5
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 14. března 2016 | CENA: 6 KČ

2
7

Automobilový průmysl
Spojenectví, ve kterém jde
o společnou budoucnost

6

Náš seriál
českých
Porovnáváme nabídky
zdravotních pojišťoven

13

VELIKONOČNÍ
PŘÍLOHA

Spolupráce odborů
Atraktivní filmařský letn
í tábor
se otevře i pro děti kov
áků

Pohled do jednacího sálu konference v hotelu Imperial

Cílem je podpořit další
sociální srůstání Evropy
V Praze se uskutečnilo zasedání
skupiny Vídeňského memoranda

více

strana

3

V pražském hotelu Imperial se  2.– 4. března konala jedna z nejvýznamnějších mezinárodních akcí, na kterých
se letos podílí OS KOVO. Náš svaz byl hostitelem zasedání signatářů skupiny Vídeňského memoranda. V ní jsou
sdruženy kovácké odbory z ČR, Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Maďarska.

Tripartita: kritika vlády
za přístup k digitalizaci
Postupující digitalizací průmyslu se zabývala plenární schůze Rady hospodářské
a sociální dohody ČR (tripartity), která se konala 7. 3. 2016.
„Odbory i zaměstnavatelé tvrdě kritizovali dosavadní laxní přístup vlády k výzvám
a hrozbám, které s sebou tato další průmyslová revoluce přinese a ovlivní život
všech obyvatel nejen ČR. Byla také kritizována skutečnost, že oběma sociálním
partnerům byl materiál poskytnut jako

důvěrný, a přitom tentýž den byly odbory
i zaměstnavatelé kontaktováni novináři,
kteří ho rovněž měli k dispozici.
Bez ohledu na oprávněnou kritiku však
materiál ministerstva průmyslu a obchodu, zpracovaný za pomoci expertů (včetně
akademické sféry), dává dostatečný pře-

hled o tom, co tato průmyslová revoluce
přinese, na co je třeba se okamžitě zaměřit. Jinak ČR zaspí aktuální vývoj a nebude
schopna reagovat na příští bouřlivý vývoj.
Změnit bude třeba vše, počínaje vzdělávacím systémem, a za spolupráce sociálních
partnerů připravit reálné plány na změny
pokračovaní na str. 2

2 | KOVÁK číslo 5/2016 | 14. března | Zaznamenáno
pokračovaní ze str. 1

v oblasti politiky, ekonomiky a společenského života,“ sdělil nám předseda
OS KOVO Jaroslav Souček. Vláda podle
něj se zapojením sociálních partnerů souhlasila a budou vytvořeny pracovní týmy,
které budou plány v jednotlivých oblastech konzultovat, příp. doplňovat.
Spokojeni nejsou ani zaměstnavatelé
S dosavadním přístupem vlády k řešení
digitalizace nejsou spokojeni ani zaměstnavatelé. „Jde o naprosto klíčovou věc
pro budoucnost této země, a v řešení
problému se proto musí razantně
angažovat přímo premiér,“ komentoval prezident Svazu průmyslu a dopravy

ČR Jaroslav Hanák. „Velice snadno se
může stát, že bez silného tahu na bránu
v oblasti digitalizace a rozvoje souvisejících sítí konkurenceschopnost české ekonomiky během příští dekády významně
poklesne a toto zpoždění se nám pak již
nepodaří dohnat,“ vyjádřil dále své rozpaky. Vláda dostala od sociálních partnerů
za úkol připravit kompletní přehled kroků
v oblasti digitální agendy za všechna ministerstva a také návrh na hlavního koordinátora těchto aktivit na úrovni vládního
zmocněnce či státního tajemníka.
Jedním ze souvisejících projednávaných
bodů tripartity byla i Národní iniciativa
Průmysl 4.0. Jde o dokument, jenž se vě-

nuje přípravě ČR na příležitosti a rizika,
která s sebou nese nastupující průmyslová
revoluce, a který na zadání MPO připravil
pracovní tým, složený z předních odborníků z akademické sféry i z výrobní praxe.
Chystá se změna financování
vysokých škol
Dalším z bodů jednání tripartity bylo
české školství. Panuje dlouhodobá nespokojenost s kvalitou absolventů zejména
technických vysokých škol. Ministerstvo
školství předložilo materiál, podle kterého by měly být v dalších letech zaváděny
změny ve financování vysokých škol, a to
na základě kvality 
(ev + red)

Kováci se učili natáčet videa

Blahopřání

Kováci se školili ve tvorbě videa, jeho umísťování na síť
You Tube a sdílení na sociálních sítích. Kde? V Jiřicích u Humpolce, v penzionu Sedlácký Dvůr, od 22. 2. do 24. 2. 2016.
Součástí školení bylo mimo jiné zpracování videa na jednoduchém střižním programu, tvorba základního scénáře krátkého propagačního filmu, natočení krátké fotoreportáže.
A také marketingové využití zhotoveného snímku. Podobná
školení jsou součástí zvyšování komunikačních dovedností ze-

Předseda ZO OS KOVO Futaba Czech Baštínov Havlíčkův Brod Josef Ledvinka
v sobotu 19. března 2016 oslaví nejen svátek,
ale také velké kulaté životní jubileum.
Vítáme Pepu v klubu „50“ a přejeme mnoho
zdraví a osobní pohody.
ZO OS KOVO FutabaCzech
Baštínov 130
580 01 Havlíčkův Brod
Redakce Kováka se samozřejmě přidává ke gratulantům!

Diskuse o základech práce s kamerou probíhaly i o přestávkách.
Na fotce zcela vpravo jeden ze školitelů kurzu Ivan Vágner

jména funkcionářů základních organizací. V tomto roce jsou
například připravena ještě školení Public Relations – vztahy
s veřejností a s médii v práci odborových organizací (červen
ve Zvíkově), a Využití Facebooku a dalších sociálních sítí při
práci v OS KOVO (v září v Jiřicích u Humpolce). V některých
těchto kurzech zbývají ještě poslední volná místa. Další informace o programu kurzů i o možnostech přihlášení se dozvíte
v katalogu vzdělávacích akcí OS KOVO, který je v elektronické formě (pdf) umístěn na hlavní straně webu svazu na
www.oskovo.cz – aktivní ikonka s nápisem Katalog Vzdělání.
Nebo se lze informovat přímo u Mgr. Jiřího Šuráně na e-mailu
suran.jiri@cmkos.cz.

Společný jazyk v zájmu budoucnosti
Zaznělo to i během jednání skupiny Vídeňského memorada v Praze. V Německu
vzhledem k náročným úkolům, které stojí
před evropským průmyslem, vzniklo Spojenectví Budoucnost průmyslu (Bündnis
Zukunft der Industrie). Odpovědi na nové
výzvy v něm hledají odbory (IG Metall)
a organizace zaměstnavatelů (Spolkový
svaz německého průmyslu) společně. To,
co se v ČR třeba kvůli ideologicky zabetonovaným postojům šéfa hospodářské
komory zdá být sci-fi, se v Německu stalo
skutečností. Mají tu nové fórum, na kterém lze věcně diskutovat klíčové otázky

hospodářského vývoje. Spojenectví přijalo
už i první společné prohlášení. Zabývá se
v něm i stanovením realistických rámcových podmínek pro úspěšnou budoucnost
evropského automobilového průmyslu.
Uvádí se v něm: „Pro budoucnost automobilového průmyslu jsou mimořádně
důležité úpravy, týkající se emisí CO2 pro
osobní a užitkové automobily. Automobilový průmysl je se svým cílem snížit emise
CO2 do roku 2020 na 95 g/km na správné
cestě a bude pokračovat v úsilí dosáhnout
těchto cílů jak u osobních, tak u lehkých
užitkových vozidel.

Nyní začíná diskuse o nové regulační
fázi pro stanovení realistických cílových
hodnot na období po roce 2020. Efektiv-
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ní snížení absolutních emisí CO2 se nemůže týkat pouze nabídky nových vozů, ale
musí být pojato podstatně šířeji. K tomu
patří i zohlednění dalších vlivových faktorů na straně poptávky ohledně emisí CO2,
jako jsou individuální chování během jízdy, výkon vozidla a také jeho stav.
Jisté je, že budoucí náročné cílové hodnoty pro jednotlivé flotily vozidel už nelze dosáhnout jen zvýšením energetické

efektivnosti spalovacích motorů. Začlenění alternativních pohonů, zejména těch
s využitím elektřiny, do sériové výroby
stejně jako jejich zdokonalování, jsou
technickou a ekonomickou výzvou pro
automobilový průmysl. K tomu je nutná
aktivní a na poptávku zaměřená politika,
která bude podporovat nové technologie,
například při budování infrastruktury nabíjení. V Evropě potřebujeme neustálé trž-

ní popudy, např. cestou daňových podpor
pro zrychlení rozvoje elektromobility.
Kromě toho musíme v produkčním místě Evropa posilovat technologie v oblasti
elektromobility. Potřebujeme zde vybudovat výrobu bateriových článků, která bude
schopna konkurence v globálním měřítku, a musíme také posílit vědecký výzkum
a vývoj týkající se technologií výroby baterií a uchování energie.“
(fav)

pokračovaní ze str. 1

nechovají korektně. Společně
Pražské zasedání skupiny, které
se pak také můžeme pokusit
organizačně podpořila němecpomoci kolegům v základních
ká sociálně demokratická nadaorganizacích OS KOVO, které
ce Friedricha Eberta, toho mělo
v těchto firmách působí.
na programu skutečně hodně.
Lze tu dojednat i společné
Samozřejmostí byla už tradiční
akce, i když odbory u nás a třevýměna informací k politické
ba v Německu mají ke své práci
a hospodářské situaci v jednotstále ještě velmi rozdílné podlivých členských státech a co
mínky?
z ní vyplývá pro práci členských
Určitě. V minulosti jsme si doodborových organizací. Letos
hodli reciproční účast na kolekto byly zprávy pozitivní: všechtivních vyjednáváních v jiných
ny země zaznamenávají hospozemích a máme možnost dodářský růst, který dává předpospět i ke společným řešením
klady i k odpovídajícímu růstu
určitých problémů přes hramezd. Ne všude se to daří, poZájem generálního tajemníka IndustriAll o slovenskou delegaci není náhodný.
Slovensko bude totiž už brzy předsedat EU, a jak sdělili zástupci OZ KOVO,
nice. A to s podporou kolegů
zitivem je, že ve všech státech
hodlá se zaměřit na sociální problematiku
v jiných zemích.
rostou rychleji v podnicích, kde
působí odbory.
Těm ale obecně stárne členská základ- u nás. V Praze bylo dohodnuto, že zúčast- Generální tajemník IndustriAll Europe
na a hledají se cesty, jak účinně oslovit něné odborové organizace budou situaci Ulrich Eckelmann: Význam podobných
mladé. Výměna zkušeností na toto téma v tomto ohledu pečlivě monitorovat a čealiancí, jako je Vídeňské
lit všem případným pokusům postihovat
v Praze tedy také nemohla chybět.
memorandum, vidím
Jedním z hlavních témat jednání byly zaměstnance za pochybení jiných.
v tom, že lze v prakA byla tu ještě jedna další znepokootázky přeshraniční pracovní migrace
tické rovině připravoa sociálního dumpingu v kovosektoru ve jivá záležitost: Členové skupiny Vídeňvat a provádět akce
střední a východní Evropě. Téma, které ského memoranda konstatovali, že ve
solidarity. To považuji
je dnes aktuální i kvůli požadavkům, jimiž všech členských státech dochází k nárůsza důležité. Byla tady
Velká Británie podmiňuje svoje setrvání tu krajní pravice. Děje se tak bohužel velmi
informace, že v České
v EU. K nim patří i omezení sociálních dá- často i kvůli nedomyšleným či nedostatečrepublice nyní probíhá
vek pro zahraniční zaměstnance. Londýn ně vysvětleným opatřením odpovědných kampaň s cílem zásadně zlepšit mzdovou
by v tom totiž chtěli napodobit i jinde, politiků v oblasti imigrace z muslimských politiku, a to tak, aby se mzdy přiblížily
což by znamenalo zhoršení podmínek pro států. Je samozřejmě úkolem odborů ná- těm v západních zemích. Takové věci je
pendlery, dojíždějící za prací za hranice stupu pravice čelit.
třeba v podobných uskupeních, jako je
domovského státu.
Vídeňské memorandum, projednávat.
Mimořádně zajímavá byla informace A CO K JEDNÁNÍ SKUPINY
Solidaritu musíme organizovat, protože
kolegů z IG Metall k tzv. „dieselgate“ ve VÍDEŇSKÉHO MEMORANDA
něco podobného neprosadí české odbory
Volkswagenu. Její dopady by mohly být ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI?
samy, k tomu potřebují všechny odbory,
skutečně dramatické, protože existují snakteré jsou součástí řetězu tvorby průmyshy využít kauzy v konkurenčním boji a li- Předseda OS KOVO Jaroslav Souček: lových hodnot.
Považuji Vídeňské mekvidovat výrobu dieselových motorů v Evmorandum za velice Wolfgang Lemb, člen předsednictva
ropě. I proto se už pro rok 2017 chystají
důležitou součást prá- IG Metall: Za klíčové považuji to, že donová měření emisí, která budou více odce OS KOVO. Kromě
rážet podmínky reálného provozu. Jde ale
chází k výměně infortoho, že dostáváme aktaké o to, aby i ekologické požadavky více
mací. A to jak k polituální informace o dění
braly v úvahu ekonomickou realitu. Nyní
tické situaci v jednotlive střední Evropě –
je ale hlavně třeba zabránit tomu, aby
vých zemích, tak v jedv Německu, Rakousku,
důsledky počínání nepoctivých manažerů
notlivých zúčastněných
Maďarsku, Slovinsku
VW nebyly svaleny na zaměstnance. A to
odborových organizajak v samotných automobilkách, tak u je- a Slovensku – máme také možnost s nacích. Že se navzájem
jich subdodavatelů. Signály v tomto smě- šimi kolegy, především z Německa a Rainformujeme o tom,
ru, jak naznačují např. informace ze ZKL kouska, konzultovat záležitosti v našich
jaké úkoly z toho pro
Hanušovice, již bohužel existují. A nejen firmách se zahraničními majiteli, které se nás vyplývají v příštích měsících. A pak je
pokračování na str. 4
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důležitá diskuse, zda máme nějaká stejná
témata a zda je možné je uchopit společně. To jsou například některé globální záležitosti, jako je TTIP, CETA nebo přiznání
statutu tržní ekonomiky Číně. Ale jsou
to samozřejmě i otázky v oblasti iniciativ
ke kolektivnímu vyjednávání mezd, z oblasti vývoje společnosti, politiky i našich
odborových organizací. Na řadu věcí
máme samozřejmě různé úhly pohledu,
ale jsou tu i témata, kde se můžeme
jeden od druhého poučit. Třeba v tom,
jak můžeme posilovat naše organizace
či zvyšovat vliv odborů ve svých zemích.
Jak získávat mladé lidi nebo posilovat
kolektivní vyjednávání, byť východiska
v různých zemích jsou skutečně velmi
rozdílná. Bez ohledu na to máme mno-

ho společného a všem nám jde o to, jak
v daných podmínkách zlepšíme životní
podmínky lidí.
Martina Schneller, členka vedení rakouské PRO-GE: Vídeňské memorandum sehrálo mimořádnou roli, už když
začínalo jednání o přístupu východoevropských států k EU. Je
důležité, že společně
probíráme problémy,
které se týkají nás
všech. Jde tu o proces
vzájemného srůstání, a to nejen z hospodářského, ale také sociálního hlediska.
Jde nám společně o to, aby bylo dosaže-

no pokroku v oblasti mezd a pracovních
podmínek. Je proto mimořádně důležité, že se tu informujeme o tom, jak
probíhají kolektivní vyjednávání a jaké
jsou jejich výsledky. Máme velmi dobrou
spolupráci s OS KOVO, a to i na úrovni
podniků. Můžeme na jejím základě pomoci i tam, kde působí a vznikají dceřiné
společnosti rakouských firem. Českým
kolegům a kolegyním můžeme poskytnout různé informace o tom, jak se tyto
firmy chovají doma, a informace z ČR
můžeme naopak využít k tomu, abychom u nás doma upozornili třeba i na
sociálně nevhodné chování rakouských
zaměstnavatelů.
Připravil: fav, foto: autor

Konference plná velkých otazníků
Jak jsme už v Kováku informovali, uskutečnila se 26. února v Bruselu závěrečná
konference Evropské kvalifikační rady pro
automobilový průmysl. Odboráři, politici,
manažeři, specializovaní odborníci i pedagogové z vysokých škol se na ní zabývali budoucností průmyslového odvětví,
které patří k hnacím motorům evropské
ekonomiky a je doslova její páteří. S výrobou automobilů jsou v EU spojeny miliony pracovních míst. To, zda se podaří
udržet a dále zkvalitňovat, úzce souvisí
s tím, jak se podaří dále rozvíjet dovednosti, které Evropa v oblasti výroby automobilů má v současnosti. Jisté je jedno: aby se to povedlo, bude třeba řešit
spousty problémů. Není to nadsázka. Jen
závěrečný dokument konference, který se
snaží o jejich zmapování, má 110 stran!
Dochází ke změně struktury průmyslu,
přicházejí nové technologie včetně digitalizace a v pozadí navíc tiká i demografická bomba. Učňovské školství a vzdělávací
systémy špatně reflektují požadavky doby,
chybí systematický feedback mezi vzděláváním a trhem práce. Už dávno se ví, že
samotný trh, jak to hlásali někteří liberální
ekonomové, není schopen problémy vyřešit. Mnohé firmy se dosud chovají tak,
jako by neuměly posoudit své budoucí
potřeby kvalifikovaných pracovníků. Bez
impulsů zvenčí to nejde. Na jedné straně tu třeba máme fakt, že se zvyšuje věk
odchodu do důchodu, a na straně druhé
jsou v EU miliony mladých lidí bez práce.
Buď nemají potřebnou kvalifikaci, nebo
je práce v automobilové branži nedokáže
patřičně motivovat. Kdo by chtěl také stát
hodiny u výrobního pásu? Zaměstnání
v automobilovém průmyslu, jak zaznělo
na konferenci, bude třeba zatraktivnit.
Je to o zvyšování kompetencí, robotizaci,

výzkumu, plánování… O inovacích nejen
ve výrobě, ale i v systémech vzdělávání.
O hledání vzdělávacích a kvalifikačních
norem, které by platily v celé EU.
Podobně jako u podchycování problémů je to ale i u hledání odpovědí. Už jen
proto, že problémů je tak mnoho. Najít
na jediné konferenci kvalifikované odpovědi na všechny je vlastně nemožné. Už
proto, že mnohé dílčí problémy nemohly
oslovit všechny zúčastněné. To zřejmě organizátoři podcenili. Už jen široký záběr
témat, která nemohla zaujmout všechny,
tak snížil možnost dospět ke konkrétním
odpovědím. Šlo tak spíš jen o jakési repete toho, co už dlouho víme. Je určitě
dobré na to znovu poukázat, ale kupředu
to moc nevede. Že přijatý přístup nebyl
zrovna nejlepší, přiznali Kováku i někteří
organizátoři. Neudivují proto ani odpovědi českých účastníků na otázku, co je
na konferenci nejvíce zaujalo, popř. jaký
hlavní poznatek si z ní vezou domů.
Jiří Bršťák, místopředseda sekce automobilového průmyslu OS
KOVO k tomu Kováku
řekl: Překvapily mě závěry některých přednášejících. Např. Tony
Burke z Velké Británie
nám sdělil, že se zabývají velkým problémem stárnutí zaměstnanců, snaží se zavést větší zaměstnanost
žen, ve školství se zaměřují na ,potřeby
trhu‘ a na rozpoznávání ,nadání žáků‘.
Naznačoval potřebu zavedení ,Evropského průkazu dovednosti‘. Trošku jsem zavřel oči a něco mi to připomínalo. Hledáme – a zřejmě za velké náklady – to, co
již někdy a někde fungovalo. Sám sobě si

říkám, zda to nebylo třeba zrovna u nás?
Takže, přestože jsem nebyl na předešlých konferencích a je velice těžké ,naskočit‘ do děje, ze svého pohledu považuji
závěrečnou zprávu za dokument, který nikomu, snad až na tvůrce, nic nového nepřinese. A jen tak mimochodem, tlumočení jen do angličtiny, němčiny, francouzštiny a polštiny. Takže jeden kladný závěr tu
přece jen je: učit se ,druhou či třetí‘ řeč.“
Podobně výsledky konference z hlediska odborové práce vidí také
Milan Scheer, předseda sekce automobilového průmyslu OS
KOVO: „Nejvíce na mne
zapůsobilo vědomí, že
pouze silné odbory
v Evropě jsou schopny bojovat a řešit problémy, které v globálním světě ohrožují náš evropský pracovní trh
ve všech oborech. Na druhou stranu
je vidět, že politika Bruselu je odtržena od reality. My jsme si zvolili svoje
zástupce do Evropského parlamentu, ale
mám pocit, že si na to vzpomenou, až
zase budou potřebovat znovu zvolit. Proto je to o tom, že oprávněné zájmy našich
členů a zaměstnanců musíme společně
a nahlas prosazovat hlavně my.“
Závěrem: Evropský automobilový průmysl, bude muset v příštích letech řešit řadu
problémů, aby si udržel a dále posiloval své
pozice. Hledání odpovědí na nové výzvy se
tak stává permanentním úkolem. Jedním
z nich je ovšem i nalezení vhodných forem
diskuse, aby byla co nejefektivnější a přinášela nové konkrétní podněty pro praxi.

(fav)
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

O kolik se mi zkrátí starobní důchod?
Pobíral jsem invalidní důchod III. stupně a přitom jsem byl zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou. V lednu jsem byl předvolán na kontrolu a invalidní důchod mi byl změněn na invalidní důchod
II. stupně. Jsem sice stále zaměstnán, ale jsem v pracovní neschopnosti a můj zdravotní stav mi zřejmě už
nedovolí vrátit se do práce. Do nároku na starobní důchod mi chybí zhruba 2 roky. Dokdy bych mohl brát
nemocenskou a kdy bych si měl požádat o starobní důchod? Mohl bych jít do předčasného důchodu za
výhodnějších podmínek než zdravý občan? A jaké by asi bylo krácení mého důchodu?
Jan P., Rokycany
Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
vyplácí od 15. kalendářního dne trvání
dočasné pracovní neschopnosti po dobu
nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však
do dne, jímž skončila doba zaměstnání.
Ve svém dotazu neuvádíte, kdy jste byl
uznán práce neschopným. Zjevně to však
bylo již v době, kdy jste byl poživatelem invalidního důchodu II. stupně. Proto se na
vás podle zákona o nemocenském pojištění
vztahuje základní podpůrčí doba pracovní
neschopnosti, která činí 380 kalendářních
dnů od vzniku pracovní neschopnosti.
Po uplynutí podpůrčí doby nemocenského již nebudete mít kromě invalidního

důchodu II. stupně nárok na žádnou dávku. Proto by bylo možné pracovní poměr
ukončit a čerpat do důchodového věku
některou z náhradních dob důchodového
pojištění, například vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud by náhradní
doba skončila a do nároku na důchod by
vám ještě zbývala určitá doba, můžete pak
požádat o předčasný starobní důchod.
Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok předčasně,
se stanoví stejně jako výše procentní výměry řádného starobního důchodu s tím,
že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode
dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o:

0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
1,2 % výpočtového základu za
období od 361. kalendářního dne
do 720. kalendářního dne,
1,5 % výpočtového základu za
období od 721. kalendářního dne.
Výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší než 770 Kč. Výše
základní výměry starobního důchodu činí
9 % průměrné mzdy měsíčně.
Pokud se týká toho, zda je pro nějaké
skupiny pojištěnců (např. invalidů) výhodnější nárok na přiznání předčasného starobního důchodu, výhodnější výše, či případně
přepočet výše při dosažení důchodového
věku, je nutno konstatovat, že nikoli.

Bydlení | JUDr. Jitka Kociánová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha

O vyklizení bytu rozhoduje pouze soud
Na základě vašich předchozích odpovědí a v souladu s občanským zákoníkem jsem svého nájemce
neplatiče nejdříve písemně vyzval k odstranění závadného chování a protiprávního stavu, a tedy
k úhradě nájemného a služeb. V případě, že na výzvu nebude reagovat, zašlu mu doporučeně
s dodejkou výpověď z nájmu bytu, a to se všemi náležitostmi. Pokud mně nájemce do 3 dnů
od doručení výpovědi byt nevyklidí a nepřizve mě k jeho převzetí, tak máme v nájemní smlouvě
zakotveno tzv. násilné vystěhování nájemce.  Je dle vás toto ujednání dostačující pro úspěšnost
případného soudního jednání? Údajně by se na tyto případy mohl aplikovat § 14/1 občanského
zákoníku. Nehrozí mi trestný čin porušování domovní svobody?
J. B., Praha
V nájemní smlouvě jste si s nájemcem
dohodl, že dává podpisem nájemní smlouvy pronajímateli výslovný souhlas k tomu,
aby, pokud nájemce po skončení platnosti
nájemní smlouvy nevyklidí byt do 3 dnů,
pronajímatel spolu s další nezúčastněnou
nebo nájemcem předem určenou osobou byt otevřel, vstoupil do něj, sepsal
majetek, který se zde nachází, byt vyklidil
a nepřipustil další nájemcovo užívání bytu,
a to ani osobám, které byt s nájemcem
užívaly. Náklady na vyklizení bytu a uskladnění vystěhovaného majetku ponese nájemce nebo jím určená osoba. Nevyzvedne-li si nájemce uskladněné movité věci
nejpozději do jednoho měsíce ode dne
skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn

tyto věci na náklady a nebezpečí nájemce
zlikvidovat nebo prodat a finanční výtěžek
případně použít na náhradu závazků nájemce vůči pronajímateli.
Myslím si, že ujednání ve smlouvě sice nájemce podepsal, ale vy se i tak vystavujete nebezpečí, že na vás podá trestní oznámení, že
bude například tvrdit, že v knížce měl schovanou větší částku peněz nebo, že porušíte
domovní svobodu. Dále se domnívám, že
§ 14 NOZ – svépomoc na vámi popsanou
situaci nelze použít. Svépomoc musí být
uskutečněna v mezích zákona a z toho vyplývajících podmínek, za kterých půjde o jednání dovolené a požívající právní ochrany:
a) subjektivní soukromé právo musí
být ohroženo hrozícím útokem ze strany

jiného; b) je zřejmé, že by zásah veřejné
moci přišel pozdě a; c) na ochranu svého
subjektivního soukromého práva jedná
sám nositel tohoto práva.
Nebudou-li tyto podmínky splněny
současně, půjde o vybočení (exces) z mezí
svépomoci. Takové jednání není právem
chráněno a jednající osoba ponese všechny
sankční důsledky, včetně případné povinnosti k náhradě škody, která jejím jednáním vznikla. Správné podle občanského
zákoníku a občanského soudního řádu je,
že pokud nájemce byt nevyklidí, nepředá
byt a klíče od bytu a domu, musíte žalovat
na vyklizení bytu, vyčkat právní moci soudního rozhodnutí a poté požádat o nařízení
výkonu rozhodnutí.
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Zdraví | Exkluzivně pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Zdravotní pojišťovny a jejich nabídka (III)
Dokončení nabídky
Zdravotní pojišťovny
ministerstva vnitra ČR

Program očkování
Každý rodič může postoupit svůj příspěvek z tohoto programu ve prospěch očkování svého dítěte (do 18 let).
Příspěvek do 600 Kč
	proti klíšťové encefalitidě, žloutence,
meningokoku a pneumokoku.
Příspěvek do 300 Kč
	proti černému kašli, rotavirovým onemocněním, tetanu, vzteklině, pásovému oparu a na další očkovací látky,
které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
	proti chřipce – včetně aplikace (září–říjen), pojištěnci do 65 let.
Program preventivních
onkologických vyšetření
Příspěvek do 500 Kč
	ženy ve věku od 40 do 45 let na mamografické vyšetření prsou,
	pojištěnci ve věku od 40 do 50 let na
vyšetření okultního krvácení – prevence
rakoviny tlustého střeva,
	prevence karcinomu plic a prevence
kožních nádorů (všichni pojištěnci).

Příspěvek může čerpat klient, který v den
podání žádosti je pojištěn u pojišťovny,
splňuje pojišťovnou stanovené podmínky,
nedluží pojišťovně pojistné na zdravotním
pojištění nebo penále za neplacené pojistné.
Žádost musí podávat v době trvání programu a musí disponovat bankovním účtem,
na který je možno příspěvek poukázat.
Příspěvek je možno čerpat pouze z jedné věkové skupiny (děti, dospělí) a při
splnění stanovených podmínek jej lze
získat i z dalších vyhlášených programů.
Děti do 18 let
Příspěvek až 6 000 Kč
	dětem a mládeži do 18 let a studentům do 26 let s diagnózou celiakie, je
určen na nákup bezlepkových potravin

Program pro studenty
(věk 15 až 26 let)
Příspěvek do 600 Kč
	lékařská prohlídka před studijní cestou
do zahraničí,
	preventivní sportovní prohlídka.
Program lupénka
Příspěvek do 500 Kč
	poukaz na zakoupení přípravku pro
zevní příznaky (program je limitován
počtem poukazů, a to 800 ks).
Program prevence civilizačních
onemocnění (pojištěnci nad 18 let)
Příspěvek do 400 Kč
	vyšetření rizika tromboembolické nemoci (při užívání hormonální antikoncepce, anebo ve věku 45 let při užívání
hormonální substituce),
	vyšetření osteoporózy,
	vyšetření kardiovaskulárních onemocnění (EKG do 40 let),
	vyšetření na bodystatu (zjištění složení těla),
	ostatní preventivní vyšetření (paměť,
genetické dispozice, oči apod.).
Program senior (pojištěnci nad 65 let)
Příspěvek do 200 Kč
	nákup holí nordic walking, na sportovní aktivity a kolektivní cvičení.
Program pro dárce krve,
krevní plazmy a kostní dřeně
	vitaminy po každém odběru,

nebo na platbu bezlepkových obědů
ve školní jídelně.
Příspěvek až 2 500 Kč
	očkování pro chlapce (ve věku od 9 do
14 let) proti HPV infekci (papilomavir), lze
využít na nákup vakcíny, ne na aplikaci.
Příspěvek až 1 000 Kč
	na dentální hygienu provedenou zubním lékařem nebo dentální hygienistkou, nelze použít na nákup přípravku
pro dentální hygienu.
Příspěvek 500 Kč
	prevence kardiovaskulárních onemocnění, lze využít na pohybové aktivity pořádané sportovními kluby (v minimální
délce 3 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců) a na snížení nadváhy a obezity
(sestavení jídelníčku odborníkem),
	nákup potřeb diabetiků (dezinfekce,
testovací a diagnostické proužky,
edukační jehly a příslušenství k inzulinové pumpě),

	příspěvek ve výši 3 000–6 300 Kč na
ozdravný pobyt, výše příspěvku podle
počtu a druhu odběrů,
	příspěvek na další program dle aktuální
nabídky během roku.
Program léčebně ozdravných pobytů
pro děti
Je určen pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, kůže nebo jejich kombinací, jsou vybírány na základě stanovené
diagnózy a počtu návštěv u lékaře. Příspěvek lze poskytnou pouze dětem, které mají
u pojišťovny zřízenou Kartu života.
Přímořský léčebný pobyt
	děti narozené v letech 2001 až 2009,
	pojištěno dítě a oba rodiče, spoluúčast
rodičů 6 000 Kč,
	pojištěno dítě a jeden rodič, spoluúčast
rodičů 8 000 Kč.
Vysokohorský léčebný pobyt
	děti narozené 2001 až 2009 bez doprovodu a s doprovodem 1 rodiče děti
narozené 2010 až 2012,
	pojištěno dítě a oba rodiče, spoluúčast
rodičů na dítě 4 500 Kč a na doprovod
4 500 Kč,
	pojištěno dítě a jeden rodič,
spoluúčast rodičů 5 500 Kč a na
doprovod 5 500 Kč.
Slevy
	na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů (seznam je k dispozici v pojišťovně).

	terapie anorexie a bulimie, lze použít
na meditační či relaxační cvičení a na
nákup diagnostických proužků pro
zjištění přítomnost návykových látek,
	prevence onkologických onemocnění,
vyšetření pigmentových skvrn,
	očkování, například proti chřipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidě,
meningitidě, rotavirovým infekcím,
Zdravotní pojišťovny
ve svých nabídkách
podporují i programy
na odvykání zlozvyku
kouření

pokračování na str. 11
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pneumokokovým nákazám apod.,
které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Přímořské ozdravné pobyty
	lokalita – poloostrov Chalkidiki v Řecké
republice, 3týdenní pobyt v období od
června do září,

Prakticky všechny zdravotní pojišťovny
přispívají na pobyty u moře

	děti a mládež (od 6 do 17 let) s chronickým onemocněním odpovídajícím
stanoveným indikacím,
	finanční spoluúčast rodičů v rozmezí
od 7 000 Kč do 13 500 Kč dle turnusu.
Dospělí nad 18 let
Příspěvek 2 500 Kč

201
Pojištěnec může čerpat v průběhu roku příspěvek na 3 produkty ze všech preventivních programů, do tohoto počtu se nezapočítává příspěvek pro dárce krve, plazmy
a krevních derivátů. Musí být nepřetržitě
pojištěn u pojišťovny, a to od data realizace do data vyplácení příspěvku, za nepřetržitost se nepovažuje přerušení pojistného
vztahu vzniklého z důvodu dlouhodobého
pobytu v zahraničí. Příspěvek se také neposkytuje, pokud pojištěnec má dluh vůči
pojišťovně a v případě, pokud je pojištěnec
přihlášen k jiné zdravotní pojišťovně.
Program děti (do 18 let)
Příspěvek do 1 200 Kč
	fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka na
jednu čelist (obě čelisti 2 400 Kč), pro
pojištěnce do 20 let.
Příspěvek do 1 000 Kč
	ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola
v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů
včetně dne příjezdu a odjezdu a je
organizován základní školou nebo
školským zařízením,
	odborně vedené kurzy plavání pro
kojence a batolata do 3 let.
Příspěvek do 500 Kč
	odborně vedený kurz cvičení rodičů
s dětmi (děti do 6 let).

	při zapojení v programu v boji proti
kouření, příspěvek lze využít na nákup
nehrazených léčivých přípravků předepsaných lékařem a na volně prodejné
léčivé přípravky.
Příspěvek až 2 000 Kč
	očkování proti pásovému oparu (pojištěnci nad 50 let), a to na nákup vakcíny (nikoli na její aplikaci).
Příspěvek až 1 000 Kč
	na dentální hygienu provedenou zubním lékařem nebo dentální hygienistkou, nelze použít na nákup přípravků
pro dentální hygienu.
Příspěvek až 500 Kč
	prevence kardiovaskulárních onemocnění, lze využít na pohybové aktivity
pořádané sportovními kluby (v minimální délce 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců), snížení nadváhy a obezity
(sestavení jídelníčku odborníkem),
	odvykání kouření (odvykací kúra a nákup léčivých přípravků),
	nákup potřeb diabetiků (dezinfekce,
testovací a diagnostické proužky,
edukační jehly a příslušenství k inzulinové pumpě),

Příspěvek do 400 Kč
	ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty a v poláriu
(terapie chladem),
	absolvování dermatoskopického vyšetření a instruktáže dentální hygieny,
	nákup doplňků stravy při poškození zdraví celiakií a při onemocnění diabetem,
Příspěvek do 250 Kč
	plavání, a to na jednotlivé vstupenky,
permanentní vstupenky, dobití čipu
a plavecký výcvik,
	léčebný tělocvik a tělesná regenerace,
příspěvek nenáleží k úhradě kurzů
nebo členských aktivit (bojové sporty,
kontaktní sporty a sporty jednostranně
zatěžující pouze část těla).
Příspěvek do 200 Kč
	preventivní prohlídka registrovaných
sportovců (děti od 5 do 16 let),
	vitaminy nebo vitaminové přípravky zakoupené v lékárně (děti od 2 do 15 let).
Ozdravné pobyty
	pro děti a mládež od 7 do 17 let, dítě
a jeden zákonný zástupce musí být
pojištěn u pojišťovny minimálně 3 měsíce, pobyty probíhají v době letních
školních prázdnin,
	přímořský pobyt v letovisku Ulcinj
v Černé Hoře, žadatel musí splňovat
stanovenou diagnózu, spoluúčast zákonného zástupce činí 7 100 Kč,
	ozdravný pobyt v Beskydech, dítě
musí splňovat stanovenou diagnózu,
spoluúčast zákonného zástupce činí
3 200 Kč.

	očkování, například proti chřipce (do
65 let), žloutence, klíšťové encefalitidě
nebo meningitidě, které není hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění,
	prevence onkologických onemocnění,
vyšetření pigmentových skvrn.
Maminky
Příspěvek až 1 000 Kč
	prvotrimestrální screening,
	podpůrné aktivity nebo pomůcky pro
těhotné a kojící ženy.
Bezpříspěvkoví dárci
Příspěvek až 1 000 Kč
	příspěvek lze využít na nehrazené rehabilitační aktivity lázeňského typu,
	nákup vitaminů a potravinových doplňků,
	dárci s více odběry nebo ocenění dárci
mohou využit možnosti poskytnutí
35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma.
Slevy
	na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů (seznam je k dispozici v pojišťovně).

Program dospělí (od 18 let)
Příspěvek 300–2 000 Kč
	ve formě dárkové poukázky pro dárce
kostní dřeně a dárce krve při získání
ocenění Zlatého kříže ČČK.
Příspěvek 1 500 Kč
	vyšetření elektroencefalografem pro
řidiče profesionály držitele řidičského
oprávnění skupiny C, E, D v období
před dovršením věku 50 let.
Příspěvek 800 Kč
	mamografické vyšetření prsou (ženy od
40 do 45 let věku) a ultrasonografické
vyšetření (ženy od 30 do 39 let), 1× za
dva roky.
Příspěvek 400 Kč
	pobyt v prostoru se solnými inhaláty
a v poláriu (terapie chladem), odvykání
kouření, dematoskopické vyšetření, instruktáž dentální hygieny, doplňky stravy při onemocnění celiakií a diabetem.
Příspěvek 250 Kč
	plavání, a to při čerpání na jednotlivé
vstupenky, permanentní vstupenky,
dobití čipu a plavecký výcvik,
	léčebný tělocvik a tělesná regenerace,
příspěvek nenáleží k úhradě kurzů
nebo členských aktivit (bojové sporty,
kontaktní sporty a sporty jednostranně
zatěžující pouze část těla).
Příspěvek 150
	vyšetření okultního krvácení ve stolici
(pojištěnci od 40 do 50 let věku).
Program „Maminka“
Příspěvek 800 Kč
	po dobu těhotenství, lze využít na konpokračování na str. 12
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diční tělocvik, prvotrimestrální screening a předporodní kurz,
	po dobu 6 měsíců ode dne narození
dítěte, lze využít na 1 produkt: pomůcky pro kojení, monitor dechu mimina
a pomůcky pro novorozence a kojence.
Příspěvek 200 Kč
	vitaminy v době těhotenství.
Program očkování
	příspěvek 2 500 Kč na očkování proti
rakovině děložního čípku, pokud není
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (dívky od 14 do 19 let),
	příspěvek 450 Kč na očkování proti
závažným infekčním onemocněním,
	proti klíšťové encefalitidě pro děti
a mládež ve věku od 2 do 18 let, proplácí ve výši 1/3 prokazatelných nákladů za nákup očkovací látky.
Program zdravá rodina
Je určen rodičům a jejich dětem ve
věku od 2 do 18, oba rodiče nebo
samoživitelka i dítě musí být pojištěni
u pojišťovny.

Děti
	příspěvek 500 Kč na očkování, které
není hrazeno z veřejného zdravotního
pojištění,
	příspěvek 300 Kč na léčebný tělocvik
a tělesnou regeneraci, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů nebo členských aktivit
(bojové sporty, kontaktní sporty a sporty
jednostranně zatěžující pouze část těla),
	příspěvek 300 Kč na ochranné pomůcky při sportu,
	příspěvek 150 Kč na ošetření chrupu
fluorizací.
Rodiče
	příspěvek 500 Kč na očkování, které
není hrazeno z veřejného zdravotního
pojištění,
	příspěvek 300 Kč na léčebný tělocvik
a tělesná regenerace, příspěvek nenáleží
k úhradě kurzů nebo členských aktivit
(bojové sporty, kontaktní sporty a sporty
jednostranně zatěžující pouze část těla).
Program student
	příspěvek 1 200 Kč, 1× za dobu studia
na OU, SOU, SŠ a VŠ (do 26 let) na

Příspěvek do 400 Kč
	proti chřipce, věk do 65 let,
	proti klíšťové encefalitidě,
	proti meningokoku C.

Preventivní programy jsou určeny pojištěncům zdravotní pojišťovny, v době podání
žádosti o proplacení příspěvku nesmí mít
pojištěnec finanční dluh vůči zdravotní pojišťovně, a to jak na zdravotním pojištění,
tak na předepsaném penále a nesmí mít
podanou žádost o přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně.
Příspěvky pojišťovna proplácí v období od 1. 2. 2016 do 30. 12. 2016, jen
v případě příspěvku na zlepšené služby
pro matku a novorozence, kdy dětem narozeným v prosinci 2016 bude příspěvek
proplacen do 31. 1. 2017.
Program očkování
Příspěvek do 4 000 Kč
	proti lidskému papilomaviru (HVP
infekce), pojištěnci od 12 do 18 let.
Příspěvek do 1 000 Kč
	proti rotavirovým infekcím, kojenci
do 1 roku.
Příspěvek do 800 Kč
	proti lidskému papilomaviru
(HVP infekce), ženy do 45 let,
	proti hepatitidě A, B,
	
proti meningokoku B, pojištěnci do 5 let,
	balíček ostatních očkování – očkování,
které není uvedené v balíčku očkování
a není hrazeno z veřejného pojištění.

Prevence závažných onemocnění
Příspěvek do 1 200 Kč
	těhotně ženy na prvotrimestrální
screening.
Příspěvek do 700 Kč
	mamografické vyšetření, ženy od
40 do 45 let.
Příspěvek do 300 Kč
	ultrasonografické vyšetření, ženy do
45 let.
Program zlepšených služeb
Příspěvek do 10 000 Kč
	ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce
kostní dřeně v průběhu roku 2016.
Příspěvek do 4 000 Kč
	pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií.
Příspěvek do 3 000 Kč
	paruka pro ženy po aktivní onkologické léčbě.
Příspěvek do 1 000 Kč
	moderní léčebné metody, které nejsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,
	zlepšené služby o matku a novorozence – nadstandardní pokoj, účast otce
při porodu, nákup plen a umělé výživy,
	ozdravný pobyt (lázeňský nebo přímořský) pro pojištěnce (do 19 let) s onkologickým nebo neurologickým onemocněním, s obezitou nebo nadváhou,
s chronickým onemocněním kůže nebo
dýchacích cest.

ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, studijní pobyt v přírodě), který trvá nejméně
5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu,
	příspěvek 1 000 Kč na očkování proti
meningitidě a při výjezdu do států, kde
je povinné nebo doporučené očkování
proti žloutence typu A a B (do 26 let),
	příspěvek 700 Kč (do 26 let) na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě,
	příspěvek 300 Kč (do 26 let) na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle
indikace lékaře.
Věrnostní klub
	členem se může stát pojištěnec, který je
minimálně 1 rok pojištěn u pojišťovny,
	za různé aktivity jsou mu přidělovány
body, které může využít při preventivních aktivitách nebo při nákupu
u smluvních partnerů.
Benefity (slevy)
	slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů (seznam partnerů
k dispozici v pojišťovně).

Příspěvek do 800 Kč
	fixní ortodontický nesnímatelný aparát
(na jednu čelist, obě čelisti 1 600 Kč),
pojištěnci do 18 let.
Příspěvek do 500 Kč
	boj proti kouření, možno čerpat
2× do roka.
Příspěvek do 300 Kč
	plastová sádra při zlomenině.
Zdarma
	kufřík pro miminka a jejich matky
(v hodnotě 1 200 Kč),
	na požádání roční úrazové pojištění
dítěte.
Balíčky
	pro držitele Zlatého kříže příspěvek
3 000 Kč,
	pro dárce krve a kostní dřeně příspěvek
600 Kč,
	pro těhotné ženy příspěvek 500 Kč,
	pro žáky a studenty (od 6 do 20 let)
příspěvek 300 Kč, lze čerpat na pohybové aktivity, preventivní prohlídky
sportovců nebo studentů při studium
do zahraničí,
	pro seniory (nad 65 let) příspěvek
300 Kč, lze čerpat na pohybové aktivity
a prevenci úrazu.
Slevy
	na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů (seznam je k dispozici v pojišťovně).

KONEC SERIÁLU
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Dobrodružství s filmaři
si užijí i děti kováků
Po několika letech usilovného snažení se barrandovským
odborářům podařilo získat zpět legendární prázdninový
areál československých filmařů v Miřetíně u Skutče
a nabízejí dětem kováků stejné zážitky, které připravují
pro potomky známých filmařů. Dokazují tak, že pojmy
spolupráce a solidarita mezi odborovými svazy mohou mít
i tuto velmi příjemnou podobu.

V létě 2014 byl tábor po dva dny plný hvězd. Přijeli i tvůrci pohádky
Tři bratři. V jejich čele režisér filmu a bývalý táborník barrandovského
tábora Jan Svěrák. Doprovázeli ho jeho otec Zdeněk Svěrák, spoluautor
hudby k filmu Jaroslav Uhlíř a představitelé hlavních rolí Tomáš Klus
a Zdeněk Piškula.

Pro děti je každý rok připraven nabitý program plný her
a dobrodružství. Loni se nesl v indiánském duchu

Slavná trojice tvůrců Jan Hřebejk, Ondřej Trojan a Petr Jarchovský
debutovala v roce 1990 ve Filmovém studiu Barrandov filmem
„Pějme píseň dohola“. Natáčel se právě v barrandovském letním
táboře a poprvé si v něm zahrála i současná hvězda stříbrného
plátna Aňa Geislerová.
„Kvůli chybným porevolučním krokům jsme byli nuceni náš tábor jedenáct let organizovat v sousedním tábořišti v Kutříně, kde
nám poskytovala azyl spřátelená odborová organizace ZO OSŽ
Skanska ŽS, a.s. Máme obrovskou radost, že barrandovský tábor
v Miřetíně opět slouží dětem českých filmařů,“ říká místopředseda ZO KINOS Barrandov Studio Ing. Radan Kukal, který je i hlavním vedoucím tábora.
Od loňských Velikonoc, kdy barrandovští filmaři získali tábor
zpět, v něm do podzimu jejich odboráři a příznivci tábora odpracovali zdarma neuvěřitelných 9501 brigádnických hodin. To je
1187 běžných osmihodinových pracovních směn.
„Nikdy bychom toho nedosáhli bez nesmírného nasazení našich oddíláků, barrandovských řemeslníků a samozřejmě bez
podpory vedení Barrandov Studia a.s. a dalších firem a příznivců, kteří nám fandí. Za všechny bych jmenoval naši sesterskouʻ
ZO OS KOVO Třinecké železárny. Její vedení v čele s Frantou
Ligockým pro nás bylo velkou oporou,“ dodává závěrem R. Kukal.
Na filmařském táboře každoročně představují čeští tvůrci
dětem své nové filmy. „V létě 2014 byl tábor po dva dny plný
hvězd. Delegaci tvůrců světové předpremiéry pohádky Tři bratři
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vedl režisér filmu a bývalý táborník barrandovského tábora Jan Svěrák. Doprovázeli ho jeho otec Zdeněk Svěrák, dále
spoluautor hudby k filmu Jaroslav Uhlíř
a představitelé hlavních rolí Tomáš Klus
a Zdeněk Piškula,“ říká R. Kukal. „Neskutečným zážitkem pro děti bylo i natáčení
Snídaně s Novou ráno po promítání. Na
půl dne se z dětí stali filmoví herci a komparzisté. Některé vstupy s nimi osobně
připravoval i držitel prestižního amerického Oscara Jan Svěrák,“ dodává.

Loni si děti v táborovém letním kině nesmírně užily premiéru pohádky Sedmero
krkavců režisérky Alice Nellis. Pohádku na
tábor přivezla její mladičká producentka
Ester Honysová. Ta dětem přiblížila, co se
skrývá pod pojmem filmový producent.
„Už jako malá jsem začala ve filmu hrát
a zalíbilo se mi to. Při natáčení Sedmero
krkavců si mě kvůli mému věku občas
pletli s komparzistkou,“ svěřila se dětem
s úsměvem Honysová. Den s dětmi na
barrandovském táboře označila na svém
profilu na Facebooku za svůj „nejhezčí
letní den“.
Pro děti je každý rok připraven nabitý
program plný her a dobrodružství. Loni
se například nesl v indiánském duchu.
Soutěžilo se v celotáborové etapové hře
„O poklad měsíčního údolí“. Děti si samy
vyrobily indiánské znaky a oblečení. Jako
vzor jim sloužily původní filmové kostýmy
a rekvizity z „Barrandov Studia“, které je
dceřinou společností Moravia Steel a.s.
I proto barrandovské odbory úzce spolupracují se ZO OS KOVO Třinecké železárny a připravují pro filmařské i naše
kovácké děti další ročník legendárního
filmařského tábora v překrásné přírodě
českomoravské Vysočiny.
(RK)

INFORMACE O TÁBOŘE A PŘIHLÁŠKY
KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Radan Kukal
776 044 171
Ing. Miroslava Kotlasová 774 902 102*
*jen zálesácký turnus

PŘIHLÁŠKY
Osobně na recepci Barrandov studia, a. s.,
Kříženeckého náměstí 322/5, 152 00 Praha 5,
tel. 267 071 111
WWW (stažení) www.taborbarrandov.cz
Další informace naleznete i na www stránkách OS KOVO. Cesta:
www.oskovo.cz – záložka Služby členům – záložka Dětské letní tábory.
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Správné znění tajenky z čísla 3: Vaše oblíbené křížovky opět v prodeji. Správně luštila a štěstí při losování měla Wanda
Dužíková z Třince. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 29. března). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 30. března na doručovací adrese
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

