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i na gurmánské zážitky 
bìhem letní dovolené

Kromì informací o èinnosti OS KOVO 
a krajských sdružení v uplynulém období 
se obì zasedání zabývala i dalšími klíèo-
vými aktivitami, ke kterým patøí starost 
o udržení a rùst èlenské základny. Bylo vy-
sloveno uznání KS OS KOVO Jihoèeského 
kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, 
Pardubického kraje, Olomouckého kraje 
a Zlínského kraje za nárùst poètu èlenù. 
A také nìkterým ZO OS KOVO za aktivní 
práci pøi získávání nových èlenù svazu.

Rada vyzvala jednotlivá krajská sdružení 
projednat pokles poètu èlenù a nárùst po-
ètu ZO, které vykazují ménì než 50 èlenù, 
dle § 12 odst. 2 stanov OS KOVO. Na zá-
kladì projednání pak navrhnout opatøení 
ke zlepšení stavu.  

Udržení stávajících a získávání nových 
èlenù patøí mezi hlavní priority v oblasti 
èlenské základny. Jednou z cest je napøí-
klad sladìní zájmù mladé generace (sport, 
zábava, kultura, PC) s možnostmi, které 

plynou z èlenství v OS KOVO. Souèástí 
tìchto aktivit je organizování otevøených 
sportovních akcí pro mladé. 

Dalšími možnostmi je rozšíøení plnì-
ní z konta živelních pohrom o sociální 
podpory, napøíklad o jednorázovou so-
ciální podporu pøi dlouhodobé nemoci; 
o jednorázovou sociální podporu pøi ztrá-
tì zamìstnání; o jednorázovou podporu 
pøi smrti zavinìné pracovním úrazem. 

Zapojení statorových svazkù
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kováci na západì Èech
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Požadavky svazu pro odboráøský mítink 16. 9. 2015
Starost o èlenskou základnu stálou prioritou

 Izolování statorových svazkù

Zasedání Pøedsednictva OS KOVO a Rady svazu se konala ve dnech 17. až 18. èervna 2015 v Jihlavì 

Mohelnice – toto devítitisícové støedomoravské mìsto je významným silnièním uzlem mezi Hradcem 
Králové, Olomoucí, Šumperkem, Jeseníkem a Polskem, i rychlíkovou zastávkou na trati Praha–Olomouc. 
Jedná se i o rodištì významného spisovatele Antala Staška, od roku 1992 byla Mohelnice vyhlášena 
památkovou zónou. Má tedy co nabídnout i návštìvníkovi – zájemci o historii nebo turistovi.

Léta se Siemensem v Mohelnici 
– slovo pøedáka i kronikáøe
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Když na cestách nastanou 

problémy se zavazadly 

9 Náš rozhovor
Zpovídali jsme pøedsedkyni 

Komise mladých6 Zdraví
Kde si stìžovat na špatnou 

práci zdravotníkù 

10 Pøíloha



Jak vyjde Kovák
Máte v ruce už druhé rozšíøené vydání našeho èasopisu. Stalo se tak, 

protože jsou tu prázdniny a s nimi i doba závodních dovolených, kdy mnozí 
ètenáøi nebudou na pracovišti a budou si místo toho užívat zaslouženou 
rekreaci. Ať už ve vlastech èeských nebo nìkde v cizinì. Další Kovák 
(èíslo 13) proto vyjde až 17. srpna. Využíváme pøíležitosti a pøejeme 
všem pøíjemnou dovolenou plnou pohody!  Vaše redakce.

Vývoj infl ace v kvìtnu 
Infl ace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem 
dosáhla v kvìtnu 2015 proti stejnému období minulého roku hodno-
ty 100,7 %. 
Míra infl ace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských 
cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla 
v kvìtnu opìt 0,4 %. (ap)

Mezi strategické aktivity, které je tøe-
ba stále zlepšovat, patøí efektivnì fun-
gující struktura zamìstnancù OS KOVO 

ve vztahu ke službám èlenské základnì. 
Neustálé zvyšování odbornosti funkcio-
náøù – je tøeba naplnit heslo „nelitujme 
penìz na vzdìlávání“. Rozvoj „seskupení 
èlenù“ v Krajských sdruženích. Úspìšné 
kolektivní vyjednávání a sociální dialog, 
stálé zviditelòování úspìchù pro veøejnost 
s dùrazem na mladé lidi a další. 

S tím mj. souvisí i vytvoøení pracov-
ní skupiny k dopracování materiálu 
„Realizace strategie OS KOVO na obdo-
bí 2013–2017“. Skupina byla schválena 

Radou a má možností pøizvat na své jed-
nání v pøípadì potøeby externí odborníky.

 Byla dále schválena „Zpráva o hospo-
daøení OS KOVO za rok 2014“.

 Rada doporuèila zástupcùm ZO OS 
KOVO úèastnit se na akci ÈMKOS dne 
16. 9. 2015 k zahájení kolektivního vy-
jednávání pro rok 2016. V této souvis-
losti žádá Radu ÈMKOS, aby souèástí 
zmínìného mítinku byl i požadavek na 
úpravy právních pøedpisù ve prospìch 
zamìstnancù a odborù.  (ev)

Mezi Seskupením èlenù OS KOVO, které pù-
sobí u IAC Group Pøeštice, a zamìstnavatelem 
IAC Group Pøeštice byla 15. èervna podepsána 
kolektivní smlouva. Seskupení èlenù zaèalo u za-
mìstnavatele pùsobit 12. ledna 2015, v zaèátcích 
mìlo kolem 30 a postupnì se rozrostlo na sou-
èasných 90 èlenù. V pomìru k 750 zamìstnan-
cùm fi rmy to sice není mnoho, ale i pøes tuto 

skuteènost se podaøilo za relativnì krátkou dobu 
mnoho. Zakládající èlenové mìli štìstí na vedení 
spoleènosti, které pøistoupilo ke vzniku odborù ve 
fi rmì zcela pragmaticky, a dá se øíci, že svým pøí-
stupem napomohlo k dobrému rozjezdu èinnosti 
seskupení. Ve výboru seskupení jsou zamìstnan-

ci OS KOVO ing. Ivo Kužel a JUDr. Vladimír Štich 
z RP OS KOVO Plzeò a s nimi tøi zamìstnanci fi r-
my. Tahounem odboráøù z fi rmy je kol. Iveta Šty-
chová, která je zároveò èlenkou ERZ fi rmy.

Vlastní kolektivní vyjednávání nebylo jednodu-
ché, ale probíhalo na profesionální úrovni z obou 
stran. Výsledkem jednání je uzavøená kolektivní 
smlouva, která dává zamìstnancùm jistotu mzdo-
vého nárùstu v letošním roce 3% a další 3% 
v roce následujícím. S tím, že pøíští rok se mùže 
jednat i o jiné výši. Byly také dojednány další vý-
hody v oblasti odmìòování ve formì zvýšených 
pøíplatkù za práci v noci, pøíspìvky na dojíždì-
ní, stravování a další benefi ty. Velice zajímavé je 
ujednání o podpoøe èinnosti základní organizace 
a uvolòování funkcionáøù pro práci v odborech. 
V kolektivní smlouvì se totiž již poèítalo s tím, že 
Seskupení èlenù se zmìní na Základní organizaci 
OS KOVO, která bude mít „v kolébce“ nìco do 
svého zaèátku, a to právì díky kolektivní smlouvì.

Nyní je na èlenech výboru seskupení, jak využití 
situace po uzavøení kolektivní smlouvy, a to ze-
jména k získávání nových èlenù odborù. Pro èleny 
výboru seskupení z øad zamìstnancù OS KOVO se 
sice uvolnily ruce po podpisu kolektivní smlouvy, 

ale nyní je jejich hlavním úkolem pøipravit „pøe-
klopení“ seskupení èlenù na základní organizaci. 
V praxi to znamená práci s odboráøi, kteøí budou 
potenciálními èleny VZO, jejich školení a pøípravu 
na vedení vlastní základní organizace. V pøípadì 
IAC Goup Pøeštice lze konstatovat, že odbory 
mìly štìstí na zamìstnavatele, kterého zastupuje 
prokurista fi rmy ing. Zdenìk Feit. Ten pøistoupil ke 
vzniku odborù velice profesionálnì s tím, že ne-
jsou ve fi rmì protivníkem, ale že budou, tak jak se 
to od nich oèekává, opravdovými zástupci všech 
zamìstnancù pøi jednání se zamìstnavatelem.

Text a foto: Vladimír Štich
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V Pøešticích podepsali kolektivní smlouvu

Na celostátním mí-
tinku k výroèí vypálení 
Lidic 15. èervna pøedseda 
Èeského svazu bojovní-
kù za svobodu plukov-
ník Jaroslav Vodièka ve 
svém vystoupení ocenil 
akci Tvorba pro Lidi-
ce, kterou ve spoluprá-
ci s Památníkem Lidice 
uspoøádaly OS KOVO 
a nìmecká odborová cen-
trála DGB (v Kováku jsme o ní podrobnì 
informovali). Pana plukovníka jsme se ze-
ptali, v èem vidí pøínos podobných aktivit.

„Chválím odborový svaz 
KOVO a dìkuji mu, že zor-
ganizoval tuto krásnou akci. 
Podobné akce, do kterých se 
zapojují mladí uèni a studenti, 
suplují to, co v našem škol-
ství v širokém mìøítku chybí 
a èemu se nevìnují ani doma 
v rodinách. Tedy promyšle-
né výchovì prostøednictvím 
dìjin, jak o to náš svaz léta 
usiluje. Je nesmírnì dùležité 

uèit dìjiny, aby si z nich i generace, které 
pøicházejí po nás, vèas braly pouèení. Aby 
nedopustily opakování krvavé minulosti.“

 O historii se žáci ve školách 
bohužel opravdu moc nedovìdí. 
Proè tomu tak podle vás je?

„Mùj názor je, že se to u nás dìje zá-
mìrnì. Nìkteøí naši politici si prostì histo-
rii chtìjí vykládat tak, jak se jim to právì 
hodí. Èeský svaz bojovníkù za svobodu 
odmítá pøepisování dìjin, protože to se 
mùže nakonec obrátit jen proti nám. 
Zvlášť dnes, kdy ve svìtì roste napìtí 
a ke slovu se opìt hlásí rùzní extremisté. 
I proto jsem rád za tu spoleènou akci 
èeských a nìmeckých odboráøù v Lidicich, 
a pokud se bude opakovat v budoucnu, 
rád se jí sám zúèastním.“ Text a foto: fav

Pøedseda ÈSBS dìkuje OS KOVO



Kdo dnes vystoupí v Mohelnici z vlaku 
a kráèí smìrem k centru mìsta, nemùže 
pøehlédnout hned za nádražím prùmyslo-
vý areál, který svým rozsahem poskytuje 
denní chléb velké èásti obyvatel tohoto 
mìsta. V roce 1904 tu byla postavena 
elektrotechnická továrna fi rmy Ludwig 
Doczekal & Company, která se pozdìji 
stala majetkem Moravských elektrotech-
nických závodù (MEZ).  V roce 1924 tu 
došlo k uzavøení smlouvy o vzájemném 
spoleèenství s mnichovskou spoleèností 
Siemens a koncem roku 1926 ke vzniku 
nové akciové spoleènosti Siemens Elekt-
rotechnika. 

Na prahu 2. svìtové války došlo k za-
èlenìní této mohelnické továrny do kon-
cernu Siemens – Schuckerwerke AG se 
specializací na výrobu elektromotorù, 
což se jí stalo pro další desetiletí osu-
dovým. Po válce byla mohelnická fi rma, 
patøící mnichovské akciové spoleènosti 
Siemens, znárodnìna a pøejmenována 
opìt na MEZ Mohelnice, ale k 1. 6. 1994 
se opìt vrátila do rodiny fi rmy Siemens 
s dnešním  názvem Siemens, s. r. o., od-
štìpný závod Elektromotory Mohelnice.

V èele organizace pøes 25 let
Jiøí Hanák, uvolnìný pøedseda odboro-

vé organizace této mohelnické fi rmy, se 
nemùže pøi vzpomínání na minulé èasy 
spoléhat na své pøedchùdce. V historic-
kém listopadu 1989 se díky svým osob-
ním dispozicím stal nejdøíve ve mìstì, 
poté ve fi rmì mluvèím Obèanského fóra, 
a od poèátku mj. volal po tom, aby byla 
ve fi rmì co nejdøíve pøemìnìna odborová 
organizace z postsocialistického ROH na 
demokratický OS KOVO. To nemìl dìlat, 
jak ironicky dodává, protože se následnì 
stal prvním porevoluèním pøedsedou zá-
vodního výboru a je jím po 25 letech až 
dosud.

Jak nám úvodem prozradil, patøí dnes 
mohelnický závod SIEMENS k pøedním 
svìtovým dodavatelùm nízkonapìťových 
asynchronních elektromotorù, jehož 

hlavními zákazníky jsou svìtoví výrobci 
èerpadel, kompresorù a klimatizaèních 
zaøízení. „Celá skupina podnikù Siemens 
v Èeské republice je dnes již nedílnou sou-
èástí èeského prùmyslu a s celkovým po-
ètem 9,2 tisíce zamìstnancù se øadí mezi 
nejvìtší zamìstnavatele v ÈR 
a v roce 2014 vykázala ob-
rat 35 miliard korun,“ dodal 
pøedseda Hanák.

Pøeškolení na nové
pomìry

„Ve fi rmì pùsobím od 
roku 1976, nejprve jako 
uèeò-programátor, poté jako 
normovaè ve slévárnì.  Za 39 
let pùsobení zde jsem mìl 
možnost poznat, pøevážnì 
jen jako øadový èlen, i fun-
gování Revoluèního odbo-
rového hnutí. Na mne, jako 
na prvního polistopadového 
odborového pøedáka, padla 
ta nejtìžší úloha – nauèit se 
komunikovat nejen s vedením národního 
podniku, ale následnì obèas i se zástup-

ci vrchního velení mateøské 
fi rmy v Nìmecku. Hlavnì však 
s místním, a to i s nìmec-
kým vedením: jiná kultura, 
zvyklosti, nejednou i nechuť 
k odborùm. Dosud poslední 
øeditel je mým již ètrnáctým 
partnerem na stranì zamìst-
navatele. Od té doby jsem 
musel øešit nemálo složitých 
fi nanèních, právních, sociál-
ních i majetkových problémù 
a soudních sporù, a to se støí-
davým úspìchem. Zatímco 
mnozí èlenové naší odboro-
vé organizace žili stále ještì 
myšlenkami ve starém ROH, 
ve sféøe rekreaèních poukazù 
a vánoèních kolekcí, já jsem 

již byl nucen vstøebat do sebe politiku 
nìmeckých odborù a fi remních zvyklo-
stí Siemens, jakož i legislativní smršť 
z horkých 90. let minulého století,“ za-

vzpomínal si pøed-
seda ZV Jiøí Hanák. 
„Zatímco jsem já, 
jako pøedseda od-
borové organizace, 
byl nucen pochopit 
nová pravidla hry 
okamžitì, ale nejen 
pochopit, nýbrž na-
uèit se je ze dne na 

den realizovat, vìtšina èlenské základny si 
stále ještì hovìla ve starých pomìrech.“  
Podle pøedsedy odborù je výroba a ob-
chodování s elektromotory velice ožeha-
vá záležitost (velká konkurence). Což se 
projevilo již v roce 1991, kdy fi rma, tehdy 

ještì MEZ, propustila pøes tisíc pracovní-
kù. „Pravda, tehdy to byl ještì problém 
klasické socialistické pøezamìstnanosti.  
Nejednou se propouštìlo i pøed Vánoci. 
Jako pøedseda ZV jsem mnohdy stál pøed 
dilematem, zda bojovat proti propuštìní 

pracovníka pìt let pøed dùchodem, ane-
bo mladého pracovníka se dvìma dìtmi,“ 
dodává.

Jak si pøedák Hanák vzpomíná, pøed 
nástupem hospodáøské krize v roce 2009 
zamìstnával mohelnický Siemens 2 100 
pracovníkù, následnì byl tento stav snížen 
o 700 na 1 400, což byla tehdy vyslovenì 

sociální pohroma, i když dnes jsou témìø 
všichni, tedy co do poètu, zase zpátky: 
„Jako odboráøi jsme ale nelibì nesli snahu 
zamìstnavatele pøijímat zpìt bývalé za-
mìstnance již jen jako agenturní pracov-
níky, tedy jako pracovníky tøetí kategorie, 
bez jakýchkoliv sociálních jistot. Na druhé 
stranì jsme chápali, že takové zamìstná-
vání umožnili naši ,milí‘ zákonodárci, když 
ochotnì podlehli lobbistickým tlakùm 
majitelù agentur práce.

pokraèování na str. 4
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Paketování svazkù

Strojní navíjení, vtahování a tvarování cívek

Paketování statorových svazkù



V sobotu 6. 6. 2015 se ve sportovním 
areálu obce Mratín konal první roèník 
dìtského a sportovního dne, který or-
ganizovali èlenové výboru ZO OS KOVO 
Brandýs. Na akci dorazili nejen odboráøi 
s dìtmi, ale i mnoho zamìstnancù spo-
leènosti Continental Automotive Brandýs 
nad Labem.

Jelikož se jednalo o první roèník akce, 
nikdo z poøadatelù si netroufal tipovat 
úèast. Nakonec se sešlo pøes sto pade-
sát lidí s dìtmi. Pro dìti bylo pøipraveno 
9 soutìžních disciplín o ceny, nafukovací 
atrakce, projížïka na koních, toèená zmr-
zlina, ale asi ze všeho nejvíce si užily, když 
dorazil sbor dobrovolných hasièù z Bran-
dýsa nad Labem. Hasièi dìtem pøedstavi-
li služební výstroj s technikou a na závìr 
pøišla na øadu i oblíbená atrakce s pìnou. 
A protože poèasí vyšlo nad oèekávání, tak 
nejen pro dìti byla pìna a zmrzlina ve 
dvaatøicetistupòovém vedru opravdu pøí-
jemným zpestøením odpoledne.

Celý den probíhal v pohodovém duchu, 
pro návštìvníky bylo pøipraveno obèerst-
vení, hudební doprovod, høištì na fotbal, 
nohejbal a plážový volejbal. Právì ve vo-
lejbale se uskuteènil i turnaj. Jako hlavní 
cena pro výherce byl pøipraven pestrý dár-
kový koš vìnovaný spoleèností Continen-
tal Brandýs. Na akci nechybìl ani infostá-
nek odborového svazu KOVO, kde po celý 
den stateènì vydržel místopøedseda a zá-
stupce komise mladých pro Prahu a støed-
ní Èechy Jan Janeèek. Návštìvníci dostá-
vali informace nejen k organizaci celého 

dne, ale také informace týkající se ZO OS 
KOVO Brandýs a celého svazu KOVO.

Na závìr se zaslouží podìkovat celé-
mu výboru ZO OS KOVO Brandýs v èele 
s pøedsedou Miroslavem Mäsiarem za 

organizaci akce. Odborovému svazu 
KOVO za zapùjèení stanu a poskytnutí 
propagaèních pøedmìtù, dále nesmí-

me zapomenout na dobrovolníky z øad 
souèasných, ale i bývalých zamìstnancù 
spoleènosti Continental a v neposlední 
øadì patøí dík také dámám z personálního 
oddìlení Continentalu, které nám pomá-
haly s propagací celé akce.

Je pøíjemné zjištìní, že i v dnešní uspì-
chané a nestabilní dobì se sejde parta lidí 
a ve svém volném èase uspoøádá akci pro 
dìti, kolegy a kamarády.

Pøíští rok na shledanou v Mratínì!

Text a foto: Jan Janeèek

Naše odborová organizace nyní prosa-
zuje, aby agenturní pracovníci pøedsta-
vovali maximálnì 10 procent z celkového 
stavu zamìstnancù závodu.“

Na Olomoucku pøíkladem
Pøedseda ZO Hanák pøi líèení všech per-

sonálních šlamastyk neopomene zdùraz-
nit, že pøi vyjednávání kolektivní smlouvy 
se odborùm podaøilo každoroènì vyjed-
nat nìjaké procento zvýšení mzdových 
tarifù. V krizovém roce 2009 to bylo sice 
jen o pùl procenta, ale o pár let døíve ne-
bylo výjimkou dokonce o 15 až 16 pro-
cent. Pravda, poté mnoho zamìstnancù 
vystoupilo z odborù s tím, že „pøece z tak 
vysokých mezd nebudu platit pøíspìvek 
na odbory“. V souèasnosti už èiní prù-
mìrná dìlnická mzda cca 28 060 korun. 

Kromì každoroènì zvyšované mzdy 
dostává každý pracovník mohelnického 

Siemensu na své konto navíc 4 500 Kè 
na takzvané zamìstnanecké benefi ty, což 
jsou napøíklad pøíspìvky na dovolené, 
vstupenky do divadel, masáže i pøíspìvky 
na sociální a dùchodové pojištìní. „Když 
o našich benefi tech, o sociálním dialogu 
se zamìstnavatelem, ale i o nìkterých 
mzdách vyprávím na poradách odboráøù 
Olomouckého kraje, jsou tací, kteøí to na 
základì pomìrù u jejich zamìstnavatelù 

vnímají jako nìco z jiného svìta. Avšak 
já, jako odborový pøedák, pøíliš spoko-
jený nejsem. Také proto, že naši èleno-
vé (dnes je to jen 25 procent z celkové-
ho poètu 2 000 zamìstnancù) by chtìli 
za svùj èlenský pøíspìvek mnohem víc: 
Vyšší mzdy, benefi ty a další výhody z ko-
lektivní smlouvy. Samozøejmì to chtìjí 
i naši zamìstnanci-neodboráøi, tedy onìch 
75 procent z celku. Takový pøístup ale 
zná ze své organizace každý pøedseda 
odborù, takže jim vlastnì neøíkám nic 
nového. Stav spoleènosti je v souèasné 
dobì takový, že pøíspìvky na odbory pla-
tí jen blbec, když stejnì dostanou tolik, 
jako oni. Že tento pøístup k odborùm 
je nejlepší cestou k jejich postupné likvi-
daci, si, pøíživníci odborù nepøipouštìjí 
– po nás ať klidnì pøijde potopa! Dokud 
mohu brát ze spoleèného, tak beru.“

Text a foto: -rur- 
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První roèník dìtského a sportovního 
dne brandýských odboráøù

Tlakové vstøikování Al klecí rotorù
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pokraèování na str. 6

 Jak je již vìtšinì na-
šich èlenù a ètenáøù 
známo, v rámci naše-
ho odborového svazu 
KOVO pùsobíme jako 
jedno ze tøí regionál-
ních pracovišť, které 
má ve své pùsobnosti 
dva republikové kraje, 

a to Plzeòský a Karlovarský kraj. Stejnì 
jako v loòském roce, i letos se toho u nás 
dost zmìnilo. 

Nejdøíve na podzim loòského roku po 
absolvování úspìšného výbìrového øízení 
nastoupila na pozici hospodáøky (odbor-
né administrativní pracovnice) nová ko-
legynì Nadìžda Telínová, která tím vystøí-
dala naši dlouholetou pracovnici kolegyni 
Bohuslavu Šebovou, jež k 31. 12. 2014
odešla do dùchodu. Tímto jí za odvede-
nou práci pro OS KOVO, jednotlivé zá-
kladní organizace a odboráøe chceme 

naším jménem podìkovat, ponìvadž pro 
OS KOVO pracovala více než 24 let a byla 
jednou z prvních pracovnic dnešního re-
gionálního pracovištì (po tehdejším prv-
ním vedoucím Mgr. Ladislavu Paškovi).

Poradenství a servis pro ZO  
V souèasné dobì v rámci regionálního 

pracovištì pro oba kraje poskytujeme 
poradenství, servis a zabezpeèení pro cel-
kem 63 základních organizací (z toho je 
jedna sdružená), kdy v Plzeòském kraji 
je 54 ZO a v Karlovarském kraji je 9 ZO
a 2 seskupení èlenù (v každém kraji jed-
no). Bohužel, stále se nedaøí jedna z vìcí, 
která se pro nás stala jednou z priorit 

práce, a to je zasta-
vit pokles èlenské 
základny. Ve srov-
nání mezi roky 2013 
a 2014 došlo k dalšímu 
poklesu èlenské základ-
ny o 468 èlenù, kteøí 
z odborových organizací 
odešli z rùzných dùvodù 
(pøedevším do dùcho-
du nebo k jinému za-
mìstnavateli, kde naše 
odborové organizace ne-
pùsobí), a nových èlenù 
vstoupilo pouze 328. 

V krajském sdružení, které 
pùsobí v obou již výše zmínìných 
krajích, máme pøi poskytování pomo-
ci pro jednotlivé organizace vyèlenìny 
tzv. „cestovní úterky“ jako výjezdní dny 
RP. Bìhem nich navštìvujeme a chceme 
navštívit ve spolupráci s Radou KS a jed-

notlivými zástupci VO po-
stupnì všechny základní 
organizace v naší pùsob-
nosti. V rámci tohoto plá-
nu, který realizujeme již 
druhým rokem, chceme 
provádìt u jednotlivých 
ZO nejen metodickou 
pomoc (kontroly základ-
ní dokumentace a ve-
dení úèetnictví dle Sta-
nov OS KOVO pøijatých 
VI. sjezdem), ale také po-
moci organizacím, hlav-
nì jejich neuvolnìným 
pøedsedùm a výborùm 
ZO, s místní problemati-
kou, s propagací a zvidi-
telnìním jejich záslužné 
práce pro ostatní èleny 
OS KOVO, ale také pro 

všechny zamìstnance, ponìvadž zastu-
pují pøed zamìstnavatelem i je. Pøi prová-
dìní kontrol podle § 29 Stanov OS KOVO 
máme v souèasné dobì pokryto touto 
èinností již více než jednu tøetinu základ-
ních organizací.

Kolektivní vyjednávání
V regionu máme celkem uzavøe-

no 59 kolektivních smluv, což je velmi 
pìkné èíslo a vyšší než v loòském roce, 
ponìvadž se podaøilo dohodnout a uza-
vøít KS i v rámci seskupení èlenù. Stále ale 
máme bohužel nìkolik fi rem, ve kterých 
se i pøi pùsobení odborové organizace 
nedaøí kolektivní smlouvu uzavøít. Dù-

vody, které k tomu vedou, jsou rùzné, 
ale ve vìtšinì pøípadù stejné každým 
rokem; nìkdy jde o to, že zamìstnava-
tel má vše stanoveno vnitøním mzdo-
vým pøedpisem – jejž pøi zmìnách 
nejen projedná, ale také odsouhlasí 

odborová organizace – a vlastní 
KS nechce uzavøít. Ve vìtši-
nì pøípadù je to ale ne-

chuť a neochota za-
mìstnavatele vùbec 

o nìèem jednat, 
nereagování na 
zaslané návrhy, 

odkládání jednání na 
poslední chvíli, odda-

lování termínù. Bohužel se 
toto stává èím dál èastìji u fi rem se za-
hranièním vlastníkem (jak nìmeckým, tak 
i japonským), kdy èeské vedení (ale i zahra-
nièní) vše svaluje na majitele v zahranièí. 

BOZP a právní poradenství
V oblasti BOZP pravidelnì organizuje-

me poèátkem mìsíce èervna a koncem 
roku v prosinci ve spolupráci se zástup-
ci KHS, zástupci SÚIP – OIP Plzeò semi-
náøe pro specialisty BOZP z výborù ZO. 
Dále poskytujeme pomoc formou kont-
rol dodržování BOZP u jednotlivých fi rem 
v pùsobnosti ZO. Nedílnou souèástí prá-
ce svazového inspektora BOZP je také 
poskytováním pomoci pøi øešení otázek 
napøíklad v rámci šetøení pracovních úra-
zù, nemocí z povolání, teplot na praco-
vištích a dalších oblastí, kde pomáháme 
zástupcùm jednotlivých ZO pøedáváním 
potøebných informací a poskytováním 
odborných stanovisek. 

V oblasti poskytování právní pomoci, 
která je pro naše èleny jedna z nejdùle-
žitìjších oblastí pro její bezplatný rámec, 
dochází nadále k nárùstu poskytnutých 
rad a pomocí po pøijetí nového obèan-
ského zákoníku. Poskytované právní rady 
a pomoci nejsou výluènì z oblasti pracov-
ního práva, ale stále více sahají do práva 
soukromého. Hlavním tématem semináøù 
poøádaných RP byla v mìsíci dubnu a kvìt-
nu aplikace nových ustanovení obèanské-
ho zákoníku a zákoníku práce. Zde jsme 
využili na pomoc také možnosti provede-
ní semináøe ve spolupráci s ÈMKOS 
v rámci projektu, kde pøednášejícím byl
Mgr. Grossmann, a naši èlenové, úèastníci 
tak mohli nejen slyšet, ale také konfronto-
vat názory jiného pøednášejícího než pou-
ze specialisty našeho RP Plzeò, což bylo 
hodnoceno kladnì všemi posluchaèi. 

Co je nového a co øeší kováci na západì Èech
Okénko do regionu | Ing. Ivo Kužel, vedoucí Regionálního pracovištì OS KOVO v Plzni
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Sídlo regionálního pracovištì OS KOVO v Plzni: 
Kontakty: Pobøežní 8, 301 00 Plzeò.
tel.: 377 223 620, e-mail: oskovo@cmkos.cz
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Nìkolikrát jsem slyšela v televizi nebo èetla v tisku, že došlo k nìjakému poškození zdraví pacienta 
vinou lékaøe nebo nemocnice. Osobnì jsem nic takového nezažila. I když jsem se s tím nesetkala, 
tak co nebylo dosud, mùže nastat v budoucnu. Kdyby se taková situace pøihodila v rodinì, tak nevím, 
jak se mám zachovat a co mám podniknout. Mám jako pacient nìjaké právo v pøípadì, že mám 
podezøení, že zdravotní péèe nebyla poskytnuta ošetøujícím lékaøem nebo nemocnicí v dostateèné 
míøe? Kde a jakým zpùsobem si mohu podat stížnost, pokud nejsem spokojena s poskytováním 
zdravotní péèe? Kamila P., Náchod

Každý obèan Èes-
ké republiky v pøípadì, kdy se domnívá, 
že pøi ošetøení mu nebyla poskytnu-
ta náležitá zdravotní péèe a v potøebné 
kvalitì nebo došlo k prodlení poskyt-
nutí, anebo mu péèe byla odmítnuta, 
má zákonné právo stížnosti. Toto právo 
je zakotveno v zákonì è. 48/1997 Sb.,
o veøejném zdravotním pojištìní. Proble-
matiku stížnosti upravuje § 11, ve kte-
rém je uvedeno „má-li pojištìnec za to, 
že mu nejsou poskytovány hrazené služ-
by v souladu s tímto zákonem, mùže 
podat stížnost podle zákona o zdravotnic-
kých službách“ (zákon è. 372/2011 Sb., 
o zdravotnických službách a podmínkách 
jejich poskytování).

Podle zákona o zdravotnických služ-
bách mùže podat stížnost proti postupu 
poskytovatele pøi poskytování zdravot-
ních služeb pacient, zákonný zástupce 
nebo opatrovník, osoba blízká (v pøípa-
dì, že pacient tak nemùže uèinit s ohle-
dem na svùj zdravotní stav nebo pokud 
zemøel) a osoba zmocnìná pacientem. 
Podání stížnosti mùže být uskuteènìno 
ústnì, formou telefonátu nebo zaslání 
faxu èi prostøednictvím elektronické pošty. 
Jedná-li se o závažnìjší pøípady, je efektiv-
nìjší, aby stížnost byla podána písemnì.

Stížnost se podává poskytovateli, 
u kterého je zdravotnický pracovník za-
mìstnán (tj. lékaø, vedoucí lékaø, øeditel 
apod.) a proti kterému smìøuje, tím není 
dotèena možnost podat stížnost podle 
jiných právních pøedpisù. Podání nesmí 
být na újmu osobì, která ji podala, nebo 
pacientovi, kterého se to týká. Poskytova-
tel je povinen navrhnout stìžovateli ústní 
projednání stížnosti, pokud je to s ohle-
dem na charakter stížnosti vhodné. Tuto 

vyøídit do 30 dnù ode dne obdržení, tuto 
lhùtu mùže odùvodnìnì prodloužit o dal-
ších 30 dnù. Jde-li o stížnost, k jejímuž 
vyøízení je nepøíslušný, je povinen ji do 
5 dnù ode dne jejího obdržení prokaza-
telnì postoupit vìcnì pøíslušnému sub-
jektu. O prodloužení lhùty a postoupení 
stížnosti je povinen informovat stìžova-
tele. Stížnost na samostatnì pracujícího 
zdravotníka (napøíklad privátní lékaø, od-
borní pracovníci apod.) je možno vznést 
jedinì na pøíslušném orgánu státní správy, 
který tomuto poskytovateli udìlil opráv-
nìní k poskytování zdravotních služeb
(tj. ve vìtšinì pøípadù krajský úøad) a v je-
hož obvodu se zdravotnické zaøízení na-
chází. Na správní orgány se také obracejí 
osoby, které podaly stížnost a s výsledkem 
vyøízení nesouhlasí.

Pøíslušným správním orgánem, který 
vydal oprávnìní (registraci) k poskytování 
zdravotnických služeb, mohou být krajské 
úøady, magistráty, ministerstva.

Pøi podezøení z neetického chování nebo 
odborného pochybení mùže fyzická nebo 
právnická osoba podat stížnost na Èeskou 
lékaøskou komoru, Èeskou stomatologic-
kou komoru nebo Èeskou lékárnickou 
komoru (jedná se o garanty odbornosti 
a jsou povinny se podnìtem zabývat). 
Stížnost je pøijímána jen v písemné for-
mì a s adresou toho, kdo stížnost podá-
vá, a musí být podána do 1 roku od data 
události. Anonymní stížnosti se neøeší ani 
neevidují. Stížnost musí být vyøešena do 
6 mìsícù od jejího pøijetí. Pokud osoba 
podávající stížnost nesouhlasí s tím, jak 
byla vyøízena, mùže podat do 15 dnù 
ode dne obdržení rozhodnutí revizní ko-
mise námitku, o níž následnì rozhoduje 
Èestná rada komory.

Zákon výslovnì neupravuje možnost 
podání stížnosti ke zdravotní pojišťovnì, 
to však nevyluèuje možnost jejího podání. 
Ta se mùže pochybením zabývat, pokud 
má s pøíslušným poskytovatelem uzavøe-
nou smlouvu, zejména v pøípadech, kdy je 
potøebné provìøit odùvodnìní léèebného 
procesu s dùrazem na jeho prùbìh a pøe-
depisování lékù a zdravotnických služeb, 
zda poskytnutí zdravotní péèe odpovídá 
vyúètování a léèebný postup zdravotnímu 
stavu pacienta. Na pojišťovnu se lze také 
obrátit, jde-li o øešení situací, kdy lékaø 
nebo zdravotnický pracovník odmítá pro-
vést úkon, který je fi nancován z veøejného 
zdravotního pojištìní.

Pøi podezøení z trestného jednání mùže 
osoba podat trestní oznámení na Policii
ÈR nebo k soudu. Zde je však nutné zvá-
žit, jakou možnost využije, neboť pokud 
podá podnìt k soudu, tak nese dùkazní 
bøemeno osoba podávající podnìt.

Oslovování mladých 
Dalším významným bodem, který v po-

slední dobì významnì pomáhá pøi po-
pularizaci odborù u mladé generace, je 
spolupráce RP Plzeò se ZO OS KOVO SOU 
Domažlice (pøedseda ZO kol. Bc. Konop) 
a SOU Domažlice (pod vedením øeditelky 
Mgr. Buršíkové). 

Za podpory uvedených funkcionáøù 
dochází v posledních dvou letech nejen 
k seznamování mladých lidí s tím, co je 
èeká v pracovním procesu po absolvování 
školy v základních otázkách pracovního 
práva a BOZP, ale také k rozvoji vzájemné 
spolupráce a úèasti na akcích poøádaných 
v gesci SOU Domažlice. 

O tìchto akcích informujeme prostøed-
nictvím èasopisu Kovák, ale také na www 
stránkách OS KOVO v oblasti regionálních 
pracovišť (http://www.oskovo.cz/kon-
takty/regionalni-pracoviste/rp-plzen),
které tak slouží k nejrychlejší a nejefektiv-
nìjší propagaci odborové práce v jedno-
tlivých regionech.

Stížnost na špatnou zdravotní péèi
Zdraví | Pro Kováka pøipravil PhDr. Václav Vojkùvka

http://www.oskovo.cz/kontakty/regionalni-pracoviste/rp-plzen
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Pojedu na dovolenou. Zájezd jsem si objednal u cestovní kanceláøe. Je to pobytový zájezd s leteckou 
dopravou. Mùžete doporuèit, jak se mám chovat, co zaøídit, abych omezil možnost poškození 
zavazadel? Minulý rok jsem vidìl, jak se se zavazadly na letištích zachází, tak bych byl rád pøipraven. 
Také považuji za vhodné vìdìt, jak mám v pøípadì poškození èi jiné nehody se zavazadlem 
postupovat pøi reklamaci. D. P., Jihlava

Problémy se zavazadly o dovolené
Spotøebitelské právo | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo Brno

Pøi cestování se vám 
mùže poškodit, znièit èi 
ztratit zavazadlo prak-

ticky všude, nejen v letadle. Pøi jeho bale-
ní je tedy tøeba dávat pozor na pøedmìty, 
které by ho mohly poškodit. Zavazadlo 
nepøeplòujte. Opatøete ho ochrannou fó-
lií. Více udìlat nemùžete. Pøípadnou ztrá-
tu již neovlivníte vùbec.

Informace k reklamaci zavazadla.
Cestovní kanceláø (dále též CK) èi jiný 

poøadatel zájezdu nese za poškození, 
znièení, zpoždìní èi ztrátu zavazadla od-
povìdnost. Nemùže se jí zbavit ani pro-
hlášením v cestovní smlouvì, že nenese 
odpovìdnost za poškození, ztrátu èi od-
cizení zavazadla. Šlo by o omezení spo-
tøebitelova práva. Podle § 1814 zákona 
è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, jsou 
taková jednání zakázaná a na základì 
tohoto ustanovení se k nim nepøihlíží. 
Pro spotøebitele to znamená, že i když ve 
smlouvì takové ustanovení najde èi se na 
nìj CK odvolává, je právní stav takový, 
jako by ustanovení ve smlouvì nebylo, 
a vy máte nárok na odškodnìní! 

Doporuèuji: Vzhledem k tomu, že by 
mohl nastat problém s prokázáním po-
škození zavazadla bìhem pøepravy, je 
vhodné si zavazadlo pøed odbavením 
z více stran nafotit. Fotografi e v pøípadì 
poškození slouží jako dùkaz k reklamaci 
èi žádosti o náhradu škody.

Máte právo reklamovat poškození, 
znièení, zpoždìní, vykradení èi ztrátu 
zavazadel.

Dojde-li k poškození již odbaveného za-
vazadla, je tøeba:

1  Poškození ihned po pøevzetí zavaza-
dla nahlásit (u pøepážky reklamace zava-
zadel èi ztráty a nálezy nebo u odbavení). 

Nachystejte si:
a) vaše osobní údaje – adresa, telefonní 

èíslo, bankovní spojení, které bude do-
pravce požadovat,

b) zavazadlový lístek,
c) letenku a palubní vstupenku,
d) bude tøeba doložit úètenku za nákup 

nebo opravu zavazadla, pøípadnì potvr-
zení o neopravitelnosti zavazadla – je tøe-
ba se domluvit na zpùsobu jejich dodání.

2  V cizinì je nejlépe reklamovat s dele-
gátem, který je zkušený a zná dobøe jazyk 
dané zemì. Poradíte-li si sami, je nezbyt-
né v každém pøípadì delegátovi nahlásit, 
že máte poškozené zavazadlo a jdete vìc 
reklamovat, aby mohl zajistit další potøeb-
né úkony jako pozastavit odjezd do hote-
lu do vyøízení reklamace apod. 

3  Pøi nahlášení s vámi pracovník letiš-
tì vyplní pøíslušný formuláø PIR (Property 
Irregularity Report). Zkontrolujte, zda je 
tímto pracovníkem potvrzený! 

4  Poškozené zavazadlo je tøeba znovu 
vyfotit. Fotografi i i s fotografi í pøed odba-
vením zavazadla pøipojte k reklamaci. 

5  Pokud je pøítomen svìdek, který vi-
dìl vaše zavazadlo pøed odbavením a po 
poškození pøi pøevzetí u výdeje zavaza-
del èi jinde, je dobré ho požádat, zda by 
v pøípadì potøeby podal svìdectví 
a o kontakty na nìho. V reklamaèním 
protokolu pak uvést, že své tvrzení mù-
žete doložit svìdeckou výpovìdí, a pokud 
o to požádají, uèiòte tak. Taktéž je mož-
né, aby svìdek napsal èestné prohlášení, 
v nìmž velmi struènì podá své svìdectví, 
toto pak mùžete pøiložit spolu s dalšími 
doklady k reklamaci. 

V pøípadì, že si z dùvodu zpoždìní èi 
ztráty zavazadla musíte koupit základní 
hygienické potøeby, léky èi obleèení, vyžá-
dejte si vždy paragon a všechny úètenky 
peèlivì uschovejte, pøipojte je k reklamaci 
a požadujte jejich plné uhrazení. Máte ná-
rok na náhradu vzniklé škody – materiální 
i nemateriální. Materiální škoda je napøí-
klad výše uvedené dokoupení potøebných 
vìcí. Nemateriální škoda v sobì zahrnuje 
napøíklad skuteènost, že v zájezdu nemù-
žete pokraèovat, nebo jen omezenì. 

Postup je obdobný pøi vykradení, 
zpoždìní èi ztrátì zavazadla:

a) nahlaste tuto skuteènost na pøepážce 
– reklamace èi odbavení,

b) reklamaci musíte podat písemnì do 
24 hodin od vyzvednutí nebo doruèení 
zavazadla, které dopravce doruèil opož-
dìnì nebo ztratil,

c) u mezinárodního letu je lhùta delší 
a èiní 7 dní.

Nelze reklamovat:
a) bìžné opotøebení zavazadla, 
b) poškození vzniklé tím, že bylo zava-

zadlo pøeplnìno,
c) køehké vìci (sklo, porcelán, láhve 

s alkoholem, parfémy, brýle, kontaktní 
èoèky…),

d) cenné vìci (mobilní telefony, note-
booky, šperky, zlato, fotoaparáty, video-
kamery…),

e) sluneèníky – jsou vìtšinou pøepravo-
vány na vlastní odpovìdnost bez nároku 
na kompenzaci.

V souvislosti s dopravou mùžete žádat 
odškodnìní i v dalších pøípadech, které 
uvádí Frankfurtská tabulka slev. Pokud 
byste zakoupili zájezd u nìmecké cestov-
ní kanceláøe, pak by pro ni tato tabulka 
platila. U nás však není pro CK závazná.

Tabulka se zabývá tìmito 
nedostatky v dopravì:

Nebude-li dohoda s CK možná, je tøeba 
hájit svá práva u soudu. Nikdo jiný nemù-
že váš spor s CK rozhodnout. 

Doporuèuji: Nedávat z ruky originál 
dokladu – dùkazu. Je váš!! Nesouhlasit 
s návrhem, že místo fi nanèní kompenza-
ce dostanete slevu na další zájezd – jde 
o protiprávní jednání, viz § 1814 obèan-
ského zákoníku.

Vada Výše slevy

Zpoždìní odletu 
o minimálnì 4 hodiny

5 %

Chybìjící transfer mezi 
letištìm a hotelem

proplacení nákladù 
na transfer 

Zásadní odchylky od 
bìžného standardu

5–10 %

Nižší pøepravní tøída 10–15 %
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Jedná-li se o SVJ vzniklé pøed úèinností 
NOZ, pak pro hlasování o pøijetí nových 
stanov budou platit vaše dosavadní sta-
novy – zøejmì vzorové stanovy navazují-
cí na již neúèinný zákon è. 74/1992 Sb., 
o vlastnictví bytù, a hlasovat tedy budete 
tøíètvrtinovou vìtšinou pøítomných hlasù 
(§ 11 odst. 4 zmínìného zákona). Podo-
týkám, že uvedené ustanovení bylo v zá-
konì kogentní, tedy trochu pochybuji,
že byste ve stávajících stanovách mìli 
uvedeno nìco jiného. 

V obèanském zákoníku (NOZ) dochází 
ke zmìnám ohlednì schvalování stanov 
SVJ nebo jejich zmìn ve dvou základních 
smìrech:

 a) Z hlediska úèasti notáøe novì podle 
§ 1200 odst. 3 platí, že se poøízení notáø-
ského zápisu o schválení stanov SVJ vyža-
duje jen v pøípadì, že se SVJ zakládá až 
po vzniku vlastnictví jednotek, tj. v pøípa-
dì, kdy stanovy SVJ nebyly souèástí pro-
hlášení (dohody spoluvlastníkù èi man-
želù nebo souèástí ujednání ve smlouvì 
o výstavbì). Totéž platí pro schvalování 
zmìn stanov.

 b) Z hlediska požadovaného poètu 
hlasù pro pøijetí stanov se již nevyžaduje 
tøíètvrtinová vìtšina hlasù vlastníkù jed-
notek pøítomných na shromáždìní, ný-
brž postaèí nadpolovièní vìtšina. Stanovy 
však (zcela novì oproti zákonu o vlast-
nictví bytù) mohou urèit požadavek vyš-

šího poètu hlasù pro pøijetí stanov, jak to 
umožòuje § 1206 odst. 2. Shodnì to platí 
pro schvalování zmìn stanov SVJ.

V § 1200 zákona è. 89/2012 Sb., 
obèanský zákoník (NOZ), úèinného od 1. 1. 
2014 naleznete odpovìï na vaši otázku, 
co by nové stanovy mìly obsahovat. Pro 
hlasování ve spoleèenství vlastníkù v NOZ 
existuje jediné pravidlo: shromáždìní je 
zpùsobilé se usnášet za pøítomnosti vlast-
níkù jednotek, kteøí mají vìtšinu všech hla-
sù. K pøijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas 
vìtšiny hlasù pøítomných vlastníkù jedno-
tek (§ 1206 NOZ), ledaže stanovy nebo zá-
kon vyžadují vyšší poèet hlasù. Pokud tedy 
stanovy nestanoví (mùžou stanovit) vyšší 
kvorum, postaèí k pøijetí usnesení ve vìtši-
nì pøípadù minimálnì vyšší než ètvrtinová 
vìtšina hlasù vlastníkù podle jejich podílu. 
NOZ vyžaduje 100% souhlas všech vlastní-
kù, když se mìní všem vlastníkùm jedno-
tek velikost podílu na spoleèných èástech 
domu nebo v pøípadì, že se mìní pomìr 
výše pøíspìvkù na správu domu a pozem-
ku jinak než v dùsledku zmìny podílù na 
spoleèných èástech domu.

NOZ také dává možnost hlasovat mimo 
shromáždìní (písemnì) ve dvou pøípa-
dech, a to bylo-li svolané shromáždìní, 
ale nebylo usnášeníschopné, a v pøípa-
dech, kdy to stanovy umožòují.

Vzhledem k tomu, že stanovy SVJ pøija-
té pøed 1. 1. 2014 nebyly (a nemohly být) 

pøijaty v rámci prohlášení, jímž se zakláda-
lo SVJ, nebo v rámci ujednání o smlouvì 
o výstavbì, jímž se zakládalo SVJ, nevzta-
huje se na schvalování zmìn (ať v rámci 
jejich pøizpùsobení obèanskému zákoníku 
podle pøechodného ustanovení § 3041 
odst. 2, nebo v pøípadì dalších zmìn po 
1. 1. 2014) ustanovení § 1200 odst. 3, 
podle nìhož stanovy nevyžadují formu ve-
øejné listiny, zakládá-li se SVJ prohlášením 
nebo ujednáním ve smlouvì o výstavbì. 
Proto každé SVJ, vzniklé pøed 1. 1. 2014, 
které bude pøizpùsobovat podle § 3041
odst. 2 své stanovy ustanovením obèan-
ského zákoníku a které bude následnì 
takto pøizpùsobené stanovy v budouc-
nu pøípadnì mìnit, musí tyto zmìny 
svých stanov schvalovat za úèasti notáøe, 
který o rozhodnutí o schválení zmìn 
stanov poøídí notáøský zápis v souladu 
s notáøským øádem. Pøizpùsobení sta-
nov se schvaluje usnesením shromáždì-
ní schváleným buï vìtšinou hlasù èlenù 
pøítomných na shromáždìní, nebo vyšší 
(kvalifi kovanou) vìtšinou uvedenou v do-
savadních stanovách SVJ. Nelze souhlasit 
s nìkdy vyjadøovanými názory, že je po-
tøebný souhlas všech vlastníkù jednotek 
podle § 1200 odst. 1, protože tento poža-
davek se vztahuje pouze na založení SVJ
po 1. 1. 2014 (pokud nebylo SVJ zalo- 
ženo již prohlášením nebo ujednáním ve 
smlouvì o výstavbì).

Øešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkynì Sdružení nájemníkù (SON) Praha

Postup pøi zmìnì stanov SVJ
Jsem vlastníkem bytu ve spoleèenství jednotek, bohužel stávající stanovy jsou velmi špatnì sepsané.
Celé spoleèenství vlastníkù má celkovou výmìru 4 375 m2. Všechny byty jsou zde rozdìleny pomìrovým
podílem (velikosti bytù 689 m2, 1 096 m2, 1 801 m2 a 789 m2). Jedná se o to, že v souèasnosti jeden 
vlastník má tøíètvrtinové hlasovací právo a brání v rùzných opravách, renovacích a údržbách domu. 
Nelze se s ním rozumnì domluvit. Souèasnì ve stanovách spoleèenství je uvedeno, že pro zmìnu 
stanov je potøeba souhlas všech vlastníkù jednotek. Což od nìj nedostaneme. V loòském roce byl 
vydán zákon o zmìnì stanov, které jsou potøeba provést do 3 let od vydání tohoto rozhodnutí. 

Nikde jsem se nedoèetla, v jaké míøe lze stávající stanovy zmìnit, zda je potøeba 100 % hlasù vlastníkù k jejich úpravì
èi zmìnì, jaké zmìny lze provést a jaký pomìr hlasù je zapotøebí. Jde nám o to, abychom stanovy upravili tak, 
aby nám jeden vlastník už dále neznemožòoval opravy a udržování celého domu. Ještì podotýkám, že v domì je 
celkem 5 bytových jednotek a 4 rùzní vlastníci. Máme vùbec nìjakou šanci na zmìnu? Kamila Z., Strakonice

Podpora moderní komunikace
Ve støedisku v Pracovì se 22. až 24. èervna

konalo školení èlenù OS KOVO v techni-
kách Public Relations. Na dvì desítky od-
boráøù získávaly pøedevším praktické ko-
munikaèní dovednosti – napøíklad tvorbu 
zpráv pro média i pro veøejnost. Moderní 
marketingová komunikace se stává bìž-

nou souèástí práce v základních organiza-
cích. Zájemci mají možnost najít informa-
ce o školeních v katalogu, umístìném na 
webových stránkách OS KOVO: www.
oskovo.cz/intranet/odborne-utvary/
vzdelavani.

(-ev-)
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 Odkdy jsi èlenkou odborù?
Èlenkou odborù jsem se stala v roce 2011.

 Co tì pøimìlo k tomu, že jsi do 
odborù vstoupila?

Pøimìla jsem se sama, ale za vším byl 
nadšený kolega z dílny Martin Žampach, 

který byl pro od-
bory zapálený 
a umìl lidi skvìle 
pøesvìdèit o po-
tøebì organizovat 
se a spojit v ZO. 
Je to ten nejlepší 
zpùsob, jak lidi 
do odborù vtáh-
nout, protože já 
v té dobì nemìla 

o OS KOVO ani ponìtí, staèila jedna spo-
leèná pøestávka a mìla jsem vyplnìnou 
pøihlášku.

 Jak ses dostala ke svému 
povolání? Jsi vyuèená, nebo 
jak to bylo?  

K povolání jsem se dostala 
z nutnosti se zamìstnat, mám 
støední školu, ale i pøesto jsem 
vzala místo lisaøe a šla pracovat 
ke vstøikolisu a postupnì jsem se 
vypracovala až do nynìjší pozice 
pøedáka. Rozhodnì toho nelituji, 
jsem zde spokojená a získala jsem 
spoustu zkušeností. Jsem ale am-
biciózní a ani tahle funkce pro mì 
není stropem. 

 Co tì pøivedlo do Komise 
mladých?

Do KM jsem se dostala souhrou náhod, 
byla jsem na Setkání v Louòovicích, kde 
jsem poznala Tomáše Valáška, který mì 
dokázal upoutat a nadchnout, a protože 
jsem se o tuhle práci zajímala, pomohl mi 
do KM pøedseda naší ZO Milan Scheer.

 Co je podle tebe dùvod, že se mladí 
lidé do odborù nìjak nehrnou?

Mladí lidé nemají pøedstavu, že vùbec 
odbory jsou, a nebo mají pøedstavu zkres-
lenou od starších generací. Dnešní odbo-
ry nemají s dost èasto srovnávanou ROH 
nic spoleèného. Povìdomí o odborech je
u mladých lidí velmi malé, troufám si øíct, 
že žádné. Myslím, že první informace 
o odborech by mìly dìti získávat už na 
základní škole a potom na støedních ško-

lách a uèilištích, tam je nejvìtší potenciál 
rozšíøení èlenské základny.

 Stala ses letos pøedsedkyní Komise 
mladých. Prozradíš hlavní dùvod, 
proè jsi s tím souhlasila?

Jak už jsem øekla, jsem ambiciózní, 
ale není to o uspokojování vlastních am-
bicí, prostì vìøím, že budu mít možnost 
udìlat nìco nejen pro naši souèasnou 
generaci, ale i pro ty budoucí. Odbo-
ry byly, jsou a budou dùležitou souèástí 
bìžného života.

 Co je podle tebe v souèasné dobì 
to hlavní, èemu by se mìla Komise 
mladých vìnovat?

KM by se mìla soustøedit na získávání 
nových èlenù, ale také na to, aby se na-
uèila kulturu odborù a zaèala je pøetváøet 
do dnešní moderní doby. Aby byly odbory 
atraktivní a nejen pro mladé…

 Je to jen o obsahové náplni práce 
Komise mladých, nebo i o podobì 
akcí, kterými chce mladé lidi oslovit?  
Tøeba uènì?

Jak už jsem øekla, u uèòù by to mìlo 
zaèít. Na poslední akci „Tvorba pro Lidi-
ce“ jsem potkala mladé šikovné mladíky 
nejen z Èech, ale i z Nìmecka, a tohle je 
myslím naše budoucnost. 

 Co vùbec øíkáš možnostem Komise 
mladých oslovovat uènì? Je k tomu 
dost pøíležitostí? Jak hodnotíš spolu-
práci Komise mladých se sekcí uèòov-
ského školství?

Jako èlenové KM máme jen velmi malé 
a omezené možnosti, prakticky žádné. 
Hodnotit spolupráci se sekcí zatím ne-
mohu, bylo pøislíbeno pozvání, tak pevnì 

vìøím, že nezùstane jen u slov a vyvine se 
z toho i nìjaký zajímavý projekt.

 Co nám øekneš o své rodinì?
Rodina je moje vše. Já sama mám 

dva syny, mùj nastávající manžel také 
dva, takže je kam vìnovat èas a energii, 
a i když je to obèas dost nároèné, nic bych 
na tom nemìnila.

 A co øíká rodina k tvým aktivitám 
v odborech, k tomu, že této práci 
musíš èasto vìnovat i svùj volný èas? 

Mám skvìlé rodinné zázemí, pomáhají 
mi rodièe i sestra s manželem, a hlavnì 
mùj partner, který mì velice podporuje, 
i on sám je nadšený odboráø a nìkte-
rých akcí se zúèastòuje se mnou. Veškeré 
potøebné pøípravy se snažím pøesunout 
na noèní hodiny, aby se to mých nejbliž-
ších dotklo co nejménì, i pøesto to stojí 
spoustu volného èasu.

 Nejsi pro svou funkci v KM 
uvolnìná. Jako dílovedoucí máš 
už tak dost nároèné povolání, 
jak se snáší s aktivitami v Komisi 
mladých? 

Trošku s tím bojuji, i pøes dojednání 
v KS, kdy mám nárok na 5 dní za ètvrt-
letí, si na každou akci musím zajistit 
zástup nebo si udìlat práci s pøed-
stihem a být na telefonu. Èasto na 
akce vyrážím rovnou z noèní smìny 
a hned po návratu míøím zase do 
práce. Nesetkávám se s úplným po-
chopením pro své nadšení, ale nì-
jak jsem si na to zvykla a snažím se 

vìnovat svùj èas a energii tam, kde to má 
smysl.

 Jak hodnotíš postavení Komise 
mladých v rámci OS KOVO? 
Je všechno v poøádku, nebo máš 
pocit, že leccos by se mìlo zlepšit?

Možná by bylo lepší se k této otáz-
ce nevyjadøovat, ale nejsem z tìch, co 
si neumí za svým názorem stát. V rámci 
OS KOVO jsme jen hodnì málo – a ne-
jen my jako KM, ale i celkovì – mladí, 
i v rámci ZO. Pokud nedostaneme šanci 
nauèit se odborovou práci a nedostaneme 
prostor k uplatnìní názorù a vizí, nemá 
svaz budoucnost. Èlenská základna stár-
ne a je nejvyšší èas nìco zaèít dìlat, jinak 
nemáme šanci pøežít…

Ptal se František Vonderka, foto: autor

Ve funkci pøedsedkynì Komise mladých je už témìø pùl roku. Dost èasu, aby se v ní mohla 
rozkoukat. A dùvod pro Kováka, proè Lenku Gregorovou vyzvat k malé zpovìdi.

Bez mladých nemáme šanci pøežít,
øíká pøedsedkynì Komise mladých Lenka Gregorová

Lenka Gregorová (vpravo) 
bìhem zdaøilé akce OS KOVO 
s mladými uèni v Lidicích



Støedoèeský kraj

 Karlštejn – hrad: 1. 7. – 29. 7. Ve-
èerní prohlídky každou støedu v èervenci 
2015 od 20, 20.30 a 21 hodin s pøekva-
pením. 5. 8. – 26. 8. Veèerní prohlídky 
hradu Karlštejn. Veèerní prohlídky se ko-
nají každou støedu v srpnu od 20, 20.30 
a 21 hodin. 

 Krakovec – hrad: 4. 7. – 31. 7. Hu-
sova pouť 2015. Vydejte se s námi na už 
sedmou Husovu pouť, tentokráte vedoucí 
z hradu Krakovce do Kostnice. Pøidat se 
mùžete jen na libovolný úsek trasy, a to 
buï v civilním obleèení, nebo v dobových 
kostýmech. Start na Krakovci v sobotu
4. èervence asi v 10 hodin.

 Žleby – zámek: 10. 7., 11. 7., 21. 8., 
22. 8. Noèní prohlídky zámku Žleby s ná-
zvem Rozhovory v mezièase aneb Pikantní 
historický koktejl. 

 Bøeznice – zámek: 29. 8. Hradozá-
mecká noc na zámku Bøeznice. Zámek 
Bøeznice ožije atmosférou hororového 
pøíbìhu o Frankensteinovi v podání sku-
piny historického šermu Eulis Brno. Noèní 
oživené prohlídky zámku každou hodinu 
od 20 do 24 hodin.

Královéhradecký kraj

 Opoèno – zámek: 4. 7. – 6. 7. Svátky 
s rùží na zámku Opoèno. Sváteèní prohlíd-

ky zámku provonìné bohatými historický-
mi vazbami ze stovek kvìtin, zejména je-
jich královny – rùže. 29. 8. Hradozámecká 
noc opoèenská. 

 Ratiboøice – zámek: 18. 7. Ratiboøic-
ké nokturno. Veèerním zámeckým parkem 

zazní skladby evropského baroka a raného 
klasicismu z èasù galantních dostaveníèek 
a krásných dam v krinolínách. V pøípadì 
nepøíznivého poèasí se koncert uskuteèní 
ve vstupní hale zámku. Vstup pouze hlavní 
branou do zámeckého parku. Úèinkuje 
komorní orchestr Bona nota.

Pardubický kraj

 Kunìtická hora – hrad: 5. 7. Sokol-
nictví na Kunìtické hoøe. Celodenní vý-
stava dravých ptákù na hradním nádvoøí 
doprovázená v 11, 14 a 16 hodin ukázka-
mi jejich výcviku a vystoupením trubaèù.

23. 8. Dìtský den na Kunìtické hoøe. 
Tradièní rozlouèení s letními prázdninami. 
Èeká vás po celý den spousta originálních 
her a soutìží se skupinou historického 
šermu Corporal, velká ponožková bitva, 
pohádky a písnièky, ochuzeni nebude-
te samozøejmì ani o klasické prohlídky. 
V hradním paláci vás navíc èeká výstava 
rekvizit a kostýmù z televizního seriálu 
Arabela, který se na Kunìtické hoøe na-
táèel.

29. 8. Hradozámecká noc na Kunìtic-
ké hoøe s lampionovým prùvodem. Velký 
lampionový prùvod na hrad, veèerní pro-
hlídky nasvíceného paláce a doprovodný 
kulturní program. 

 Veselý Kopec – soubor lidových 
staveb Vysoèina: 18. 7. – 19. 7. Veselo-
kopecký jarmark. Prodej výrobkù lidových 
výrobcù, kulturní program. Otevøeno od 
9 do 16 hodin.
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Nastává èas prázdnin a zasloužených dovolených. Ne každý pojede k moøi èi do zahranièí, 
a tak jsme se rozhodli nabídnout našim ètenáøùm pár domácích tipù, jak si v èervenci a srpnu 
užít volný èas.

Zámek Žleby prošel v letech 2011–2013 rozsáhlou 
rekonstrukcí a zaleskl se v nové kráse

Zámek v Ratiboøicích
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 Slatiòany – zámek: 24. 7., 25. 7. 
Noèní prohlídky zámku Slatiòany. 

Plzeòský kraj

 Švihov – hrad: 4. 7., 5. 7. Sedm pe-
kelných høíchù – dobývání hradu Švihov. 
Pojïte se s námi pøesunout do první 
poloviny 16. století, do èasù bouølivých 
selských válek, doby bájí, legend a lido-
vých povìr. 

 Rabí – hrad: 6. 7. Svítání na hradì 
Rabí. Ranní prohlídka hradu pro opravdo-
vé nadšence a romantiky s malou snídaní 
na nádvoøí. 31. 7., 1. 8. Veèerní prohlídky 
hradu Rabí. Veèerní kostýmované prohlíd-
ky hradu za svitu louèí. 

 Horšovský Týn – hrad a zámek: 
4. 7., 11. 7., 18. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 
22. 8., 29. 8. Noèní prohlídky na Horšov-
ském Týnì nazvané Jak se co dìlá. Pøijïte 
si poslechnout vyprávìní kastelána Jana 
Rosendorfského. 

 Kladruby – klášter: 10. 7., 11. 7., 
17. 7., 18. 7. Benediktinské dny v klášteøe 
Kladruby. Již XV. roèník oživených noèních 
prohlídek kláštera Kladruby. 

 Velhartice – hrad: 8. 8. Pohádkové 
odpoledne na hradì Velhartice. Pøi pro-
hlídce hradu potkáte rùzné pohádkové 
bytosti a také mùžete plnit drobné úkoly. 
Odpoledne plné pohádek, soutìží, øeme-
slných a výtvarných dílen, pohádkových 
kvìtinových vazeb, hudby a dobrého jídla 
a pití.

Olomoucký kraj

 Pøíkazy – soubor staveb lidové 
architektury: 18. 7. Vaøení domácího 
piva a výroba domácího másla ve skan-
zenu Pøíkazy. Co vás èeká: názorná ukáz-
ka vaøení piva, ochutnávka sladù, výroba 
a ochutnávka másla, hudba, jídlo a pivíèko.

15. 8. Tvaružkovy hode s ukázkou vý-
roby tvarùžkù. Demonstrativní ukázka 
výroby domácích tvarùžkù z domácího 
tvarohu. Budete moci ochutnat tvarùžko-
vé pomazánky, uzené tvarùžkové klobásy, 
tvarglára, Loštické polibky a další tvarùž-
kové speciality. 

 Bouzov – hrad: 18. – 19. 7. Víkend 
s princeznou Šahrazád na hradì Bouzov. 

Bohatý program na I. nádvoøí s orientální 
tematikou. V sobotu 18. 7. vás zveme na 
veèerní galashow v rytíøském sále. 1. – 2. 8.
Dìtský karneval na nádvoøí hradu Bouzov. 
Karneval pro dìti, od 16 do 18 hodin. 

Zlínský kraj

 Buchlov – hrad: 18. 7. – 19. 7., 
22. 8. – 23. 8., 19. 9. – 20. 9. Buchlov-
ská spirála – netradièní prohlídkový okruh 
– stavební vývoj hradu Buchlova v obra-
zech. Hrad Buchlov i v letošním roce na-
bízí v rámci prohlídkových tras speciální, 
netradièní prohlídku, Buchlovskou spirálu. 
Výbìrová prohlídková trasa se zamìøuje 
na postupný stavební vývoj hradu s tìžiš-
tìm ve støedovìku. Prohlídka s odborným 
výkladem je koncipována zejména pro 
zájemce o architektonický vývoj hradu, 
ale i ostatní návštìvníci ocení netradièní 
pojetí prohlídkového okruhu.. 

15. 8. Ukázky tradièní skliznì ve skan-
zenu Pøíkazy. Interaktivní ukázky sklízení 
obilí aneb Vem kosu a pusť se do práce. 

29. 8. Ukázky tradièního výmlatu ve 
skanzenu Pøíkazy. Takový výmlat obilí, to 
není jen tak. 

Moravskoslezský kraj 

 Slezskoostravský hrad – hrad: 
28. – 29. 8. Strašidelná noc na hradì. 
Dvoudenní akce pro rodiny s dìtmi. Ná-
vštìvníci Slezskoostravského hradu tak 
mohou na konci prázdnin opìt prokázat 
svoji odvahu a stateènost. Program probí-
há od 20 do 23 hod.

Jihoèeský kraj

 Jindøichùv Hradec – hrad a zámek: 
9. 7. – 11. 7. Folková rùže v Jindøichovì 
Hradci. Tradièní festival folkové a count-
ry hudby. 24. 7. – 25. 7., 31. 7. – 1. 8.,

7. 7. – 8. 8., 14. 8. – 15. 8., 28. 8. – 29. 8.
Noèní prohlídky s Bílou paní na Jind-
øichovì Hradci. Vždy od 21 a 22 hod. 
Od 7. srpna budou noèní prohlídky od 
19.50 a 21 hod., po vyprodání ve 22 hod.
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Romantický hrad Bouzov byl založen na pøelomu 13. a 14. století

Jádro hradu Rabí vzniklo patrnì na poèátku 
13. století ve formì strážní, obytné vìže.



 Èeský Krumlov – Výstava Zlaté dno 
øemesel a živností na Èeskokrumlovsku. 
9. 6. 2015 – 10. 1. 2016 v Regionálním 
muzeu uvádí návštìvníky do prostøedí 
všedního života drobných øemeslníkù, 
živnostníkù a obchodníkù. Nechybí ani ty-
pický regionální produkt, který má na jihu 
Èech hluboce zakoøenìnou tradici – pivo, 
a s ním neodmyslitelnì související obor 
živnosti – hospoda.

 Landštejn – hrad: 18. 7. Støelecké 
slavnosti na Landštejnì. Tradièní støelecké 
soutìže táborských støelcù. 

 Hluboká nad Vltavou – zámek: 
8. 8. Princeznovský bál na zámku Hluboká 
nad Vltavou. Èeká vás bohatý program, 
soutìže i dárky, dílnièky, obèerstvení 
a mnoho dalšího. Spoleènì se pokusíme 
o vytvoøení dalšího princeznovského 
rekordu. Prožijte s celou svou rodinou ne-
zapomenutelný den na kouzelném zámku 
Hluboká. Bavte se od 10 do 16 hod.

Karlovarský kraj

 Valeè – zámek: 6. 8 – 8. 8. Hudební 
festival Povaleè na zámku Valeè. Oblíbený 
nejen hudební festival pod širým nebem.

Ústecký kraj 

 Benešov nad Plouènicí – zámek:
3. 7 – 4. 7., 31. 7. – 1. 8., 28. 8. – 29. 8. 
Noc na zámku aneb Zámecká pøespávan-
da v Benešovì nad Plouènicí. Dìti ve vìku 
od 5 do 12 let budou moci na zámku pøe-
spat. Jelikož kapacita je omezená, je nut-
né dìti na akci pøedem objednat.

4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. Noèní pro-
hlídka zámku. Návštìvníci se mohou tìšit 
na prohlídku zámku v doprovodu strašidel 
a dobových postav.

 Krásný Dvùr – zámek: 29. 8. Hra-
dozámecká noc na zámku Krásný Dvùr. 
Kostýmované prohlídky zámku. 

Liberecký kraj

 Lemberk – zámek: 1. 7. – 12. 7. 
Prázdniny na vìži zámku Lemberk. Støedo-
vìká vìž bude otevøena od 9 do 16.30 hod. 

 Bezdìz – hrad: 4. 7. – 6. 7. Tøi dny 
ve støedovìku mùžete prožít na Bezdìzu. 
Šermíøské vystoupení skupiny Askalon. 
Gotické brnìní, souboje a zbranì. Zaèátky 
pøedstavení: 11, 12.30, 14 a 15.30 hod. 
Obèerstvení zajištìno.

 Grabštejn – hrad: 11. 7., 25. 7. Ve-
èerní prohlídky Grabštejna se sv. Barborou 
na motivy fi lmu Èert ví proè. Prohlídky 
hradu v rámci projektu Otevøete 13. kom-
natu v netradièním veèerním èase a s dal-
šími „tajemnými“ postavami – tentokrát 
na motivy snímku Èert ví proè, který se 
natáèel mimo jiné i na Grabštejnì. 

 Trosky – hrad: 1. 8. – 2. 8. Èertovské 
slavnosti na hradì Trosky. Divadelní 
a hudební vystoupení, ukázky pekelných 
øemesel, rohatý sokolník a lukostøelec, 
celodenní rej bytostí pekelných. Sobota 
od 9 do 22 hod., nedìle od 9 do 18 hod. 

Praha hlavní mìsto

AAREÁLL PRRRAŽSSKÉHHOO HRAADUU

 Areál Pražského hradu je bìhem 
sezony (duben–záøí) otevøen dennì: 
5.00–24.00 hod.

 Návštìvnické objekty – Starý krá-
lovský palác, expozice Pøíbìh Pražské-
ho hradu, Bazilika sv. Jiøí, Zlatá ulièka 
s vìží Daliborkou, Obrazárna Pražského 
hradu, Prašná vìž, Rožmberský palác: 
9.00–17.00 hod.

 Katedrála sv. Víta 9.00–17.00 hod.
(v nedìli po ukonèení bohoslužeb od 
12.00 hod.; poslední vstup do katedrá-
ly je vždy v 16.40 hod.). Pro návštìvníky 

bez vstupenky je vymezen prostor pod 
západní kruchtou. V prùbìhu církev-
ních obøadù však není prohlídka chrámu
možná; mimoøádné akce, plánované bo-
hoslužby a odchylky od bìžného provo-
zu viz wwwww.kateedraalassvateehhovitaa.cz. 
Expozice Svatovítský poklad 10.00 až
18.00 hod. Velká jižní vìž katedrály 
10.00–18.00 hod. Výstavní objekty – 
Jízdárna Pražského hradu, Císaøská konír-
na, Tereziánské køídlo: 10.00–18.00 hod.

 Informaèní støediska Pražské-
ho hradu (ceny vstupenek atd.): 
II. nádvoøí tel. 224 372 423, 224 372 419, 
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V malebném Èeském Krumlovì si na své pøijdou i vodáci

Pražský hrad je jedním z nejznámìjších symbolù našeho státu

http://www.katedralasvatehovita.cz/cs


III. nádvoøí tel. 224 372 434, 224 372 435,
e-mail: info@hrad.cz, otevøeno dennì 
9.00–17.00 hod.

ZZAHHRAADYYY PRAŽSSKÉÉHHO HRAADDUU

Zahrady Pražského hradu a Jelení pøí-
kop, vèetnì turistické cesty, jsou ote-
vøeny v jednotlivých mìsících takto: èer-
venec 10.00–21.00 hod., srpen 10.00 až
20.00 hod., záøí 10.00–19.00 hod., øíjen 
10.00–18.00 hod. 

 Zámecký park v Lánech
V letní sezonì je také ve vybraných dnech 

otevøený Zámecký park v Lánech. Støedy
a ètvrtky 14.00–18.00 hod.Soboty, nedìle, 
svátky 10.00–18.00 hod. Vstupné: 15 Kè. 

 Støídání stráží
Slavnostní støídání vojákù Hradní strá-

že s fanfárami a výmìnou standarty: 
ve 12.00 hodin na 1. nádvoøí. Støídá-
ní na stanovištích: V letní turistické se-
zonì každou celou hodinu od 7.00 do 
20.00 hod.

 Vyšehrad 
Všechny expozice jsou otevøeny den-

nì: v letním období (IV.–X.) od 9.30 do 
18.00 hod. 

 Vyšehradský høbitov se Slavínem
Zde je pochováno více než 600 osob-

ností èeské kultury a vzdìlanosti: napøí-
klad A. Dvoøák, K. Èapek, B. Nìmcová,
K. H. Mácha, J. Neruda, A. Mucha,
M. Aleš, E. Destinová, B. Smetana. Více na 
www.praha-vysehrad.cz.

 Botanická zahrada
Otevírací doba: Venkovní expozice: 

dennì 9.00–19.00 hod., Fata Morgana: 
úterý–nedìle 9.00–19.00 hod. Více na 
wwwww.bbottaniccka.ccz.

 Zoologická zahrada
Otevøeno: dennì 9.00–18.00 hod. Po-

kladny se zavírají pùl hodiny pøed zavírací 
dobou zoo. Internet: wwwww.zooooprrahaa.cz..

 Plavby po Vltavì
Vyhlídková projížïka: Nadchne vás! 

Budete prohlížet Pražský hrad nebo tøeba 
Karlùv most z pohodlí lodi. Vše si mùžete 
užít také díky obsáhlému výkladu bìhem 
plavby. Dozvíte se tak spoustu informa-

cí a zajímavostí o historických budovách
a ostatních památkách Prahy, které bude-
te mít možnost cestou vidìt. Celoroènì: 
od 11, 12, 13, 15, 16 a 17 hod. dle aktuál-
ní denní nabídky. Kontakt a informace 
(rezervace, ceny atd.): Parníky Praha 
– hhttpp://wwwwww.paarniky--prahaa.eeu, tel. 
èíslo: centrála plaveb: +420 773 903 903, 
Plavby Vltavou – httttp:///wwwww.pplavvba--
ppovvltave..ccz.

Poznámka: øadu dalších zajímavých 
tipù najdete na tomto odkazu: 
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Celá Evropa si letos 
6. èervence pøipomene 
600. výroèí úmrtí myslite-
le, reformátora a kazatele 
svìtového významu Jana 
Husa. Program našich 
národních slavností „Jan 
Hus – Evropan nové doby“ se bude ode-
hrávat na všech nejdùležitìjších místech 
spjatých s Husovým životem. Samozøejmì 
i v jeho rodišti Husinci. 

Tam se v sobotu 30. kvìtna uskuteè-
nilo slavnostní otevøení Centra mistra 
Jana Husa.

Tamní památník, který je národní kultur-
ní památkou, prošel totiž zásadní rekon-
strukcí.

Souèástí celkové obnovy bylo vytvoøe-
ní nové expozice vìnované dobì, životu, 
dílu, tradici a odkazu èeského reformátora. 

Výstava se soustøeïuje na tøi 
husovské okruhy. V úvodní 
èásti je návštìvníkovi pøed-
staven kontext Husova živo-
ta, v ústøední èásti je pøiblí-
žen vlastní pøíbìh reformá-
tora a závìreènou èást tvoøí 

refl exe Husovy osobnosti a odkazu.
Zvláštní zøetel je kladen na pietní 

a umìlecké prvky výstavy. Centrálním 
a nejpamátnìjším prostorem celé ná-
rodní kulturní památky a tím i výstavy je 
„Husova svìtnièka“. V její bezprostøední 
blízkosti se nachází „Husova modlitebna“ 
vyjadøující spirituální rozmìr této osob-
nosti projevující se modlitbou i duchovní 
písní. Otevøeno dennì èerven, èervenec, 
srpen 9:00–12:00, 12:30–17:00. 

Kontakt:
+420 725 062 066, info@cmjh.cz.

Poutní místo Husinec

http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-
na-vylety/204539-tipy-na-prazdninove-
vylety-s-detmi-po-cesku.html

Pražská ZOO pøitahuje každoroènì davy návštìvníkù z celé ÈR

http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95
http://www.zoopraha.cz
http://www.parniky-praha.eu/
http://www.plavbapovltave.cz
http://www.praha-vysehrad.cz
http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/204539-tipy-na-prazdninove-vylety-s-detmi-po-cesku.html
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Léto je nejteplejší období roku. Dny 
jsou dlouhé a pozdì se stmívá. Rostliny 
kvetou, dozrává ovoce a obilí.

Astronomické léto zaèíná na severní 
zemské polokouli okamžikem letního slu-
novratu (20., 21. nebo 22. èervna). V tuto 
dobu zaèíná na jižní zemské polokouli as-
tronomická zima.

Meteorologické léto zaèíná 1. èerv-
na a konèí 31. srpna. V meteorologii je 
na severní polokouli za léto oznaèováno 
období mìsícù èervna, èervence a srpna. 
Astronomické léto u nás nastává s èervno-
vým slunovratem, tedy v okamžiku, kdy 
se Slunce na své zdánlivé pouti po obloze 
dostane nejsevernìji. Obvykle se Slunce 
do tìchto míst dostane okolo 21. èervna. 
Astronomické léto konèí podzimní rovno-
denností, tedy v okamžiku, kdy po létì 
Slunce pøechází pøes rovník (ocitne se na 
rovníku v nadhlavníku). Bìhem astrono-
mického léta se zkracují dny a prodlužují 
noci. Hlavními letními mìsíci jsou èerve-
nec a srpen.

Jsou spojeny s øadou tradièních èin-
ností, obyèejù i pranostik. Vybrali jsme ty 
hlavní z nich.

 Žnì
Žnì bývaly velkým svátkem pro celou ves. 

Každý, kdo mìl ve vsi zdravé ruce a nohy, 
pomáhal na poli. Pole plné zlatavých klasù 
se brzy zaplnilo zpìvem žencù a vazaèek.

 Dožínky (obžínky, dožatá)
Dožínky byly slavností spojenou s rado-

vánkami na poèest ukonèení žní, pøi kte-
rých se èeleï veselila na úèet hospodáøe.

Panímámo zlatá, otvírejte vrata, nese-
me vám vìnec ze samého zlata!

 Èesání chmele
Stejnì jako žnì bylo i èesání chmele 

vyvrcholením dlouhodobé a namáhavé 
práce.

 Doèesná
Obdobou dožínek byla po skonèení 

skliznì chmele doèesná. Jejím znakem 
byl velký vìnec uvitý z chmele a obilných 
klasù, ozdobený kvìty.

 Bylinky
Sbìr bylinek – Bylinky zásadnì nesbírá-

me poblíž silnic, rostlinky jsou plné škodli-
vin. Sušit bychom mìli pouze tu èást rost-
liny, která je pro to vhodná a urèená. Listy 
sbíráme vìtšinou pøed rozkvìtem, koøen 
od jara do podzimu, kvìt plnì rozvitý.

 Ovoce a zelenina
Zavaøování – Zpracováváme ovoce a ze-

leninu, které nejsou nahnilé nebo ples-
nivé. Ovoce a zeleninu peèlivì omyjeme 
a necháme okapat. 

 Sušení
Kvìtiny – Nezapomeòte na sušení ky-

tièek a luèních trav, budou se hodit k vý-
zdobì na podzim a v zimì. Z klasù obilí 
si mùžete udìlat pletené copy. Kukuøièné 
šustí – z toho se dají udìlat postavièky.

 Jazykolamy pro letní pobavení
Kmotøe Petøe, nepøepepøete mi toho 

vepøe, jak mi, kmotøe Petøe, toho vepøe 
pøepepøíte, tak si toho pøepepøeného vep-
øe sníte sám.

Náš táta má neolemovanou èepici. 
Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li 
mu ji?

Náš pan kaplan v kapli plakal.

ÈERVENEC

 Svatý Prokop 
(4. 7.) 

Narodil se kolem 
roku 980 v Cho-
touni u Kouøimi. 
Po svìcení na 
knìze se vrátil do 
Èech.

Když dne ubývá, 
horka pøibývá. 

Déšť na Prokopa, zmokne každá kopa.

 Svatá Markéta (13. 7.) 
Jméno Markéta pochází z Orientu, kde 

znamená perlu. Pøestože se má za to, 

že byla osoba svaté Markéty vymyšlena, 
stala se jednou z nejoblíbenìjších svìtic 
støedovìku. Svatá Markéta je patronkou 
tìhotných žen, rolníkù a pastýøù.

Svatá Markéta hodila srp do žita. 
Na Markétu -li prší, oøechy ze stromù srší.

 Svatá Marie Magdaléna (22. 7.)
Máøí Magdaléna vedla v mládí høíš-

ný život. Pozdìji poznala Krista a uèinila
pokání. Doprovázela Krista na køížové 
cestì a byla pøítomna jeho smrti. Marie 
Magdaléna je patronkou kajících se høíš-
níkù a holièù. Bývá zobrazována s mastí 
nebo s alabastrovou skøínkou.

V den Maøí Magdalény poprchává, 
neboť svého Pána oplakává.

 Svatý Jakub (25. 7.) 
Jméno Jakub pochází z hebrejštiny, 

a aèkoliv znamenalo druhorozeného, 
byl svatý Jakub starším bratrem apoštola 
Jana.

Svatý Jakub dává kukuøici klasy, svatá 
Anna vlasy.

 Svatá Anna (26. 7.) 
Pùvodem hebrejské jméno Anna znaèi-

lo milostiplnou osobu. 
Svatá Anna, chladna zrána. 
O svaté Annì sedlák si žita nažne.

SRPEN

 Svatý Vavøinec 
(10. 8.) 

Svatý Vavøinec po-
cházel ze Španìlska.
Jeho uèitel byl Sixtus II.,
který se pozdìji stal 
papežem.

Na svatého Vavøin-
ce sluneènost – zaèí-
ná vína hojnost.

 Svatý Bartolomìj (24. 8.) 
Bartolomìj byl jedním z Kristových 

uèedníkù a býval ztotožòován s Natanae-
lem z evangelia sv. Jana, kterého Ježíš 
popisoval jako toho, který nezná lsti. 

Od svatého Bartolomìje slunce již tolik 
nehøeje. 

Fouká-li na Bartolomìje z Moravy, 
vorej, sedláèku, pomali; fouká-li na Barto-
lomìje vítr z Èech, pak si, sedláèku, s orá-
ním pospìš.

Co èerven neuvaøí, srpen nedopeèe.

Co patøilo a patøí k létu

Letní svatí a lidové pranostiky
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Vìtšina z nás si nedovede pøedstavit 
vaøení a peèení bez bylinek, které dodá-
vají pokrmùm chuť i aroma. Pøidávají se 
do polévek, využívají se pøi vaøení pøíloh 
i k masu. Výbornì se 
hodí do buchet, ko-
láèù i cukroví. Do 
polévek se pøidává 
napøíklad celer, 
petržel, pažitka, 
saturejka nebo 
majoránka. Na-
pøíklad zmínìný 
celer pùsobí jako 
pøírodní afrodizia-
kum, chrání nás 
pøed mikroorganismy, 
pomáhá pøi chøipce a na-
chlazení. Obsahuje vitaminy 
skupiny B, vitamin C, A, K nebo E. Je také 
bohatý na draslík, hoøèík, chrom a sodík. 

Pøi vaøení ho mùžete použít 
èerstvý i sušený. Využívají 
se jeho plody i listy.

RRoozmaarýýnn 
– se používá pøi pøípra-

vì grilované èi jinak tepelnì 
upravené zeleniny, 

na ryby, moøské 
plody, peèená 
a dušená masa 
a výbornì oko-
øení i zvìøinu. 

Pozor: má oprav-
du silné aroma, 

staèí jen špetka.

Šalvìj 
– s typickou nahoøklou chutí, dáváme 

ji proto s mírou. Výteènì se hodí zejména 
k tuènìjším masùm.

TTymmiánn 
– je silnì aromatický, používá se hlavnì 

k pøípravì marinád na kuøecí a rybí maso, 
do omáèek a výbornì se hodí i k zeleninì. 
Používá se také na rùzné dresinky a dipy.

DDobbrommysll (oreeganno)) 
– hodí se nejen pro masa, ale pro bram-

bory, rajèata, tykve, ale i další zeleninu.

MMátta 
– se používá 

do studených 
nealkoholických 

i alkoholických 
nápojù. Letním 

hitem je tøeba ku-
bánské mojito. Budete 
na nì potøebovat 1 limet-
ku, pùlku citronu, 0,4 dl 
bílého rumu nejlépe Hava-
na Club, lístky máty, lžiè-
ku cukru, perlivou vodu 
a drcený led. Do vysoké 

sklenice (0,3 l) rozmaèká-
me døevìnou palièkou cukr 

s lístky máty a nakrájenou 
limetko u. Pak nasypeme drcený 

led, nalijeme vymaèkanou šťávu z li-
metky (0,2 dl), rum a dolejeme perlivou 
vodou. Ozdobíme lístky máty. Dáváme 
s brèkem, kterým mùžeme lístky máty
vymaèkat.

MMedduòòka 
– má pøíjemnou osvìžující citronovou 

chuť a vùní. Používá se do studených 
nealkoholických i alkoholických nápojù, 
hodí se do ovocných a zeleninových salá-
tù, ale i k rybám a mušlím.

PPetržel 
– využití má široké, vajeèné pokrmy, 

polévky, rùzné dipy a majonézy, poma-
zánky, nádivky, mletá masa, marinády.

PPažžitkaa
– se hodí k dochucení polévek, maso-

vých marinád, pomazánek, dipù.

BBazzalkaa
– používáme do po-

lévek, mletých mas, 
zeleninových 
pokrmù, jako 
souèást ma-
rinád urèe-
ných k na-
kládání mas,
na pizzu i tìs-
toviny. 

KKoppr 
– používá se také k dochucení ryb, po-

mazánek, nádivek a dipù.

ÈÈessnekk a mmeddvvìdí èeesnnek 
– medvìdí èesnek není pøíliš rozšíøenou 

bylinkou, což je obrovská škoda. 
Jeho chuť je velmi lahodná, 
avšak ne tak silná jako
u klasického èesneku. 
Nachází využití praktic-
ky všude, kde používáme 
klasický èesnek. Mùžeme 
si s ním také posypat chléb 
namazaný sýrem, máslem, 
sádlem, paštikou, žervé, 
zkrátka èímkoliv. Èerstvá nať 
se pøidává do bílých polévek, 
omáèek, na maso, do bylinko-
vých másel a pomazánek.

SStévvie 
– Používá se jako pøírodní sla-

didlo. Zkuste si místo 
kostky cukru hodit 
do šálku èaje je-
den lístek sté-
vie. Nic tím 
nezkazíte, na-
opak udìláte 
nìco pro své 
tìlo!     

Bylinky již mnoho let patøí do života lidí. Èasto rostou 
pøímo v divoké pøírodì, díky èemu jsou i snadno 
dostupné. Užívají se nejen ke konzumaci, ale také na 
rùzné obklady èi koupele. 

 

hh
ckých
ù. Letnímím 
m je tøebaba ku-
ánské mmojojitito. Budete 
a nì ppotøeboovatt 11 limet-
kuku pùpùlku citroonu 0 44 dlku, pùlku citroonu, 0,4 ddl
bíbílého rrumumuu nenejlj épee HaHava-

aststo o rorosttou 
adno 
le také na 

Pøílohu pøipravili:
mn, jaš a fav
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Správné znìní tajenky z èísla 10: Spoluúèast odborù na rozhodování upevòuje sociální smír. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl 
Petr Malíèek z Bouzova. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èísla vyjdou 7. a 21. èervence a 4. a 18. srpna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 
15. èervence na doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


