina. 

Pravidla pro urèení data Velikonoc 
stanovil roku 325 první ni-
kájský koncil. Podle nich 
pøipadají velikonoèní svát-
ky na nedìli následující po
prvním jarním úplòku. Pokud 
první jarní úplnìk pøipadne 
na nedìli, slaví se Velikonoce 
až další nedìli. Pondìlí veli-
konoèní podle tìchto pravi-
del mùže pøipadnout na den 
v rozmezí od 23. bøezna do 
26. dubna.

Velikonoce mají øadu 
symbolù

O Velikonocích se zdobí 
domácnosti symboly jarní pøí-
rody, napøíklad: zelenými vìt-
vièkami, jehnìdami, koèiè-
kami (pozor jsou chránìné), 
petrklíèi i jinými rozkvetlými 
kvìtinami v rùzných nádo-
bách. Na stole bývá upeèený 
beránek, mazanec, ošatka 
s barevnými vajíèky, mùžou 
být i kraslice, které se také 
zavìšují na vìtvièky. Rùzné 
sladkosti, velikonoèní fi gurky 
jako beránek, slepièka, kuøátko, kohou-
tek a dalších mláïata, která se na jaøe 
rodí. 

Beránek je jedním ze symbolù Ježíše 
Krista, neboť obraznì podle køesťanské 
víry on je beránek obìtovaný za spásu 
svìta.

Velikonoèní oheò symbolizuje ví-
tìzství Ježíše nad temnotou a smrtí. Od 
tohoto ohnì se pak zapaluje velikonoèní 
svíce paškál.

Vajíèko je symbolem nového života, 
neboť samo zárodek života obsahuje. 
V mnoha kulturách je vejce symbolem 
plodnosti. Už ve starovìkém Egyptì se 
na svátky jara barvila èervenì vajíèka 
(èervená jako symbol dìlohy).

Zajíèek má zøejmì pùvod v pohanských 
rituálech oslavujících pøíchod jara, avšak 
napø. v byzantské ikonografi i pøedstavoval 
zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tra-
dice oslav svátku pohanské bohynì plod-
nosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno 
slovo Easter, anglický název Velikonoc.

Mléko s medem ve formì tzv. ve-
likonoèního jidáše symbolizuje pro-
vaz Jidáše Iškariotského. Mléko a str-
dí (což je staroèeské oznaèení pro 
plástev vèelího medu) symbolizuje za-
slíbenou zem z Exodu, což je pøejato 
i do legendy o praotci Èechovi. 

Tradice
U nás je dávnou tradicí velikonoèní 

hodování a pomlázka. Na Velikonoè-
ní pondìlí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají 
ženy a dívky ruènì vyrobenou pomláz-
kou z vrbového proutí. Povìst praví, 
že dívky mají být na Velikonoce vyšlehá-
ny, aby zùstaly celý rok zdravé a uchovaly 
si plodnost. V nìkterých oblastech ženy 
mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy 
vylívají na muže a chlapce kbelíky studené 
vody. Další výklad pomlázky je odvozen 
od pomlazení, èili omlazení. Proto muži 
používají mladé proutí s nejvìtším podí-
lem „životní síly“, kterou vyšleháním ja-
koby pøedávají vyšlehané osobì.

Symbolika 
barev

Èervená bar-
va – je symbolem krve,
života, ohnì a lásky.

Žlutá barva – pøipomíná kvìty 
jara, med, zralé obilí, a proto symbolizuje 
blahobyt.

Zelená barva – síla pøírody.
Bílá barva – je spojována se smrtí.
Èerná barva – zastupuje démonické síly.
Modrá barva – se používala málo, 

v lidové kultuøe bývala spojována 
s neštìstím.

Hry o vajíèka
Vykoledovaná vajíèka lákala dìti k rùz-

ným hrám. Jejich úèelem bylo získat od 
jiného koledníka, co nejvíc vajec.

Hrálo se na ťukanou – ťukání vajíèek 
špièkami proti sobì, komu vajíèko vydr-
želo neporušené, získal soupeøovo naťu-
kané vajíèko.

Sekanou – do vajíèek se zasekávaly 
mince, kdo to dokázal, vyhrál nad 
soupeøem jeho vajíèko.

Koulená – do vajec vyrovnaných do 
øady se dìti trefovaly koulí nebo je kutále-
ly po naklonìné desce.

Házení – házelo se do výšky nebo pøes 
støechu.

Velikonoce a jejich
tradice a symboly

Beránek a barevná vajièka jsou nedmyslitelnými symboly 
Velikonoc
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Pár tipù, jak si obarvit vajíèka

Co dát na stùl

Vejce je hlavním symbolem Veliko-
noc, bez barevných vajíèek si je ani 
nedokážeme pøedstavit. Souvislost 
vajíèek s Velikonocemi se datuje asi 
od 12. století, kdy se vejce zaèala svì-
tit v kostelech. Barevná, malovaná va-
jíèka patøí k Velikonocùm stejnì jako 
beránek a mazanec.

Cibulová vajíèka
Co budete potøebovat: 8 vajec, slup-

ky od cibule (hnìdé nebo èervené), ocet, 
zelené lísteèky (petrželka, mrkev jetel, trá-
vu, co najdete na jarní procházce), gázu 
nebo staré punèochy, gumièky, provázek 
a nùžky.

Jak budeme postupovat: Vejce omyj-
te a dejte na nì rùznì tvarované lístky, 
zabalte do gázy nebo punèochy, upevnì-

te provázkem nebo gumièkou. Takto pøi-
pravená vejce dejte vaøit do vody s vìtším 
množství cibulových slupek a pár kapkami 
octa na 13 minut. Po dobu vaøení míchejte 
s vejci, aby se obarvila rovnomìrnì. Když 
jsou vejce uvaøená, tak z nich opatrnì od-
straòte lístky i obal a nechte oschnout na 
utìrce. Nakonec je potøete kouskem sla-
niny nebo sádlem, aby se leskla.

Tento postup se dá použít, i když za-
koupíme barvy na vajíèka v obchodì, 
ale pozornì si pøeètìte návod.

Pár rad, jak si udìlat pøírodní barvy, 
když nechcete použít chemické barvy:

Jak na to: 
Vajíèka musíme nechat v barvicí smìsi 

vždy alespoò pùl hodiny. Pro lepší efekt je 
necháváme namoèená v barvì pøes noc.

Jak budeme 
postupovat:

Prvním kro-
kem je vždy sva-
øení vody, octu, 
trošky soli a kmí-
nu v menším 
kastrùlku. Poté 
mùžeme pøidat zvolené barvivo. Podle 
barev volíme takto: 

Žluté vejce – 4 lžíce kurkumy (kari)
Modrá vejce – borùvky (mražené nebo 

kompotované)
Èervená vejce – 1 litr èerveného vína 

(levné) nebo 3 na kostky nakrájené èer-
vené øepy

Žlutá až rezavá vajíèka – èerný èaj 
Na závìr vajíèka pomastíme špekem 

nebo sádlem, aby se pìknì leskla. 

Velikonoèní nádivka s kopøivami
Co budete potøebovat: 1 kg uze-

ného masa, 100 g slaniny (ne-
musí se dávat), 4 vejce, 4 rohlíky, 
1 litr mléka, mladé výhonky kopøiv 
(nebo špenátových listù èi jiných 
dostupných bylinek), petržel, sùl, 
pepø, máslo na vymazání peèicí for-
my

Jak budete postupovat: Žloutky 
rozšlehejte s mlékem, pøidejte postupnì 
na kostièky nakrájené peèivo a promíchej-
te, aby se peèivo rozmìlnilo na hladkou 
hmotu. Pøidejte na kostièky pokrájené 
uvaøené maso. Potom vmíchejte spaøe-
né a najemno nasekané kopøivové listy 
a petržel a vše dùkladnì promíchejte 
a dochuťte solí a pepøem. Nakonec za-
pracujte ušlehaný tuhý sníh z bílkù. Plátky 
slaniny dejte na dno vymazané peèicí for-
my a na nì rovnomìrnì naneste nádivku 
a peète na 180 stupòù celsia 35 a 40 mi-
nut krásnì dozlatova. Každá trouba peèe 
jinak, musíte si to ohlídat.

Tajemnice redakce Kováka k nádivce 
podává kuøecí ètvrtky na rozmarýnu nebo 
kotlety se zázvorem

Kuøecí ètvrtky na rozmarýnu
Co budete potøebovat: 4 kuøecí ètvrt-

ky (záleží, jak jsou velké), 400 g zeleniny, 
mrkev, brambory, hrášek, fazolové lusky, 
cuketa (zeleninu každý, jakou má rád), 
2 stroužky èesneku, 1 lžíci rozmarýnu, 1 lží-
ci másla, sùl, pepø, 2 lžíce dijonské hoøèice

Jak budete postupovat: Kuøecí ètvrt-
ky opláchnìte a osušte. Osolte, opepøete 
a potøete prolisovaným èesnekem. Kuøecí 
ètvrtky dejte do pekáèe, a na ètvrtky dejte 

p l á t -
ky más-

la a podlij-
te trochou vody. Dejte péct do trouby 
pøedehøáté na 170 stupòù celsia. Zá-
leží, jak vám peèe trouba, asi tak pùl 
hodinky pøed dopeèením pøidejte ke 
ètvrtkám kuøete na kostièky nakráje-
nou zeleninu promíchanou s rozmarý-
nem a dvìma lžícemi dijonské hoøèice. 
Bìhem peèení zeleninu promíchejte 
a ètvrtky kuøete pøelejte vypeèenou šťávou.

Kotlety se zázvorem
Co budete potøebovat: 4 vepøové 

kotlety, 1 lžíci nastrouhaného zázvoru, 
1 lžíci rozmarýnu, 3 lžíce oleje, sùl, pepø

Jak budete postupo-
vat: Maso opláchnìte 
a osušte. Naklepejte 
a po stranách kot-
lety naøíznìte, 
aby se maso ne-
kroutilo, osolte, 
opepøete, po-
tøete nastrou-
haným zázvo-
rem a posypte 
rozmarýnem. Na 

pánvi nechte rozpálit olej a maso opeète 
z obou stran. 

Když máte hodnì vykoledovaných 
vajec natvrdo, máme pro vás pár re-
ceptù: 

Plnìná vejce
Co budete potøebovat: 6 vajec, 70 g 

másla, ½ lžièky worcesteru,1 lžièku hoøèi-
ce (plnotuèné nebo dijonské), špetku bílé-
ho pepøe, sùl, zeleninu na ozdobu

Jak budete postupovat: Vejce uvaøe-
né natvrdo oloupejte a rozkrojte na pùl. 
Žloutky vyndejte a všechny suroviny smí-
chejte dohromady a pomoci zdobicí tru-
bièky vejce naplòte. Naplnìná vejce pak 
ozdobte podle fantazie zeleninou.

Pikantní vajeèná pomazánka
Co budete potøebovat: 6 vajec, 100 g

uzeniny, 1 sladkokyselou okurku, 50 g
strouhaného sýra, 1 lžíci majonézy, 
1 lžièku hoøèice (plnotuèné nebo dijon-
ské), 1 lžièku citronové šťávy, 3–4 lžíce 
smetany, špetku cukru, sùl

Jak budete postupovat:
Natvrdo uvaøená vejce, uzeninu a sladko-

kyselou okurku nakrájejte na drobné kos-
tièky. Strouhaný sýr smíchejte

s hoøèicí a majonézou, 
ochuťte solí, citronovou

šťávou a cukrem. 
Podle potøeby zøeï-

te smetanou, pøi-
dejte k ostatním 
surovinám a leh-
ce promíchejte.
Pomazánku maž-
te na chléb nebo
na bílé peèivo.

tky 
upnì
chej-
dkou

p l á t -
ky más-

la a podlij

postupo-
cchnhnìtìtee
ejte 
t-
 

tièky. Strouhan
s hoøèicí 

ochuťte
šťáv

Po
t
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pokraèování na str. 6

Pálení èarodìjnic se odehrává v noci 
z 30. dubna na 1. kvìtna. S Velikonocemi 
sice nesouvisí, ale jde také o svátky jara. 
A èasto jsou s Velikonocemi i èasovì velmi 
blízko. 

Jde o velmi starý a dodnes živý lidový 
zvyk.  Tuto noc se lidé scházejí u zapá-
lených ohòù a slaví pøíchod jara. Nì-
kde stavìjí i májku. Noc z 30. dubna na 
1. kvìtna byla pokládána za magickou. 
Svátek se pùvodnì pravdìpodobnì slavil 
o úplòku, jenž byl nejblíže dnu nacháze-
jícímu se pøesnì mezi jarní rovnodenností 
a letním slunovratem. Lidé vìøili, že tuto 
noc se èarodìjnice slétají na èarodìjnic-
ký sabat, a skuteènì je tato noc jedním 
z nejvìtších pohanských svátkù. Lidé také 
vìøili napøíklad v otevírání rùzných jeskyní 
a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty 
poklady. Hlavním smyslem tohoto starého 
lidového zvyku byla pravdìpodobnì osla-
va plodnosti.

Noci z 30. dubna na 1. kvìtna se øíká 
podle apoštolù Filipa a Jakuba také fi lipo-
jakubská. Více se ale ujalo Valpuržina noc. 
Toto oznaèení je odvozeno od norman-

ského ženského jména Walburga. Jeho 
nositelka, po které je noc pojmenována, 
pocházela z Anglie a žila v letech 710 až 
779.  Nebyla to ovšem žádná èarodìjni-
ce. Právì naopak: byla abatyší kláštera 

a za svùj cudný život a dobré skutky byla 
pozdìji prohlášena dokonce za svatou. 
Ve støedovìku si ji lidé pøipomínali právì 
1. kvìtna. Devíti dnùm, které jejímu svátku 
pøedcházely, se øíkalo Valpuržiny dny. Zvo-
nìní zvonù v tomto èase se nìkde ozna-
èovalo jako „valprování“ a mìlo sloužit 
k odehnání èarodìjnic. Ze stejného dù-
vodu se také práskalo bièi. Zcela jiný úèel 
mìlo stavìní nazdobených májek. To mìlo 
signalizovat lásku mladých mužù k vyvole-
né dívce a upevnit vzájemný vztah. Láska 
je prostì mocná a netuší, že se milova-
ná èasem klidnì èarodìjnicí mùže stát… 
I k Valpuržinì noci patøí ohnì. Mají oèistit 
a zahnat nákazy. Sama sv. Walburga je pova-
žována za ochránkyni pøed morem, kašlem 
a vzteklinou.

Èarodìjnice
Milé dámy, co je s vámi? Košťátka si ne-

sete?
Doma s muži dnešní noci zùstávati ne-

chcete?
Dejte pozor u hranice!
Dobøe hoøí slivovice!

Velikonoce jsou svátky jara a také 
se otvírají státní zámky nebo hrady. 
Milovníkùm památek chceme nabíd-
nout velikonoènì ladìné prohlídky, 
výstavy, koncerty a další kulturní 
akce, nejen o Velikonocích. 

Støedoèeský kraj
 Karlštejn – hrad: 5. 4. Koncert du-

chovní a svìtské hudby na Karlštejnì. 
Koncert k 660. výroèí korunovace Karla IV.

v Øímì. Zaèátek od 19 hodin, rytíøský sál 
hradu Karlštejn.

Královéhradecký kraj
 Opoèno – zámek: 1. 4. – 6. 4. Veliko-

noèní výzdoba zámku Opoèno. Prohlídky 
expozic nazdobených v duchu velikonoè-
ních svátkù. 

 Ratiboøice – zámek: 3. 4. – 6. 4. Ke-
ramika a drátenické øemeslo v Ratiboøicích. 
Návštìva každoroèní prodejní výstavy užit-

kové a dekorativní keramiky, letos doplnì-
né o díla tradièního drátenického øemesla. 
Výstava, doplnìná nápaditými kvìtinovými 
dekoracemi, se koná v bìžnì nepøístup-
ných prostorách sklepení zámku Ratiboøice.

Pardubický kraj
Hlinsko – soubor lidových staveb Vyso-

èina: 28. 3 – 19. 4. Velikonoce v hlinec-
kém Betlémì. Výstava ve všech roube-
ných objektech, která pøibližuje tradièní 

Co budeme potøebovat: proutìnou 
ošatku, misku, aranžovací hmotu, zelené 
vìtvièky, které rostou v tuto dobu, buxus 
vìtvièky, tavnou pistoli nebo lepidlo vteøi-
nové, stuhu s drátem, peøí, vajíèka, fi gur-
ky slepièek, kuøátek, doplòky k dekoraci 
podle vlastních pøedstav, nùžky, nùž na 
vìtvièky, stuhu, vázací drát. 

Postup: Podle tvaru ošatky nožem vy-
tvarujeme z aranžovací hmoty ovál, nemu-
sí být moc velký, tak aby se vešel do ošat-
ky a nikde nepøeèníval. Poté jednu stranu 
aranžovací hmoty natøeme tavnou pistolí 
nebo lepidlem a pøilepíme na dno ošatky. 

Buxus nebo vìtvièky vpichujeme od 
spodní strany (základní tvar by mìl být 
oválný nebo kulatý) a tvoøíme patra. Než 
buxus zapíchnete, je vhodné udìlat øez 
do špièky, aby se lépe zapichoval do aran-
žovací hmoty (mùžeme i míchat buxus 
a vìtvièky záleží jenom na vás).

Jakmile máte celou vrstvu aranžovací 
hmoty pokrytou buxusem èi vìtvièkami, 
základ je hotový. 

Vlastní zdobení: A nyní záleží na vaší 
fantazii, jak velikonoèní ošatku nazdobí-
te. Ze stuhy s drátem si vytvoøíme mašli se 
dvìma rùznì dlouhými konci (které jsme 

zastøihli zešikma). Stuhu upevníme pomo-
cí vázacího drátu do aranžovací hmoty.
Velikonoèní ošatku dozdobíme drobnými 
vajíèky, peøíèky, pøírodninami a dalšími de-
koracemi podle svých pøedstav.

Pálení èarodìjnic a svatá Walburga

Jak vyrobit velikonoèní ošatku 

Tipy na velikonoèní procházky 

Znázornìní sletu èarodìjnic na døevorytu z roku 1688
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lidové zvyky. Ukázky výroby velikonoèních 
pøedmìtù. Prodej velikonoèních dáreèkù. 

 Veselý Kopec – soubor lidových sta-
veb Vysoèina: 25. 4. Slavnostní zahájení 
návštìvnické sezony na Veselém Kopci. 
Zahájení návštìvnické sezony, slavnostní 
kulturní program, dílnièky pro dìti. 

Plzeòský kraj
 Kladruby – klášter: 5. 4. Cavalla – ve-

likonoèní koncert v klášteøe Kladruby. 
Koncert v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. 

 Rabí – hrad: 6. 4. Navštivte hrad Rabí 
o Velikonoèním pondìlí. O Velikonoèním 
pondìlí je otevøeno od 10 do 17 hodin, 
poslední prohlídka dne s prùvodkyní od-
chází v 16 hodin. 

 Plasy – klášter: 29. 4. Èarodìjné 
odpoledne v klášteøe Plasy. Èarodìjné 
odpoledne pro dìti, soutìže a opékání 
buøtù apod. Start na nádvoøí zámku. 

Olomoucký kraj
Šternberk na Moravì – hrad: 2. 4. – 6. 4.

Velikonoce na hradì Šternberk. Hrad 
Šternberk bude otevøen i bìhem veliko-
noèních prázdnin až do Velikonoèního 
pondìlí. Ve ètvrtek 2. a pátek 3. a sobotu 
4. dubna od 10 do 16 hodin a v nedìli
5. 4. a na Velikonoèní pondìlí 6. 4. od 10 
do 17 hodin.

 Javorník, Jánský Vrch – zámek: 
4. 4. – 6. 4. Velikonoce na zámku Jánský 
Vrch.  Prohlídky zámku s velikonoèní vý-
zdobou.

 Bouzov – hrad: 4. 4. – 6. 4. Veli-
konoèní pondìlí s velikonoèní výzdobou 
hradu Bouzov. Po celý víkend i na Veliko-
noèní pondìlí bude hrad oživen veliko-
noèní a kvìtinovou výzdobou. 

Zlínský kraj
 Vizovice – zámek: 6. 4. Zámecké Ve-

likonoce ve Vizovicích.  Prohlídky na ve-
selou notu. O tom, jak by to na zámku 
mohlo vypadat o Velikonoèním pondìlí. 

Moravskoslezský kraj 
Slezskoostravský hrad – hrad: 24. 4. 

Èarodìjnice na Slezskoostravském hradì. 
Pálení èarodìjnic. Probíhat bude soutìž 
o nejhezèí kostým-
-masku o hodnotné 
ceny. Èas: 14 00 do 
24.00 hodin.

 Hukvaldy –
hrad: 26. 4. Slet 
èarodìjnic. Slet èa-

rodìjnic z celého okolí – kostýmovaní 
vstup zdarma, nejlepší èarodìjnice budou 
odmìnìny, rytíøská pøedstavení – tematic-
ký program právo útrpné – kladivo na èa-
rodìjnice, katovna Ordál, vyvrcholení dne 
upálením nejstrašnìjší èarodìjnice.

Jihoèeský kraj
 Jindøichùv Hradec – hrad a zá-

mek: 28. 3. – 12. 4. Velikonoce na zám-
ku neboli Splašená vejce v Jindøichovì 
Hradci. Otevøení doprovodí jubilejní 
a zároveò poslední 10. roèník neobvyklé
instalace velikonoèní výzdoby zvané 
Splašená vejce.

 Nové Hrady – hrad: 31. 3. – 6. 4. 
Velikonoce u pana správce v Nových 
Hradech.  Tradièní velikonoèní prohlídky 
2. prohlídkové trasy s výkladem veliko-
noèních tradic a zvyklostí. 

Landštejn – hrad: 3. 4. – 6. 4. Veliko-
noce na šlechtickém dvoøe. Jak se slavily 
Velikonoce ve støedovìku.

Karlovarský kraj
 Kynžvart – zámek: 1. 4. Jarní tradi-

ce a køesťanství – pøednáška na zámku 
Kynžvart. Otec Øehoø povypráví o jarních 
tradicích a køesťanském vlivu na dneš-
ní kulturu, zaèátek je ve velkém sále od 
15 hodin.

Ústecký kraj
 Benešov nad Plouènicí – zámek: 

1. 4. – 12. 4. Velikonoèní zámek v Bene-
šovì nad Plouènicí. Dolní zámek se oblék-
ne do velikonoèního hábitu. 

 Ploskovice – zámek: 2. 4. – 5. 4. Veliko-
noèní výstava na zámku Ploskovice. Veliko-
noèní výstavu už tradiènì pøipravuje Klub 
šikovných rukou litomìøického regionu.

 Krásný Dvùr – zámek: 4. 4. Pohád-
kové Velikonoce na zámku Krásný Dvùr. 
Zahájení sezony, strašidelné prohlídky 
zámku, velikonoèní trhy. 

 Benešov nad Plouènicí – zámek: 
18. 4. – 19. 4. Mezinárodní den památek na
zámku v Benešovì nad Plouènicí. Návštìv-
níci budou mít jedineènou pøíležitost na-
hlédnout do jinak zapovìzených prostor.

Liberecký kraj
 Grabštejn – hrad: 4. 4. Pøíjezd 

svaté Barbory na hrad Grabštejn.  
Budete moci poprvé zhlédnout 

nedávno nalezenou a novì restaurova-
nou gotickou sochu sv. Barbory z poloviny 
15. století. 

 Lemberk – zámek: 4. 4. – 6. 4. Ve-
likonoce na zámku Lemberk. Prohlídky 
velikonoènì vyzdobeného clam-gallasov-
ského apartmá vèetnì zámecké kaple 
Seslání Ducha svatého. Ukázka veliko-
noèního slavení a zvykù šlechty. Prohlídky 
s prùvodcem v 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30 a 14.30 hodin. 

 Grabštejn – hrad: 6. 4. Velikonoce 
na Grabštejnì. Druhý roèník alternativní 
možnosti trávení svátkù jara – Velikonoc. 
Tematicky ladìné prohlídky velikonoènì 
vyzdobeným hradem s kostýmovanými 
prùvodci, výtvarné dílny, v nichž si bu-
dete moci vyzkoušet oblíbené vykrajová
ní a zdobení perníèkù, pletení pomlá-
zek, výrobu vrbových píšťalek, dekorace
z proutkù, vejdunkù i dalších tradièních 
materiálù. 

PRAHA HLAVNÍ MÌSTO
VELIKONOÈNÍ TRHY V PRAZE

Nabízejí široký výbìr tradièního veliko-
noèního zboží – ruènì malované kraslice, 
velikonoèní zajíèky a kuøátka, pomlázky, 
velikonoèní peèivo – mazance, jidáše, be-
ránky, velikonoèní dekorace, svíèky, ruèní 
práce, døevìné hraèky, výrobky z proutí...

 Na námìstí Míru
Datum: 21. 3. – 6. 4. Èas konání: 

stánky 10.00–19.00 hodin.
 Na Staromìstském námìstí

Datum: 21. 3. – 11. 4. Èas konání: 
stánky 10.00–22.00 hodin, obèerstvení 
10.00–24.00 hodin.

 Na Václavském námìstí
Datum: 21. 3. – 12. 4. Èas konání: 

stánky 10.00–22.00 hodin, obèerstvení 
10.00–24.00 hodin.

VELIKONOÈNÍ AKCE 
 Velikonoce v Národním zemìdìl-

ském muzeu
Datum: 28. 3. Èas konání: 10.00 až

18.00 hod.
Velikonoèní tradice, zvyky a obyèeje, 

tradièní ruèní øemeslná výroba o Veliko-
nocích – ukázky, prezentace.

 Velikonoce v ZOO
 Datum: 2. 4. – 5. 4. Oslavte svátky 

jara v ZOO! Upleťte si vlastnoruènì po-
mlázku nebo zjistìte, jak funguje ko-

lovrátek, a nezapomeòte na zdobení 
kraslic.

Pøílohu pøipravili
 mn, jaš a fav
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a vnášejí do lidí emoce, které jsou potøeb-
né, aby je lidi brali. Pokud tam nemáte 
èlovìka, který to umí, je na to pøipravený 
a je pøirozenou osobností, tak to nezvlád-
nete. Samozøejmì, že je tøeba pro to na-
stavit podmínky, tyto lidi pìstovat a mít 
také partnera, který to respektuje. Je to 
jiné s kapitálem nìmeckým, jiné s ame-
rickým, jinaèí s korejským nebo francouz-
ským. Každý má svoji mentalitu. Je tøeba 
najít zpùsob, jak ho zaujmout a stát se 
jeho partnerem. A je tøeba pøesvìdèit lidi, 
že to má smysl. To je podstatné. Když se 
nìkteøí mladí lidé podchytí a dostanou 
prostor, tak jsou ochotní udìlat velmi 
mnoho. Stojí pøed výzvou, mají ambice 
a jsou i aktivnìjší. Ale i tady musí být vy-
váženost. Musí tu být mladší, ale i ti star-
ší a musí v tom být souèinnost. Øíká se, 
že každý vìk má svoji pravdu. Lidi musí-
me prostì dát dohromady, aby se vzájem-
nì respektovali, nepøeli se mezi sebou, 
ale pomáhali si. Nìkdy je potøebná roz-
vážnost starších, ale stejnì dùležitá je
i ambice a nadìje mladých, která nás tlaèí 
dopøedu. Je to i o tom, že my starší už 
jsme nìkdy trošku zpohodlnìli, nemá-
me už ambice dosáhnout velkých cílù 
a øíkáme si, že ono už to nìjak pùjde… 
A tady právì pomáhají ambice mladých. 
Je dùležité umìt to skloubit. Nemám 
obavu, že by tu pro mladé nebyl prostor. 
Je tu a urèitì dále bude. Hlavní je ty mla-
dé a ambiciózní zapojit a vytvoøit pro nì 
i stabilní podmínky. Aby mìli jistotu, že 
pokud budou dobøí, ve funcích vydrží. 
Aby tu nehrála roli obava, že každé ètyøi 
roky zvolíme nìkoho jiného. 

 A jak to øešíte?
Jednou z cest jsou územní základní or-

ganizace a snaha o profesionalitu. Tady 
ale platí, že už tu nemùže být právní sub-
jektivita, je to v jiném rozmìru. Jednoduše 
øeèeno, není možné, aby si každý dìlal, 

co chce. To by byla anarchie. Každý sa-
mozøejmì mùže diskutovat a vyslovit svùj 
názor, ale když se dohodneme a pøijme se 
nìjaké rozhodnutí, musí ho respektovat 
všichni. I ti, jejichž názory bohužel nepro-
šly. Jinak bychom se nepohnuli z místa. 

 Už to tu padlo. Získávání nových 
èlenù je i o tom, jaké podmínky pro 
práci mají funkcionáøi. Mluvím teï 
o tom, že jinak je na tom uvolnìný 
pøedseda ZO a jinak ten, který funkci 
vykonává vlastnì jako bokovku ve-
dle zamìstnání… I v tomto smìru se 
vám na Slovensku povedlo pár vìcí 
prosadit. Mùžete øíct, o co jde a jak 
se vám osvìdèily v praxi?

Víte, k politice potøebujete peníze. 
Žádná politika, a tedy ani odboráøská se 
bez fi nancí dìlat nedá. Musíte schùzovat, 
musíte mít auta, potøebujete mít právníky, 
to vše stojí nìjaké peníze. Když je nemá-
te, jste slabší a nejste partnerem zamìst-
navatele. A nìkdy ani vlády. Èili: musíte 
být odbornì zdatný a ekonomicky silný, 
abyste partnery mìl. Pokud je máte, mu-
síte jim ukázat, že to není jen o bouchání 
do stolu, ale že máte i podložené argu-
menty a dokážete proto i pøesvìdèit. Pro-
to jsme hledali možnosti, jak to udìlat, 
abychom mìli ve funkcích lidi, kteøí se 
odborové práci vìnují nikoli po pracovní 
dobì v zamìstnání nebo bìhem pøestá-
vek, ale celých osm hodin na pracovišti. 
A právì na to pamatuje novela našeho 
zákoníku práce, který pro funkcionáøe 
vytváøí prostor. Není to jen výhoda pro 
odbory, ale i pro zamìstnavatele. Když 
má partnera, se kterým mùže jednat 
a dohodnout podmínky a ten je i garantuje, 
je to o mnoho víc, než kdyby se musel do-
hadovat s každým zamìstnancem zvlášť. 
Tak by to ani nefungovalo. Sociální dialog 
a sociální partnerství vždy nìco stojí. Tak-
že pokud dnes máme placené politické 

strany, protože bez nich by to v demokra-
cii nefungovalo, tak i odbory mají právo 
na nìco podobného, protože spoluutvá-
øejí prùmyslové vztahy a prùmyslovou po-
litiku a pøispívají tak ke stabilitì. 

 Jenže toto právo si musí umìt 
prosadit.

Urèitì. Ale když si vezmu, že tam, kde 
jsou odbory, tam je i vìtší sociální stabilita 
a jistota, je i vìtší efektivnost, tak to není 
jen vìcí odborù, ale i vlád a zamìstnava-
telù. Podívejte se na skandinávské státy 
nebo na Nìmecko a nìkteré další zemì. 
Mají silnou prùmyslovou politiku, silné so-
ciální partnerství, nejvìtší stabilitu a pro-
sperují. Lidé jim to pøece vrátí. Pokud dnes 
budeme lidi tlaèit do kouta, tak jednoho 
dne mohou øíct dost a nastane anarchie 
a v té se pracovat nedá. A ani podnikat. 
Jistì, výrobu lze pøesunovat, ale kdo bude 
produkty kupovat, když Evropa bude na 
dnì? Proto musíme hledat a upevòovat 
model sociálního partnerství. Je to jediná 
správná cesta.  Model liberální ekonomic-
ké politiky selhal. Dìlal èasto jen bubliny 
a vytvoøil spoustu ekonomických systé-
mových chyb, na které doplácíme všichni. 
A platí to dnes ti nejchudobnìjší ze svých 
daní. Sociální stabilita zaruèuje jistotu.
A nejen pro zamìstnance, ale i pro kapi-
tál. Zaruèuje koupìschopnost, rùst eko-
nomiky a právì a hlavnì ekonomickou 
a politickou stabilitu. To je to nejpodstat-
nìjší pro podnikání. Pokud to nebude, 
mùže nastat Ukrajina, Øecko, Islámský 
stát a další vìci, které jsou neskuteènì ne-
bezpeèné. I když si tøeba myslíme, že je to 
nìkde daleko, mùže to nastat i tady. Staèí 
se podívat na události ve Francii. Lidé se 
mnohdy nechají zmanipulovat mnohem 
ménì významnými vìcmi než tìmi, které 
dnes s obavami sledujeme ve svìtì.

Za rozhovor podìkoval 
František Vonderka

dokonèení ze str. 4

Rada hospodáøské a sociální doho-
dy (tripartita) na zasedání v pondìlí 
16. bøezna 2015 ve Strakovì akademii 
projednala mj. problematiku zprostøedko-
vání zamìstnání agenturami práce a èin-
nost Ministerstva spravedlnosti v oblasti 
insolvencí s dùrazem na boj proti insol-
venèní mafi i.

Agenturní zamìstnávání
Vláda nadále pokraèuje ve snaze zpøís-

nit pravidla agenturního zamìstnávání. 
Podle návrhu Ministerstva práce a sociál-
ních vìcí by kmenoví a agenturní za-
mìstnanci mìli mít srovnatelné podmín-
ky. Mìl by být také omezen maximální 

poèet agenturních zamìstnancù, a to na 
15 procent. Agentury budou muset novì 
také prokazovat fi nanèní zpùsobilost. 
Vláda tìmito zmìnami vychází vstøíc pøá-
ním odborù, podle kterých øada agentur 
práce podniká na hranì zákona. Zároveò 
také pomùže poctivým agenturám práce. 
Nová pravidla by mìla platit od zaèátku 
roku 2016.

Insolvenèní øízení
Významným bodem jednání tripartity 

byla problematika insolvenèních øízení. 
Ministerstvo spravedlnosti pøedložilo ma-
teriál popisující dohled nad insolvenèními 
správci a jejich provozovnami. 

Podpora malých a støedních podnikù
Zástupci tripartity projednali také pod-

poru malých a støedních podnikù. Akèní 
plán podpory malých a støedních podni-
katelù na rok 2015 pøináší vizi, základní 
cíle, smìry vývoje a konkrétní opatøení. 
Dalšími body byla souèasná situace v ces-
tovním ruchu a lázeòství, pøíprava elek-
tronické evidence tržeb nebo stav èerpání 
evropských dotací.

Kromì pøedsedy vlády Bohuslava So-
botky a pøíslušných ministrù se schùze 
zúèastnili zástupci zamìstnavatelských 
svazù a pøedstavitelé odborových konfe-
derací.

(Vláda ÈR + red)

Tripartita chce zpøísnit podmínky pro agentury práce
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Milovy
Rekreace v oblasti Žďárských vrchů

Rekreační objekt se nachází v campu u Milovské-

ho rybníka v lokalitě obce Sněžné.

Typ a kapacita objektu: Chata s prostornou 

zastřešenou terasou, umístěná v kempu, 4 lůžka

Ubytování a vybavení chaty: 2 dvoupatrové 

postele, vybavení nábytkem, rádio, TV. Sociální 

zařízení a sprchy v areálu kempu – 30 m od chaty. 

Povlečení na lůžkoviny je nutno mít vlastní. 

Stravování: Vybavená kuchyně pro vlastní vaření 

(nádobí, lednička, 2 plotýnkový elektrický vařič, 

mikrovlnná trouba, varná konvice). Možnost dal-

šího stravování v blízkých restauracích, občerst-

vení přímo v kempu.

Domácí zvíře: Povoleno

Doprava: Autobus 500 m, parkování u chaty, nej-

bližší město Nové Město na Moravě, Svratka

Sport a zábava u vody: Přírodní koupaliště – 

Milovský rybník, krytý bazén a sauna v hotelu 

Devět skal – 200 m

Ostatní sport a zábava: Stolní společenské hry, 

hřiště na volejbal a nohejbal, tenisové kurty, 

minigolf, sauna, rybolov, půjčovna lodí, cyklisti-

ka – značené cyklostezky, horolezectví, turistika. 

Ohniště v blízkosti chaty.

Tipy na výlet: Nové Město na Moravě (13 km) 

– Horácká galerie, Horácké muzeum, sportovní 

areál Hotel SKI (konání MS v biatlonu, Zlatá lyže), 

Žďár nad Sázavou – Zelená hora památka UNES-

CO, zámek, muzeum knihy, krytý bazén s tobogá-

nem). V blízkosti skalní útvary – Drátník, Malinská 

skála, Devět skal, Čtyři palice, Perníčky, Zkameně-

lý zámek atd. Možnost navštívení okolních obcí 

se starodávnými roubenými domky

Ceník ubytování – chata/týden:

Květen, září 2 500 Kč

Červen 2 700 Kč

Červenec, srpen 3 000 Kč

Veľký Meder
Rekreace na SLOVENSKU

Rekreační objekt se nachází ve městě Veľký Meder 

(Čalovo).

Typ a kapacita objektu: 4 chaty s prostornou 

zastřešenou terasou, umístěná na soukromé 

oplocené zahradě, 4×4 lůžka

Ubytování a vybavení každé chaty: 2 dvou-

patrové postele, vybavení 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 blízkých městských 

restauracích nebo v areálu termálního koupaliště.

Domácí zvíře: Povoleno

Doprava: Autobus 1 km, vlak 1,5 km,  parkování 

u chaty, nejbližší město Dunajská Streda

Sport a zábava u vody: Termální koupaliště – 

3 kryté a 3 venkovní bazény, vnitřní i venkovní 

tobogány, sauna, solární jeskyně

Ostatní sport a zábava: Stolní společenské hry, 

travnatá plocha na ostatní zábavu, cyklistika – 

značené cyklostezky, turistika, rybaření.  

Tipy na výlet: Vodní dílo, elektrárna Gabčíkovo - 

Nagymaros (15 km) – možnost plavby lodí, Gyór 

– termální koupaliště

Ceník ubytování – chata/týden:

Květen, září 2 500 Kč

Červen 2 700 Kč

Červenec, srpen 3 000 Kč

Nitranské Rudno
Rekreace na SLOVENSKU

Rekreační objekt se nachází v autokempu Nitri-

anské Rudno.

Typ a kapacita objektu: 2 chaty s prostornou 

zastřešenou terasou, umístěné v oploceném 

kempu, 2×4 lůžka

Ubytování a vybavení každé chaty: 2 dvou-

patrové postele, vybavení 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, 2plotýnkový 

elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná konvi-

ce). Možnost dalšího stravování v kempu, nebo 

v dalších místních restauracích.

Domácí zvíře: Povoleno

Doprava: Autobus 500 m, parkování u chaty, nej-

bližší město Prievidza

Sport a zábava u vody: Přírodní přehradní nádrž 

vhodná ke koupání, půjčovna lodí, šlapadel

Ostatní sport a zábava: Stolní společenské hry, 

travnatá plocha na ostatní zábavu, volejbalové 

nebo nohejbalové hřiště, pingpongové stoly, 

skákací hrad, pouťové atrakce, letní kino, disko-

téky, 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, 

v blízkém okolí naučné stezky, pohoří Magura, 

které vytváří unikátní siluetu spícího mnicha.

Ceník ubytování – chata/týden:

Červen, září 2 500 Kč

Červenec, srpen 3 000 Kč

Nabídka rekreace

Objednávky ubytování:

Miloš Brabec

tel.: 608 630 613 nebo 566 684 264

 e-mail: odbory@medin.cz

Poznámka: Ubytování pouze v letních měsí-

cích v týdenních turnusech, mimo sezonu je 

možnost víkendových pobytů.

Více na www.oskovo.cz   odkaz > rekreace



 Servis | 23. bøezna | KOVÁK èíslo 6/2015 | 11

pokraèování na str. 12

Preventivní programy jsou rozdìleny do 
balíèkù, v rámci kterých lze èerpat preven-
tivní péèi maximálnì do výše 1 500 Kè.

Pojištìnec, který se zaregistroval k jiné 
zdravotní pojišťovnì, ztrácí možnost èer-
pání a proplacení preventivního programu. 
Totéž platí, pokud dluží více než 50 Kè na 
pojistném nebo více než 100 Kè na penále.

Rodièe se mohou vzdát èásti svého pøí-
spìvku (do výše 500 Kè) a pøevést jej na 

dítì ve prospìch oèkování proti rakovinì 
dìložního èípku, oèkování proti rotaviro-
vým infekcím nebo klíšťové encefalitidì.
Program pro dìti a mládež do 18 let
– Pøíspìvek 1 000 Kè

 prevence trombózy pro dívky od 12
do 18 let (na genetické vyšetøení).
Pøíspìvek 500 Kè

 oèkování, které není hrazeno z veøej-
ného zdravotního pojištìní,

 školka v pøírodì (pro dìti do 7 let),
 škola v pøírodì (pro dìti od 6 do 16 let),
 letní tábory v období letních prázdnin 

(dìti od 6 do 16 let, nelze èerpat na vo-
dácké kurzy, turistické pobyty, sportovní 
soustøedìní a adaptaèní pobyty),

 pevná nebo snímatelná rovnátka 
(1× za 2 roky),

 sportovní lékaøská prohlídka,
 nakup potravin, surovin, domácí pe-

kárny a ozdravné pobyty pro dìti a mlá-
dež s diagnózou celiakie,

 prevence rakoviny kùže (vyšetøení 
pigmentových skvrn).

Balíèek Gratis
 vitamíny pro dìti a mládež ve vìku od 

3 do 15 let, vydávají se v období od øíjna 
do prosince, nezapoèítávají se do limitu 
1 500 Kè.

Program pro ženy od 19 let
– Pøíspìvek 1 500 Kè

 laserové operace oèí (odstranìní 
krátkozrakosti a dalekozrakosti).

Pøíspìvek 1 000 Kè
 tìhotné ženy od 18 let vìku na vy-

šetøení nehrazeného z veøejného zdravot-
ního pojištìní, epidurální analgezii, kurzy 
pro tìhotné, plavání a masáže.

Pøíspìvek 500 Kè
 oèkování, které není hrazeno z veøej-

ného zdravotního pojištìní, 
 prevence rakoviny prsu – mamogra-

fi cké (ženy 40 až 44 let) a ultrasonografi c-
ké (ženy od 30 do 39 let) vyšetøení,

 prevence tlustého støeva (na metody
nehrazené z veøejného zdravotního po-
jištìní),

 prevence rakoviny kùže (na vyšetøení 
pigmentových skvrn),

 sportovní lékaøská prohlídka,
 nákup potravin, surovin a domácí 

pekárny, ženy s diagnózou celiakie,
 hormonální substituèní terapii a pre-

vence osteoporózy.

Pøíspìvek 300 Kè
 vyšetøení zrakového nervu (prevence 

glaukomu).

Program pro muže od 19 let
– Pøíspìvek 1500 Kè

 laserové operace oèí (odstranìní
krátkozrakosti a dalekozrakosti).

Pøíspìvek 500 Kè
 oèkování, které není hrazeno z veøej-

ného zdravotního pojištìní, 
 prevence tlustého støeva (na metody ne-

hrazené z veøejného zdravotního pojištìní),
 prevence rakoviny kùže (vyšetøení 

pigmentových skvrn),
 sportovní lékaøská prohlídka,
 nakup potravin, surovin a domácí 

pekárny, muži s diagnózou celiakie,
 prevence rakoviny prostaty, na vyšet-

øení, které není hrazeno z veøejného zdra-
votního pojištìní,

 pøítomnost otce pøi porodu,
 nákup lékù na lékaøský pøedpis pøi lé-

èení erektilní dysfunkce.

Pøíspìvek 300 Kè
 vyšetøení zrakového nervu (prevence 

glaukomu).

Ostatní produkty
Program pro dárce krve, plazmy a kost-

ní døenì
 vitamíny bezprostøednì po odbìru,
 pøíspìvek ve výši 500–6 000 Kè, novì 

ocenìní dárci dle poètu a druhu odbìru,
 pøíspìvek ve výši 1 000 Kè pro stá-

vající držitele zlaté Janského plakety nebo 
zlatého køíže ÈÈK,

 pøíspìvek mùže být využit na pohybo-
vé aktivity, preventivní oèkování, léèebné 
kúry a procedury v lázních, nákup v pro-
dejnách oèní optiky a v lékárnách apod.,

 pøíspìvek ve výši 200 Kè pro nové 
dárce krve nebo plazmy na nákup vitamí-
nù a potravinových doplòkù.

Program Získej pojištìnce
 pøíspìvek 500 Kè pøi zajištìní registra-

ce nového pojištìnce (lze využit na nákup 
v lékárnì, na léèebný tìlocvik a regenera-
ci organizmu).

Plavání zdarma
 vstup do vybraných bazénù zdarma 

v období bøezen–kvìten.

Pojišťovna svým pojištìncùm nabízí 
preventivní programy, a to program: pro 
matku a dítì, pro dìti a mládež, pro do-
spìlé a programy na prevenci proti ra-
kovinì. Dále pak doprovodné programy 
VITAKONTO, asistenèní služba a program 
slev a výhod.

Pokud se pojištìnec rozhodne èerpat 
preventivní program, musí se zavázat, 
že bude pojištìncem zdravotní pojišťov-
ny nejménì další kalendáøní rok po roce, 
kdy preventivní program využil.

VITAKONTO
Funguje v elektronické aplikaci VITA-

KARTA. Mìnou v systému jsou kredity, 

Zdravotní pojišťovny a jejich nabídka (II)

Èeská prùmyslová 
zdravotní pojišťovna

Foto ÈPZP
Oborová zdravotní pojišťovna
zamìstnancù, bank, pojišťoven

a stavebnictví

Bezplatná prevence rakoviny prsu je v nabídce zdravotních 
pojišťoven již bìžnou samozøejmostí (Foto: NCI)



které pojištìnec získává napøíklad za 
menší èerpání zdravotní péèe, zajištìní 
nového pojištìnce, dárcovství apod. Ná-
slednì pak mùže kredit èerpat na oèko-
vání nehrazeného z veøejného zdravotní-
ho pojištìní, fi tness, vitamíny, pohybové 
a rehabilitaèní aktivity, brýle, rovnátka, 
antikoncepci a další. Veškeré informace 
jsou k dispozici v pojišťovnì.

Program oèkování
 pøíspìvek 2000 Kè na oèko-

vání pro novorozence do 1 roku 
vìku,

 pøíspìvek 300 Kè na oèkování 
pro dìti a mládež od do 26 let,

 pøíspìvek 300 Kè na oèkování 
pro dospìlé a seniory.

Program pro dìti a mládež
 ozdravné pobyty v Chorvat-

sku pro dìti od 7 do 15 let s chro-
nickými onemocnìními na dopo-
ruèení lékaøe, sleva 15 % a sleva 
45 % z ceny,

 úrazové pojištìní pro dìti do 1 roku 
vìku zdarma,

 pøíspìvek 3 000 Kè pro onkologické 
pacienty, lze èerpat na paruky, epitézy 
nebo lymfodrenáže.

Program pro dospìlé
 pøíspìvek 4 000 Kè na Champixa pro-

støedky v rámci programu STOP kouøení,
 pøíspìvek 3 000 Kè pro onkologické 

pacienty, lze èerpat na paruky, epitézy 
nebo lymfodrenáže.

Bezplatné preventivní programy
 STOP rakovinì prsu, je urèen ženám 

ve vìku od 40 do 45 let,
 STOP rakovinì kùže, vyšetøení pig-

mentových skvrn, je urèen všem pojištìn-
cùm bez rozdílu vìku, 

 STOP infarktu, jedná se o komplexní 

vyšetøení, je urèen pojištìncùm od 30 do 
55 let,

 STOP rakovinì prostaty, jedná se 
o vyšetøení na krevní bílkoviny a souèas-
nì i vyšetøení koneèníku, je urèen mužùm 
od 40 do 60 let,

 STOP osteoporóze, provádí se mìøení 
hustoty kostí, je urèen všem pojištìncùm 
ve vìku od 50 let,

 STOP nádorùm bøišních orgánù, jed-
ná se o ultrazvukové (sonografi cké) vyšet-
øení horní poloviny bøicha, je urèen pojiš-
tìncùm od 50 let.

Program pro dárce
 vitamíny po každém odbìru,
 pøíspìvek 3 000 Kè pro dárce 

kostní døenì a orgánù a pøíspìvek 
1 000 Kè až 3 000 Kè pro dárce 
krve a krevní plazmy, výše pøíspìv-
ku je urèena podle poètu odbìrù 
a ocenìní, lze jej využít na stoma-
tologickou péèi, léèbu zrakových 
vad, dioptrické brýle, nákup v lé-
kárnì a v prodejnì zdravotnických 
potøeb a úhradu zdravotní péèe 
nehrazené z veøejného zdravotní-
ho pojištìní.

Slevy
 na cestovní pøipojištìní a pøi nákupu 

zboží nebo služeb u smluvních partnerù 
(seznam je k dispozici v pojišťovnì).

Pøipravuje PhDr. Václav Vojkùvka

dokonèení ze str. 12

Pøíštì: Nabídka Vojenské zdravotní 
pojišťovny ÈR, Zamìstnanecké pojišťovny
Škoda a Zdravotní pojišťovny Minister-
stva vnitra ÈR

Velikonoce se blíží 
a jejich hlavním sym-
bolem jsou vejce. Pøed-
stavují plodnost, zdraví 
a štìstí. Ať na jejich 
magické schopnosti vì-
øíme èi ne, pùjde vìtšina 

z nás vejce pøed tìmito svátky nakupovat. 
Nepokusí se nám prodejci podstrèit své 

zásoby vajec, která již „procházejí“ a ne-
jsou právì èerstvá? Ze znaèení vajec vy-
èteme øadu informací. Povìzme si tedy, 
jak je znaèen obal, jaké znaèení má být 
na skoøápce a jaké informace ze znaèe-
ní vyèteme. Pár slov pøidám, i pokud jde 
o èerstvost vajec a vzhled.

Co najdeme na obalu?
Zde musí být uvedeny tyto údaje:

 jméno a adresa podniku, který vejce 
balil nebo nechal zabalit

 rozlišovací èíslo tøídírny, napø. „CZ 345“,
které pøidìluje Státní veterinární  správa

 tøída jakosti a hmotnostní skupina
 poèet balených vajec
 datum minimální trvanlivosti spolu 

s doporuèením patøièného skladování va-
jec tøídy A

 metoda chovu nosnic u tøídy A
 vysvìtlení významu kódu producenta

Co znamená znaèení vajec
na skoøápce?

Vejce tøídy A a mytá vejce musí být 
opatøena razítkem s kódem oznaèujícím 
rozlišovací èíslo producenta a umožòu-
jícím identifi kovat metodu chovu nosnic 
– viz níže.

Povinné znaèení na vejcích tøídy B, 
s výjimkou prasklých vajec, je rozlišovací 
znak, který udává jejich tøídu jakosti (tedy 
písmeno B).

Vejce tøídy A a mytá vejce, jejichž stav 
již neodpovídá vlastnostem stanoveným 
pro tyto jakostní tøídy, se musí pøeøadit do 
nižší tøídy B. Tato se musí dodávat pøímo 

do podnikù potravináøského èi nepotravi-
náøského prùmyslu.

Co znaèení znamená, napø. když je 
vejce oznaèeno razítkem 

2 CZ 0165 M 
 První èíslo oznaèuje zpùsob chovu slepice
0 –  Nosnice chované v souladu 

s ekologickým zemìdìlstvím – BIO 
vejce

1 – Nosnice ve volném výbìhu

Jak na Velikonoce vybrat èerstvá vejce
Spotøebitelské právo | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno
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Nìkteré zdravotní pojišťovny nabízejí i volné plavenky



2 –  Nosnice chované v halách na po-
destýlce

3 – Nosnice chované v klecích

Následující písmena oznaèují zemi 
pùvodu

 CZ – Èeská republika
 SK – Slovensko
 PL – Polsko
 DE – Nìmecko

Další èísla oznaèují farmu produkující 
vejce:

Jednotlivá oznaèení registrovaných fa-
rem naleznete napøíklad na stránkách 
Státní veterinární správy 

http://www.svscr.cz/.

Hmotnostní oznaèení vajec
S = small – malé do 53 g
M = midle – støední  53–63 g
L = large – velké 63–73 g
XL = extra large – extra velké nad 73 g

Co vìdìt o èerst-
vosti vajec?

1. Extra èerstvá – 
musí jít o vejce po 
snášce prvních de-
vìt dnù.

2. Èerstvá vejce 
lze prodávat nej-
pozdìji 7 dnù pøed 
uplynutím data mi-
nimální trvanlivosti. 
Datum minimální 
trvanlivosti vajec 
je 28 dní od data 
snášky. To znamená, 
že vejce v obchodì 
mùže být prodává-
no jako èerstvé max. 
21 dnù od snášky.

Jak vejce uchová-
vat doma?

Vejce je tøeba 
uchovávat v chladu 
pøi teplotách +5 °C 
až +8 °C. Pokud je to možné, pak ne tam, 
kde je vlhko. Ukládejte je špièkou dolù.

Co vejce potøebuje z hlediska 
skladování?

1. Stejnomìrnou teplotu v rozmezí nej-
ménì +5 °C a nejvýše +8 °C. 

Teplota má na vejce nejvìtší vliv. To se 
netýká jen skladování, ale i pøepravy.

2. Musí být uchováváno v suchu.
3. Nesmí být vystaveno pùsobení slunce.

Jak poznáme èerstvá vejce pøi 
vaøení?

1. Nejvíce 3 dny staré vejce jde velmi 
špatnì oloupat.  Uvaøený bílek se tìžko 
oddìluje od skoøápky.

2. Èerstvost vajec také poznáme podle 
výšky vzduchové bubliny na tupém konci 
vejce. Èím je vejce starší, tím je bublina 
vìtší a vejce je lehèí. Vejce je z širší strany 
jakoby uøíznuté polévkovou lžící.

Jak jednoduše ovìøíme èerstvost 
vajec?

1. Vejce ponoøíme do sklenky s vodou. 
Èím je vejce èerstvìjší, tím bude zùstá-
vat více u dna. Naopak pokud se bude
jednat o starší vejce, bude se vznášet 
u hladiny. 

2. Prosviťte vejce lampou. Žloutek je 
pìknì uprostøed a bílek má bìlavou až 
narùžovìlou barvu.

3. Další zkouška èerstvosti pøi zpraco-
vání spoèívá v tom, že když vejce rozklep-
neme, bílek je dobøe spojen se žloutkem 
a neroztéká se, žloutek má tvar pravidel-
né polokoule. 

4. Když šleháte sníh, poznáte èerstvé 
vejce tak, že žloutek a bílek snadno od-
dìlíte a z bílku se rychle ušlehá pevný 

a voòavý sníh, který drží v misce, i když ji 
obrátíte dnem vzhùru. To je dobøe ušleha-
ný sníh z èerstvého vejce.

Jak na salmonelu?
Vejce mùže být pøi snášce kontamino-

váno salmonelou, která zùstává na sko-
øápce. Není to tedy otázka toho, že by 
vnitøek vejce byl špatný. Salmonela se 
znièí pøi teplotì nad 75 °C. Pokud vejce 
vaøíte, staèí si øádnì po manipulaci s ním 
umýt ruce mýdlem a co nejvíce teplou 
vodou nebo si na ruce po omytí kápneme 
trochu octa. K chybì mùže dojít pøi jeho 
zpracování, když se dostane salmonela ze 
skoøápky dovnitø. Proto je tøeba vejce pøed 
rozklepnutím omýt. Nikdy, ale opravdu 

nikdy nemyjte vejce pøed uložením; znièila 
by se pøirozená ochranná vrstva skoøápky. 
Existuje i další možnost, jak se salmonelou 
nenakazit, nepoužívejte syrová vejce. 
Pokud pøipravujete krémy na dorty, na 
slepování cukroví èi majonézu, kde je 
použití syrového vejce nezbytností, pak 
kupujte jen vejce extra èerstvá a dbejte 
na co nejvyšší hygienu pøi práci. Pomùže 
i kápnout trošku octa do vyrobené 
majonézy èi tatarské omáèky. 

Jaká má být barva vajec a jejich
vnìjší vzhled?

Tmavší barva žloutku neznamená, že by 
vejce bylo lepší, tu mu dává krmivo, které 
slepice konzumují. Tmavé žloutky dodá-
vají pokrmu lepší barvu. O tom, zda bu-
dou žloutky svìtlé nebo tmavé, rozhoduje 
i to, zda chovatel slepicím dopøává zelené 
krmivo – odmìnou je tmavší žloutek.

Barva skoøápky bìžnì nabízených vajec 
se pohybuje od záøivì bílé až po tmavì 
hnìdou vèetnì všech odstínù béžové, 

hnìdé, naèervenalé, 
s tmavšími teèka-
mi nebo bez nich. 
Hnìdá vejce bývají 
spojována s domá-
cím chovem a pova-
žována za „lepší“. 
Nemají však oproti 
bílým žádné pøed-
nosti a kromì barvy 
jsou naprosto srov-
natelná. Naopak na
Velikonoce se nám 
bílé vejce lépe obar-
ví. Pokud koupíme 
vejce hnìdé, je dob-
ré ho obarvit pomo-
cí slupek z cibule, 
tím využijeme výho-
du hnìdé barvy a po 
natøení troškou ole-
je máme dokonalá 
pøírodním barvivem 
obarvená vejce.

Pøi nákupu se ne-
bojte opatrnì otevøít krabièku, která není 
prùhledná, a zkontrolujte, aby žádné vej-
ce nebylo tzv. nakøáplé, špinavé apod. 
Hodnoťte nejen oèima, ale i èichem!

Vaøená vejce a jejich trvanlivost?
Jak dlouho nám vydrží vaøená vejce 

z pomlázky, která nám na Velikonoce 
donese naše ratolest, nebo kterých jsme 
uvaøili zbyteènì moc?

Pokud je budeme skladovat pøi teplotì 
5 až 10 °C, jsou použitelná zhruba deset 
dní. Pøesto je spotøebujte co nejdøíve, 
pøece jen jde o potravinu urèenou k pøímé 
spotøebì a skoøápka je køehká, mùže se 
lehce poškodit a vejce pak rychle podléhá 
zkáze.
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Problém bezpeènost-
ních pøestávek v riziku 
hluku je stále èasto dis-
kutován a projednáván 
i v rámci kontrol BOZP, 
provádìných specialisty 
BOZP na jednotlivých re-
gionálních pracovištích. 

V posledních letech došlo prùbìžnì 
k nìkolika zmìnám v rámci souvisejících 
pøedpisù a koneènì lze øíci, že stávající 
pøedpisy jsou více konkrétní vùèi zamìst-
nancùm.

Problematiku ochrany zdraví za-
mìstnancù prvotnì øeší zákon 
è. 258/2000 Sb. a dále ve znìní na-
øízení vlády è. 361/2007 Sb., kde je 
v § 39 uvedeno, že zamìstnanec má ná-
rok na bezpeènostní pøestávky vždy po 
2 hodinách práce na odložení obtìžujících 
OOPP. První pøestávka je v délce 15 mi-
nut a další dvì následující v délce 
10 minut. Je však nutno upozornit, 
že za obtìžující OOPP nelze pova-
žovat bìžnou pracovní obuv, stan-
dardní pracovní odìv, brýle, bìžné 
pracovní pøilby a rukavice. Za ob-
tìžující OOPP se považují chránièe 
sluchu jakéhokoliv typu, respiráto-
ry, masky a polomasky, uzavøené 
pøilby – kukly i s nucenou ventilací, 
speciální pracovní kombinézy vèet-
nì kukly apod.

Práce v riziku hluku a vibrací 
ještì navíc øeší naøízení vlády 
è. 272/2011 Sb., kde v § 9 odst. 6 
rovnìž stanovuje povinnost zaøadit 
na pøíslušných pracovištích bez-
peènostní pøestávky, a to v souladu 
s výše uvedeným rozsahem.

V prùbìhu této pøestávky nesmí 
být zamìstnanec vystaven úèin-
kùm rizikového faktoru, v tomto 
pøípadì hluku. Mnozí zamìstnan-
ci si však myslí, že po dobu tìchto 
pøestávek mají nárok na odpoèi-
nek. Je nutno je vyvést z omylu. 
Zamìstnavatel mùže zamìstnance 
v rámci bezpeènostní pøestávky 
povìøit jinou, vyhovující, pracovní 
èinností, a to mimo riziko hluku. 
Pokud lze zdroje hluku v dobì pøestávky 
vypnout, pak mohou zamìstnanci zùstat 
na pracovišti a provádìt napøíklad úklid, 
pøípravu na další výrobu atd.

Pokud však zdroje hluku nelze odstavit, 
musí dotèení zamìstnanci trávit bezpeè-
nostní pøestávku mimo své pracovištì. 
Zamìstnavatel jim mùže pøidìlit jinou 
pracovní èinnost, musí však zvážit, zdali 

je to reálné v èasovém rozsahu bezpeè-
nostní pøestávky. Aby nedošlo k situaci,
že zamìstnanec stráví jistý èas pøesunem 
na jiné pracovištì, zde provede jinou pra-
covní èinnost v délce 2–3 minut a další 
èas stráví návratem na své pùvodní pra-
covištì. V tomto pøípadì mnozí zamìst-
navatelé umožòují zamìstnancùm pobyt 
v klidových místnostech – odpoèívárnách,
svaèinárnách které jsou na pracovišti 
nebo v jeho bezprostøední blízkosti.

Èastým sporem je pak systém na-
stavení pøestávek bezpeènostních 
a zákonných. Mnozí zamìstnavatelé 
po provedení kategorizace prací, vèet-
nì hluku, stanoví režim práce následnì
– první bezpeènostní pøestávka 15 minut, 
po dvou hodinách práce 30 minut zákon-
ná pøestávka a posléze po dalších dvou 
hodinách práce bezpeènostní pøestávka 
10 minut.

Tato situace je pomìrnì bìžná a vzniká 
pøi projednávání opatøení k minimalizaci 
rizika na pøíslušných krajských hygienic-
kých stanicích. Dotazy bylo zjištìno, že 
pro orgány ochrany zdraví je tento pra-
covní režim vyhovující, neboť se jedná 
z jejich pohledu o pøerušenou expozici 
v riziku hluku, a to vždy po dvou hodi-
nách práce. Další právní aspekty již ne-

øeší. A zamìstnavatel, protože má tento 
režim schválen krajskou hygienou, už 
mnohdy nebere v úvahu Zákoník práce 
a nerespektuje jeho pøíslušná ustanove-
ní. Zákoník práce však na toto pamatu-
je a v § 89 odst. 1 øíká, že bezpeènostní 
pøestávka je souèást výkonu práce, a tím 
i placená. Dále v § 89 odst. 2 je øeèeno, 
že v pøípadì soubìhu bezpeènostní a zá-
konné pøestávky musí být doba soubìhu 
zaplacena.

V rámci kontrol se setkáváme s tím, 
že zamìstnavatel stanoví režim bezpeè-
nostních pøestávek a teprve k nim pøiøadí 
zákonnou pøestávku. Buï je mimo bez-
peènostní, a tím je vše v poøádku, nebo 
se pøestávky pøekrývají a nejsou vìtšinou 
placené v dobì soubìhu.  Nìkteøí zamìst-
navatelé vychází zamìstnancùm vstøíc 
a zákonnou pøestávku rozdìlí v souladu 
se Zákoníkem práce, následnì pøiøadí její 

èásti k bezpeènostním pøestávkám 
a tím vytvoøí dostateèný prostor pro 
svaèinu i obìd zamìstnancù.

Nejèastìji se ovšem v rámci kon-
trol setkáváme s faktem, že jednou 
z pøestávek je pøestávka zákonná 
a není proplácena doba jejich soubì-
hu, a musíme vše zamìstnavatelùm 
vysvìtlovat. Ne vždy se to však 
podaøí. Proto byl uèinìn dotaz na
Ministerstvo práce a sociálních vìcí 
a ve stanovisku MPSV je jednoznaè-
nì øeèeno, že ochrana zdraví lidu je 
prvotní, tudíž musí být defi nován 
pøednostnì režim bezpeènostních 
pøestávek a pak až stanovena doba 
zákonné pøestávky. Pokud nelze 
z technologických a jiných dùvo-
dù uskuteènit širší režim pøestávek
a dojde k soubìhu pøestávek, pak 
je nutno respektovat znìní citova-
ného § 89 Zákoníku práce.

Na závìr bych rád upozornil na 
možnost zpìtného vymáhání pro-
placení doby soubìhu pøestávek, 
a to podle zákona è. 89/2012 Sb. 
– obèanský zákoník – § 609 a ná-
sledující a zejména § 629 odst. 1. 
Nárok je možno uplatnit jednáním 
se zamìstnavatelem nebo u èlenù 

OS KOVO ve spolupráci s výborem od-
borové organizace. Pokud zamìstnava-
tel neakceptuje znìní litery zákona, pak 
se lze obrátit na  Regionální pracovištì
OS KOVO pøíslušného regionu, kde spe-
cialisté BOZP mají k dispozici i zmiòované 
stanovisko MPSV a mohou je použít jako 
další argument pøi jednání se zamìstna-
vatelem.

Bezpeènostní pøestávky v riziku hluku
Okénko bezpeèáka | Stanislav Šmíd, specialista BOZP RP OS KOVO Ostrava



Statistické údaje společnosti Chèque Déjeuner
o využívání zaměstnaneckých nefinančních benefitů
potvrdily skokový nárůst počtu zaměstnaneckých
poukázek uplatňovaných v lékárnách.

V lednu a únoru lidé jejich prostřednictvím nakoupili zboží
v lékárnách třikrát více než za srovnatelné období předchozího
roku. „Z našich údajů vyplývá, že v podzimním a zimním období
dochází k největším nárůstům právě v segmentu lékáren, fitness
a rehabilitací. Přisuzujeme to faktu, že zaměstnavatelé stále
častěji využívají benefitní poukázky také jako motivační
prostředek pro zvýšení zdravotní prevence zaměstnanců,“ říká
generální ředitel společnosti Chèque Déjeuner Jiří Kráčmar.

Letošní zima byla až doposud poměrně mírná a, jak se
odborníci shodují, i to byl jeden z důvodů, proč jsme čelili jedné
z největších chřipkových epidemií za posledních několik let.
Paradoxně právě teplejší zimní období bez mrazů způsobuje
vyšší nemocnost, protože virům se za takového počasí daří lépe
přežívat. Dalším důvodem byla překvapivá mutace chřipkového
viru. Přední český epidemiolog a garant největší české sítě
Center očkování a cestovní medicíny Rastislav Maďar k tomu
ve svém únorovém rozhovoru pro iDnes uvedl: „Virus tu byl
prakticky už od počátku podzimu a byl to ten nejčastější
chřipkový virus, který způsobuje rychlé, krátké epidemie.
Jenže letos zmutoval takovým stylem, že shoda s vakcinačním
antigenem je ani ne poloviční. Může se tedy stát, že vakcína
někoho neochrání, ale i tak je to stále nejlepší ochrana proti
chřipce.“ Je tedy zřejmé, že očkování skutečně má smysl a bez
něj by byl průběh chřipkové epidemie zřejmě ještě dramatičtější.

Kromě očkování ale existuje i spousta dalších možností, jak
posílit imunitu, aby chřipka a další respirační choroby neměly
šanci. Vitaminy a potravinové doplňky, otužování, sport, aktivní
odpočinek, účinná relaxace, vydařená dovolená, to vše může
pomoci udržet zdraví a dobrou kondici. Vždyť koncem zimy
a s nástupem jara přicházívá jarní únava a ta s sebou rovněž

přináší nejen pokles pracovního výkonu, ale také zvýšenou
nemocnost.

Chèque Déjeuner v této oblasti nabízí vyvážený a propracovaný
mix benefitů pro sport, volný čas, ale i relaxaci a zdraví. Jedná
se zejména o poukázky Unišek, Unišek+ nebo Cadhoc, pro
odborové organizace je vhodný též Unišek+ FKSP, který
umožňuje čerpat z fondu kulturních a sociálních potřeb. Paletu
nabízených bonusových programů doplňuje stále populárnější
Šek dovolená. Pro zaměstnance je tento bonusový program
kvalitním pomocníkem při udržování tělesné i duševní kondice,
zaměstnavatelům přináší výraznou úsporu nákladů na
odměňování a k tomu navíc spokojené, zdravé a výkonné
zaměstnance.

Úhrada zboží poukázkou Unišek+ přináší zaměstnavateli
i zaměstnanci až 36% úsporu. Zaměstnanec obdrží plnou
hodnotu poukázky bez zdanění a zaměstnavatel ušetří na
odvodech na pojistné. Díky poukázkám mohou firmy
optimalizovat své náklady. V případě, že poskytnou zaměstnanci
benefit formou poukázky ve výši do 20 tisíc korun ročně, sníží
své mzdové náklady až o třetinu. Nevztahují se na ně odvody na
sociální a zdravotní pojištění. Jak se zdá, pro zaměstnavatele je
péče o zdraví zaměstnanců výhodná hned několikrát.

Zaměstnavatelé
pomáhají
k zdravější
populaci

Vydává společnost Chèque Déjeuner, s. r. o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
tel.: 241 043 111
www.seky.cz
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Správné znìní tajenky z èísla 4: Podstata hry není ve vítìzství, ale ve høe samotné. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl 
Petr Holín z Plznì. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 31. bøezna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 8. dubna na doruèovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


