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ukonèila dohoda
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Právo
Kdy a jak vzniká
vìcné bøemeno
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Spolupráce
Filmaøi zvou dìti kovákù
na svùj tábor

Kováci slavili 1. máj 2015

U stánku OS KOVO na Špilberku
vìnoval dìtem balonky osobnì
i pøedseda svazu Jaroslav Souèek

Návštìvníky lákala vystoupení
známých hudebních skupin

Delegace kovákù se zúèastnila i oslav
1. máje v bavorském Regensburgu

Pøes nepøízeò poèasí (které se ale nakonec ponìkud umoudøilo) navštívily
tisícovky Bròanù i s rodinami již tradièní oslavu 1. máje na Špilberku.
Zajímavý a bohatý program pøipravil
pro dìti a dospìlé hlavní organizátor –
Èeskomoravská konfederace odborových
svazù (ÈMKOS). Zúèastnil se samozøejmì
i Odborový svaz KOVO, který zde mìl
i svùj vlastní stánek.
Vstup byl jako vždy zdarma, a tak neustával proud lidí, zejména rodin, které si
vyšly na procházku do okolí Špilberka, na
jehož nádvoøí nakonec skonèily, pøilákány
zvukem hudby. Sérii kulturních akcí zahájila kolem jedné hodiny odpolední známá
hudební skupina Renegáti, poté vystoupila
folková skupina F. T. Prim. Hudební skupiny
a následující kulturní akce uvádìl a komentoval moderátor rádia Èas Franta Trnèák.

U stánku ÈMKOS mohli kolemjdoucí
zdarma obdržet propagaèní materiály,
èasopis Sondy, pro dìti mìli organizátoøi
pøipraveny balonky s logem konfederace
a další dárky. Propagaèní materiály a poslední vydání èasopisu Kovák byly k mání
u stánku Odborového svazu KOVO, kde
dìtem vìnoval balonky osobnì i pøedseda svazu Jaroslav Souèek.
Oficiální program oslav 1. máje zahájil po tøetí hodinì odpoledne svým
projevem pøedseda ÈMKOS Josef Støedula. „Èas už témìø smazal vzpomínky
na planá hesla z bývalých pompézních
prvomájových prùvodù, ale souèasné
problémy bohužel odbory doslova vrací

k pùvodním koøenùm historie 1. máje.
Ta zaèala pøed 125 lety jako veøejná
solidární manifestace za osmihodinovou
pracovní dobu. Pøipadá mi neuvìøitelné,
že se dnes, po tolika letech, musíme vracet ke stejnému požadavku. Napøíklad
nyní jsme èelili tlaku zamìstnavatele,
který požadoval, aby v nejtìžší práci –
hornictví – byla zavedena desetihodinová
pracovní doba. Odbory musí mít stále na
zøeteli, aby se práci, nejen ve vzpomínkový den, vrátila úcta,“ pøipomnìl pøítomným Josef Støedula.
Uvedl mimo jiné, že odbory jsou
v souèasnosti jedinou organizací v zemi,
pokraèování na str. 3

Chystají umìlecká
díla pro Lidice
V Mariánských Lázních se ve dnech
4.–5. kvìtna uskuteènilo pracovní jednání zástupcù Komise mladých OS KOVO
a mladých z DGB v Regensburgu. Jeho
úèastníky byli rovnìž místopøedseda OS
KOVO Jaromír Endlicher a pøedstavitel
regionálního zastoupení DGB v Bavorsku
Helmut Fiedler. Spolupráce mezi našimi

a nìmeckými mladými
má již tradici. Na schùzce
v Mariánských Lázních se
hodnotily její nejnovìjší
poèiny (k tìm posledním
patøila úèast mladých kovákù na prvomájových
oslavách v Regensburgu)
pokraèování na str. 2
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a byla s nimi jednomyslnì vyjádøena spokojenost. Hlavním bodem jednání byla
pøíprava dalších spoleèných akcí. Zde jde
zejména o spoleèné iniciativy k výroèí lidické tragédie a úèast èeských uèòù na
akci k výroèí tzv. øíšské køišťálové noci na
území bývalého koncentraèního tábora
ve Flossenbürgu. Vzpomínkové akce pro
mladé v Lidicích se staly už tradicí Odborového svazu KOVO, který i tímto zpùsobem chce potrhnout stálou aktuálnost
potøeby èelit všem formám rasové nesnášenlivosti a extremismu. Letos požádal
uèòovská zaøízení, v nichž pùsobí, aby se
v rámci svých praktických aktivit pokusila
vytvoøit umìlecká díla, která budou pøedána bìhem spoleèných vzpomínkových
dní pøímo v Památníku Lidice. K akci s názvem Tvorba pro Lidice 2015 se následnì
spontánnì pøipojili i mladí z Bavorska.
Vytvoøená díla (dvì od nás a jedno
z Bavorska) pøedají jejich autoøi v Památníku Lidice v rámci vzpomínkové slavnosti 28. kvìtna. Mladí z obou státù se
v Lidicích také setkají s lidmi, kteøí naci-

stický teror pøežili. Na pracovní schùzce
v Mariánských Lázních se pilovaly poslední detaily prùbìhu kvìtnového setkání.
Jaké dojmy si z jednání odnáší pøedsedkynì Komise mladých OS KOVO Lenka Gregorová? „Spolupráce
není
vždy
lehká, nìkdy øešíme
vìci za pochodu, ale
urèitì je velmi zajímavá a potøebná. A to i pro mne, ať už
osobnì, tak taky jako pro odboráøku.
Dozvídám se zde spoustu vìcí, o kterých
se neuèilo ve škole a které jsem se nedozvìdìla ani pozdìji, kdy jsem studovala
samostatnì. Tady èlovìk znovu vidí, jak
hodnì vše závisí právì na osobní zkušenosti. Z letošních akcí se velmi tìším na
Lidice. Mají mimoøádný význam. Jsou,
právì pokud jde o pouèení z historie,
trvalým vzkazem pro budoucnost.“
Tajemnice DGB-Jugend z Regensburgu Katja Ertl Kováku øekla: „Je velmi

dùležité, abychom spolupracovali i pokud
jde o oblast práce
s mládeží. Už proto,
že mladí jednou nastoupí na místa starších
a budou pokraèovat
v jejich práci. Máme
øadu spoleèných vìcí.
Ale je tu taky øada vìcí, které stejné
nejsou a odlišujeme se v nich. O tom
máme šanci diskutovat a uèit se jeden
od druhého. Pokud jde o akci v Lidicích,
považuji za velmi dobré, že se budeme moci setkat i s tìmi, kteøí nacistické
barbarství pøežili. I proto, že tuto možnost už nebudeme mít dlouho. A proto
je velice dùležité, aby pováleèné generace mohly bezprostøednì vyslechnout
zkušenosti pøeživších a mohly je pak
pøenášet dále. Jsem ráda, že k tomu
navíc dojde v mezinárodním mìøítku,
tzn. že u toho budou mladí z Nìmecka
spoleènì s mladými z ÈR.“
Text a foto: fav

Zlepšovali se v práci s facebookem
Facebook patøí mezi takzvané sociální sítì, jejichž užívání v posledních letech „startovalo“
raketovým tempem vzhùru. Dnes jeho prostøednictvím komunikují mezi sebou a jsou dennì oslovovány desítky a stovky milionù lidí po celém svìtì. Své místo má v odborech nejen v Èechách,
ale i v okolních zemích. Své dovednosti v zacházení s facebookem zlepšují i èlenové Odborového
svazu KOVO – jak dokumentuje snímek ze školení, které se konalo ve dnech 27. až 29. dubna
tohoto roku ve školicím støedisku v Samechovì. Na dvì desítky zájemcù zde pod vedením lektorù procvièovaly pøedevším praktické dovednosti – tvorbu vlastních stránek a tzv. osobních úètù,
elektronických pozvánek na akce, tvorbu
fotogalerií, nahrávání videí… S rozvojem internetu lze tyto dovednosti dnes použít nejen
pøi komunikaci a organizaci života v mnoha
èástech odborového svazu, ale i v komunikaci
mezi svazem a veøejností pøi propagaci odborové práce.
(text + foto ev)

Inflace v dubnu
Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla v dubnu 2015
proti stejnému období minulého roku hodnoty 100,5 %.
Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních
12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v dubnu 0,4 %. (ap)

Vypuštìním 105 bílých balonkù uctili 27. dubna v Praze zástupci odborových svazù
(mezi nimi samozøejmì také za OS KOVO) sdružených v ÈMKOS symbolicky památku 105 zamìstnancù, kteøí se u nás loni stali obìťmi pracovních
úrazù. Stalo se tak v pøedveèer Mezinárodního dne
vzpomínkových akcí za obìti pracovních úrazù,
nemocí z povolání a za zranìné pøi práci, který
každoroènì pøipadá na 28. duben. Vzpomínkovému ceremoniálu pøedcházel semináø pro odborové
svazové inspektory bezpeènosti práce. Tématem
toho letošního byla ochrana pøed pùsobením nebezpeèných látek na pracovišti. Kromì tragických
smrtelných pøípadù u nás v loòském roce bylo
evidováno více než 41 tisíc pracovních úrazù s pracovní neschopností. Na stav bezpeènosti a ochrany
pøi práci dohlížejí mj. odboroví inspektoøi bezpeènosti práce. Právì díky nim byla v minulosti pøijata
celá øada opatøení a pøedešlo se mnoha pracovním úrazùm.
Skuteèností také je, že aèkoli autoøi nového obèanského zákoníkù prosazovali zmìny, které by
v koneèném dùsledku podstatnì ztížily vymáhání odškodnìní za pracovní úraz, vláda ÈR pod tlakem
odborù pøijala rozhodnutí o tom, že zabezpeèení zamìstnancù v pøípadì škody vzniklé pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání zùstane souèástí zákoníku práce. Na tuto oblast pracovnìprávních
vztahù se nový obèanský zákoník tedy nebude vztahovat.
(fav) | Foto: Petr Kolev

Svoje 80. narozeniny slavil dne 12. kvìtna
dlouholetý pracovník vedení a rovnìž
bývalý pøední èinitel kováckých odborù
Oldøich Strnad. I po odchodu do zaslouženého dùchodu se dále angažuje. Kromì
celostátního seniorského hnutí pùsobí
i mezi kováckými dùchodci. Na oslavu jeho
osmdesátin pøišla jubilantovi pogratulovat
delegace OS KOVO, vedená jeho pøedsedou
Jaroslavem Souèkem.
Text a foto: fav
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která efektivnì ochraòuje práva zamìstnancù, vyjednává vyšší mzdy a kvalitní benefity. Pøítomným popøál dobrou zábavu
a podìkoval jim, že se nenechali odradit
deštivým poèasím.
Program pak zpestøilo vystoupení mažoretek, ukázka výcviku služeb-

odehrálo vše podstatné. Hlavním øeèníkem byl Matthias Jena – pøedseda DGB
pro Spolkovou zemi Bavorsko, který ve
svém projevu zmínil pøedevším velké pro-

ky, že TTIP nesmí ohrozit stávající sociální
a demokratická práva. Hodnì zajímavé
vystoupení mìli i mladí odboráøi z DGB,
kteøí zde pøed zaplnìným námìstím pro-

O stánek OS KOVO byl zájem

Nedaleko stánku kovákù
se tyèil stánek ÈMKOS
Oslavy zahájil projevem pøedseda ÈMKOS
Josef Støedula, kulturní akce uvádìl
moderátor rádia Èas Franta Trnèák (vlevo)
ních policejních psù a historický šerm,
stan s ukázkou umìleckého øemesla,
zahrála cimbálová muzika Velká Morava.
Pozdìjším vyvrcholením programu bylo
vystoupení dvojnásobného držitele ceny
Andìl v kategorii World Music Tomáše
Koèka & Orchestru.
Na malém nádvoøí hradu organizátoøi
pøipravili rodinné soutìže, malování masek pøímo na oblièej
(samozøejmì barvou,
která pak šla dobøe
smýt) a hry pro dìti.
Koho zmohla únava,
mohl se na chvíli zastavit u stánkù, kde bylo
na výbìr bohaté obèerstvení.
Kováci i v Bavorsku
Už se to stalo tradicí:
i letos se oslav 1. máje
v bavorském Regensburgu zúèastnila delegace
OS KOVO. Kdo ji tvoøil
a jak oslavy probíhaly,
jsme se zeptali specialisty OPÚ OS KOVO
Tomáše Valáška, který
byl jedním z pozvaných èeských hostù:
„Oslavy 1. máje v Regensburgu se zúèastnilo 9 mladých kovákù ze ZO OS KOVO
Witte Nejdek, Elektroporcelán Merklín
a ZO OS KOVO Brandýs. Oproti minulým
letùm bylo zmìnìno místo, kde konèil
prùvod obèanù mìstem. Letos to bylo na
námìstí „Neupfarrplatz“, na kterém se

blémy s dodržováním vyplácení
nedávno
zavedené minimální
mzdy 8,5 EUR za
hodinu v Nìmecku. Ve svém projevu vyjádøil i obavy
nìmeckých odbo-

mluvili o souèasných problémech
kolem imigrantù, a jejich hesla jako
‚Útìk není zloèin‘, ‚Mladí vyznávají
všechny barvy‘ èi ‚Regensburg musí
být pestrý ne hnìdý!‘ hovoøí sama za
sebe. I když vytrvale pršelo, nálada
byla perfektní, oslav Svátku práce
v Regensburgu se zúèastnila témìø
tisícovka lidí, které po prùvodu na
námìstí èekala zasloužená odmìna
v podobì obèerstvení, hudebního
doprovodu a programu pro dìti.“
Jak 1. máj v Regensburgu letos

Fotogalerie z oslav 1. máje 2015 v Brnì na Špilberku i z oslav v bavorském Regensburgu
naleznete zde: http://www.oskovo.cz/aktuality/kovaci-slavili-1-maj-2015.

ráøù, pokud jde o podobu smlouvy k TTIP.
Obavy z podoby Transatlantického obchodního a investièního partnerství máme
ostatnì i u nás, takže jejich kritiku plnì
chápeme a podporujeme jejich požadav-

vypadal, mùžete vidìt i na fotografiích,
které tam Tomáš Valášek poøídil. Zástupci
OS KOVO tam na oslavách rozhodnì byli
vidìt…
(text + foto – red, ev, TV, KK)
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Glosujeme: Tradice a kapky jedu
V pøedveèer letošních prvomájových
oslav pøedseda ÈMKOS Josef Støedula
a pøedseda vládní ÈSSD Bohuslav Sobotka na pražském Støeleckém ostrovì spoleènì položili vìnce k pamìtním deskám,
pøipomínajícím skuteènost, že právì
zde se 1. kvìtna 1990 uskuteènily první
oslavy Svátku práce v èeských zemích.
Jan Neruda tehdy o této události ve slavném fejetonu napsal: „Klidným, železným
krokem pøirazily 1. kvìtna 1890 batalióny
dìlnické, pøeèetné, nepøehledné, a vøadily se do lidského šiku, aby již provždy

stejným postupem šly s námi ostatními
za vznešenými lidskými cíli, stejnì oprávnìní, stejnì obtížení, stejnì blažení.“
Také oba pøedsedové ve svých krátkých projevech o 115 let pozdìji uvedli,
že hlavní myšlenky tehdejšího 1. máje,
kterými jsou boj za zájmy pracujících
a jejich vzájemná solidarita, mají trvalou
platnost. Mají, a tak i proto jejich odpùrci chtìjí potlaèit i oslavu Svátku práce.
Ať už s použitím pendrekù, nátlaku,
pomluv èi znevažování. Veøejnoprávní
ÈT letos ve svém zpravodajství k oslavám

Svátku práce v ÈR dodávala, že v zahranièí se konaly v severokorejském Pchjongjangu, v Putinovì Rusku a v Turecku,
kde je provázely srážky s policií. Nic
o masových demonstracích v Nìmecku,
Španìlsku, Francii, jen tyto podivné
pøíklady. V podtextu: Svátek práce slaví
lidé jen na pøíkaz, exoti, kteøí nechápou
novou dobu, a výtržníci. Zda se tak stalo
z pitomosti nebo cílenì, tìžko posoudit.
Zcela urèitì podobné „zpravodajství“
nelze ani omylem považovat za dùkaz
„objektivity“ ÈT.
(fav)

Vzdìlání pøekraèující hranice
Žáci 4. roèníku SOU Domažlice nedostávali 30. 4. 2015 pouze svá vysvìdèení.
Pìt žákù oboru mechanik seøizovaè získalo i certifikáty o úspìšném absolvování
projektu nazvaného „Vzdìlání pøekraèující hranice – Grenzüberschreitende Beschulung“. Projekt byl podpoøen
partnerskou školou Berufsschule Cham
a IHK Cham a Regensburg. V rámci tohoto projektu se žáci uèí odbornou
nìmèinu, absolvují intenzivní kurz nì-

meckého jazyka v SRN. Navazuje odborná
výuka – týden výuky v oboru pneumatika
v Rodingu a týden logo øízení v Chamu.
Poté nastupují žáci do nìmeckých firem,
aby si bìhem 4 týdnù vyzkoušeli, ovìøili
a prohloubili nabyté vìdomosti.
Na slavnostní akci byli pozváni také zástupci RP OS KOVO Plzeò, akce se zúèastnil JUDr. Vladimír Štich. Pøi projevech byla
mj. zdùraznìna dlouhodobá dobrá spolu
(-VŠ-)
práce školy s OS KOVO.

Úspìšní žáci bìhem slavnostního aktu

Odbory v TPCA dosáhly dohody s vedením
Stávková pohotovost v kolínské automobilce skonèila
Odbory v TPCA Toyota Peugeot
Citroën dospìly po složitém vyjednávání o nové kolektivní smlouvì
k dohodì s vedením automobilky.
„Pøes svou délku a nároènost pøineslo letošní kolektivní vyjednávání nìkolik zásadních bodù. Jako hlavní nevidím
tentokrát mzdy, ale odstupné, senioritu
a 13. plat, a to vše na dobu neurèitou,“
øíká pøedseda ZO OS KOVO pøi TPCA
Ivo Navalaný. Tytéž priority vyzdvihl také
Imrich Rezek, pøedseda odborové organizace TPCA ASO Kolín, která v automobilce rovnìž pùsobí. „Koncepce tøináctého
platu je pro zamìstnance výhodnìjší než
dosavadní firemní bonus a o zakotvení odstupného na dobu neurèitou jsme
usilovali deset let,“ øekl Rezek.
Jak nám potvrdil pøedseda ZO OS
KOVO Ivo Navalaný, dne 11. 5. 2015 byla
také ukonèena stávková pohotovost.
Zamìstnanci ve výrobì na dìlnických pozicích si nyní polepší o 700 Kè
a celkovì rozpoèet na mzdové náklady vzroste o 3,4 %.
Novinkou je zavedení tøináctého platu namísto dosavadního bonusu pro

vìtšinu zamìstnancù.
Výraznou zmìnou je,
že 70 % tøináctého
platu je garantováno
a zbytek pak podléhá
Ivo Navalaný, pøedseda
ZO OS KOVO pøi TPCA

splnìní výkonnostních
ukazatelù. Zamìstnanci tak dosta
nou vyplaceno minimálnì 11 900 Kè,
ale mohou si pøijít až na 22 100 Kè. Znovu se zlepší i ocenìní seniornìjších zamìstnancù. Pro ty, kteøí pracují v TPCA
šest a více let, se atraktivní benefitový systém Z-konto bude zvedat o 100 Kè každý
rok. Napøíklad dìlník s desetiletou zkušeností v TPCA tak bude dostávat 4 000 Kè
do Z-konta mìsíènì. Firma zároveò navyšuje i svùj systém odstupného a pøíplatek
za mimoøádnou smìnu, který novì bude
ve výši 800 Kè nad rámec zákonných
pøíplatkù.
Souèástí dohody mezi TPCA a odbory
je i zavedení tzv. konta pracovní doby,
které pøijde na øadu pravdìpodobnì koncem letošního roku. „Jde sice o krok do

neznáma, ale po úpravách, které se nám
podaøilo vyjednat, bych se konta tolik neobával,“ dodává Ivo Navalaný.
Letošní jednání bylo jedno z nejdelších
v historii TPCA, ale obìma stranám se
podaøilo najít shodu ve všech projednávaných bodech. „Jsem rád, že jsme nakonec s našimi odboráøi našli spoleènou
øeè, a myslím si, že jsme se dohodli na
rozumném kompromisu. Chceme, aby
naši lidé byli spokojeni, na druhou stranu
musíme zachovat svoji konkurenceschopnost a dlouhodobou zamìstnanost,“ øekl
generální manažer personálního oddìlení
TPCA Jan Pešek. „Navýšení mezd, zavedení tøináctého platu a zvýšení pøíplatku za
mimoøádnou smìnu tak vyvažuje dohoda
o kontu pracovní doby,“ dodal Pešek.
Kolektivní smlouva bude podepsána pro období od 1. kvìtna 2015 do
31. bøezna 2016, za duben pak zamìstnanci dostanou mimoøádnou odmìnu v podobì kompenzace navýšení mzdy a Z-konta.
Úspìchu odborù pøi vyjednávání vìnovala mimoøádnou pozornost i èeská
(red, ev)
média.
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Okénko do regionu | Ing. Jiøí Kozel, vedoucí RP Ostrava

Co je nového v Moravskoslezském kraji
Na našem Regionálním pracovišti OS
KOVO v Ostravì jsme
museli ve 2. pololetí
roku 2014 a poèátkem roku 2015 øešit
zásadní problém se
zajišťováním právních
služeb, poté co odešel
JUDr. Luboš Martynek a neèekanì zemøela Mgr. Dagmar Klimecká. Po dvou kolech
výbìrových pohovorù se nám podaøilo
vybrat èerstvou absolventku Mgr. Ladu
Beòovou, která, aè bez praxe, se velice
rychle zapracovala do problémù našich
základních organizací. Od dubna zajišťuje právní služby také naše bývalá zamìstnankynì RP Ostrava Mgr. Jarmila
Èerchová. Jedná se o zástup za rodièovskou dovolenou se zkrácenou pracovní
dobou. Výraznì nám v tomto období také
pomáhal a ještì stále pomáhá i právník
OS KOVO JUDr. Jiøí Podhajský.
Situace ve firmách
Ke dni 30. 9. 2015 dojde k uzavøení ocelárny firmy VÍTKOVICE STEEL, a.s.
(bývalý EVRAZ). Dojde k propuštìní
cca 300 kmenových zamìstnancù této
firmy a odhadem cca 200 zamìstnancù
u dodavatelských firem. Pøímým dopadem bude mimo jiné také zrušení výhradního dodavatele technických plynù firmy
LINDE VÍTKOVICE a.s. a zrušení základní
organizace OS KOVO s 16 èleny u této
firmy. Rovnìž klesne poèet èlenù základní organizace VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny, která pùsobí ve firmì VÍTKOVICE
STEEL. Pøedstavitelé odborù v této firmì
dohodli pro odcházející zamìstnance
sociální program, kdy podle odpracovaných let mohou dostat odstupné až
20násobek prùmìrného výdìlku. Zároveò
jednají o co možná nejvìtším uplatnìní
propouštìných zamìstnancù napøíè spoleèností VÍTKOVICE STEEL a.s. V prùbìhu
kvìtna bychom mìli vìdìt pøesný poèet
odcházejících zamìstnancù po ukonèení
takzvaných KARIÉRNÍCH DNÙ VÍTKOVICE
STEEL, kde se budou øešit otázky možných pøesunù na jiná pracovištì, zvyšování kvalifikace prostøednictvím spolupráce
s Úøadem práce Ostrava.
Kolektivní smlouvy jsou u firem regionu
MSK z pøevážné èásti již uzavøeny. Kvalita
uzavøených smluv je rùzná, ale u vìtšiny
z nich je smluven nárùst reálných mezd.
V regionu se pravidelnì scházejí zástupci hutnických firem v tzv. „G6“. Hlavními

ce
tématy byly pøedevším informace
ao jednotlivých firmách v oblasti zaýmìstnanosti, zakázkové náplnì, výhu
sledcích hospodaøení a o prùbìhu
m
kolektivního vyjednávání. Dalším
dy
významnými projednávanými body
ýna úrovni KS MSK i „G6“ byly vý-

sledky volby místopøedsedy OS KOVO,
jednání krajské tripartity, èinnost Regionální rady OS ÈMKOS MSK.
Situace v základních organizacích
a v orgánech OS KOVO MSK
V závìru roku 2014 jsme poøádali pravidelné školení BOZP za úèasti 98 posluchaèù. O toto školení je v regionu každoroènì mimoøádný zájem. Na školení konané letos v dubnu 2015 se pøihlásilo pøes
130 zájemcù. I když jsou naše vzdìlávací støediska kapacitnì dostaèující, museli
jsme pro toto školení již nìkolik zájemcù odmítnout, respektive omezit poèet
úèastníkù z nìkterých základních organizací. Velkou prioritu dáváme školení
pro základní organizace tzv. „na klíè“.
Probìhla školení pro ZO Siemens Elektromotory – oblast právní, pro ZO Výrobní
úsek TATRA – èinnost DaRK, pro ZO STROJÍRNA – právní oblast a DaRK. Obdobná
školení pøipravujeme také pro Základní
organizace MSA Dolní Benešov, Závodu
3-Vítkovice a pro Strojírny a stavby Tøinec.
Bìhem posledních mìsícù došlo u více
základních organizací ke zmìnám funkcionáøù. Odešli zkušení funkcionáøi, kteøí byli i 100% uvolnìni pro výkon funkce. Pro nové funkcionáøe jsme pøipravili
školení základních dokumentù základní
organizace, kde se noví funkcionáøi dozvìdìli informace k èinnosti OS KOVO,
regionálního pracovištì, základní organizace, k dokumentùm základní organizace
a Stanovám OS KOVO.
Konferencí Krajského sdružení MSK
ukonèil svou èinnost zmocnìnce za územní oblast ostravsko-karvinskou a zároveò
zástupce MSK v Pøedsednictvu OS KOVO
kolega Jiøí Jaškovský – pøedseda základní
organizace ŽDB GROUP. Za jeho práci mu
patøí naše velké podìkování.

ý
zmocn
Novým
zmocnìncem
byl konferencí
o
zvolen kkolega
Emil Bug – pøedseda
Z ArcelorMittal Karviná.
ZO
Problematika BOZP
P
V roce 2014 bylo provedeno celkem 43 kontrol
d
BOZP. Kontroly v loòském
B
rroce byly zamìøeny na postupy poskytov
poskytování pracovnì lékaøských
l
služeb v souvislosti
s novou provádìcí vyhláškou o poskytování tìchto služeb a rovnìž na postupy uznávání nemocí z povolání podle nové vyhlášky. V prùbìhu roku
probíhaly konzultace a poradenství pøi
šetøení nemocí z povolání. Nejzávažnìjší
nedostatky byly zjištìny pøi mimoøádných
lékaøských prohlídkách v souvislosti s nemocí z povolání, kdy ani zamìstnavatel
a také poskytovatel pracovnì lékaøské
péèe nevzal tuto skuteènost v úvahu

Sídlo RP OS KOVO v Ostravì najdete na adrese U Tiskárny 1,
702 00 Ostrava-Pøívoz. Dovoláte se tam prostøednictvím
tel. èísla 596 118 154

a došlo k rozvázání pracovního pomìru
bez nároku na 12násobek odstupného
a následné renty. Ve dvou pøípadech byl
po dohodì s pøíslušným VZO OS KOVO podán podnìt na Krajský úøad – odbor zdravotnictví a soubìžnì na Krajskou hygienickou stanici a Oblastní inspektorát práce.
Nejèastìjší dotazy byly v oblasti pracovního prostøedí, zejména k režimu práce
a preventivním opatøením v mimoøádnì
pokraèování na str. 6
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teplých a chladných dnech. Další problematickou oblastí byl režim bezpeènostních pøestávek v riziku hluku a vibrací.
Výsledkem jednání s MPSV bylo písemné
stanovisko pøíslušného odboru ministerstva k této záležitosti a to bylo následnì
zasláno do jednotlivých ZO jako podklad
k jednání se zamìstnavatelem.
Ke konci loòského roku a poèátkem
letošního byl zaznamenán zvýšený poèet
tìžkých a bohužel i smrtelných pracovních úrazù. Specialista regionálního pracovištì se zástupci jednotlivých základních organizací po celou dobu šetøení
spolupracoval a pøíèiny úrazù vyhodnocoval. Zástupcùm základní organizace byly
poskytovány prùbìžné informace, jak
úrazy hodnotit, jaké souvislosti by v rámci
šetøení mìly být brány v potaz a zohledòovány v posouzení míry zavinìní jednotlivých stran. V pøípadì potøeby byla i pøímá úèast na vlastním šetøení specialistou

regionálního pracovištì vèetnì kontroly
pracovištì, kde se úraz stal. Kladnì lze
hodnotit spolupráci s pøíslušným OIP, kde
mohl specialista regionálního pracovištì
prùbìh šetøení úrazù konzultovat s vyšetøujícím inspektorem.
Kontroly úèetnictví ZO
Na základì Stanov OS KOVO, dle § 29
bod 2, jsou ZO povinny pøedložit ke kontrole a konzultaci vedení svého úèetnictví
pøíslušnému RP. Pro naše RP Ostrava to
znamená v období tøí let navštívit všech
93 základních organizací. Èas k provádìní tìchto kontrol bìží velmi rychle
a z toho pak vyplývá i velká èasová nároènost pro provádìjící specialisty.
Všechny kontroly provádí hospodáøka
RP, zpravidla za úèasti vedoucího RP. Pøi
zahájení této èinnosti jsme si stanovili
vnitøní pravidla, která mimo jiné zahrnují co nejekonomiètìjší provádìní kontrol.

Zpravidla domlouváme návštìvu dvou základních organizací v jednom dni, pokud
jsou navzájem dobøe místnì propojené
a dostupné. Tady máme výhodu, že pomìrnì velká èást základních organizací se
nachází pøímo v Ostravì nebo v areálu spoleènosti ArcelorMittal. Kombinujeme také
kontroly úèetnictví s kontrolami BOZP.
Ke konci dubna budeme mít provedeno
celkem 28 kontrol a výsledky tìchto kontrolních návštìv jsou zatím pomìrnì dost
dobré. Vìtšinou jsme navštívili ty základní
organizace, kde je minimálnì pøedseda
pro èinnost ZO uvolnìný. Uvidíme, až budeme navštìvovat menší základní organizace s neuvolnìnými funkcionáøi. Odezva
od kontrolovaných základních organizací
je v drtivé vìtšinì kladná a berou naši
návštìvu jako pøínosnou konzultaci a pomoc s úèetnictvím a dalšími dokumenty.
Foto: Stanislav Šmíd

Sociální zabezpeèení | Ing. Marcela Høíbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Péèe o závislou osobu jako náhradní doba
Mohu uplatnit pro svùj starobní dùchod náhradní dobu pojištìní nazvanou doba péèe o osobu
závislou? Peèuji o svou matku, se kterou nežiji ve spoleèné domácnosti, ale péèe o ni mi znemožòuje
již od loòského roku vykonávat zamìstnání. Nárok na starobní dùchod budu mít v øíjnu 2015.
Jaromír L., Pelhøimov
Základní podmínkou,
aby doba vaší péèe
o matku mohla být
posuzována pro nárok
a pro výši vašeho starobního dùchodu, je,
aby byl vaší matce pøiznán pøíspìvek na
péèi podle zákona o sociálních službách
minimálnì ve stupni II. Pokud tomu tak
je, nezáleží na tom, že s matkou nežijete
ve spoleèné domácnosti, postaèí, že je pro
vás osobou blízkou.
V platném zákonì o dùchodovém pojištìní pak skuteènì existuje náhradní doba pojištìní nazvaná doba péèe o osobu závislou.
Od 1. 1. 2007 je náhradní dobou pojištìní doba osobní péèe o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné
osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo
o osobu, která je závislá na pomoci jiné
osoby ve stupni II (støednì tìžká závislost) nebo stupni III (tìžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud žijí
v domácnosti. Podmínka domácnosti se
nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.
Tato doba je pro nárok na dùchod
i jeho výši hodnocena plnì.
Podmínkou pro to, aby se tato doba
získaná po 31. 12. 2011 hodnotila jako
náhradní doba pojištìní, je, že pojištìnec

po dobu trvání této úèasti byl v Èeské
republice úèasten dùchodového pojištìní
z jiného dùvodu, nemocenského pojištìní
nebo zdravotního pojištìní.
Pro uplatnìní náhradní doby pro dùchod je podmínkou vydání rozhodnutí
okresní správy sociálního zabezpeèení,
Pražské správy sociálního zabezpeèení
nebo Mìstské správy sociálního zabezpeèení Brno (dále jen „OSSZ / PSSZ / MSSZ“)
o dobì a rozsahu péèe.
Øízení se zahajuje na základì návrhu,
který se podává po skonèení péèe (popø.
bìhem péèe v souvislosti s podáním žádosti o dùchod), nejpozdìji však do 2 let
od posledního dne péèe.
Rozhodnutí se pøedkládá pøi sepisování žádosti o dávku dùchodového
pojištìní.
Faktickým pøedpokladem hodnocení doby
péèe jako náhradní doby pojištìní je, že závislost osoby, o niž je peèováno, byla posouzena v rámci zahájeného øízení o pøiznání
pøíspìvku na péèi podle zákona o sociálních
službách. Podle tohoto zákona není
možné posuzovat závislost zpìtnì.
Náhradní doba pojištìní se dokládá
rozhodnutím OSSZ / PSSZ / MSSZ o dobì
a rozsahu péèe, které se pøedkládá pøi se-

pisování žádosti o dávku dùchodového pojištìní (váš starobní dùchod).
Návrh na zahájení øízení o vydání rozhodnutí o dobì a rozsahu péèe se podává
na OSSZ / PSSZ / MSSZ místnì pøíslušné
podle místa trvalého pobytu osoby,
o niž je èi bylo peèováno. Je tøeba pøedložit tyto doklady:
identifikaèní údaje žadatele a osoby,
o niž je peèováno,
doklady prokazující pøíbuzenský
vztah (osoba blízká),
údaje prokazující vedení spoleèné
domácnosti (nejde-li o osobu blízkou).
Pøedepsaný tiskopis návrhu na zahájení øízení o vydání rozhodnutí o dobì
a rozsahu péèe je k dispozici na kterékoliv
OSSZ / PSSZ / MSSZ nebo na internetových stránkách Èeské správy sociálního
zabezpeèení. Rozhodnutí má být vydáno
do 30 dnù, ve zvlášť složitých pøípadech
do 60 dnù.
Proti rozhodnutí OSSZ / PSSZ / MSSZ lze
podat do 15 dnù od jeho doruèení odvolání k Èeské správì sociálního zabezpeèení, a to prostøednictvím OSSZ / PSSZ /
MSSZ, která napadené rozhodnutí vydala.
Rozhodnutí obsahuje toto pouèení.
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Právní okénko | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo Brno

Kdy a jak vzniká vìcné bøemeno
Koupili jsme od obecního úøadu pozemek. Chtìl jsem realizovat stavbu rodinného domu a farmu.
Na pozemku jsou „od dávných èasù“ umístìny 2 døevìné sloupy tzv. nízkého napìtí. Zaèali jsme
jednat s majitelem sloupù o jejich pøeložení na hranice pozemku – nechceme trvale žít v elektrosmogu.
Pozemek jsme koupili bez jakéhokoli vìcného bøemene, sloupy ani dráty jsme si od žádné firmy
neobjednali, v ploše pozemku je nechceme, fyzicky pøekáží zamýšlené výstavbì k bydlení i k chovu
zvíøat. Majitel je ochoten sloupy pøemístit, ale na naše náklady. Máme šanci se domoci práva, které
obecnì respektuje, že když kdokoli omezuje užívání soukromého majetku, „musí“ se tohoto jednání
zdržet?
P. P., Vyškov
Asi vás nepotìším, ale mýlíte se. Vznik
vìcného bøemene u tìchto staveb vyplývá ze zákona è.79/1957 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvìtvích a o Státní energetické inspekci), který v § 22 stanovil,
že energetický podnik má oprávnìní
(kromì jiných): „stavìt a provozovat na
cizích nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení,
jakož i malé stanice do rozlohy 30 m2,
s pøíslušenstvím, zejména zøizovat na nemovitostech podpìrné body, pøepnout
nemovitosti vodièi a umisťovat v nich vedení“. § 22 odst. 5 pak výslovnì uvádìl,
že jde o vìcné bøemeno.
Tento zákon byl nahrazen zákonem
è. 22/1994 Sb. (o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických
odvìtvích a o Státní energetické inspekci),
který v § 45 odst. 3 stanovil, že „oprávnìní k cizím nemovitostem, jakož i omezení
jejich užívání, která vznikla pøed úèinností tohoto zákona, zùstávají nedotèena“.
Stejné ustanovení obsahuje i souèasný
energetický zákon (è. 458/2000 Sb.),
a to konkrétnì v § 98 odst. 4. Došlo
k dalším zmìnám a další se chystají.
Z toho vyplývá, že ve vámi popisovaném pøípadì vìcné bøemeno vzniklo pøímo ze zákona. Energetické podniky mìly
oprávnìní takové vìcné bøemeno zøídit
(byly oprávnìným orgánem). Vìcné bøemeno mìlo být též na návrh energetického podniku zapsáno do evidence nemovitostí. Jestliže se tak nestalo, nemìlo to vliv
na vznik vìcného bøemene. Jelikož nebylo
vìcné bøemeno døíve zapsáno, nemohlo
být ani pøejato do souèasného katastru nemovitostí, proto není na vašem LV.
Vìcné bøemeno však platnì vzniklo a existuje i nyní. V pøípadì, že koupíte pozemek
s vìcným bøemenem, musíte ho strpìt.
Jak je to s vìcnými bøemeny,
která vznikají dnes?
Právní úpravu vìcných bøemen najdeme
v zákonì è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník.
I dnes vìcná bøemena slouží k tomu, aby
mimo vlastníka mohl využít urèitou èást

užitné hodnoty cizí vìci nìkdo jiný. Vlastník je naopak povinen nìco dát, konat,
trpìt, nebo se nìèeho zdržet. Obèanský
zákoník rozlišuje podle obsahu povinnosti:
služebnosti,
reálná bøemena.
Služebnosti upravuje § 1267 a následující vlastník vìci je na základì služebnosti
povinen:
a) ve prospìch oprávnìné nìco trpìt,
napø. umožní pøes svùj pozemek urèité
konkrétní osobì prùchod,
b) je mu uloženo zdržet se èinnosti, kterou by jinak jako vlastník mohl vykonávat.
Dnešní úprava v Obèanském zákoníku
Oddíl 2
Vìcná bøemena
Pododdíl 1
Obecná ustanovení o služebnostech
§ 1257
(1) Vìc mùže být zatížena služebností,
která postihuje vlastníka vìci jako vìcné
právo tak, že musí ve prospìch jiného
nìco trpìt nebo nìèeho se zdržet.
(2) Vlastník mùže zatížit svùj pozemek
služebností ve prospìch jiného svého pozemku.
§ 1258
Služebnost zahrnuje vše, co je nutné
k jejímu výkonu. Není-li obsah nebo rozsah služebnosti urèen, posoudí se podle
místní zvyklosti; není-li ani ta, má se za
to, že je rozsah nebo obsah spíše menší
než vìtší.
§ 1259
Kdo je oprávnìn ze služebnosti, mùže
se domáhat ochrany svého práva; § 1040
až 1043 se použijí obdobnì.
Pododdíl 2
Nabytí služebnosti
§ 1260
(1) Služebnost se nabývá smlouvou, poøízením pro pøípad smrti nebo vydržením
po dobu potøebnou k vydržení vlastnického práva k vìci, která má být služebností
zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím
orgánu veøejné moci se služebnost nabývá v pøípadech stanovených zákonem.

(2) Pøi vydržení služebnosti odpovídající veøejnému statku je vydržitelkou obec,
na jejímž území se vìc nalézá.
§ 1261
Pozemek urèený k plnìní funkcí lesa lze
zatížit pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodù jen smlouvou, poøízením pro
pøípad smrti nebo rozhodnutím orgánu
veøejné moci. Taková služebnost mùže být
zøízena jen jako vykupitelná a podmínky
výkupu musí být již pøi zøízení služebnosti
pøedem urèeny.
§ 1262
(1) Zøizuje-li se právním jednáním služebnost k vìci zapsané ve veøejném
seznamu, vzniká zápisem do takového
seznamu. Vzniká-li služebnost k vìci zapsané do veøejného seznamu na základì
jiné právní skuteènosti, zapíše se do veøejného seznamu i v takovém pøípadì.
(2) Zøizuje-li se služebnost k vìci nezapsané ve veøejném seznamu, vzniká úèinností smlouvy.
Pododdíl 3
Právní pomìry ze služebnosti
§ 1263
Oprávnìná osoba nese náklad na zachování a opravy vìci, která je pro služebnost
urèena. Užívá-li však vìci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad pomìrnì pøispívat, anebo se užívání zdržet.
§ 1264
(1) Není-li míra služebnosti urèena,
rozhoduje potøeba panujícího pozemku.
(2) Služebnost se nemìní zmìnou
v rozsahu služebné nebo panující vìci,
ani zmìnou hospodaøení na panujícím
pozemku.
§ 1265
(1) Pozemkovou služebnost nelze spojit
s jiným panujícím pozemkem.
(2) Osobní služebnost nelze pøevést na
jinou osobu.
(3) K prostoru pod povrchem lze zøídit užívací vìcná práva jako zcizitelná a dìdièná.
§ 1266
K vìci lze zøídit i nìkolik služebností,
pokud není novìjší právo na újmu právùm starším.
pokraèování na str. 8
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Pododdíl 4
Nìkteré pozemkové služebnosti
Služebnost inženýrské sítì
Druhy služebností nejsou v zákonì
uvádìny taxativním výètem, ale jsou zde
uvedeny pøíklady. To znamená, že se lze
dohodnout i na zcela jiné služebnosti, než
je v zákonì uvedeno. Najdeme zde napø.:

Pozemkové služebnosti, osobní služebnosti, služebnost inženýrské sítì.
Mùže jít také o právo pastvy, užívací právo,
oporu cizí stavby, požívací právo, právo na
svod dešťové vody, služebnost bytu, služebnost stezky, prùhonu a cesty, právo pastvy.
Na základì výše uvedeného je zøejmé, že dnes není nikdo oprávnìn

bez souhlasu vlastníka zøizovat na
jeho majetku vìcné bøemeno. Lze
to uèinit smluvnì, i nad rámec možností uvedených v zákonì. Je vždy
tøeba se pøed podpisem smlouvy
poradit s odborníkem a požadovat
ocenìní a stanovení ceny vìcného
bøemene.
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Zvou dìti kovákù na filmaøský tábor
Barrandov Studio je dceøinou spoleèností Moravia Steel a.s. Proto barrandovské odbory úzce spolupracují s ZO OS
KOVO Tøinecké železárny a pøipravují pro
filmaøské i tøinecké dìti další roèník svého

legendárního barrandovského
ì
filmaøského tábora v Miøetínì
u
u Skutèe. Letos se ho mohou
m
zúèastnit i vaše dìti! Jak nám
sdìlil Ing. Radan Kukal, místopøedseda
ZO KINOS Barrandov Studio, èást kapacity je vyhrazena pro dìti ostatních organi-

zací OS KOVO. Mohou tak s filmaøskými
dìtmi prožít nezapomenutelné dva týdny
plné zábavy, her a dovádìní
v pøekrásné pøírodì Èeskomoravské vysoèiny.
Dnes již dospìlý Honza
Svìrák rád vzpomíná na své
první dìtské pusy s prázdninovou láskou Mariánkou,

které se udály právì na barrandovském
táboøe v Miøetínì. V roce 1990 debutovala filmem „Pìjme píseò dohola“
dnes slavná trojice tvùrcù Jan Høebejk,
Ondøej Trojan a Petr Jarchovský. Ten se
natáèel také na barrandovském táboøe.
V této „stupidní filmové komedii z prostøedí socialistického pionýrského tábora“
(text distributora) si poprvé ve filmu zahrála i dnešní hvìzda filmového plátna Aòa
Geislerová. Využijte možnosti a pøijeïte se
podívat, kde tento film vznikal! Loni se na
táboøe dokonce uskuteènila svìtová pøedpremiéra pohádky Tøi bratøi. Dìti jako první diváci na celé planetì zhlédly novou pohádku a mìly dostatek èasu, aby si s tvùrci
a herci filmu povyprávìly o jeho natáèení.
Na Táboøe Barrandov prožilo nezapomenutelné chvíle mnoho generací
èeskoslovenských a èeských filmaøù, jejich dìtí a kamarádù, a to již od 50. let
20. stol. Vyrostli na nìm potomci øady významných umìlcù, napø. režisérù Václava
Vorlíèka, Juraje Jakubiska, Karla Smyczka,
Františka Vláèila, Juraje Herze, Evalda
Schorma, Marie Poledòákové, Miloslava

Šmídmajera èi scenáristù Zdeòka Svìráka,
Jaroslava Dietla a Vladimíra Körnera.

Barrandovské odbory se každoroènì
snaží dìtem zpøíjemnit èást prázdnin pobytem, který je plný zdravého pohybu,
dovádìní, her a legrace. V intenzivním
vyváženém programu je kladen dùraz
pøedevším na seznámení dìtí se základy zálesáckých dovedností a se základy
chování a pobytu v pøírodì, na rozvoj pohybových a sportovních aktivit dìtí, získání kompetence poskytnout první pomoc
a prohloubení estetického a výtvarného
cítìní dìtí. To vše probíhá v pøátelské až
kamarádské atmosféøe souznìní dìtských
a dospìláckých duší. Dìti nemine celotáborová etapová hra, sportovní pøebory,
mezioddílové soutìže, bojovky, základy
první pomoci, celodenní výlety do okolí,
tøídenní putování pro nejstarší dìti, rukodìlné èinnosti, karneval, diskotéky, táborák, zpívání, oddílové ohníèky, pøenocování v pøírodì a plno další zábavy a legrace.
Nyní tuto pohodu odboráøi ze ZO
KINOS Studio Barrandov nabízejí tedy
i dìtem kovákù. Dokazují tak mj.,
že pojmy spolupráce a solidarita mezi
odborovými svazy mohou mít i tuto
(red)
velmi pøíjemnou podobu.
Základní data k pobytu
Termín: 18. 7. – 1. 8. 2015, cena: 4 800 Kè,
místo: Miøetín u Skutèe, informace
a pøihlášky: www.taborbarrandov.cz,
tel.: 776 044 171. Kontaktní osoba:
Ing. Radan Kukal.
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DĚTSKÝ TÁBOR

„Na Baronu – Paprsek“ 2015

ZO OS KOVO Janka Radotín

Tábor „Na Baronu – Paprsek“ – pro děti 8–15 let:

Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny
jsou pořádány v areálu „Na Baronu – Paprsek“ v překrásném prostředí
třeboňských lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Veselí n. Lužnicí,
Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových
chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá
v prostorné jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit
a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou
a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou,
basket, volejbal, stolní tenis atd.

I. turnus 1. 7.–18. 7.

„Můj první tábor“– pro děti 6–9 let (vč. předškoláků):

2 990 Kč

Cena všech 6 turnusů, vždy 9denních, činí
I. turnus
1. 7.– 9. 7. „Náš kamarád robot I“
II. turnus
10. 7.– 18. 7. „Náš kamarád robot II“
III. turnus 18. 7.– 26. 7. „Malí detektivové I“
IV. turnus 26. 7.– 3. 8. „Malí detektivové II“
V. turnus
3. 8.– 11. 8. „Tajemství jihozemských mágů I“
VI. turnus 12. 8.–20. 8. „Tajemství jihozemských mágů II“
10. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do
9 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně
přijatelné délce 9 dní/8 nocí. Program je připraven s maximální péčí
zaměřenou na tuto věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové
motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé turnusy
probíhají v rámci delších turnusů tábora „Na Baronu – Paprsek“. Děti se
zde tedy mohou setkat se svými staršími sourozenci, případně v příštích
letech absolvovat delší turnus s vědomím známého prostředí. O děti
se starají kvaliﬁkovaní vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6–9 dětí.
Rodiče mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup
na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu.

„Robotron – aréna robotích zápasů“
Cena:

5 580 Kč

II. turnus 18. 7.–3. 8. „Zločiny Na Baronu“
Cena:

4 970 Kč

III. turnus 3. 8.–20. 8. „Jihozemí – závěrečná bitva“
Cena:

5 490 Kč

Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Děti čeká
18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu jsou sportovní hry,
při nichž mohou využít i některé ze svých znalostí, čekají je stezky odvahy,
příprava vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák.

„Adventure camp“ – pro mládež 15–17 let:
I. turnus 1. 7.–18. 7. „Robotron – Prohraj! Oprav! Bojuj!“
II. turnus 3. 8.–20. 8. „Jihozemí – závěrečná bitva“
Cena I. turnus:

5 860 Kč, II. turnus 5 770 Kč

Tábor určený pro mládež ve věku 15–18 let. Jde o 18 dní naplněných
netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční
i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i společenské hry,
umělecké dílny i výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové
soudržnosti (teambuilding).
K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP vč. vystavení faktury.
Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Unišeky, Ticket Multi,
Beneﬁt plus, Beneﬁty.cz.

Rodinná a skupinová rekreace ZO OS KOVO Janka Radotín
Nabízíme Vám rodinnou rekreaci v areálu tábora „Na Baronu – Paprsek“ (popis areálu viz dětské tábory).
Rodinná rekreace: V termínu od 20. 8. do 6. 9. 2015, délku pobytu si můžete určit podle Vašich potřeb.

160 Kč, člen ZO OS KOVO 120 Kč, děti do 12 let zdarma. Poplatek za psa a auto 20 Kč.

Cena za den:
Možnost polopenze nebo plné penze za výhodnou cenu.

Pro dětské tábory: paní Svrčková

Pro individuální rekreaci: pan Kopecký

603 172 380

776 888 901

po–pá 9.00–17.00

david.kopecky@janka.cz

ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, 153 00 Praha 5
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Za památkami i za vínem
Koneènì je tu doba na poøádný víkendový výlet. Vezmìte dìti a psy a vyrazte do pøírody

Sochy na Kokoøínsku
ho Myslbeka. Do pískovcových skal zde
vytesal spoustu soch, nejznámìjší jsou
ale obrovské Èertovy hlavy, které si už
zahrály v mnoha filmových pohádkách.
Jen pár stovek metrù od Èertových hlav
objevíte umìlou jeskyni s bohatì zdobeÈertovy hlavy u Želíz

Úžasnou pøírodní galerii pod širým nebem na Kokoøínsku
vytvoøil sochaø Václav Levý, uèitel samotného Myslbeka

Tenhle výlet zaèínající ve vesnici
Želízy nebo Libìchov bude bavit dìti,
psy i dospìlé. Zhruba ètrnáct kilometrù dlouhá trasa vede úžasnou pøírodní
galerií pod širým nebem, kterou vytvoøil sochaø Václav Levý, uèitel samotné-

Harfenice – další ze soch V. Levého na Kokoøínsku

ným portálem zvanou Klácelka. Kolem
jsou rozeseté pískovcové sochy postav
z èeských dìjin, tøeba Jan Žižka, Prokop
Holý, spící blanické vojsko nebo trpaslíci kovající zbranì. V jeskyni žije kamenný osel, husa a slepice – symboly lidské
hlouposti. Z výše uvedených vesnic se
vydejte po modré znaèce k Èertovým hlavám, dále pak po žluté.
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Jetøichovic
Èeské Švýcarsko je plné dobrodružných
výletù, my se vydáme do Jetøichovických

skalních mìsteèek z pískovce. Mezi nejznámìjší patøí Rudolfùv kámen, Vilemínina
stìna a Mariina skála, z jejichž vrcholkù se
otvírá malebný výhled do okolí. Nebojte
se, že byste bloudili, trasy jsou dobøe znaèené. U silnice na okraji vesnice Rynartice
zaèínají schody, které vás dovedou k Trpaslièí jeskyni. Stezku ve skalách a reliéfy Snìhurky a trpaslíkù vytesal kolem roku 1870
místní lidový umìlec. Za trpaslíky budete
sice muset absolvovat výstup do stránì,
ale tam na vás bude èekat Snìhurka i se
sedmi trpaslíky. Najít je všechny je celkem
zábavná hra. I když jsou trpaslíci nedaleko
od sebe a jsou barevní, zjeví se vám vždy,

To jsou oni, jetøichoviètí trpaslíci

když to nejménì èekáte. Urèitì je
všechny najdete, ale dá to trochu
zabrat. Trasa je dlouhá 13 kilometrù, akorát na celodenní jarní výlet.

Proslavená Pravèická brána v Èeském Švýcarsku
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Za vinaøem
Vinné sklepy ve Velkých Bílovicích
se postupnì od 23. dubna otevøou
pro širokou veøejnost. Nejedná se
o ledajaké otevøení, rovnou startuje
akce „Za vinaøem!“. Co to znamená?
Od 23. dubna do 2. záøí 2015, tedy po
celou turistickou sezonu, bude mít ve Velkých Bílovicích službu 3–5 vinaøství každý

týden. „Sloužící“ vinaøství bude milovníkùm vína poskytovat nadstandardní servis
a služby. Vinaøská akce „Za vinaøem do
Velkých Bílovic 2015“ pøiláká každoroènì
mnoho návštìvníkù. Ani letos tomu nebude jinak. Zájemcùm a milovníkùm vína
postupnì otevøe své dveøe 50 vinaøství.
Každý týden, vždy od ètvrtka do støedy,

bude otevøeno jiných 3–5 vinaøství.
Návštìvníci budou
mít u každého vinaøe možnost ochutnat vždy minimálnì
8 druhù vín za 150 korun. Na své zastávce
vždy dostanou sklenku, kterou po degustaci vrátí.
(-SŠ-)
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Dovolená,
která se
vyplatí dvakrát
Prodej zájezdů First Minut běží na plné obrátky
a nabízí se tak jedinečná příležitost motivovat
zaměstnance ke zvýšenému výkonu. Jak?
Prostřednictvím benefitních poukázek Unišek+
a Šek Dovolená, které jsou určeny právě pro
rekreační a volnočasové aktivity.
Lze je uplatnit jak při samotném nákupu zájezdu
v cestovních kancelářích, tak k úhradě nákladů přímo
v pobytových, rekreačních a wellness zařízeních či při
sportovních nebo kulturních podnicích. Koupit dovolenou
First Minut může být navíc výhodnější než pověstné Last
Minut, protože nabídka zájezdů je teď největší a na složení
zálohy stačí i zlomek celkové částky.
Poukázky Unišek+ a Šek Dovolená jsou velmi populární
formou příspěvku zaměstnavatelů na dovolenou a další
volnočasové aktivity jejich pracovníků. Zaměstnavatel
s jejich využitím získává až 36% úsporu mzdových nákladů,
na straně zaměstnance přitom nepodléhají dani z příjmů
a nevztahují se na ně ani odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše 20 000 korun na zaměstnance a rok.

Vydává společnost Le Chèque Déjeuner s. r. o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz

Poukázky poskytované českou pobočkou skupiny
Up (Up Česká republika), dříve Chèque Déjeuner, jsou
dodávány v nominálních hodnotách podle požadavku
klienta. Přinášejí navíc i možnost personifikace a jejich
opatření firemní grafikou nebo reklamou.
Výsledná podoba šekové knížky také obsahuje mix
slevových kuponů různých partnerů. Jejich použití je tak
skutečně velmi široké a flexibilní. Paleta participujících
cestovních kanceláří a pobytových zařízení je velmi pestrá
a navíc se neustále rozrůstá o další a další společnosti.
Nejen každý personalista, ale i zaměstnanec, ocení
originální poukázky z nabídky české pobočky skupiny
Up (Up Česká republika). Umí zajistit výhodnou
dovolenou i aktivně strávený volný čas nejen
z domácí nabídky rekreací, ale i v mnoha exotických
destinacích.
Obchodní tým Up Česká republika navíc dokáže
zaměstnavatelům sestavit atraktivní mix benefitů tak,
že se dovolená pro jejich zaměstnance stane stejně
tak výhodná, jako pro ně samotné.
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Správné znìní tajenky z èísla 7: S pohodovým luštìním si pøipomeòte TV seriály. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla
Helena Zimplová z Nového Veselí. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také
vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (26. kvìtna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 3. èervna na doruèovací adrese
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

