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Není se čemu divit. Jen zá-
vazná kritéria hodnocení 

maturitních zkoušek předsta-
vují téměř devět stran hus-
tě popsaného textu, tabulek 
a  dalších dvanáct detailních 
příloh. Úspěšně proniknout 
do stále tlustější „kuchařky“ 
organizačního a obsahového 
mechanismu zejména stát-
ní maturity vyžaduje notnou 
dávku trpělivosti, odvahy 
a zkušeností. Cermat pro uči-
tele vytváří strukturu a obsahy 
pro supervize tutorů a lektorů, 
certifikace školených účastní-
ků, zajišťuje provoz e-learnin-
gového vzdělávacího systému, 

k  tomu všemu vlastní obsah 
maturity.

S nástupem května na-
zrává čas školní matu-
rity. Dvě, někdy tři 
povinné zkoušky, 
k  nim společná 
ústní z  české-
ho a  většinou 
cizího jazyka, 
pokud si ma-
turant nevybral 
obávanou mate-
matiku. Didaktické 
testy, písemné práce, 
všude rozhodují o maturan-
tovi jen body a procenta. Při 
odvolání nastává boj o chybě-

jící bodíky. Chybí jeden jediný 
a… maturant neuspěl. 

Nikdo nemůže spolehlivě 
říci, zda je stávající maturita 
pro žáky obtížnější než v mi-
nulosti. V polovině 19. stole-
tí se dostal do českých zemí 
model státních standardizo-
vaných zkoušek, předchůdce 
současné maturity. Uchaze-

či psali slohovou prá-
ci v mateřském ja-

zyce, překládali 
latinsky a  řec-
ky psaný text, 
nevyhnuli se 
práci z mate-
matiky a „slo-
hovce“ z dal-

šího „živého“ 
jazyka. Perná 

ústní zkouška 
prověřovala znalosti 

z  literatury mateřského 
jazyka, literatury a  gramati-
ky řecké i  latinské, z dějepi-

su či zeměpisu, matematiky, 
přírodních věd či fyziky. Kdo 
obstál se ctí, měl otevřenou 
cestu ke studiu lékařské, práv-
nické, filozofické či teologické 
fakulty. Po celých dalších sto 
let se maturita neustále pro-
měňovala. Přitom se vždy ubí-
ralo z její původní náročnosti.

Současné maturitě vlád-
nou především digitalizace, 
internet, skenování, certi-
fikace, kopírky, mailování, 
bodování, přehřáté tiskár-
ny. Tenkrát na jedné straně 
stolu seděl přísný a  moud-
rý zkoušející učitel,  na dru-
hé dobře připravený žák. Na 
tehdejším oficiálním vysvěd-
čení dospělosti si hodnocený 
žák přečetl výsledek: dospě-
lý s vyznamenáním, dospělý 
nebo nedospělý. Taková byla 
zkouška dospělosti před sto 
a více lety.

 Roman KANTOR

Až do poloviny června se do středních škol 
stěhuje obávaná maturita. Pro mnohé stře-
doškoláky a  jejich rodiče hotový strašák. 
Zejména společná část dirigovaná minister-
stvem školství a  Centrem pro zjišťování vý-
sledků vzdělávání. 

Před sto lety náročná zkouška dospělosti. A dnes?
FOTO: Stanislav JUGA

„I ty nejskvělejší talenty se ničí zahálkou.“ Michel de Montaigne

Více než sto 

let se neustále 

ubírá z původní 

náročnosti 

maturity.
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Mobilní chemická laboratoř vyrazí do škol
Podnítit zájem žáků o  che-

mii, fyziku či biologii formou 
práce s moderními technolo-
giemi, ale i  prostřednictvím 
zajímavých pokusů chce prv-
ní česká mobilní chemická la-
boratoř. Autobus napěchova-
ný zajímavostmi vytvořila par-
ta učitelů a vědců. V mobilní 
učebně zatím připravili pro-

gram pro žáky a  učitele zá-
kladních škol. 

Formou praktických ukázek 
a pokusů chtějí lektoři popula-
rizovat obory, které jsou často 
zatíženy předsudkem nezáživ-
nosti a nudy. „Naše cílová sku-
pina jsou kromě žáků i učitelé. 
Chceme i  je motivovat, ukázat 
jim, že pokud to budou dělat 

trošku praktičtěji, uvidí ty jiskry 
v očích dětí,“ řekl lektor Jiří Ha-
vlík. Programy pro žáky trvají 60 
až 90 minut a do autobusu se 
vejde maximálně 25 dětí. Malé 
skupinky budou pracovat na růz-
ných věcech a během programu 
se prostřídají. Připraven je i od-
borný program pro pedagogy 
akreditovaný ministerstvem.  čtk
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Před 670 lety se Praha zařa-
dila mezi centra evropské 

vzdělanosti. Český a  římský 
král Karel IV. totiž 7. dubna 
1348 vydal zakládající listinu 
pražského vysokého učení. 
Univerzita Karlova, která by-
la první univerzitou ve střed-
ní Evropě, vycházela ze vzoru 
univerzit v Boloni a Paříži. Byla 
samosprávnou korporací stu-
dentů a učitelů, v  jejímž čele 

stál rektor. Měla čtyři fakulty 
– teologickou, právnickou, lé-
kařskou a artistickou (nyní filo-
zofická). Život školy se odehrá-
val v kolejích, které poskytovaly 
studentům i pedagogům učeb-
ní prostory i  příbytky. Jelikož 
byla chápána jako centrum 
vzdělanosti celé říše spadající 
pod vládu Karla IV., byla roz-
dělena na čtyři národy – český 
(včetně Uher a Sedmihradska), 

bavorský, polský (včetně Litvy, 
Pruska, Slezska a Lužice) a sas-
ký. Prvními vyučujícími byli pře-
vážně němečtí a čeští učenci. 
Karel IV. opatřil univerzitě také 
právní a hospodářské zajištění. 
Důstojnou budovu, dnešní Ka-
rolinum, získal až jeho syn Vác-
lav IV. v roce 1383, který nechal 
zakoupit a upravit několik do-
mů nedaleko Staroměstského 
náměstí.  čtk

Univerzita jako centrum vzdělanosti celé říše

Zápisník

„Komenský říkával, že škola bez kázně je jako mlýn bez vody. A měl pravdu, 
naše školství už dávno mele z posledního!“

Spolužáci.cz končí
Seznam.cz po 14 letech 

v září ukončí provoz služby 
Spolužáci.cz. Důvodem je 
zavedení nového nařízení 
o  ochraně osobních údajů 
GDPR. Od 24. května bude 
web fungovat v omezeném 
režimu, kdy nebude možné 
zakládat nové skupiny.  čtk

Úbytek studentů
Zatímco celkový počet 

studentů na vysokých ško-
lách od roku 2010 v důsled-
ku demografického vývoje 
poklesl zhruba o  třetinu, 
na Univerzitě Karlově byl 
úbytek přibližně o polovinu 
menší. Nejvíc se snížil počet 
studentů na filozofické fa-
kultě, a to asi o 35 procent. 
Podobně jsou na tom fakul-
ty teologická, matematicko-
-fyzikální a  právnická. Na 
většině dalších fakult UK 
posluchačů příliš neubylo.  
 čtk

Železniční simulátor
Vyšší odborná škola 

a  střední škola technická 
v  České Třebové plánuje 
vybudování železničního si-
mulátoru, který by kromě 
výuky studentů mohli vyu-
žívat také dopravci pro ce-
loživotní vzdělávání a různé 
kurzy. Škola s nimi chce spo-
lupracovat při výuce nových 
pracovníků.  čtk

100. výročí ČSR
Ministerstvo školství uspo-

řádalo celostátní konferenci 
ke 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska. Konference se 
zúčastnili převážně učitelé 
společenskovědních před-
mětů a čeští a sloven-
ští historici.  mšmt

Vláda v demisi ve Sněmovně 
nepodpoří navrhované roz-

šíření okruhu dětí, které mohou 
navštěvovat přípravné třídy zá-
kladních škol. Skupina poslan-
ců chce, aby školy opět mohly 
přijímat do těchto tříd také děti 
narozené od září do prosince 
kalendářního roku, které mají 
takzvaný odklad věkem. Podle 
ministerstva školství by se ale 
měl počet odkladů snižovat. 
„Přípravné třídy se mají zamě-

řit především na vyrovnávání vý-
voje dítěte s ohledem na jeho 
školní nezralost v době, kdy by 
již mělo plnit povinnou školní 
docházku, a pedagogové v pří-
pravných třídách by se tak měli 
věnovat výhradně těmto dětem 
a žádným jiným,“ uvedlo mini-
sterstvo.

Současná školská novela 
umožňuje od loňského září při-
jímat do přípravných tříd jen dě-
ti s povoleným odkladem povin-

né školní docházky, uvádí důvo-
dová zpráva poslanecké nove-
ly. Děti, které by měly takzvaný 
odklad věkem, opomíjí. Úprava 
může být podle autorů novely 
klíčová i pro splnění zákonné-
ho požadavku na alespoň de-
set dětí v přípravné třídě. Před-
kladatelé chtějí, aby poslanci 
rozhodli o novele zrychleně už 
v prvním čtení. Předloha by tak 
mohla být účinná před novým 
školním rokem. čtk

Přípravné třídy pro pětileté děti vláda nepodpoří
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Pedagogové i  psychologo-
vé stále více upozorňují na 

to, že odklad není všemocný 
a v konečném důsledku způ-
sobuje různé výchovné a vzdě-
lávací problémy. V posledních 
letech se odklady týkají kolem 
pětiny českých dětí, které míří 
do prvního ročníku základních 
škol. Velké procento dětí, kte-
ré by měly usednout do škol-
ních lavic, získá odklad přede-
vším proto, že rodiče dojdou 
sami k názoru, že jejich dítě 
není na školní docházku zralé 
a že by mohlo mezi vrstevní-
ky psychicky strádat a nedosa-
hovat požadovaných školních 
výsledků.

Chlapci spíše než dívky
A tak se v současných prv-

ních třídách sejdou šesti- až 
sedmileté děti s těmi až o rok 
staršími, a právě proto někdy 
vyspělejšími. Dochází k tomu, 
že někteří žáci, kteří šli do prv-
ní třídy v obvyklou dobu, jsou 
do jisté míry v nevýhodě oproti 

některým svým spolužákům. 
Nejedná se o ojedinělé přípa-
dy, například jenom letos bu-
de takových vyspělejších dětí 
v prvních třídách na 23 000.

Ze statistických údajů vyplý-
vá, že odklad školní do-
cházky bývá častěji 
udělen chlapcům, 
a  to vzhledem 
k  jejich poma-
lejšímu psychic-
kému vývoji. 
Z  toho plyne, 
že vývoj dívek 
a  chlapců mů-
že být rozdílný, 
především v oblas-
ti sociální a emoční. Při 
rozhodování o zahájení po-
vinné školní docházky mohou 
být chlapci sice velmi šikovní 
v konstruktivních hrách, avšak 
bývají hraví. „Může se u nich 
projevovat emoční nestabili-
ta či problémy s koncentrací 
a pozorností. Je to dáno tím, 
že u chlapců probíhá zrání cel-
kově pomaleji, avšak dochází 

častěji k  funkční diferenciaci 
pravé hemisféry, která zajiš-
ťuje například prostorové vní-
mání,“ uvádí Ivana Pospíšilová 
z Ústavu speciálněpedagogic-
kých studií Pedagogické fakul-
ty Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

Ztráta motivace
„Pokud dítě splňuje všechny 

náležitosti a  je způsobilé po 
všech stránkách na vstup do 
školy, není důvod dávat dítě-

ti odklad. Samozřejmě 
je třeba myslet i na 

to, že pokud dí-
tě v  některých 
oblastech není 
zralé nebo při-
pravené, tak je 
ještě dost ča-
su na dozrání 

dílčích funkcí, 
dokud dítě reál-

ně nastoupí do zá-
kladní školy. Ovšem 

mnozí rodiče si myslí, že 
je nutné nechat mu čas na 
to, aby si prodloužilo dětství, 
případně aby osvobodili sebe 
i potomka od povinností, s ni-
miž se po nástupu do školy za-
čnou potýkat. V tomto přípa-
dě se může stát, že dítě ztratí 
v mateřské škole motivaci pro 
základní školu a přestane mít 

o ni zájem. Jednoduše řečeno, 
přestane se do ní těšit a nebu-
de se mu chtít odejít z mateř-
ské školy. Pokud nastane ta-
to situace, je velmi těžké dítě 
zase namotivovat na vstup do 
školy a  ten se pak stává ná-
ročným pro dítě i pro rodiče 
a negativní důsledky se mo-
hou projevovat i  několik let. 
Nechuť ke škole a povinnos-
tem ovlivňuje pak nejen vý-
kony dítěte ve škole, ale také 
jeho chování,“ míní I. Pospí-
šilová.

Rady zkušených
Málokterý rodič je schopen 

objektivně posoudit, zda je 
jeho dítě skutečně na odklad 
zralé, nebo se jedná jen o ne-
dostatky ve výchově či ještě 
spíše v  předškolní přípravě. 
Ty však lze velmi často v mě-
sících zbývajících do nástupu 
do školy odstranit, což zkuše-
nosti ze spolupráce se vstříc-
nými rodiči jenom potvrzují. 
Odklad je namístě, když je 
dítě skutečně nezralé. „Jed-
ná se především o nezralost 
projevující se vysokou mírou 
nesamostatnosti, neobratnos-
ti, přecitlivělosti a  nezdravé 
impulzivnosti, která se proje-
vuje také paličatostí a vzdo-
rovitostí. Pod tuto nezralost 
patří rovněž nadměrná nesou-
středěnost, neklid, agresivita 
nebo naopak apatie a sklony 
k izolovanosti,“ míní I. Pospí-
šilová.

Řada rodičů odmítá připus-
tit, že v případě odkladů není 
vůbec na škodu vyslechnout 
názor pedagogů a poradit se 
s nimi.

„Velmi důležitým porad-
cem, co se školní zralosti a při-
pravenosti týká, je určitě uči-
telka v mateřské školce. Jenže 
v  současné době je bohužel 
role pedagogů ve velké míře 
podceňována, což se pak od-
ráží i na spolupráci mezi rodiči 
a školou. Přitom právě učitel-
ka v mateřské školce vidí ob-
jektivně rozdíly ve schopnos-
tech dítěte a dokáže je porov-
nat s dosahovanými výsledky 
i  srovnat s  vrstevníky. Často 
jde o  pedagogy, kterým už 
prošlo rukama mnoho dětí, 
a jejich zkušenosti jsou nena-
hraditelné. Zpochybňována by 
neměla být ani jejich odborná 
způsobilost prohloubená pra-
xí,“ soudí I. Pospíšilová.

 Romana SLANINOVÁ

Letošní zápisy do prvních tříd se od těch v mi-
nulých letech příliš lišit nebudou, ať už se to 
týká tzv. zápisové turistiky, či, především, od-
kladů pro některé prvňáčky. Navzdory různým 
slibům a výhledům k jejich výraznému poklesu 
nedojde ani letos. 

Máme 

zaměřeno

na...

Odklady školní docházky mohou způsobit ztrátu motivace

FOTO: Alena LINHARTOVÁ
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Školství je společenská prio-
rita zasluhující všestran-

nou podporu pro jeho sta-
bilní fungování a rozvoj rea-
gující na nové potřeby. Stát 
musí proto vytvářet podmín-
ky pro činnost školství, a to 
všestranně ve všech podstat-
ných faktorech, k nimž patří 
zejména: 

 z úroveň řízení, 
 z  materiální a  personální 
podmínky, 

 z finanční zabezpečení, 
 z legislativní prostředí. 
 z

Co chceme?
Řízení školství 

Efektivní řízení školství, 
které vyžaduje: 

 z jasnou koncepci a stabilitu, 
 z odbourání byrokratické 

zátěže ve fungování škol, 
 z vyjasnit vztahy mezi ško-

lami a jejich zřizovateli, ne-
připouštět politizování řízení 
škol,

 z respektování názoru ko-
mise při konkurzních říze-
ních na ředitele, 

 z optimalizaci sítě škol včet-
ně soukromých a církevních 
provádět s ohledem na kon-
krétní region a ve vazbě na 
demografický vývoj,

 z více využívat zpětnou vaz-
bu ověřující dopady realizace 
přijatých opatření v praxi, 

 z ve větší míře diskutovat 
přípravu zásadních rozhod-
nutí s řadovými učiteli, 

 z vyhodnotit postup rea-
lizace Strategie vzdělávací 

politiky do roku 2020 a po-
třeby tento dokument aktu-
alizovat. 
Financování školství 

V souladu s doporučením 
OECD zvyšovat výdaje na 
vzdělávání na úroveň vyspě-
lých států EU tak, aby v hori-
zontu do čtyř let (do r. 2022) 
činily nejméně 6 % z HDP.
Legislativa 

Legislativní úpravy vztahu-
jící se k  platu zaměstnanců 
ve školství provádět tak, aby 
byl udržen procentuální podíl 
nárokových platových složek, 
zejména tarifu na prů-
měrném platu. Dal-
ší vývoj platové 
úrovně ve školství 
koncepčně řešit 
v Dlouhodobém 
záměru vzdě-
lávání a  rozvoje 
vzdělávací sou-
stavy České repub-
liky od roku 2020. Pří-
pravu nových legislativních 
opatření projednávat transpa-
rentně, využívat profesních 
zkušeností pedagogických 
pracovníků ve školách a škol-
ských zařízeních. Psychickou 
pracovní zátěž pedagogic-
kých pracovníků zakotvit do 
příslušných právních předpi-
sů jako podstatný faktor pro 
úpravu pracovních podmínek. 
Legislativně zakotvit ochranu 
učitelek mateřských škol před 
nepříznivými vlivy pracovního 
prostředí.
Postavení 
pedagogických 

pracovníků a jejich 
profesní rozvoj 

Chránit pedagogické pra-
covníky při výkonu jejich po-
volání před agresí ze strany 
žáků i  rodičů a  poskytovat 
jim bezpečné pracovní pro-
středí. Zdokonalovat přípra-
vu budoucích učitelů a při-
způsobovat ji novým potře-
bám a požadavkům. Věnovat 
pozornost průběhu inkluze, 
hodnotit její výsledky a navr-
hovat potřebné změny. 
Postavení 
nepedagogických 
pracovníků v systému 
vzdělávání 

Zachovat postavení nepe-
dagogických pracovníků ja-
ko součást vzdělávacího sys-
tému. Zaměstnanecké vzta-

hy nadále respektovat 
jako pracovněpráv-

ní vztahy k  práv-
nickým osobám 
vykonávajícím 
činnost školy 
a  školského za-
řízení. 

Předškolní 
vzdělávání 
Zachovat práv-

ní úpravu předškolního 
vzdělávání ve školském zá-
koně. Snížení rozsahu přímé 
pedagogické činnosti učite-
lů mateřských škol. Snižová-
ní počtu dětí připadajících na 
jednoho pedagoga. Vyvolat 
diskuzi o povinnosti zajiště-
ní kapacity pro všechny 2leté 
děti v mateřských školách. 
Základní umělecké 
vzdělávání 

Zachovat základní umělec-
ké vzdělávání ve školském 
zákoně jako pevnou sou-
část na sebe navazujícího 
uměleckého vzdělávání. Za-

chovat strukturu základního 
uměleckého vzdělávání a ši-
rokou síť základních umělec-
kých škol. Zachovat finanční 
podporu soutěží a talentova-
ných žáků. 
Středoškolské 
vzdělávání 

Podpořit spolupráci škol 
a  podnikatelského sektoru 
a  více jej zapojit do finan-
cování odborného školství. 
Zapojit odborníky z  praxe 
do vzdělávání žáků. Zajistit 
praktické vyučování v  obo-
rech odborného vzdělávání 
na pracovištích zaměstnava-
telů a dalších zařízeních. 
Školská výchovně-
vzdělávací zařízení 

Zachovat školská zaříze-
ní pro zájmové vzdělávání 
(školní družiny, školní kluby 
a střediska volného času) ve 
školském zákoně jako nedíl-
nou součást základního škol-
ství. Vytvořit stejné pracovní 
podmínky pro výkon vycho-
vatelské profese na plný úva-
zek, stejně jako u ostatních 
pedagogických pracovníků 
(sjednotit úvazky na spod-
ní hranici současně stano-
vených rozpětí). Jasně de-
finovat postavení vedoucí 
vychovatelky v  jednotlivých 
školských zařízeních. Snížit 
počet dětí v jednotlivých od-
děleních školní družiny tak, 
aby byly dodrženy požadav-
ky na bezpečnost a ochranu 
dětí. 

V Praze dne 23. 3. 2018 
Českomoravský odborový 

svaz pracovníků školství
(Zkrácená verze. Plné zně-

ní memoranda naleznete 
na: https://skolskeodbory.
cz/soubory/memorandum-
-ceske-skolstvi-co-chceme)

Memorandum „České školství – co chceme“

Fond kulturních  a sociálních potřeb a ženy na mateřské

Aktualizovaný text memoranda „České škol-
ství – co chceme“, které přijalo předsednictvo 
Českomoravského odborového svazu pracov-
níků školství na svém jednání 23. března 2018.

V  § 33 odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpoč-

tových pravidlech územních 
rozpočtů se stanoví:

„Fond kulturních a  sociál-
ních potřeb je tvořen k  za-

bezpečování kulturních, so-
ciálních a dalších potřeb a je 
určen zaměstnancům v  pra-
covním poměru k příspěvko-
vé organizaci, žákům střed-
ních odborných učilišť a uči-

lišť, interním vědeckým aspi-
rantům, důchodcům, kteří při 
prvém odchodu do starobní-
ho důchodu nebo invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího 
stupně pracovali u příspěvko-
vé organizace, případně ro-
dinným příslušníkům zaměst-
nanců a jiným fyzickým nebo 
i právnickým osobám.“

Za zaměstnance je nutno 
považovat také zaměstnance 
(zaměstnankyně) na mateřské 
a rodičovské dovolené (§ 195 
až § 198 zákoníku práce) po-
kud trvá jejich pracovní poměr 
k zaměstnavateli. V tomto pří-
padě jim lze poskytovat plnění 
z FKSP.

 Vít BERKA

Je možno poskytovat plnění z  fondu kultur-
ních a sociálních potřeb i ženám na mateřské 
a rodičovské dovolené?
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Jak společné vzdělávání hodnotí učitelé a ředitelé škol

To jsou relativně největší 
a  nejčastěji uváděné pře-

kážky, které se objevují v ne-
dávném průzkumu, který na 
téma společného vzdělávání 
zpracoval Open Society Fund.

Dopad změn ve školském 
zákoně, které školskou inklu-
zi ošetřují, pociťuje více než 
70 procent učitelů, ale jen 10 
procent z nich je bezvýhradně 
přesvědčeno, že tyto změny 
umožnily skutečně lepší pod-
poru dětem se speciálními vý-
chovnými potřebami. Nic-
méně informovanost 
o všech důsledcích 
těchto změn vel-
mi kolísá. 

Srovnatelný 
podíl ředitelů 
a  učitelů (69, 
respektive 64 
procent) uvedl, 
že se cítí být in-
formován o  změ-
nách, které přinesla 
novela školského zákona 
v  oblasti vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami. Zcela poučeno se cítí 
být 24 procent ředitelů a 16 
procent učitelů. Informova-
nějšími jsou učitelé s delší pra-
xí a také ti, kteří mají ve ško-
lách vyšší podíl žáků se SVP.

Zkušenosti s financováním
A jaké změny považují pe-

dagogové za nejvýznamnější? 
Mezi hlavními přínosy uváděli 
nejčastěji finanční prostředky 
na asistenty pedagogů a  na 
pomůcky pro žáky se SVP. Pro-
středky na poskytování pod-

půrných opatření v období do 
realizace výzkumného šetření 
obdrželo v plné výši 63 pro-
cent oslovených ředitelů. De-
vět procent ředitelů uvedlo, 
že prostředky obdrželo pou-
ze v  částečné výši. Zbývající 
ředitelé uvádějí, že doposud 
o prostředky v novém systému 
nežádali (12 procent) nebo že 
tyto informace prozatím ne-
zjišťovali (16 procent). Osma-
dvacet procent ředitelů čeká 
na finanční prostředky urče-

né na podpůrná opatření 
jeden až dva týdny 

od splnění formál-
ních povinností 
k  zahájení je-
jich poskyto-
vání, tj. získání 
doporučení ze 
školského po-
radenského za-

řízení a  zajištění 
informovaného 

souhlasu od zákon-
ných zástupců žáka. Tři-

cet procent ředitelů čeká na fi-
nance určené na pořízení pod-
půrných opatření tři až čtyři 
týdny. Čtrnáct procent ředite-
lů pak na finanční prostředky 
čeká devět i více týdnů.

Někteří ředitelé také pouka-
zovali na zbytečné udělování 
souhlasu se zřízením funkce 
asistenta pedagoga ze strany 
krajského úřadu. Pokud je to-
tiž školským poradenským za-
řízením asistent pedagoga do-
poručen, krajský úřad nemůže 
zřízení této funkce zamítnout. 
Stejně tak krajský úřad již ne-
rozhoduje o výši přidělených 

prostředků škole, ta je dána 
normovanou finanční nároč-
ností stanovenou ve vyhlášce 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami a žáků nada-
ných. Povinnost získat sou-
hlas krajského úřadu je tedy 
v novém systému nadbytečná. 
Zrušení povinného souhlasu je 
plánováno od září 2018.

Dlouholeté zkušenosti
Neměli bychom zapomínat, 

že většina učitelů a  ředitelů 
škol měla zkušenosti s  prací 
s dětmi se SVP již ze své pře-
dešlé praxe. Potvrzuje to i prů-
zkum, v němž 94 procent oslo-
vených ředitelů má dlouhodo-
bé zkušenosti se vzděláváním 
žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Nulovou dosa-
vadní zkušenost se vzdělává-
ním žáků se SVP uvedla pouze 
2 procenta ředitelů.

V  oslovených školách ma-
jí nejčastěji zkušenost s žáky 
s vývojovými poruchami učení 
(97 procent), vývojovými po-
ruchami chování, vadami řeči 
a  sociálním znevýhodněním. 
Nejméně často mají učitelé 
zkušenost s žáky se smyslovým 
postižením, chronickým a psy-
chickým onemocněním. Nízká 
míra zkušenosti s žáky se zra-
kovým a  sluchovým postiže-
ním je dána celkovým nízkým 
výskytem tohoto postižení 
v dětské populaci. Ve školním 
roce 2016/2017 mělo zrakové 
postižení 589 žáků a slucho-
vé postižení 730 žáků z  cel-
kového počtu 906 188 žáků 
v  základním školství. Chro-
nická a psychická onemocně-
ní nejsou ve statistických ro-
čenkách ministerstva školství 
evidována.

Zkušenost se vzděláváním 

žáků s vývojovými poruchami 
učení uvedlo 94 procent učite-
lů a 97 procent ředitelů. S tě-
mito žáky se pedagogům dle 
jejich hodnocení pracuje nej-
snadněji. Práci s  těmito žáky 
označilo jako velmi snadnou 
či spíše snadnou 73 procent 
ředitelů a 63 procent učitelů, 
kteří s jejich vzděláváním mají 
zkušenost. Převažující část uči-
telů považuje za velmi či spíše 
snadnou práci s žáky s těles-
ným postižením (75 procent) 
a  zrakovým postižením (60 
procent). Jako velmi snadnou 
či spíše snadnou označila vět-
šina ředitelů i učitelů také prá-
ci s  žáky s  chronickým one-
mocněním, vadami řeči a slu-
chovým postižením.

Práce navíc
Změny v  zákoně přinesly 

i  pozitivní posun ve financo-
vání pedagogických intervencí 
a podpůrných opatření spočí-
vajících v individuální nebo sku-
pinové práci pedagoga s žáky. 
Zadavatele výzkumu zajímalo, 
jak školy tato podpůrná opat-
ření realizují. Dvaašedesát pro-
cent ředitelů pedagogickou in-
tervenci v prvním roce platnos-
ti novely zajišťovalo tak, že se 
učitel žákovi věnoval individuál-
ně po vyučování. Šestačtyřicet 
procent ředitelů tuto situaci 
řeší přidělením žáka do sku-
piny, které se učitel věnuje po 
vyučování, a třetina ředitelů (35 
procent) realizuje toto opatření 
tak, že se učitel věnuje žákovi 
v rámci běžné výuky ve třídě.

 Romana SLANINOVÁ
Poznámka: Celý rozsáh-

lý průzkum je ke stažení na: 
http://osf.cz/cs/publikace/rok-
-pote-vysledky-vyzkumu-pre-
zentuji-dopady-reformy-spo-
lecneho-vzdelavani/.

České školství se naučilo žít s  inkluzí. To ale 
neznamená, že se učitelé a  ředitelé škol smíři-
li s tím, co jim komplikuje práci. Nejvíc je trápí 
velký počet dětí ve třídě a nedostatek kvalitních 
asistentů. 

Naše 

téma

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Dodržování tohoto pří-
pustného rozsahu vý-

konu práce se posuzuje za 
celou dobu, na kterou by-
la dohoda uzavřena, 
nejdéle však za 
období 52 týd-
nů. Pokud je 
zaměstnanec 
účasten ne-
mocenského 
pojištění a  je 
mu poskyto-
vána náhrada 
odměny v době 
dočasné pracovní 
neschopnosti, započí-
távají se tyto hodiny (zapla-

cené náhradou, příp. spa-
dající do karenční doby) do 
maximálního rozsahu práce 
konané na základě takové 

dohody?
Hodiny, za kte-
ré zaměstnanec 
vykonávaj íc í 
práci na zá-
kladě doho-
dy o  pracov-
ní činnosti 
dostává od 

zaměstnance 
náhradu odmě-

ny v  době dočas-
né pracovní neschop-

nosti dle ustanovení § 194 

zákoníku práce, se do ma-
ximálního rozsahu práce pro 
tento pracovněprávní vztah 
nezapočítávají. Je tomu tak 
proto, že právní úprava pře-
kážek v práci na straně za-
městnance se dle ustanovení 
§ 77 odst. 2 písm. e) zákoní-
ku práce na dohody nevzta-
huje a neuplatní se tedy ani 
pravidlo obsažené v ustano-
vení § 348 odst. 1 písm. a) 
zákoníku práce, že za výkon 
práce se považuje doba, kdy 
zaměstnanec nepracuje pro 
překážky v práci (s výjimkou 
doby pracovního volna po-
skytnutého na žádost za-
městnance, bylo-li předem 
sjednáno jeho napracování, 
a doby, po kterou byla prá-
ce přerušena pro nepříznivé 
povětrnostní vlivy).

  Vít BERKA

Dohoda, práce přesčas a nemocenská
Na základě dohody o  pracovní činnosti není 
možné vykonávat práci v  rozsahu překraču-
jícím v  průměru polovinu stanovené týdenní 
pracovní doby. 

Právník 

radí

Jak žádat o dávku otcovské poporodní péče

V  této věci podala Česká 
správa sociálního zabez-

pečení následující informaci:
Jedná se o dávku, která si 

klade za cíl pomoci stmelit ro-
dinu v klíčovém období těsně 
po narození dítěte a motivo-
vat muže se co nejdříve zapojit 
do péče o dítě i o domácnost. 
O tzv. „otcovskou“ může otec 
požádat kdykoli dle svého vý-
běru v rámci prvních 6 týdnů 
ode dne narození dítěte nebo 
do 6 týdnů od převzetí dítěte 
do péče, pokud dítěti není ví-
ce než 7 let. „Otcovská“ však 
trvá pouze 1 týden a nelze ji 
přerušovat. Nová dávka se po-
čítá stejně jako peněžitá po-
moc v mateřství.

„Otcovská“ tedy pro každý 
den dovolené činí 70 procent 
tzv. denního vyměřovacího 
základu. Pokud je otec pod-
nikatelem (osobou samostat-
ně výdělečně činnou), musí se 

po dobu 3 měsíců těsně před 
nástupem na rodičovskou do-
volenou, během které pobírá 
„otcovskou“, účastnit na ne-
mocenském pojištění. 

Nárok na „otcovskou“ na-
opak vůbec nevzniká studen-
tům ani osobám vedeným 
v evidenci úřadu práce. „Ot-
covskou“ nebudou moci čer-
pat ani osoby zaměstnané na 
základě dohody o  provede-
ní práce, jejichž měsíční pří-
jem činí 10 000 Kč včetně, či 
ostatní zaměstnanci, kteří si 
vydělají za měsíc méně než 
2 500 Kč, neboť jim nevzniká 
účast na nemocenském pojiš-
tění. V zaměstnání je nejprve 
nutné požádat o rodičovskou 
dovolenou, jejíž čerpání ne-
může zaměstnavatel zaměst-
nanci nikterak zakázat. Za 
účelem pobírání „otcovské“ 
muž následně vyplní přede-
psaný formulář, který je nově 

k  dispozici v  rámci tiskopisů 
na webových stránkách Čes-
ké správy sociálního zabez-
pečení pod názvem „Žádost 
o dávku otcovské poporodní 
péče“. Přední stranu vyplní 

zaměstnanec, druhou předá 
k  vyplnění svému zaměstna-
vateli, který pak celý formulář 
zašle příslušné okresní správě 
sociálního zabezpečení.

 Vít BERKA

Jak se má žádat o dávku tzv. otcovské popo-
rodní péče?

Zákoník práce umožňuje 
dát zaměstnanci výpověď 
pro nesplňování stanove-
ných kvalifikačních před-
pokladů. Je stanovena ně-
jaká doba, kdy je nutné 
neplnění kvalifikace tole-
rovat a výpověď dát nelze?

Výpovědní důvod nesplňo-
vání předpokladů stanove-
ných právními předpisy pro 
výkon sjednané práce za-
městnancem je uveden v § 52 
písm. f) zákoníku práce. Ne-
splňování těchto stanovených 
předpokladů tento zákon ni-
jak časově neomezuje. Výpo-
vědní důvod tu může být dán 
různou (delší či kratší) dobu, 
než se zaměstnavatel rozhod-
ne jej uplatnit. Tento důvod 
musí však trvat ještě v době, 
kdy byla výpověď z pracovní-
ho poměru zaměstnanci dá-
na. Z hlediska podmínek do-
tčené výpovědi z pracovního 
poměru není podstatné, jak 
dlouhou dobu trvá stav, kdy 
je dán důvod výpovědi, aniž 
se zaměstnavatel rozhodne jej 
uplatnit. Vít BERKA

Výpověď pro 
neodpovídající 

kvalifikaci

Je podle platných právních 
předpisů možné sjednat 

v  dohodě o  provedení prá-
ce poskytování příplatků za 
noční práci, svátek a za práci 
v sobotu a v neděli?

Nárok zaměstnance pra-

cujícího na základě dohody 
o provedení práce na příplat-
ky k odměně nevzniká auto-
maticky ze zákona, ale může 
být sjednán smluvně mezi za-
městnavatelem a zaměstnan-
cem. Pokud tedy k takovému 

ujednání v dohodě o prove-
dení práce nedojde, zaměst-
nanci právo na příplatek ne-
vzniká. Pokud dohoda takové 
ujednání obsahuje, vzniká za-
městnanci na příplatky vyma-
hatelné právo.  Vít BERKA

Příplatky za práci v sobotu a neděli

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Jedním z důležitých princi-
pů, z  nichž nemocenské 

pojištění vychází, je, že nárok 
na dávky z tohoto pojištění 
mohou uplatnit pouze oso-
by pojištěné neboli účastné 
nemocenského pojištění. Ji-
nak také řečeno, před vzni-
kem nemocenského pojištění 
a  po jeho zániku nárok na 
dávky nelze uplatnit. Z uve-
deného principu existuje jedi-
ná výjimka, kterou je ochran-
ná lhůta. Nemocenské nále-
ží, jestliže ke vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti došlo 

v ochranné lhůtě, která činí 
7 kalendářních dnů ode dne 
zániku nemocenského pojiš-
tění. Běh ochranné lhůty však 
nikdy nemůže být delší, než 
kolik činila délka zaměstná-
ní zakládajícího účast na ne-
mocenském pojištění. Pokud 
pojištěné zaměstnání trvalo 
kratší dobu než 7 ka-
lendářních dnů, činí 
ochranná lhů-

ta pouze tolik kalendářních 
dnů, kolik dnů trvalo nemo-
censké pojištění (pojištěné 
zaměstnání). V  daném pří-
padě nárok na nemocenské 
z  titulu ochranné lhůty ne-
vznikl, protože ochranná lhů-
ta trvala pouze 4 dny a pra-
covní neschopnost vznikla po 
jejím uplynutí. Rozhodujícím 
dnem pro počátek ochranné 
lhůty je den, který bezpro-
středně následuje po skon-

čení pojištěné 
činnosti (za-
městnání).

Ochranná doba a nemocenská

Zaměstnáváme zaměst-
nance v  pracovním po-
měru na dobu určitou. 
Nejprve měl pracovní 
poměr do 31. prosin-
ce 2017. Nový pracovní 
poměr na dobu určitou 
je uzavřen od 1. ledna 
2018. Jakým průměrem 
mají být správně proplá-
ceny případné náhrady 
platu v prvním čtvrtletí?

Pokud zaměstnanec 
ukončí pracovní poměr 
a  následně uzavře nový 
pracovní poměr, je nutné 
nově určit i  průměrný vý-
dělek (to platí, i  když jde 
o  stejného zaměstnavate-
le). V  daném případě za-
městnanec v  rozhodném 
období (tím je předcho-
zí čtvrtletí) neodpracoval 
v  tomto nově vzniklém 
pracovním poměru alespoň 
21 dnů (ani je odpracovat 
nemohl, protože v té době 
tento nový pracovní poměr 
ještě neexistoval). Proto se 
použije namísto průměrné-
ho výdělku pravděpodob-
ný výdělek. Tento pravdě-
podobný výdělek je výděl-
kem odhadnutým a lze jej 
stanovit dvěma způsoby, 
a to jednak kalkulací z pla-
tového tarifu zaměstnance 
a pravděpodobných nená-
rokových složek, jednak 
použitím průměrného vý-
dělku jiných zaměstnanců, 
kteří vykonávají stejnou ne-
bo obdobnou práci. Pokud 
zaměstnanec bude i v no-
vém pracovním poměru vy-
konávat stejný druh práce, 
měl by mít zhruba stejný 
pravděpodobný výdělek, 
jako by byl jeho průměrný 
výdělek, pokud by předcho-
zí pracovní poměr pokračo-
val. Nad rámec dotazu lze 
poznamenat, že jednodušší 
by bylo dohodou prodlou-
žit předchozí pracovní po-
měr.

Výpočet 
náhrad 
platu

Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání prv-
ního dne kalendářního měsíce, ale již čtvrté-
ho dne tento pracovní poměr sám ukončil ve 
zkušební době. Pracovní poměr tedy trval čtyři 
kalendářní dny. Následně bývalý zaměstnanec 
onemocněl a na dočasnou pracovní neschop-
nost nastoupil devátého dne v měsíci. Vznikl 
mu nárok na nemocenskou?

Kratší pracovní úvazek a práce přesčas

Pokud stanovená týdenní 
pracovní doba činí 40 hodin 

a zaměstnanec v rovnoměrně 
rozvržené kratší pracovní do-
bě odpracuje v jednom týdnu 
42 hodin, jsou tyto 2 hodiny 
prací přesčas? Nebo se má vy-
cházet z  toho, že zaměstna-
nec v příslušném kalendářním 
měsíci odpracoval dobu, kte-
rá nepřesáhla pracovní dobu 
odpovídající plnému úvazku, 
a o práci přesčas se proto ne-
jedná?

V § 78 odst. 1 písm. i) zá-
koníku práce se stanoví, že 
u  zaměstnanců s  kratší pra-
covní dobou je prací přesčas 
práce přesahující stanovenou 
týdenní pracovní dobu. Prací 
přesčas u těchto zaměstnanců 
není tedy jakákoliv práce nad 
sjednaný kratší úvazek, ale až 
práce, kterou takový zaměst-
nanec vykoná po dohodě se 
zaměstnavatelem (k práci nad 
úvazek nemůže být zaměstna-
nec nucen) a která přesahuje 
stanovenou týdenní pracovní 
dobu.

Pracovní doba je zákonem 
definována jako týdenní. Ča-
sovým úsekem, ke kterému je 
nutné posuzovat práci přesčas 
u zaměstnance s rovnoměrně 
rozvrženou kratší pracovní do-
bou, je proto týden.

Pokud zaměstnanec pracu-
je v  rovnoměrném rozvržení 
pracovní doby a zaměstnava-
tel mu tedy rozvrhuje pracovní 
dobu rovnoměrně na jednotli-
vé týdny ve sjednané kratší dél-

ce, je u  tohoto zaměstnance 
prací přesčas každá práce, kte-
rou zaměstnanec v daném týd-
nu vykoná, protože s ní sou-
hlasil, a která přesáhne stano-
venou týdenní délku dle usta-
novení § 79 zákoníku práce 
(v uvedeném dotazu zmíněné 
2 hodiny). To platí bez ohledu 
na to, že v kalendářním měsí-
ci odpracuje tento zaměstna-
nec v celkovém rozsahu méně 
než zaměstnanec se stanove-
nou týdenní pracovní dobou, 
u něhož žádná práce přesčas 
evidována nebude.

Jak se má postupovat při posouzení, zda je ko-
nána práce přesčas při kratší pracovní době? 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ



8 číslo 16

Vrchlabská základní škola umí připravit olympioniky
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V historii školy bylo několik 
učitelů, kteří prosadili vznik 

sportovních tříd. Mezi prvními 
byla Jaroslava Hlaváčková s Mi-
roslavem Vydrou, kteří se věno-
vali především sjezdařům. Pod-
mínky pro trénink tehdy nebyly 
zrovna komfortní, neexistova-
ly lyžařské vleky a  sjezdovku 
si museli vždy před tréninkem 
upravovat sami.

„Prvním profesionálním tre-
nérem byl Petr Jireš a společně 
s ním se dětem věnovala řada 
dobrovolníků i rodičů, například 
Milena Rýglová-Chlumová, Lu-
boš Petřík, Radomír Šimůnek, 
Václav Korunka, Lenka Kebrlo-
vá, Alena Poncová a  zejména 
Aleš Suk, ale i mnozí další,“ při-
pomíná ředitel školy Petr Jind-
řich a dodává: „Díky trvalé sna-
ze zaměstnanců školy a podpo-
ře a pochopení zřizovatele školy 
města Vrchlabí pokračuje tra-
dice sportovních tříd dodnes.“

V současnosti se tělesná vý-
chova žáků ve sportovních tří-
dách zaměřuje především na 
všestranný tělesný rozvoj s ná-
slednou specializací, jsou me-
zi nimi běžci na lyžích, biatlo-
nisti, orientační běžci, sjezdaři, 

snowboardisté, hokejisté, ale 
i atleti, fotbalisté a lezci. Zpra-
vidla jsou žáci sportovních tříd 
organizovaní ve sportovních 
klubech, kde získávají další 
průpravu a  cenné zkušenosti. 
Účastní se řady závodů, kde zís-
kávají množství medailí a výbor-
ných umístění. 

Výborně reprezentují nejen 
naši školu, město, kraj, ale ně-
kteří i  naši republiku. Mnozí 
z nich už dnes mají své olym-
pijské medaile, i  když zatím 
jen z olympiády dětí a mláde-
že. Celkem je to už 49 medailí 
od doby jejího vzniku, tedy od 
roku 2004. 

Velké zásluhy na úspěších žá-
ků mají současní učitelé tělesné 
výchovy a trenéři – Míša Půlpá-
nová, Tomáš Jirků, Jan Martin 
a  zejména pak Tomáš Kulhá-
nek, současný vedoucí učitel 
tělesné výchovy a trenér, který 
vede sportovní třídy už 14 let 
a skvěle navázal na úspěšného 
učitele a trenéra Aleše Suka.

Pana učitele Kulhánka jsem 
požádala o krátký rozhovor.

Jak škola pokračuje ve sto-
pách svých úspěšných olympi-
oniků? 

Sportovní přípravě žáků vě-
nuje škola trvale velkou pozor-
nost. Pokračuje ve smyslu spor-
tovních tříd, to znamená od šes-
tého ročníku mají tyto třídy pět 
hodin tělesné výchovy týdně. 
Ty jsou doplněny letním i zim-
ním sportovním soustředěním 
a dalšími aktivitami. Důraz kla-
deme na všeobecnou průpravu 
s co možná nejširším spektrem 
pohybových dovedností. Učitelé 
tělocviku jsou zároveň profesi-
onálními trenéry a na školní tě-
lesnou výchovu plynule navazují 
oddílové tréninky včetně závo-
dů na všech úrovních. 

Jsou ve škole žáci, kteří jsou 
už nyní úspěšnými sportovci ve 
svých kategoriích? 

Žáci, ať už současní, nebo ab-
solventi, jsou úspěšnými repre-
zentanty školy, města Vrchlabí 
i v oblastních a republikových 
soutěžích Asociace školních 
sportovních klubů. Vrcholem 

republikových soutěží je zim-
ní olympiáda dětí a  mládeže, 
kde tvoříme medailové jádro 
královéhradecké výpravy. Na 
letošní olympiádě jsme získali 
6 zlatých, 8 stříbrných a 1 bron-
zovou medaili. Naše sportovní 
tradice jsou zejména v zimních 
sportech, tedy v běžeckém lyžo-
vání, alpském lyžování, snow-
boardingu, biatlonu, ale též 
v  atletice či přespolním a ori-
entačním běhu.

V čem tkví podle vás úspěch 
olympioniků, kteří chodili do 
vaší školy? 

Za vším stojí dlouhodobá tvr-
dá a cílevědomá práce, podpo-
řená kvalitní všestrannou pří-
pravou už v základní škole. Na-
vázali jsme na působení Aleše 
Suka. Úspěch našich absolven-
tů, olympioniků, je složen z pí-
le, talentu, kvalitního a zdravé-
ho zázemí rodiny a školy, zdraví 
a štěstí. Táňa PIKARTOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Jako nejúspěšnější přípravku olympioniků v re-
publice po právu označujeme po světovém 
úspěchu Evy Samkové, Karolíny Erbanové, Mi-
chala Krčmáře a  Karolíny Grohové na zimní 
olympiádě Základní školu ve Vrchlabí. 

Žili, byli. Jeden byl regionální 
politik (říkejme mu pan A), 

ten druhý vlastnil masný pod-
nik (nazývejme ho panem B). 
Fotili se spolu – třeba na far-
mářských trzích. Že by podpo-
rovali výrobu kvalitního zboží, 
nebo dokonce vyráběli dobré 
a zdravé produkty? Nooo… 

Pan B. měl výrobnu mas-
ných produktů pro lidi a  ve-
dle toho něco, čemu se dřív 
říkalo „nucený výsek“. Tam se 
zpracovávají kusy nestandard-
ní a vyrábějí produkty buď pro 
zvířata, nebo produkty pod-
míněně poživatelné. Ty by se 
pochopitelně měly prodávat 
omezeně a za sníženou cenu. 
Spotřebitel míní, hoši naho-
ře mění. Politik a obchodník 

se potřebovali. Volební kam-
paň něco stojí, reklama také, 
a tak se zde zabíjel nejen ne 
zcela zdravý dobytek, ale ta-
ky dvě mouchy jednou 
ranou. Ty pomůžeš 
mně, já tobě. Jed-
noho dne přišel 
příkaz, aby do-
movy důchod-
ců a nemocni-
ce začaly brát 
maso od pana 
B. Jejich šéfo-
vé na to sice měli 
svůj názor, ovšem 
sklapli patky, neboť jim 
bylo naznačeno, že jsou od-
volatelní. A tak kuchařky na-
dávaly (když se jim část masa 
rozpadala, zatímco druhá část 

zůstávala tvrdá, i když to bylo 
z jednoho kastrolu a stejným 
způsobem vařené) a strávníci 
se nestačili divit. „Copak že se 

paní kuchařky tak na-
jednou pohoršily?“ 

říkali si senioři. 
Lidé v  nemoc-
nicích si mysle-
li, že to je tím 
zd ravo tn i c -
tvím. Hodně li-
dí bylo naštva-

ných. Pánové 
A a B nikoli, těm 

se dařilo. Blahobyt 
byl na nich znát. Co 

s tím? Politiku a „ty nahoře“ 
přece neovlivníme… 

Neovlivníme, ale přece jen 
něco můžeme: Snažit se vi-

dět pod pokličku ani ne tak 
kuchařkám, jako politikům. 
Učit už děti všímat si souvis-
lostí, nenechat se obalamutit 
líbivými titulky v novinách ani 
honosnou reklamou ve sdělo-
vacích prostředcích či na au-
tech – dodávkách pofidérní-
ho zboží. Vědět co a jak a pak 
prostě nekupovat produkty ta-
kovýchto výrobců. Volby a ná-
kupní košík nejsou zas tak ma-
lé zbraně. Volit politiky jdeme 
sice jen jednou za pár let, ale 
volba, co dát do košíku, je 
častá! A že jsme jen „směšní 
troškaři“? Asi ano, ale když to 
udělá každý, komu takové věci 
vadí? Nevolte voly z nuceného 
výseku.

 Hanka SYNKOVÁ

Fejeton

Ty pomůžeš mně, já tobě. To je ale maso!
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V květnu 1940 Velká Bri-
tánie vstoupila do války. 
Nacistické Německo ob-
sazuje jeden stát za dru-
hým. Winston Churchill 
se v kritické situaci stává 
ministerským předsedou. 
Jak může změnit náladu 
lidu a udržet jeho silnou 
vůli? Autor zachycuje 
kroky velkého politika: 
jak vznikaly jeho projevy 
i nejslavnější výroky, jak 
uvažoval o třetí říši. Bě-
hem 25 dní vznikla iko-
na. Použitím nového ar-
chivního materiálu kniha 
odhaluje zásadní zákulis-
ní momenty, které změ-
nily průběh historie. Více 
na www.euromedia.cz.

Nejtemnější 
hodina
ANTHONY  
McCARTEN

Znáte je?

Studenti oborů kosmetička 
a kadeřník si dali čtvrtého 

dubna dostaveníčko na zno-
jemské střední škole v Přímě-
tické ulici. Tato škola uspořá-
dala již 9. ročník soutěže v od-
borných dovednostech Šarm 
2018. Letošní téma znělo Mo-
derní nevěsta. 

Soutěžit přijely kadeřni-
ce a kosmetičky ze škol celé 

České republiky. Zúčastnily se 
Šilheřovice, Jihlava, Lomnice, 
Vizovice a  Břeclav. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích, a  to 
v dekorativním líčení a účeso-
vé tvorbě. Vše muselo probí-
hat regulérně a  podle zada-
ných kritérií. Na průběh celé 
soutěže dohlížela odborná 
porota. 

Ze znojemské střední školy 

na Přímětické se představila 
studentka oboru kosmetič-
ka Michaela Jandásková ze 
třetího ročníku, která získala 
druhé místo, a Darina Vrbo-
vá, také ze třetího ročníku, 
která obsadila místo čtvrté. 
Obor kadeřník reprezentovala 
Martina Varajová. Ta dosáhla 
na páté místo. Zlato si odvezla 
Darina Špačková z Vizovic (de-
korativní líčení) a Jolana Opa-
trná z Jihlavy (účesová tvorba).

Součástí akce byl i  boha-
tý doprovodný program. Ná-
vštěvníci viděli třeba pěvecké 
vystoupení, taneční skupinu 
TS Singl, velmi kreativní mód-
ní přehlídku svatebních šatů 
ZUZA, zumbu, taneční skupi-
nu M a M či moderní taneční 
styl ze Střediska volného času 
Znojmo. V  předsálí si mohli 
vychutnat výbornou kávu ne-
bo zakoupit zdravé produkty 
studentské firmy Little Loui-
sa. Diváky provázeli po celou 
dobu zdatní moderátoři z řad 
studentů třetího ročníku oboru 
kadeřník.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Moderní nevěsta byla ve Znojmě plná šarmu

Dne 27. března se žáci 
Střední školy obchodu, 

řemesel a  služeb  Žamberk 
zúčastnili matematické sou-
těže v Ústí nad Orlicí. Sou-
těž byla určena pro studenty 
středních odborných učilišť, 
středních odborných škol 
a  středních integrovaných 
škol. Pořádá ji každoročně 
v  březnu Krajský úřad Par-

dubického kraje, odbor škol-
ství a kultury, ve spolupráci 
s Jednotou českých matema-
tiků a fyziků, pobočka Pardu-
bice, a Střední škola automo-
bilní Ústí nad Orlicí. Naši ško-
lu reprezentovalo pět žáků. 
V nástavbovém studiu získa-
la krásné první místo Eliška 
Motlová.

 Monika DAJČAROVÁ

První místo má středoškolačka ze Žamberka

Studenti všech základních 
a  středních škol mohou 

navrhnout podobu pamět-
ní stokorunové bankovky 
a soutěžit ve třech věkových 
kategoriích o ceny, které pří-
mo souvisejí s výrobou čes-
kých mincí a bankovek.   

Žáci mohou vyhrát his-
toricky první pamětní ban-
kovku, návštěvu Státní tis-
kárny cenin a České min-
covny nebo účast na disku-
zi s autorem pamětní min-
ce. Vítězné návrhy budou 
dále umístěny na výstavě 
ČNB 100 let česko-sloven-
ské koruny, která se skuteč-
ní na Pražském hradě na jaře 
příštího roku. Na této výstavě 

umožní centrální banka ve-
řejnosti prohlédnout si napří-
klad zlaté slitky, mince a me-
daile, originální návrhy čes-
koslovenských bankovek od 

Alfonse Muchy, Maxe Šva-
binského, Karla Svolinského 
a dalších nebo vzácné česko-
slovenské mince a papírové 
peníze. 

Přestože samotné výročí 
koruny připadá na rok 2019, 
oslavy této významné udá-
losti začínají už v letošním ro-
ce, který je věnovaný 100. 
výročí vzniku Českosloven-
ské republiky. 

Soutěž pro studenty zá-
kladních a  středních škol 
o návrh pamětní stokoruno-
vé bankovky je jedna z ak-
tivit, které připomenou ne-
jen historii československé 
koruny, ale zároveň přiblíží 
veřejnosti činnosti centrál-

ní banky a její roli. ČNB vydá 
také originální zlatou minci 
a poprvé v historii i pamětní 
bankovku. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Výtvarná soutěž ke 100. výročí československé koruny
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Zajímavosti ze zahraničního tisku

Studenti floridské střední 
školy, kteří po únorovém 

útoku střelce začali nyní po-
vinně nosit průhledné bato-
hy, protestují proti omezová-
ní svého soukromí. Zatímco 
podle některých nová výbava 
zvýší riziko krádeží, další tvr-
dí, že pronesení zbraně do 
školy stejně nezabrání. Infor-
movala o tom televize NBC 
News.

Pořízení zhruba 3 000 prů-
hledných batohů bylo jednou 
z reakcí na masakr, při němž 

vyloučený student postřílel 
na škole v Parklandu 17 lidí. 
U vchodů umístila škola bez-
pečnostní rámy a žáci muse-
jí ve škole nepřetržitě nosit 
identifikační značku. Opatře-
ní přijalo vedení školy během 
jarních prázdnin, po nichž se 
studenti vrátili do lavic a ihned 
zaplavili sociální sítě kritickými 
reakcemi. Řada z nich si za-
čala batohy zdobit protestní-
mi nápisy, někteří se označili 
za vězně. Jedna ze studentek 
vyfotila nový batoh opatře-

ný cenovkou 1,05 dolaru (21 
korun) a připsala poznámku: 
„Tento batoh je zřejmě cen-
nější než můj život.“

Parklandští studenti stojí 
v čele celonárodních protest-
ních aktivit mladých lidí, kte-
ří požadují zpřísnění pravidel 
pro prodej střelných zbraní, 
případně úplný zákaz prode-
je útočných zbraní. NRA od-
mítá jakékoli podobné úpravy 
a v Kongresu se zatím shoda 
na podstatnější změně zákona 
nerýsuje. čtk

Studenti protestují proti průhledným batohům

Vlnu sympatií a podpo-
ry vyvolala fotografie 

pětadvacetileté afghán-
ské matky tří dětí, jak sedí 
na zemi s nejmladším po-
tomkem na klíně a skládá 
přijímací zkoušku na sou-
kromou univerzitu. Žena 
z  menšiny Hazárů, jejíž 
rodina se živí prací na po-
li, musela urazit dvě hodi-
ny pěšky po horské cestě 
a  dalších devět hodin ve-
řejnou dopravou, aby se na 
univerzitu dostala. Chce se 
stát lékařkou, aby mohla 
pomáhat ženám v oblasti, 
kde žije, napsala agentura 
AFP.

Džahantáb Ahmádíová 
skládala zkoušku v  pro-
vincii Dajkondí v  centrální 
části Afghánistánu. Na za-
čátku testu, který se konal 
pod širým nebem, seděla 

Ahmádíová u  stolu a  ma-
ličkou dceru Chizran mě-
la na klíně. Dítě ale bolelo 
ucho a  nepřestávalo pla-
kat. Ahmádíová proto, aby 
nerušila ostatní a aby dítě 
utišila, poodešla stranou 
a posadila se na zem, kde 
pokračovala v psaní testu. 
„Musela jsem se soustředit 
na dítě a přitom psát test,“ 
uvedla. Gramotnost v  Af-
ghánistánu dosahuje pou-
hých 36 procent, u žen je 
ještě podstatně nižší. 

Fotografie z  minulého 
měsíce vzbudila obdivné re-
akce a také nabídky pomo-
ci. Díky kampani zorganizo-
vané Sdružením afghánské 
mládeže bylo na školné pro 
Ahmádíovou shromážděno 
více než 14 000 dolarů, což 
v Afghánistánu, kde 39 pro-
cent obyvatel žije v chudo-

bě, znamená hotové bohat-
ství.

Podporu ženě po úspěš-
ném složení zkoušky na-
bídla také aktivistka za lid-
ská práva Zahra Jaganaová, 
která nakonec Ahmádíovou 
přesvědčila, aby šla studo-
vat do Kábulu. Rodina ny-
ní bydlí u  Jaganaové, kte-
rá se snaží pomoci Ahmá- 
díové dostat se na soukro-
mou univerzitu v metropo-
li. „Kdyby musela studovat 
v Dajkondí, bylo by to pro ni 
složité,“ uvedla. „Není tam 
žádná studentská kolej, tak-
že by si musela pronajímat 
dům,“ řekla. „V  Kábulu jí 
dáme dům. Pokoušíme se 
také najít práci pro jejího 
manžela a  shromáždit pe-
níze pro její děti, aby moh-
ly chodit do školy,“ dodala. 
 čtk

Železničáři, učitelé a  zá-
stupci dalších profesí kon-

cem března stávkovali po celé 
Francii na protest proti vlád-
ním reformám veřejného sek-
toru. Francouzská média to 
označila za první opravdový 
test pro prezidenta Emma-
nuela Macrona a  jeho úsilí 
o  transformaci místní spo-
lečnosti a  ekonomiky. Stáv-
ka ochromila hlavně provoz 
vlaků, pařížská letiště musela 
zrušit 30 procent spojů. Pro-
testních demonstrací se po 
celé zemi podle policie zúčast-
nilo přes 200 000 lidí, podle 
odborů jich bylo půl milionu.

Dopoledne se podle orga-
nizátorů ke stávce připojilo 
na 35 procent zaměstnanců 
státních železnic SNCF a té-
měř 13 procent pracovníků 
státního školství. Protestní 
akce se konaly v téměř 180 
městech. V Paříži při jednom 
z nich vypukly potyčky s poli-
cisty a ve městě Nantes zasa-
hovala policie vodním dělem 
a  slzným plynem, napsala 
agentura Reuters. Podle mé-
dií se v Paříži zúčastnilo pro-
testních demonstrací skoro 
50 000 osob, z toho 35 000 
státních zaměstnanců a přes 
13 000 železničářů.

Většina akcí byla pokojná. 
Železničáři dneškem hodlají 
odstartovat tříměsíční vlnu 
stávek, během níž by nepři-
šli do práce každý týden dva 
dny. E. Macron zatím tváří 
v tvář hrozbě táhlých výpad-
ků hlásí odhodlání v reform-
ních snahách pokračovat 
a  jeho úřad hovoří o  „po-
kojné a  sebevědomé“ ná-
ladě. Řada komentátorů ale 
připomněla několikatýdenní 
protestní hnutí v roce 1995, 
kvůli němuž nakonec tehdejší 
vláda upustila od důchodové 
reformy. 

  čtk

Rakouská vláda chce za-
kázat nošení šátků ma-

lým dívkám ve školkách 
a  základních školách. Pří-
slušný ústavní zákon má 
být vypracován do začátku 
letních školních prázdnin, 
informovala agentura APA. 

Zákaz šátků má být obsa-
žen v „zákonu na ochranu 
dětí“. Vláda chce dát nor-
mou najevo, že Rakousko 
je sekulární stát, zdůvodnil 
iniciativu ministr školství, 
který chce rovněž nechat 
vypracovat příslušný právní 
posudek. Z  náboženských 
důvodů je podle něj šátek 
na hlavu nutný až od pu-
berty.

Rakouský parlament už 
loni v  květnu hlasy záko-
nodárců tehdejší koalice 
SPÖ a  ÖVP schválil zákaz 
zahalování celé tváře na 
veřejnosti. Opatření, které 
vstoupilo v platnost v říjnu, 
bylo součástí „integračního 
balíčku“, který také konkre-
tizoval způsob začleňování 
žadatelů o azyl do rakouské 
společnosti a ztěžoval agi-
taci ve prospěch šíření radi-
kálních myšlenek. Opatření 
směřuje především proti no-
šení burek a  nikábů, tedy 
oděvů, které muslimským 
ženám zakrývají celé tělo 
a  ponechávají jen mřížku 
nebo úzký průhled pro oči.

Zákaz šátků 
ve školkách

Afghánská matka při zkoušce s dítětem na klíně

Stávka ve Francii kvůli pracovním reformám
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Stres
Stres přispívá ke vzniku až 

90 procent chorob.  Podle prů-
zkumu společnosti GfK z ro-
ku 2013 je 40 procent Čechů 
stresováno v  práci nebo při 
studiu. Každý třetí Čech se 
přitom potýká s dlouhodobým 
stresem, který způsobují ze-
jména rodinné či pracovní pro-
blémy. Ruku v ruce se stresem 
přichází i pocit vyčerpání nebo 
nechuť k činnosti, která stres 
způsobuje. Co pro sebe může-
me udělat, abychom stres eli-
minovali a neskončili takzva-
ně „na zhroucení“? Lékařské 
výzkumy ukázaly, že psychické 
napětí přispívá ke vzniku až 90 
procent chorob a že existuje 
například souvislost mezi stre-
sem a onemocněním rakovi-
nou. Stresu nelze úplně přede-
jít, nicméně existují způsoby, 
jak ho redukovat.

Spoléhejte na přírodu
Okamžitou úlevu a  zklid-

nění mohou přinést bylinky. 
Vhodný je třeba heřmánek, 
meduňka, levandule, chmel 
nebo kozlík lékařský, ze kte-
rých si připravíte čaj. Ne vždy 
jsou ale vhodné podmínky ne-
bo čas na jeho přípravu, ale 
i tak se můžete rychle zbavit 
stresu přírodní cestou. Vhod-
ný je například čistě přírodní 
doplněk stravy Mentis Chill, 
který můžete ve formě kapslí 

užít kdekoli. Úlevu od stresu 
a zklidnění přináší do 30 mi-
nut. Toto přírodní nootropi-
kum zbystří vaše smysly a při-
praví vás na důležité okamžiky 
v práci. „Mentis Chill obsahu-
je třezalku tečkovanou, která 
okamžitě zklidňuje psychiku, 
má navíc antibiotické účinky 
a díky rutinu posiluje i  cévní 
stěny. Extrakt ze zeleného čaje 
zase podporuje duševní rov-
nováhu a  zlepšuje koncent-
raci, paulinie nápojná neboli 
quarana celkově zlepšuje ná-
ladu,“ říká Marie Kloudová, 
lékařka a biochemička z Pra-
hy.  

Jídlo a pitný režim  
Stres intoxikuje organismus 

„špatnými“ hormony. Jestliže 
chcete svému tělu pomoct, 
musíte ho uzdravit, a  ne ho 
ještě více zatěžovat nekva-
litním jídlem. Čokoláda sice 
může krátkodobě pomoci, 
ale z dlouhodobého hlediska 
se jedná spíš o placebo efekt. 
Váš jídelníček by měl obsaho-
vat hlavně vitamíny B, C a E, 
které pomáhají proti stresu. 
Pro tělo je důležitý také váp-

ník, chrom, draslík, zinek a že-
lezo, které najdete v rybách, 
zelenině, vejcích nebo v celo-
zrnné mouce.

Pracujte efektivně
Pracujte efektivně s časem, 

stanovte si priority a důkladně 
se připravte na zadané úko-
ly. Vytvořte si seznam úkolů 
a jím se řiďte.  Pak se nebu-
dete muset stresovat tím, na 
co jste zapomněli a  budete 
mít čistou hlavu pro samot-
nou práci.

Stanovte si čas na odpočinek 
a ten si nenechte vzít. Pravidel-
né relaxování pomůže tělu uvě-
domit si, že odpočinek je jeho 
součástí a nebude stresu pod-
léhat tak intenzivně. K rychlé 
relaxaci pomůže i  procházka 
v přírodě, cvičení, horká vana, 
masáž, sauna, pěkný film, kni-
ha, prostě vše, co děláte rádi, 
bez donucení a u čeho si odpo-
činete. Někdy to jde těžko, ale 
důležité je mít nadhled a umět 
se dokázat zasmát sám sobě 
i  situacím, kdy nejde o život.  
Při smíchu se navíc uvolňu-
jí svaly a do těla se vyplavuje 
hormon štěstí endorfin.

Cévní mozková příhoda 
označovaná také jako 

mozková mrtvice je třetí nej-
častější příčinou úmrtí. Kaž-
dým rokem postihne 25 tisíc 
lidí a v průměru 28 z nich na 
následky onemocnění denně 
zemře. 

Problémem je, že cévní moz-
ková příhoda nebolí a její pří-
znaky lidé často podceňují. 
Dochází k přerušení toku krve 
do některé části mozku. 

Jednoduchý test
Při podezření na cévní moz-

kovou příhodu je třeba oka-
mžitě volat záchranku. Zahá-
jení léčby takzvanou trombo-
lýzou, tedy podáním léků na 
rozpuštění sraženiny a  zprů-
chodnění cévy, je třeba do čtyř 
a půl hodiny po vzniku cévní 
mozkové příhody. „Více než 
tři čtvrtiny pacientů lze iden-
tifikovat podle jednoduchého 
testu FAST. Ten zahrnuje tři zá-
kladní příznaky: Prvním je po-
kles ústního koutku, člověk 
se přestane symetricky smát, 
druhým slabost končetin, pa-
že a nohy na jedné straně těla. 
Testujeme ho předpažením po 

dobu 10 vteřin, pokud osla-
bená paže klesá, je pozitivní. 
Třetím a posledním příznakem 
je náhle vzniklá porucha řeči. 
Člověk například není scho-
pen najít správná slova, říká 
nesmysly, zadrhává se nebo 
nemluví vůbec,“ vypočítává 
Aleš Tomek, primář Neuro-
logické kliniky 2. LF UK a FN 
Motol.

Nejasné příznaky
Necelá čtvrtina pacientů bo-

hužel nemá vyjádřené tyto tři 
základní příznaky z testu FAST. 
Tito pacienti mohou mít celou 
řadu příznaků: „Například zra-
kové poruchy – náhle vzniklé 
dvojité vidění, výpadek polo-
viny zorných polí u každého 
z očí, náhlý výpadek zraku na 
jednom oku, náhlá porucha 
vědomí, brnění nebo necitli-
vost poloviny těla, krutá bo-
lest hlavy doprovázená během 
několika málo hodin ztuhlostí 
šíje, tedy neschopnost položit 
bradu na hruď, nebo závratě 
a zvracení. Problém je v tom, 
že příznaků je celá řada, ně-
kdy jich u  jednoho pacienta 
může být víc najednou. Laic-

ká veřejnost pak není připra-
vena příznaky správně rozpo-
znat, a pokud nejsou výrazné, 
někteří pacienti je podceňují, 
nevšímají si jich. Přestože je 
příčina cévní mozkové přího-
dy a infarktu stejná, tedy náhlé 
přerušení krevního zásobování 
čili ucpání cévy krevní sraže-
ninou, příznaky jsou napros-
to odlišné. Infarkt bolí, mrtvi-
ce většinou nikoli,“ vysvětluje 
primář Tomek zrádnost one-
mocnění.

Rizikové faktory
K  hlavním rizikovým fak-

torům vzniku cévní mozkové 
příhody patří vysoký krevní 
tlak, cukrovka, vysoká hladi-
na cholesterolu a riziková cho-

vání jako kouření, nadužívání 
alkoholu, nadváha a obezita, 
nedostatek pohybu. 

Prevence
„Riziko cévní mozkové pří-

hody může snížit sám pacient, 
pokud bude dodržovat jedno-
duchá opatření v rámci své ži-
votosprávy. To znamená napří-
klad pravidelně se pohybovat 
alespoň 30 až 60 minut den-
ně, udržovat si přiměřenou tě-
lesnou hmotnost, nekouřit. Ve 
stravě je důležité omezit množ-
ství soli a cukru, dodržovat do-
statečný pitný režim, zaměřit se 
na výběr vhodných tuků a dal-
ších potravin,“ dodává nutriční 
terapeutka Věra Boháčová. 
Stranu připravila Táňa PIKARTOVÁ 

Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně

Jak se dá předcházet cévní mozkové příhodě?

Zaměřili jsme se na zdravotní potíže, které pe-
dagogům znepříjemňují život, a pokusili se na-
jít způsob, jak jim od nich pomoci.
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Kavárna malých zázraků
NICOLAS BARREAU

Někdy člověk nejprve musí ztratit půdu 
pod nohama, aby se dostal do sed-

mého nebe. Nelly zbožňuje čtení, věří na 
znamení a je nešťastně zamilovaná. Jed-
noho dne v knize své babičky narazí na 
záhadnou větu a bez dlouhého rozmýšle-
ní vezme všechny své úspory, koupí si červenou kabelku, 
kvapně opustí Paříž a vydá se po stopách oné knihy do 
Benátek. Dostane se až do srdce města na laguně, které 
pro ni připraví nejen setkání se šarmantním Benátčanem, 
ale také kouzelnou malou kavárnu, v níž čekají tajemství 
a dějí se zázraky…

Bůh tomu chce
KARL VON WETZKY

Na základě historických dokumentů 
a  studia pramenů autor odhaluje 

málo známou kapitolu z  dějin křížo-
vých tažení – účast českého vojska na 
třetí křížové výpravě, vyhlášené pape-
žem Řehořem VIII. v roce 1197. Jako 
první z evropských vládců přijal výzvu 
císař Friedrich zvaný Barbarossa, na je-
hož plán osvobodit křesťanský Jeruzalém reagoval tehdejší 
český vládnoucí kníže Konrád Ota II. po svém: vyprázdnil 
všechny žaláře a do čela kontingentu postavil nevlastního 
bratra, knížete Děpolda...

Pes
KERSTIN EKMANOVÁ

Půvabný příběh o  malém štěněti, 
které se ocitne bez matky v tichu 

zimního lesa kdesi v severním Švéd-
sku. Protože nevěří lidem ani zvířa-
tům, musí o  přežití bojovat samo. 
Probouzí se v něm lovecký pud, díky 
kterému nakonec překoná následu-
jící jaro i léto. Na začátku další zimy 
mu do cesty opět vstoupí lidé. Na-
jde mezi nimi i svého pána? A ob-
noví se ztracená důvěra mezi psem 
a člověkem?

Prahu rdousí strach
JAN BAUER

Dva detektivní příběhy známého čes-
kého autora. V prvním se setkáváme 

s novoměstským rychtářem Jakubem Pro-
tivou z Protivce, který pátrá po vrahovi 
mladých žen. Jeho nečekanými pomocní-
ky se stávají důvtipný františkánský mnich 
Blasius a prostořeká nevěstka Magdalena. 
Ve druhém Jakub Protiva z Protivce a mnich Blasius če-
lí řádění tajemného vampýra, kterého se bojí celé Nové 
Město pražské. Údajně jím má být zázračně oživlý irský 
alchymista, který má na svědomí vraždy a možná i zmizení 
cenné relikvie – zubu svatého Jeronýma. 

Slunce nad půllitrem
JAN MÍKA

Ivo Gram, úředník v pneuservisu, touží se 
stát básníkem a miluje literaturu s výjim-

kou detektivek. Stane se svědkem trestné-
ho činu a vzápětí jeho obětí. Útok přežije, 
dokonce pomůže objevit vraha, ale od té 
chvíle jako by se mu zločin lepil na paty. 
Podílí se na objasnění několika násilných 

trestných činů a loupeží. Nezrodí se tedy básník, ale au-
tor detektivek. Příběhy, které prožívá a o kterých píše, 
řeší sice jako kriminalista amatér, ale pohled básníka mu 
pomáhá. Dokonce začne tvrdit, že kriminalisté jsou ne-
povedení básníci.

Umírající detektiv
LEIF G. W. PERSSON

Lars Martin Johansson, bývalý šéf Národní 
kriminální policie a legendární vyšetřo-

vatel, mezi kolegy známý jako „muž, kte-
rý vidí za roh“, je už v důchodu. Jednoho 
dne je stižen mozkovou příhodou. O  tři 
dny později se probere z kómatu, částečně 

ochrnutý. Během konzultace s neuroložkou přijde řeč na 
pětadvacet let starý případ vraždy devítileté dívky, který 
byl krátce předtím prohlášen za promlčený. Johansson 
znovu začne s vyšetřováním přímo z nemocničního lůžka. 
Touží, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, ale zároveň 
tuší, že řeší poslední případ svého života.

Ideální manžel  
z nebe nespadne
ALENA JAKOUBKOVÁ

Patricii Lomové se blíží čtyřicítka a její 
biologické hodiny bijí na poplach. 

Jenže kde vzít manžela a nekrást? Pa- 
tricia žije na malém městě. Její rodiče 
tu měli knihkupectví s malou literární 
kavárnou, které po jejich smrti pře-
vzala. Obchůdek jí zabírá všechen čas 

a práce ji baví, ale večer se cítí osamělá. Změnit to však ne-
umí... Její okolí ji už definitivně odepsalo jako starou pannu 
a ona se proto stydí randit. Vždycky to tak ale nebylo...

Uspávanky
JAN SKÁCEL

Poezie, která se má číst dě-
tem, aby lépe spaly. Obsa-

huje napínavé, dobrodružné 
a  zábavné příběhy pro děti, 
např. Uspávanka s vosou, kte-
rá píchla Viktorii, Uspávanka 
s plavčíkem a velrybou, Uspá-
vanka s loupežníky a nebojác-

ným chlapcem atd. Najdeme tu nově zpracované pohád-
kové motivy o ovečkách jdoucích přes lávku, o Popelčině 
oříšku, o hloupých kocourech a chytré myši i krásnou pa-
rafrázi na klasickou básničku o studánce v lese.

Knihy z nakladatelství MOBA. Znáte je?


