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„Skutečná láska nikdy nic nepotřebuje, vždy jen dává.“ Mahátma Gándhí

Nikdy se nestyděl, že se vy- 
učil elektromontérem. Prozí-
ravě tušil, že svou pěveckou 
kariéru musí postavit na teore-
tických základech. Proto začal 
studovat na Pražské konzer-
vatoři. Velmi si vážil vzdělá-
ní, náročné práce učitelů, ce-
loživotně zejména profesora 
Konstantina Karenina, u ně-
hož studoval zpěv.

Stěží si lze představit Gotto-
vy obrovské a zasloužené 
úspěchy v zahraničí bez jeho 
soustředěného a cílevědomé-

ho poznávání cizích jazyků. 
Už v polovině šedesátých let 
natočil album v angličtině, 
poté další v němčině, italšti-
ně a ruštině, později taky ve 
španělštině, maďarštině, lati-
ně a v jidiš. V jednom snad 
padesát let starém rozhovoru 
zpěvák popisoval, jak se při 
cestách autem učil němčinu 
poslechem audiokazet. Bez 
ní by v Německu nemohl tak 
hvězdně zazářit. Příliš dobře si 
uvědomoval, jak na zahranič-
ní posluchače emotivně půso-

bí třeba jen část koncertního 
vystoupení v jejich mateřském 
jazyce, třeba v Číně, Japonsku 
nebo Moskvě. Vždyť jen věč-
ný hit Včelka Mája nazpíval 
ve většině z téměř padesáti 
jazykových verzí. 

Vzpomínám, jak často jsem 
žákům v hodinách němčiny 
zdůrazňoval význam znalosti 
cizího jazyka právě na příkladu 
světově proslulého Karla Gotta. 
Když jsem si připravoval vá-
noční hodinu, videosestřih 
zahraničních vánočních písní 
Karla Gotta, zničehonic se ohlá-
sil školní inspektor. Vysvětlil 
jsem mu, že v čase adventu po-
sloucháme a společně překlá-
dáme zpěvákovy písně z kon-
certů. O přestávce mi přišel 

nadšeně poděkovat, že se mu 
hodina moc zamlouvala. Stej-
ně tak žáci odcházeli z učeb-
ny s rozzářenýma očima. Mož-
ná poprvé spatřili Karla Gotta 
v úplně jiném světle reflekto-
rů. Přesvědčili se, jak obrovský 
úspěch sklízí v německy mlu-
vících zemích. Jak umí.

Zpěvák, herec, sklada-
tel, malíř a… učitel. Vynikal 
pokorou a úctou k životu. Ne-
ustále se vzdělával. Zajímal 
se o historii a výtvarné umě-
ní. Pomáhal potřebným. Byl 
profesionál do posledního de-
chu, osobní příklad pro mla-
dé. Uměl žít a témuž učil nás 
ostatní. Jisté je to, že hvězda 
Karla Gotta nikdy nevyhasne.

Roman KANTOR

GOTTOVA HVĚZDA NIKDY NEVYHASNE
Málo se ví, že Karel Gott svým poctivým a zodpovědným 
přístupem k životu, hudební tvorbě a osobnímu vzdělávání 
naplňoval přirozené poslání učitele, a to zdaleka ne jen ve 
vztahu k mladším zpěvákům. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Máš tady chybu, Vonásku. Nechápu, jak tě taková pitomost mohla vůbec napadnout!“
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Dne 1. září se v obci Tichá, u příležitosti 
660 let obce Tichá, konal koncert Petra 
Bendeho, který vystoupil s několika pís-
němi společně se zdejším školním pě-
veckým sborem Tichavjánek. Sbor fun-
guje již šest let pod vedením ředitelky 
školy Lucie Dobiášové. Žáci ve věkovém 
rozmezí 7 až 12 let zpívají písně lidové 
i umělé, od známých i neznámých auto-
rů. Scházejí se pravidelně jednou týdně. 
Vystupují na řadě akcí konaných v obci 
Tichá, ale také v přilehlém okolí. Velká 
pocta pro sbor, kterou si všichni užili, 
bylo oslovení právě na koncert Petra 
Bendeho. Kluci i holky trénovali již od 
prvního zářijového týdne, aby dokázali, 
že i v Tiché jsou nadějní zpěváci. Podě-
kování pak přišlo nejen od posluchačů 
koncertu, ale také od samotného zpě-
váka: „Dětičky byly moc šikovné a vaše 
vedení bylo také skvělé. Když uvážím, 
jak krátkou chvíli jste na to měli, tak 
opravdu smekám.“

Lucie DOBIÁŠOVÁ

Do mezinárodního projektu European 
School Sport Day se zapojil celý první stu-
peň ZŠ ul. Mládeže Znojmo a předškoláci 
z MŠ nám. Armády. Ve spolupráci se stu-
dentkou Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity Brno a pedagogy školy se 358 
žáků pohybovalo celé dopoledne na pěti 
hřištích a uběhlo více než 2 019 metrů 
formou štafety. Během dne byly využity 
všechny sportovní prostory školy. Někte-
ré pomůcky byly vytvořeny speciálně na 
tento den. Věnovali jsme se těmto aktivi-
tám: aerobik, jóga, ping-pong, štafeta, de-
vět aktivit s míčky všech velikostí, hod do 
obruče „žížalou“, posuvný chodník, opičí 
dráha, práce s psychomotorickým padá-
kem, prolézání obručí. Žáci, kteří nemohli 
cvičit, měli nachystaný výtvarný program. 
Děkujeme za skvělou organizaci a určitě 
tuto akci zopakujeme.

Romana LOYDOVÁ

Země úsměvů. Tak se prezentuje Thaj-
ské království. A právě úsměv a zajíma-
vosti o této asijské destinaci přivezla do 
Znojma vzácná návštěva. 25. září navští-
vila střední školu v Přímětické ulici její 
excelence Ureerat Chareontohová, thaj-
ská velvyslankyně v ČR. Spolu s ní při-
jela i velvyslanecká rada, osobní kuchaři 
a překladatelka. Pro studenty oborů zamě-
řených na gastronomii a cestovní ruch to 
byl ohromný zážitek. Po přivítání vedením 
školy následovala prezentace a přednáš-
ka o Thajsku. Díky jazykové vybavenos-
ti studentů nebylo téměř zapotřebí pře-
kladatelských služeb. Angličtinou vládli 
přítomní studenti bravurně. V následné 
diskuzi se dozvěděli zajímavé informace 
o zvyklostech, přírodě, kulinářství nebo 
o náboženských slavnostech. V další části 
programu si pak studenti společně s pa-
ní velvyslankyní a jejím týmem uvařili 
tradiční thajské smažené nudle pad thai. 
Jeden z nejoblíbenějších národních pokr-
mů Thajska všem moc chutnal. 

Kateřina KOTOUČOVÁ

660 let obce Tichá

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
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PLATY 2020 ANEB HRA S DŮVĚROU UČITELŮ

Tato slova uvedl poslanec Lu-
káš Bartoň (Piráti) v reakci na 
vystoupení ministra školství 
Roberta Plagy na školském 
výboru Poslanecké sněmov-
ny a doplnil, že je to hra s dů-
věrou učitelů, jejímž výsled-
kem je jejich frustrace.

Na vystoupení ministra škol-
ství ke sněmovním tiskům 
číslo 66 z 19. prosince 2017 
a číslo 421 z 19. prosince 2018, 
kterými se školský výbor a Po-
slanecká sněmovna zaručují 
výrazně navýšit platy učitelů 
do roku 2021, reagovali i další 
poslanci. Kateřina Valachová 
(ČSSD) připomněla, že těmito 
usneseními chtěli dát najevo, 
že si uvědomují prioritu škol-
ství a mají plán na zvyšová-
ní platů ve školství. A zatím-
co se mzdy v ostatních resor-
tech narovnávají, což je, podle 
jejích slov, naprosto v pořád-
ku, u učitelů tomu tak není. 
„Každoročně probíhají tahani-
ce o peníze pro školství. Je to 
sice pochopitelné, vždyť uči-
telů i nepedagogů je hodně, 

ale my to učitelům slibujeme 
bez ohledu na to, kdo vládne, 
dvacet let. To se učitelům ne-

divím, že jsou nespokojeni,“ 
konstatovala K. Valachová 
a doplnila, že dohady o tom, 
zda platy učitelů mají v roce 
2021 dosáhnout 150 procent 
své výše pro rok 2017, jak 
uvádí vláda („prosadíme více 
peněz do školství tak, aby se 
platy učitelů a nepedagogů na 
konci volebního období v ro-
ce 2021 dostaly minimálně na 
150 procent jejich výše pro rok 
2017“), či 130 procent průměr-
né mzdy ve státě v roce 2017, 
nejsou tak zcela namístě. 

„Mzdy ve všech sférách se 
totiž zvyšují, a tak vlastně bu-
dou platy učitelů couvat.“ Její 
slova potvrdil i Lukáš Bartoň. 

I on je přesvědčen o tom, že 
srovnávání platů učitelů s ro-
kem 2017 je vzhledem k růstu 
platů ve všech odvětvích ne-
dostačující. 

„Víme, že s růstem mezd ve 
společnosti, s jejím rozvojem, 
nárůst platů ve školství nebude 
stačit. Patnáct dvacet let se uči-

telům přidává, jak vždy zazní 
v médiích, ale reálně je to ji-
nak,“ řekl Petr Gazdík (STAN). 
„Zlínský kraj poprvé letos do-

stal pro školství to, co měl slí-
beno. Za to musím ministra 
školství pochválit. Ale i já jsem 
pro navýšení platů učitelů o 15 
procent, nikoliv ale pouze do 
tarifů. To by bylo demotivující 
pro všechny kvalitní učitele.“ 

„Nyní je nejpříhodnější si-
tuace, aby se platy učitelů zá-
sadně posunuly. Sliby zněly 
od všech stran,“ reagoval na 
probíhající diskuzi Jiří Miho-
la (KDU-ČSL) a pokračoval: 
„Jakmile začne krize, pak už 
se to neposune. V tomto smy-
slu by chtělo spojit síly a do-
sáhnout toho, aby základ byl 
na solidní úrovni. Pak vznik-
ne konkurenční prostředí a vše 
bude fungovat. Nejprve platy 
zvedněme a pak můžeme roz-
lišovat.“ 

Diskuzi pak uzavřela K. Va-
lachová konstatováním, že za 
poslední dva roky do peněže-
nek učitelů reálně doputoval 
pouze tarif, takže i v roce 2020 
se dá očekávat, že z desetipro-
centního navýšení opět uvidí 
jen pět procent, což je pláno-
vané navýšení tarifu. 

Na její slova zareagoval 
R. Plaga tím, že uvažuje o ná-
růstu tarifů o 7 procent, ni-
koliv, jak je doposud známo, 
o 5 procent, a také upozornil 
na to, že od ledna 2020 začne 
platit reforma financování re-
gionálního školství a ta zaru-
čí školám, že všechny peníze 
pro tarifní i nadtarifní složky 
každý měsíc škola pro existu-
jící kantory dostane a rozpo-
čet školy bude ředitel znát již 
v lednu.  Olga ŠEDIVÁ

„V lednu letošního roku uvedl premiér A. Babiš, že se 
platy učitelů v roce 2020 zvýší o 15 procent. A neuvedl 
to pouze jednou, ale opakovaně. A jaká je realita? Platy 
učitelů porostou maximálně o 10 procent.“

Každoročně probíhají tahani ce o peníze pro 
školství. Učitelům dáváme sliby bez ohledu na 
to, kdo vládne, dvacet let. To se jim ne divím, 
že jsou nespokojeni.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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To vše s sebou nese pochopi-
telně řadu jednání a hledá-
ní cest, jak dosáhnout v me-
zích možností co nejlepších 
výsledků. 

Potvrzují to ostatně i slo-
va předsedy školských odbo-
rů Františka Dobšíka, když 
v rozhovoru pro náš týdeník 
popisuje dění uplynulých dní 
i plánované dění v nejbližší 
budoucnosti. 

 Ke konci uplynulého 
týdne proběhla další 

jednání s ministrem škol-
ství. Jak dopadla?

S ministrem školství Ro-
bertem Plagou jsme si tak 
říkajíc srovnali čísla, s kte-
rými pracujeme my a s kte-
rými on. Nicméně on stále tr-
vá na variantě zvýšení mezd 

o 2 700 Kč do tarifů. Argu-
mentuje tím, že chce hlav-
ně motivovat mladé pedago-
gy a učitelky v mateřských 
školách. Ale kdyby došlo ke 
zvýšení o oněch 10 procent, 
tarif by se zvýšil ještě o sto-
korunu.

Neshodli jsme se ani ve 
výši peněz pro nenárokové 
složky. Ministr argumentuje 
tím, že ředitelé tyto finance 
potřebují, aby s nimi mohli 
motivovat svoje lidi, my stá-
le zastáváme názor, že zákla-
dem je zvýšení tarifů a pak 
další nadstavba. A také jsme 
ho požádali, aby přestal v mé-
diích tvrdit, že odboráři chtějí 
všechny peníze do tarifů, pro-
tože to je zjednodušení toho, 
co prosazujeme.

 Existuje tedy naděje, 
že se učitelé dočkají 

alespoň oněch 10 procent 
navíc?

V současnosti je to tak tro-
chu o ujasnění pojmů. Zatím 
ministerstvo tvrdí, že na to-
to zvýšení by bylo potřeba 
dalších peněz, které by se 
musely vzít z jiných fondů, 
a dokonce mluví o tom, že by 
mohla být ohrožena reforma 
financování školství. Pro nás 
je to trochu nejasné, protože 
ministryně financí nám po-
tvrdila, že plánovaných 10 
procent není problém.

Ministr nám nabídl ja-
ko součást kompromisu va-
riantu, že v roce 2021, kdy 
je plánované celkové zvýšení 
peněz na odměny učitelům 
o 9 procent, by 8 procent 
z toho šlo do tarifů. Ovšem 
proč něco podobného nejde 
i v roce 2020, nám není úplně 
jasné. Podle nás by ale tako-
vý postup musel garantovat 
premiér a musela by existo-
vat nějaká dohoda na vládní 
úrovni. Ale stále tento návrh 
neřeší rok 2020.

Další otázkou zůstává, jak 
se k učitelům dostanou za-
tím stále chybějící 4 procenta 
z letošního plánovaného zvý-
šení. Za první pololetí vzrost-

ly mzdy o 11 procent, takže 
zbývající objem se k nim už 
může dostat jedině ve formě 
nenárokových složek.

 Co přinesou další dny? 
Skončí školství oprav-

du ve stávce?
Znovu jsme oslovili pre-

miéra, v dopise vyjmenová-

váme všechny naše argumen-
ty, především proto, aby bylo 
jasné, že informace z mini-
sterstva školství nezaručují 
plánované zvýšení platů v ro-
ce 2020. Podle našeho názo-
ru je právě premiér v tuto 
chvíli jedinou osobou, která 
je schopná odvrátit případ-
nou stávku, proto je nutné 
se s ním sejít osobně.

Tento týden máme také na-
plánovanou schůzku s aso-
ciacemi ředitelů, kteří podpo-
rují náš požadavek, aby se ta-
rify zvýšily o 10 procent, takže 
mezi námi panuje v tomto bodě 
shoda. Romana SLANINOVÁ

STÁVKU MŮŽE ODVRÁTIT JEN PREMIÉR
Boj o učitelské platy pokračuje. Situace se mění ze dne 
na den a pro vedení školských odborů to znamená jedi-
né: být připraveno na neustálé změny a důsledně trvat na 
svých požadavcích. 

BUDOUCNOST PROFESE
MLADÍ UČITELÉ, 

2019

#worldteachersday

https://skolskeodbory.cz/
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Takovým dobrým příkladem 
je i nová učebnice FyzikAR 
7, u jejíhož zrodu stál nápad 
jednoho studenta Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze.

Začalo to skutečně diplomo-
vou prací Vítka Škopa. A díky 
spolupráci s Univerzitou Pa-
lackého v Olomouci, Společ-
ností pro kreativitu ve vzdě-
lávání a umělecko-technologic-
kým studiem VR_MUSASHI 
vše skončilo interaktivní učeb-
nicí fyziky. 

Ta by měla být primárně ur-
čena pro 7. třídy základních 
škol, ale její využití je mno-
hem širší a hodit se může i pro 
studenty středních škol. Jejích 
předností si už všimli i v za-
hraničí, například ve Velké 
Británii, či dokonce v zámoří.

Když se obrázky hýbou
Velkou předností je fakt, že 
s její pomocí může děti fyzi-
ka začít skutečně bavit. „Vzhle-
dem k tomu, že například fyzi-
ka se u žáků pohybuje na spod-
ních příčkách oblíbenosti, by 
otázka měla znít, jak dětem fy-
ziku neznechutit. Faktem je, 
že krása fyziky spočívá i v ma-
tematickém popisu světa a to 
samo o sobě není pro většinu 
lidí přitažlivé. V základní škole 
bych proto dopřál hodně času 
tématům jako zvuk a světlo, 
které jsou přirozeně poutavější 
než taková měrná tepelná ka-
pacita. Není ale dobré sklouz-

nout jen k prázdnému předvá-
dění pokusů ve stylu ‚věda je 
zábava‘. Pravá podstata fyzi-
ky tkví v přemýšlení a hledání 
souvislostí. S tím souvisí zave-
dení více badatelského způso-
bu výuky,“ doporučuje Fran-
tišek Cáb, učitel matematiky 
a fyziky v ZŠ Antonína Čermá-
ka v Praze 6. A právě taková je 
i nová učebnice fyziky.

Vizuálně a interaktivně
„V současné době existuje 
spousta nových technologií, 
které přinášejí výzvy a otáz-
ky, jak je správně a smyslupl-
ně použít ve vzdělávání. Nás 
zaujala rozšířená realita v ta-
bletech a telefonech, hlavně 
to, že díky ní mohou děti vní-
mat fyzikální jevy vizuálně, po-
hyblivě, interaktivně a přímo 

před sebou na papíře,“ popi-
suje vznik učebnice V. Škop 
a zároveň vysvětluje, v čem 
je jiná: „Žák namíří kameru 
tabletu na vytištěný pracovní 
list a statický obrázek na papí-
ře se rozsvítí a ožije. V někte-
rých případech může žák ob-
rázek do jisté míry ovlivňovat, 
posouvat fyzikální jev v čase, 

tahat za kladky a mnoho dal-
šího. Nejsem učitel fyziky, ale 
věřím, že děti mohou fyzikální 
jevy pochopit mnohem snáze 
vizuální formou.“

Trochu jiná učebnice
V případě FyzikAR 7 se nejed-
ná o klasickou učebnici. Její 
tvůrci ji nazývají spíše pomůc-
kou k výkladu. „V učebnici ne-
najdete kompletní vysvětlení 

probírané látky, které je čas-
to zbytečné. Pomocí FyzikAR 
7 jsou žáci uvedeni do urči-
tého fyzikálního jevu pomocí 
krátkého, jasně psaného textu 
a animace v rozšířené realitě. 
Na to navazuje několik otázek, 
které by měly podnítit debatu 
se spolužáky a přivést je k dal-
ším souvislostem s fyzikálním 
jevem. Zbytek didaktické práce 
je stále na učiteli. Učebnice se 
tak nesnaží nahradit jeho vý-
klad, ale vhodně ho doplnit. 
V budoucnu by měla vznik-
nout příručka pro pedagogy, 
ve které budou ke každé kapi-
tole další nápady a postřehy,“ 
říká F. Cáb.

„Někdy se nás lidé ptají, 
v čem je naše technologické 
řešení odlišné například od vi-
dea na YouTube. Myslím si, že 

kouzlo rozšířené reality spo-
čívá ve schopnosti motivovat 
a nadchnout, což je něco, co 
překonává hranice i jazykové 
bariéry. Na festivalu designu 
v Londýně za mnou přišel je-
den kluk s tím, že chce vytvo-
řit petici, aby se naše učebnice 
začala používat i v jeho škole,“ 
vzpomíná V. Škop.

Zkušenosti pomohou
„Rádi bychom knihu upravova-
li podle zpětné vazby od učite-
lů. Naší další snahou je připra-
vit kvalitní metodiku a dodě-
lat moduly pro výuku fyziky 
i v dalších ročnících základ-
ních škol. To je sice priorita, 
ale v hlavě máme rovněž po-
dobné učebnice chemie, příro-
dopisu či zeměpisu. Narážíme 
ovšem na technologickou ba-
riéru, protože aplikace Vivid-
books FyzikAR 7 běží zatím 
pouze na zařízeních Apple, a to 
ještě pouze na těch nejnověj-
ších. Pokud by se tedy tento 
typ interaktivních učebnic měl 
opravdu rozšířit, je zapotřebí 
investovat finance do tvorby 
aplikace pro tablety a telefo-
ny na platformě Android.

Rád bych proto požádal uči-
tele fyziky, aby si naši aplikaci 
stáhli, vyzkoušeli přímo ve vý-
uce a ozvali se nám. Jejich po-
střehy a zkušenosti nám pomo-
hou učebnici doladit podle je-
jich skutečných potřeb,“ hovoří 
o budoucnosti zajímavé učební 
pomůcky V. Škop.

Romana SLANINOVÁ  

KDYŽ SE FYZIKA STANE HROU
Jestli je na současném světě něco úžasného, pak je to bourá-
ní zažitých modelů a hledání nových cest. To platí bezezbyt-
ku i pro výuku ve všech typech škol. Učení má díky moderním 
technologiím šanci být zábavné. 

Žák namíří kameru tabletu na vytištěný pra-
covní list a statický obrázek na papí ře se 
rozsvítí a ožije. Někdy může žák ob rázek 
ovlivňovat a posouvat fyzikální jev v čase. 
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OPAKOVANÁ VÝPOMOC Z FKSP

 Poskytování sociální výpomo-
ci upravuje § 11 odst. 1 vyhlášky 

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a so-
ciálních potřeb, kde se stanoví:

„Z fondu lze poskytnout jednorázovou 
sociální výpomoc zaměstnancům, popř. 
jejich nejbližším pozůstalým, v mimo-
řádně závažných případech a při řešení 
tíživých nebo neočekávaných sociálních 
situací. Sociální výpomoc může v jed-
notlivém případě činit nejvýše 15 000 
Kč, v případech postižení živelní pohro-

mou, ekologickou nebo průmy-
slovou havárií na územích, na 
kterých byl vyhlášen nouzo-
vý stav, nejvýše 30 000 Kč.“

Sociální výpomoc se po-
skytuje v hotovosti v sou-
ladu s rozpočtem fondu. 
Uvedená vyhláška ani 
jiný právní předpis 
nevylučují možnost 
poskytnout sociál-
ní výpomoc i opa-
kovaně, a to i v prů-
běhu jednoho ka-
lendářního roku. Je 
však nutno posoudit 
každý jednotlivý pří-
pad a každou sociální 
výpomoc schválit samo-
statně.

 Pokud u jednoho zaměstnan-
ce vznikne postupně více 

případů, kdy se octne v mimořád-
ně tíživé sociální situaci, je mož-
né poskytnout sociální výpomoc 
z FKSP vícekrát?

VÝPOVĚĎ ZA POŽITÍ ALKOHOLU NA PRACOVIŠTI

 Spor o platnost výpovědi, kterou dal 
zaměstnavatel zaměstnanci z důvodu 

uvedeného v dotaze, dospěl dovoláním až 
k Nejvyššímu soudu. Tento soud ve svém 
rozsudku ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 21 
Cdo 4733/2015, zamítl dovolání zaměst-
navatele a potvrdil rozsudek odvolacího 
soudu, který rozhodl o neplatnosti výpo-
vědi. Z rozsudku NS byla vyvozena tato 
právní věta:

„Stav, kdy zaměstnanec ve smyslu usta-
novení § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku prá-
ce vstupuje na pracoviště zaměstnavatele 
pod vlivem alkoholického nápoje, nemusí 
být dán již pouhým požitím alkoholického 

nápoje, nýbrž k jeho požití musí dojít v ta-
kové míře, že má vliv na snížení duševních 
funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. 
Správný je proto závěr, že pozitivní zjiště-
ní neznamená vždy (bez dalšího) poruše-
ní povinností takové intenzity, aby je bylo 
možné kvalifikovat jako závažné poruše-
ní povinnosti ve smyslu ustanovení § 52 
písm. g) zákoníku práce.“

V odůvodnění rozsudku NS je pak mi-
mo jiné uvedeno:

„V posuzovaném případě odvolací soud 
neměl pochybnosti, že pozitivní zjištění 
o tom, zda je zaměstnanec pod vlivem alko-
holických nápojů, znamená porušení jeho 
povinnosti vztahující se k jím vykonávané 
práci ve smyslu ustanovení § 106 odst. 4 
písm. e) zákoníku práce, které zakazuje 
vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště 
zaměstnavatele; při hodnocení intenzity 
tohoto porušení právních povinností – na 
rozdíl od zaměstnavatele, který rozvázal 
pracovní poměr se zaměstnancem vychá-

zeje ze zásady tzv. nulové tolerance k al-
koholu – zdůraznil, že ‚posouzení otázky 
intenzity tohoto porušení pracovních po-
vinností vždy závisí na konkrétních okol-
nostech daného případu‘; hodnotil proto 
nejen pozitivní zjištění samo o sobě, nýbrž 
i hodnoty, které byly zjištěny (mj. okolnost, 
že před vlastním počátkem směny byl vý-
sledek zjištění 0,23 promile, tedy ‚hodno-
ta, která se blíží hladině 0,2 promile, jež je 
považována za neprůkaznou s ohledem na 
možnou laboratorní chybu, respektive tzv. 
fyziologickou hladinu‘), přičemž přihlížel 
k osobě zaměstnance a k jeho dosavadní-
mu postoji k plnění pracovních úkolů, kdy 
tento byl zaměstnán u zaměstnavatele ví-
ce než 18 let, přičemž nebylo tvrzeno ani 
v řízení nevyšlo jiným způsobem najevo, 
že by mu bylo v minulosti vytýkáno poru-
šení pracovních povinností.“

 Jak má být posuzována in-
tenzita porušení pracovní 

kázně v případě, že zaměstnanec 
požil alkohol a byla u něj zjiště-
na jeho přítomnost při příchodu na 
pracoviště před začátkem výko-
nu práce? Jaká hlediska jsou vý-
znamná pro posouzení této inten-
zity za situace, je-li zaměstnanci 
naměřena jiná než nulová hodnota 
alkoholu v krvi? Vzniká vždy důvod 
pro výpověď z pracovního poměru?
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PODMÍNKA ÚHRADY ŠKODY ZA DOPRAVNÍ NEHODU

KRATŠÍ PRACOVNÍ ÚVAZEK A DOVOLENÁ

 K uvedené problematice zau-
jala Všeobecná zdravotní po-

jišťovna následující stanovisko:
„Postup zdravotní pojišťovny 

je správný. Její nárok na ná-
hradu škody vychází z usta-
novení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, kde se 
říká, že zdravotní pojišťov-

na má vůči třetí osobě právo 
na náhradu těch nákladů na 

hrazené služby, které vynalo-
žila v důsledku zaviněného pro-

tiprávního jednání této třetí osoby vůči 
jejímu pojištěnci.

Z dotazu je zřejmé, že jste zavinil do-
pravní nehodu (tudíž jste porušil některá 
ustanovení zákona o pravidlech silničního 
provozu), při níž byl někdo zraněn. Zdra-
votní pojišťovna je o tom informována 
na základě tzv. oznamovací povinnosti 
jednak příslušným zdravotnickým zaří-
zením a jednak orgány činnými v trest-
ním řízení nebo správním orgánem (např. 
Policií ČR).

Při uplatňování náhrady škody podle 
zákona o pojištění odpovědnosti za ško-
du způsobenou provozem vozidla má po-
škozený (zde je třeba rozumět ‚pojiště-
ný‘, tedy vy jako viník dopravní nehody) 
právo uplatňovat svůj nárok na plnění 
u příslušného pojistitele – smluvní ko-
merční pojišťovny, s níž uzavřel pojištění 
motorového vozidla, tzv. povinné ručení. 
O plnění ze strany pojistitele k náhradě 
škody, kterou způsobí pojištěný (řidič) 
při dopravní nehodě, přitom nejsou po-
chybnosti; samozřejmě jsou-li splněny 
všechny smluvní podmínky.

Podle zákona o pojištění odpovědnos-

ti z provozu vozidla uplatňuje regresní 
náhradu z pojistného plnění i příslušná 
zdravotní pojišťovna, i když ta má právo 
na výběr, zda uplatní svůj zákonný nárok 
vůči řidiči, který způsobil dopravní neho-
du, nebo u příslušné komerční pojišťovny.

Problém nastává, pokud pojistitel vi-
níka dopravní nehody nereaguje z něja-
kého důvodu na výzvu zdravotní pojiš-
ťovny k náhradě škody nebo ji v zákon-
né době neuhradí. Potom má zdravotní 
pojišťovna z důvodu možného promlčení 
jejího nároku na náhradu škody právo 
řešit věc v občanskoprávním řízení u pří-
slušného soudu. Je tedy nucena vyzvat 
přímo i viníka předmětné dopravní ne-
hody k náhradě škody. Aby se předešlo 
zbytečným soudním sporům, žádá vždy 
pojišťovna současně viníka dopravní ne-
hody, aby se ve vlastním zájmu spojil 
s pojistitelem a požádal o uhrazení ško-
dy zdravotní pojišťovně. Faktem je, že 
téměř ve všech případech nakonec po-
jistitel za pojištěného viníka dopravní 
nehody škodu uhradí.“

 Na tohoto zaměstnance se vztahují 
všechna ustanovení zákoníku práce 

jako na ostatní zaměstnance, pouze s tím 

rozdílem, že pro něj jsou týdnem dovo-
lené tři dny. Má tedy nárok na 15 dnů 
dovolené. Podle § 223 odst. 1 zákoníku 
práce platí, že pokud zaměstnanec, kte-
rý splnil podmínku nároku na dovolenou 
za kalendářní rok (60 pracovních dnů), 
v kalendářním roce, za nějž se dovolená 
poskytuje, nepracoval pro překážky v prá-
ci, jež se pro účely dovolené neposuzují 
jako výkon práce (tedy i kvůli pracov-
ní neschopnosti z důvodu nemoci nebo 
úrazu), krátí se mu dovolená za prvních 

100 takto zameškaných pracovních dnů 
o jednu dvanáctinu a za každých dalších 
21 takto zameškaných pracovních dnů 
rovněž o jednu dvanáctinu. Jestliže tedy 
zaměstnanec zameškal menší počet dnů, 
není důvod mu dovolenou krátit. Pouze 
pokud by zaměstnanec zameškal 100 dnů, 
krátila by se mu dovolená o 1/12, což by 
bylo 1,25 dne – na rozdíl od zaměstnan-
ců, kteří pracují na stanovenou týdenní 
pracovní dobu a kterým by se dovolená 
krátila o 2 dny.

 Ze znění zákoníku práce po jeho no-
velizaci v roce 2012 vyplývá, že za-

městnavatel nesmí poskytovat náhradu 
platu (nebo mzdy) za nevyčerpanou do-
volenou, tedy dovolenou proplácet místo 

jejího faktického čerpání, pokud pracov-
ní poměr trvá. Podle nově formulovaného 
ustanovení § 222 odst. 2 zákoníku práce 
platí, že „zaměstnanci přísluší náhrada 
mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovo-
lenou pouze v případě skončení pracov-
ního poměru“. Jestliže zaměstnavatel ne-
splní svou povinnost určit zaměstnanci 
čerpání dovolené, ani zaměstnanec sám 
o čerpání dovolené nerozhodne (podle § 

218 odst. 3 zákoníku práce), právo na do-
volenou nezaniká, avšak není možné za ni 
poskytnout náhradu platu v rozsahu takto 
nevyčerpané dovolené, a to až do případné-
ho skončení pracovního poměru. Novelou 
zákoníku práce také došlo k zrušení limi-
tu pro proplácení nevyčerpané dovolené 
pedagogickým pracovníkům a akademic-
kým pracovníkům vysokých škol (tento li-
mit činil 4 týdny nevyčerpané dovolené).

 Zavinil jsem dopravní neho-
du. Zdravotní pojišťovna mě 

vyzvala k náhradě škody, přestože 
si řádně platím pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou pro-
vozem vozidla. Je postup pojiš-

ťovny správný?

 Zaměstnanec příspěvkové 
organizace pracuje v krat-

ším úvazku tři dny v týdnu. Jak se 
na něho vztahuje případné kráce-
ní dovolené při pracovní neschop-
nosti pro nemoc?

 V kterých případech se pro-
plácí náhrada platu za nevy-

čerpanou dovolenou?

NÁHRADA PLATU ZA NEVYČERPANOU DOVOLENOU
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Kdykoliv se hovoří o školství, 
tak se obvykle požaduje, aby 
bylo kvalitní. Přitom přesnou 
definici toho, co ve školství 
představuje tu skutečnou kva-
litu, stále postrádáme. Obvykle 
si proto vypomáháme nejrůz-
nějšími srovnávacími statisti-
kami známek. Nepochybně to-
mu tak bude i u výsledků le-
tošních maturitních zkoušek.  
Na jejich podkladě se pak bude 
obšírně a rozhořčeně hovořit 
nejen o kvalitě jednotlivých 
škol, ale i o tom, zda letošní 
maturanti byli úspěšnější – 
a tedy lepší – než maturanti 
v minulých letech. A i sebene-
patrnější pozitivní statistický 
posun ve výsledcích bude pre-
zentován jako počátek úspěšně 
započaté cesty.

Statistická čísla úspěšných 

a neúspěšných sice můžeme 
s předchozími roky srovnávat, 
vyvozování jakýchkoliv závě-
rů však bude problematické. 
Statistika úspěšnosti totiž ne-
bude vyjadřovat to, že už sa-
motné takové srovnání je více 
než nejisté. Všichni sice dobře 
víme, že je nemožné srovnávat 
a sčítat hrušky s jablky, o změ-
nách v samotném zadání ma-
turitních otázek a testů, které 
se samozřejmě odrazí ve vý-
sledných známkách, už toho 
řada lidí mnoho netuší a ne-
ví. Skutečnost, že například 
v češtině se do zadání nově 
dostaly i otevřené otázky, či 
to, že při zpracování testů byl 
maturantům prodloužen čas, 
statistika prostě nevyjadřuje. 

Napadá mě ale i ještě zcela 
kacířská otázka. Proč se právě 

ve školství stále vyžaduje, aby 
vše bylo kvalitní, lepší? Zvláš-
tě když do mnohých průmys-
lových výrobků se zcela úmy-
slně montují jakási škodítka, 
která způsobují, že výrobek 
bezproblémově funguje prá-
vě po dobu záruky a po jejím 
uplynutí se porouchá. A pak, 
protože je z nejrůznějších dů-
vodů neopravitelný, se musí 
vyměnit. Obdobná situace ale 
je i v potravinářství. Svědčí 
o tom výrazná obliba tzv. re-
tro akcí, kdy se prezentuje, že 
retro potravina byla připrave-
na podle dřívějších, kvalitních 
receptur. Obšírně diskutova-
ná, ale nepříliš efektivně ře-
šená je i dvojí kvalita stejných 
potravin na západ od našich 
hranic a u nás. Není tak škol-
ství soustavným požadováním 

a zdůrazňováním kvality opro-
ti jiným oblastem vlastně dis-
kriminováno?

Obecně se přitom dá před-
pokládat, že po zavedení tří 
povinných maturitních zkou-
šek, k čemuž již v dohledné 
době dojde, se může zvýšit 
i neúspěšnost. Měli bychom 
na to být nejen připraveni, 
ale máme zatím ještě dostatek 
času na to, abychom změnili 
dnes obecně existující před-
stavu, že všichni středoškolá-
ci by měli maturitu úspěšně 
složit. Jasně by se mělo kon-
statovat, že maturita byla, stá-
le je a měla by být náročnou 
zkouškou, jejíž složení vyža-
duje nejen určité předpokla-
dy, ale i vlastní a značně in-
tenzívní studijní úsilí.

František MORKES

KOMENTÁŘ

PROBLEMATICKÉ HRÁTKY S KVALITOU VE ŠKOLSTVÍ

RODIČŮM JDE PŘEDEVŠÍM O ANGLIČTINU

Čeština, matematika, občan-
ská nauka, informatika či dě-
jepis? V průzkumu společnosti 
Rondo Data na reprezentativ-
ním vzorku 2 500 responden-
tů pro Beehive International 
School byla dotazovanými ja-
ko stěžejní předmět nejčastěji 
označená angličtina. Po ang-
lickém jazyce pak následovala 
čeština a matematika. Výuku 
angličtiny považuje za důle-
žitou přes 85 procent dotáza-
ných, přes 70 procent dokon-
ce jako velmi důležitou. To jen 
potvrzuje, že lidé si uvědomu-
jí, že angličtina v současnosti 
představuje nezbytné vybavení 
člověka pro budoucí úspěchy 
a rozvoj kariéry. 

Podle výsledků průzkumu 

považuje kvalitu výuky anglič-
tiny jako dostatečnou zhruba 
polovina respondentů, zbytek 
si myslí opak. „Děti v českých 
školách obvykle jen biflují slo-
víčka a nesmyslně těžkou gra-
matiku. Při prvním setkání 
s jazykem v praxi se však ne-
dokážou zeptat ani na cestu,“ 
říká ředitelka bilingvní školy 
Beehive Martina Přenosilová. 
Častým problémem je, že dítě 
s jazykem začíná příliš pozdě. 
Pokud má člověk dosáhnout 
v druhém jazyce vysoké úrov-
ně, je podle odborníků nutné, 
aby s výukou začal do šesti let. 
Tento názor sdílí i více než po-
lovina dotázaných. Ideální je 
proto konfrontovat dítě s ang-
ličtinou už v mateřské škole. 

„Názor, že by učení cizích ja-
zyků kazilo dětem dětství je 
absolutní nesmysl. U nás ve 
školce se děti učí angličtinu 
tak přirozeně, jak jen to jde. 
A ano, má to velký smysl. V do-
bě, kdy se děti, které jsou teď 
v základních školách, dostanou 
na pracovní trh, bude anglič-
tina naprosto samozřejmým 
pracovním nástrojem všech,“ 
dodává Martina Přenosilová.

Podle mezinárodních srov-
návacích testů se ve znalosti 
angličtiny Češi zlepšují nejvíce 
z celé Evropy, stále ale nestačí 
například na sousední Němec-

ko nebo Rakousko. Úroveň ja-
zyka na pokročilé úrovni ovlá-
dá v současné době více než še-
desát procent mladých Čechů, 
a to zejména díky zařazení an-
glického jazyka do základní-
ho vzdělávání od první třídy, 
zvýšené kvalitě učebních ma-
teriálů, praktickému využívání 
jazyka v každodenním životě 
a především nezbytnosti vyu-
žívání angličtiny jako komuni-
kačního prostředku v zaměst-
nání. Vždyť znalost angličtiny 
je dnes požadovaná u dvou tře-
tin nabízených pracovních po-
zic.  pik

Ačkoliv jsme aktuálně svědky obrovského rozvoje tech-
nologií a elektroniky, není informatika považována za klí-
čový předmět. Naopak angličtinu využijí žáci později té-
měř v každém oboru, myslí si rodiče. Z výsledků průzku-
mu pro Beehive International School vyplynulo, že právě 
znalost světového jazyka je podle veřejnosti pro život 
stěžejní a na kvalitu výuky by měl být kladen zvláštní dů-
raz. Jak jsme na tom u nás? 

Foto: Beehive International School
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1793 
Vlk a dráb
NIKLAS NATT OCH DAG

Stockholm, 1793. Od smrti 
krále Gustava III. uběhl víc 
než rok a po městě se šíří 
dusivá atmosféra podezí-
ravosti a zvěsti o spiknutí. 
V páchnoucích vodách jeze-
ra se najde mrtvola bez ru-
kou a nohou. Přestože Ce-
cila Wingeho od stockholm-
ské policie samotného čeká 
brzká smrt, neboť trpí sou-
chotinami, ujme se případu. 
Brzy se zamotá do sítě tem-
ných tajemství a bezedného 
zla, do sítě, jejíž vlákna sa-
hají až do nejvyšších vrstev 
stockholmské společnosti. 
Vydalo nakladatelství Argo.

FANY A PES PŘIBLÍŽÍ UDÁLOSTI PODZIMU 1989

AMNESTIE PŘIPOMENE NEJVĚTŠÍ VĚZEŇSKOU VZPOURU

HUSA NA PROVÁZKU V NOVÉM STYLU

Film Amnestie, který při-
jde do kin v listopadu, při-
nese na plátna kin největší 
vzpouru ve vězeňské histo-
rii Česka i Československa. 
V zimě 1990 vyhlásil nový 
prezident Václav Havel roz-
sáhlou amnestii, řady těž-
kých zločinců v leopoldov-
ské věznici se ale netýkala. 
Ti proto vyhlásili hladovku 
a následně na mnoho dní ce-
lou věznici obsadili. Vzpou-
ra v Leopoldově trvala téměř 
dva týdny, ukončit ji muse-
la až policie a speciální jed-
notky s využitím vojenské 
techniky. Nesmlouvavý zá-
sah část veřejnosti ocenila, 
jiná část poukazovala na je-
ho přílišnou brutalitu. Film 
se z části natáčel přímo v au-
tentickém prostředí Leopol-

dova, stejně jako ve věznici 
v Mladé Boleslavi, točilo se 
i v Praze v Národním divadle 
nebo v bytě Václava Havla. 
Výrazná část filmu vznikala 
na Slovensku. Ve filmu hrají 
Aňa Geislerová, Roman Luk-
nár, Ján Jackuliak, Norbert Li-
chý nebo Marek Vašut. 

Lipsko 1989. Dvanáctiletá Fa-
ny se s láskou stará o Sputni-
ka, psa své nejlepší kamarád-
ky Sophie, která odjela s ma-
minkou na letní prázdniny do 
Maďarska. Na začátku školního 
roku se však Sophie do třídy 
nevrátila. Jako mnoho jiných 
uprchla s maminkou na Zá-
pad. Fany se odvážně vydává 
kamarádku hledat, chce jí vrá-
tit psa Sputnika. Stane se tak 
svědkem pohnutých událostí, 
které změní budoucnost celé 
země. Příběh končí pádem že-
lezné opony a pejsek je první, 
kdo se dostane přes hranice při 
jejich otevření.

Film líčí, ve shodě se sku-
tečností, se smyslem pro detail 
a citem pro tehdejší atmosfé-
ru, průběh pokojné revoluce na 

podzim roku 1989 z pohledu dí-
těte. Příběh napínavý a zároveň 
laskavý, o síle přátelství a od-
vaze změnit historii se hluboce 
dotkne nejen mladých diváků.

Film Fany a pes vstoupí ne-
jen do našich a evropských kin 
v listopadu u příležitosti 30. vý-
ročí pádu komunismu ve vý-
chodní Evropě, u nás konkrét-
ně 9. listopadu v den pádu Ber-
línské zdi. 

Hlavním postavám propůjči-
li hlasy Aňa Geislerová, Marek 
Daniel, Richard Genzer, Eliška 
Jirotková a další. 

Na filmu Fany a pes se ko-
produkčně podílely čtyři země 
– Česká republika, Německo, 
Lucembursko a Belgie, režisé-
ry jsou Ralf Kukula a Matthias 
Bruhn.

Legendární brněnské Diva-
dlo Husa na provázku vstu-
puje do nové sezony nazvané 
10 000 donkichotů, sezony pl-
né nečekaných „nepravidel-
ných“ titulů, sezony zaměře-
né na lidi často odsouvané na 
periferii našeho zájmu a zá-
roveň usilující o současnou 
reinterpretaci „typicky pro-

vázkovských“ forem. Chybět 
tedy nebudou autorské hry, 
intervence do veřejného 
prostoru, inscenace s prvky 
cirkusu ani smělé adaptace 
slavných románů. První pre-
miérou bude 25. října Don 
Quijote. 

Více informací na https://
www.provazek.cz/.
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 Co je náplní práce va-
šeho oddělení?

Osobně mám na starosti 
agendu biologicky rozložitel-
ných komunálních odpadů, tj. 
bioodpadů od občanů. Nyní ře-
šíme i téma potravinových od-
padů, tzv. gastroodpadů, jed-
nak od občanů, ale také ze 
školních jídelen zřizovaných 
hl. m. Prahou.

 Jak to tedy s produk-
cí gastroodpadů ve ško-

lách vypadá? Jaké jsou pro-
blémy?

Letos v dubnu jsme provádě-
li dotazníkový průzkum o na-
kládání s gastroodpady ve škol-
ních jídelnách. Bylo osloveno 
celkem 490 jídelen, výdejen 
i vývařoven. Výstupy jsou za-
jímavé. Většina škol uvedla, že 
má svoz gastroodpadu smluv-
ně ošetřený se svozovou spo-
lečností, která má oprávnění 
nakládat s tímto druhem odpa-
du. Další variantou jsou drtiče 

odpadů s lapoly a některé malé 
školy neprodukují žádné potra-
vinové zbytky nebo tak malé, 
že není třeba smlouvy a kom-
postují si rostlinné bioodpady 
přímo na pozemku školní za-
hrady. Jedna škola uvedla, že 
používá také elektrický kom-
postér, který zároveň gastro-
odpady hygienizuje. Průzkum 
na školách děláme z toho dů-
vodu, že máme záměr zbudo-
vat zařízení na zpracování gas-
troodpadů. 

 Mají školy kromě vše-
obecných povinností, 

které mají jako původci od-
padů ze zákona, ještě další 
závazky týkající se odpadů?

Školy jsou především vzdě-
lávací instituce, které mají 
obrovský dopad na chová-
ní budoucích spotřebitelů. 
A prostřednictvím dětí ško-
ly ovlivňují i chování dalších 
členů domácnosti. Dítě, kte-
ré opouští základní školu, by 

mělo považovat hierarchii na-
kládání s odpady za samozřej-
most. Tedy na prvním místě 
předcházím vzniku odpadů 
tím, že si danou věc nekou-
pím novou, ale půjdu např. 
do second handu. Na druhém 
místě je příprava k opětovné-
mu použití, to znamená, že 
například PET láhev po vy-
pití nehodím rovnou do ko-
še, ale budu ji používat, do-
kud bude splňovat hygienické 
parametry. Na třetím místě 
je recyklace a kompostování, 
na čtvrtém je jiné využití od-
padů, kterým bývá energetic-
ké využití odpadů ve spalov-
nách či cementárnách. A na 
posledním místě je skládko-
vání. Povinností škol je tedy 
děti informovat o této hierar-
chii a dopadech jejich rozho-
dování a jednání.

 Co pražský magistrát 
školám poskytuje?

V minulosti naše oddělení 
zapůjčovalo školám v rámci 
podpory předcházení vzniku 
odpadů zahradní kompostéry. 
V rámci agendy environmen-
tálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty poskytujeme nyní 
třeba specializační a odbor-
né vzdělávání učitelům. Dále 
vydáváme časopis o ekologic-
ké výchově Pražská EVVOlu-
ce. Dlouhodobě rovněž posky-
tujeme podporu neziskovým 
organizacím a ekocentrům 
na přípravu a realizaci eko-
logických výukových progra-
mů, které spolky nabízejí ško-
lám a doplňují jimi toto téma 
ve školní výuce. Díky podpo-
ře tak mohou spolky nabízet 
tuto službu školám za dotova-
nou cenu.

 Školní kolektivy se 
rovněž zapojují do ak-

ce Ukliďme Česko. Už se ví, 
jakou to má ve školách ode-
zvu?

Měla bych na školáky a stu-
denty apel: Žáci a studenti, 
ukliďte si Česko! A hlavně, 
předcházejte vzniku odpadů!

 Můžeme dělat spoustu 
kroků, které působení 

na životní prostředí zlepší. 

Co je prioritou z vašeho po-
hledu?

Na úrovni jednotlivce jsou to 
drobná každodenní rozhodnu-
tí, co a kde si koupíme, jestli 
zvolíme cestu pěšky, MHD, ne-
bo autem. Jestli si objednáme 
takzvanou fresh bedýnku s lo-
kálními a sezónními potravi-
nami, nebo rajčata vypěstova-
ná pod umělým světlem kdesi 
v Jižní Americe, kde se kvůli 
takovým plantážím kácí tro-
pické pralesy. Nechci zde však 
vystupovat jako ekoterorista.

 Co můžeme sami udělat 
pro to, abychom produ-

kovali méně odpadu?
Je možné se například vy-

hnout používání jednorázo-
vých plastů. Místo pytlíku na 
pečivo můžete nosit vlastní 
látkový pytlík, místo nákupu 
balených slazených nápojů si 
můžete do vlastní láhve točit 
vodu nebo chodit do bezobalo-
vých obchodů. Nejlepší odpad 
je ten, který vůbec nevznik-
ne! Na tomto principu stojí ze-
ro waste koncept neboli nulo-
vý odpad. Každý si volí podle 
svých možností, jak moc chce 
odpad redukovat.

 Asi jsme přehlceni věc-
mi a zbožím.

Určitě. U mladších generací 
začíná sílit tendence více být 
a méně mít. Generace mileniá-
lů již nechce vlastnit tolik ma-
jetku. Chce více sdílet, a proto 
se objevuje čím dál tím více 
projektů na sdílenou ekonomi-
ku. Například si takto můžete 
půjčit auto či vrtačku. Takovou 
snadnou poučkou je zde pravi-
dlo 6Rs: reduce, reuse, recycle, 
rethink, refuse, repair. 

 Docházková vzdálenost 
ke kontejnerům na tří-

děný odpad je zhruba sto me-
trů. Přesto jsou lidé líní a od-
pad netřídí. 

Myslím si, že lidé v ČR ne-
jsou líní. Alespoň většina ne. 
Výsledky sběru jsou pěkné. 
Lidé jsou šikovní a umí si po-
radit. Do budoucna věřím, že 
se nám povede mít čerstvý 
vzduch i v hlavním městě. 

Eva ROKYTOVÁ

ŽÁCI A STUDENTI, PŘEDCHÁZEJTE VZNIKU ODPADŮ

Specialistka odpadového hospodářství z oddělení odpa-
dů Magistrátu hlavního města Prahy Anna Tvrdíková říká, 
že produkce velkého množství odpadů a následné naklá-
dání s ním je plýtvání s primárními zdroji materiálu. Od-
povědný nákup se týká nejen všech členů domácnosti, 
ale i institucí, jako jsou například školy.
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NAKLADATELSTVÍ ARGO PŘEDSTAVUJE NOVÉ KNIHY

Dramatický příběh zaobírající se bezpro-
středním vztahem mezi hrůzou a krutos-
tí na jedné straně a nevinností a láskou 
na straně druhé. Nadčasové poselství 
o osamělém putování a útrapách malé-
ho židovského chlapce za druhé světové 
války nabývá dnes na ještě větší aktuál- 
nosti. Nedávné události v Evropě – migrační krize, šíření xe-
nofobních předsudků a nenávisti bez znalosti faktů – ještě 
umocnily naléhavost jeho sdělení.

Nabarvené ptáče
JERZY KOSINSKI

Jak Arthur Conan Doyle přišel na Sher-
locka Holmese? Mohl vůbec existovat tak 
neuvěřitelný člověk jako Arsene Lupin? 
Byl skutečný Dracula tak hrůzostrašný 
jako jeho románový dvojník? Ať je to d’Ar-
tagnan, nebo Maigret, James Bond, nebo 
Tarzan, všechny tyto hrdiny pojí to, že ma-
jí předobraz ve skutečných osobách. Au-
tor po nich pátrá a představuje je čtenářům. Realita soupeří 
s fikcí a těžko říct, která je barvitější a která je neskutečnější.

Čtrnáctiletý Ahmed prchá s otcem před 
válkou, která zuří v jeho vlasti. Po ris-
kantní plavbě v gumovém člunu se ocitá 
v Bruselu, sám, bez peněz, bez dokladů, 
bez mobilu. Po tristní zkušenosti s pa-
šeráky lidí nikomu nedůvěřuje, ukrývá 
se ve sklepě velké vily a pomalu ztrácí 
naději. A pak se seznámí s Maxem, třináctiletým Američa-
nem, který se také cítí osamělý a vykořeněný. Když pomůže 
Ahmedovi, začíná se Maxův pocit, že je k ničemu, rozplývat.

Skutečné životy hrdinů 

Kluk odnikud

NICOLAS CARREAU

KATHERINE MARSHOVÁ

Ústředním tématem knihy je důleži-
tost a křehkost vztahů mezi nejbližšími 
lidmi, mezi sourozenci, rodiči a dětmi. 
Clay a jeho čtyři bratři tvoří soudržnou 
partu, ale Clay si jednoho dne uvědo-
mí, že bude muset z party vystoupit, 
i kdyby to mělo znamenat, že se do 
ní nikdy nebude moci vrátit. Přesto 
to udělá, aby se pokusil napravit sta-
ré křivdy a navázat přervaná pouta.

Clayův most
MARKUS ZUSAK

V létě roku 1852 se z vesnice uprostřed 
hlubokých lesů v severním Švédsku za-
čaly ztrácet mladé dívky. Jedna je nale-
zena mrtvá, jiná těžce poraněná. Míst-
ní rychtář má podezření, že v okolí se 
potuluje krvežíznivý medvěd, a vypíše 
na jeho ulovení odměnu. Pastor Laesta-
dius, který dívku našel, má jiný názor. 
Podle něj násilí páchá mnohem krutější bestie, která chodí 
po dvou nohou.

Vařit medvěda
MIKAEL NIEMI

Sam Holloway ustál to nejhorší, co vám život 
může hodit pod nohy. Aby mohl pokračovat 
dál, podepřel se hradbou úzkostlivě dodržo-
vané rutiny, nenáročné práce a naprosté nor-
mality s jednou výjimkou. Třikrát týdně se ze 
Sama stává maskovaný superhrdina hlídkující 
v ulicích svého rodného maloměsta. Připadá si tak alespoň na 
chvíli neporazitelný, ale jeho dobrodružství ho navzdory dob-
rým úmyslům občas přivádějí na pořádně horkou půdu. 

Do blíže neurčené vesnice v kanadských 
lesích se v blíže neurčeném čase dostane 
zraněný mladý muž. Lidé jsou od měst 
odříznutí závějemi sněhu, jsou bez elek-
třiny a docházejí jim zásoby. Přesto se ra-
něného ujmou a ubytují ho u podivínského 
Matthiase. Za dodávky potravin a za dřevo na otop se Matthias 
uvolí o mladíka pečovat. Ti, kdo mohou, uvězněnou vesni-
ci záhadně opouštějí. Matthias a jeho vnucený spolubydlí-
cí tvoří podivné společenství plné pochopení i podezřívání.

Neuvěřitelná hrdinství 
Sama Hollowaye

Tíha sněhu

RHYS THOMAS

CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN

Michelle Obamová se stala jednou z nej- 
ikoničtějších a nejpodmanivějších žen 
naší éry. Jako první dáma Spojených stá-
tů amerických a první Afroameričanka 
v této roli pomohla nastolit nejvlídněj-
ší a nejpřístupnější atmosféru v Bílém 
domě v historii a vybudovala si pozici 
silné zastánkyně práv žen ve Spojených státech i po celém 
světě. Radikálně změnila životní styl mnoha rodin, které dí-
ky ní vedou zdravější a aktivnější život.

Můj příběh
MICHELLE OBAMOVÁ
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ZAREGISTROVANÁ JE POUZE ČTVRTINA ŠKOL

SPOLEČNOST LUSH BOJUJE PROTI ZMĚNĚ KLIMATU
Společnost Lush je známá 
svým udržitelným přístu-
pem k přírodě. Pro balení 
tuhých šamponů proto  hle-
dala ekologičtější variantu, 
než je hliník. Řešení našla 
v korkových lesích v Portu-
galsku. Zde totiž vznikl ná-
pad vyrobit krabičky na kos-
metiku právě z kůry korko-
vých dubů. 

Korkové krabičky Lush zís-
kaly certifikát organizace Car-
bon Trust jako uhlíkově ne- 
utrální obalový produkt. Cer-
tifikace potvrdila, že každá 

35gramová korková krabička 
zachycuje více než 33násobek 
své hmotnosti oxidu uhličité-
ho, čímž z atmosféry odstra-

ňuje přibližně 1,2 kg CO
2
. Na 

konci své životnosti se korková 
krabička může vrátit zpátky do 
země a posloužit tak k výživě 
půdy, aniž by po sobě zane-
chala jakékoli toxické zbytky, 
protože korek je 100% recyk-
lovatelný. Dalším benefitem je 
vytvoření nových pracovních 
příležitostí pro obyvatele této 
oblasti. 

Korek se sklízí maximálně 
každých devět let, aby nedo-
cházelo ke stresování stromů 
a nebyl narušen ráz krajiny. 

Více na cz.lush.com.

Začátek školního roku bývá 
pro mnohé rodiče velmi stre-
sující, nezřídka počítají kaž-
dou korunu a často se stává, že 
děti nemají školní oběd. Rodi-
če na něj nemají peníze. Díky 
projektu Obědy pro děti, který 
získal velkou finanční podporu 
ministerstva školství, může ve 
školních jídelnách již od začát-
ku školního roku obědvat přes 
5 100 dětí, které by bez pomo-
ci na školní oběd jít nemohly. 
Číslo není konečné, zaregistro-
vaná je jen čtvrtina škol.

„Minulý školní rok jsme po-
mohli celkem 8 119 dětem z ce-
lé České republiky. K druhé-
mu září nám aktuálně obědvá 
5 102 dětí.  Každopádně toto 
číslo není konečné, a pokud se 
bude opakovat model z minu-
lých let, tak do konce měsí-
ce dosáhneme na stejné číslo, 
kterým jsme končili v červnu, 
a pak nám bude číslo jen růst,“ 

komentuje aktuální stav Jana 
Skopová, manažerka charita-
tivních projektů Women for 
Women. V projektu Obědy 
pro děti lze žádat o podporu 
až do května příštího roku, ne-
boť každý den, kdy mohou po-
třebné děti obědvat, má smysl. 

Bohužel do projektu je zare-
gistrovaná pouze čtvrtina zá-
kladních škol z celého Česka. 
„Rádi bychom tak apelovali na 
ředitele škol, aby se zapojili do 
projektu a pomohli tak dětem, 
které to potřebují a o kterých 
bychom se jinak nedověděli. 
I pomoc jednomu dítěti na ško-
le je důležitá a má velký smy-
sl,“ doplňuje J. Skopová. Zapo-
jit školu do projektu Obědy pro 

děti není nic pracného a složi-
tého. Tým tohoto projektu Obě-
dy pro děti poskytuje pedago-
gům maximální podporu, a to 
jak administrativní, technic-
kou, tak i právní.

Statistika je neúprosná. Ply-
ne z ní, že v České republice 
je až 100 tisíc dětí ohrožených 
chudobou. Je zde také velká 
skupina lidí, která řeší exis-
tenční problémy, ale nedosáh-
ne přitom na pomoc státu. Zů-
stávají pak v tak zvaném va-

kuu a postupně se propadají 
doslova na samé dno. To bo-
hužel potvrzuje i fakt, že jsou 
v českých školách děti, které 
nemohou vzhledem k nedosta-
tečným finančním možnostem 
svých rodičů chodit na škol-
ní obědy se svými spolužáky.

Projekt Obědy pro děti obec-
ně prospěšné společnosti Wo-
men for Women již od prvního 
června přijímá žádosti pro no-
vý školní rok a jedná s mini-
sterstvem školství o tom, jak 
zapojit do projektu větší množ-
ství základních škol a pomoci 
tak ještě více potřebným dě-
tem. „Rádi bychom navázali 
i bližší komunikaci se zřizo-
vateli základních škol, aby-
chom společně s nimi odstra-
nili poslední problémy, které 
je třeba z jejich strany vyřešit. 
Díky tomu se pak pomoc k dě-
tem dostane snadněji,“ sděluje 
J. Skopová. Dominika UHROVÁ

Halloween 
v režii Lush

Prohlédněte si  letošní  kolekci 
strašidelných halloweenských  
produktů.  Čekají na vás  obaly 
na bomby a maska 2 v 1,  kou-
pelové pěny a bomby, látková 
taška ze 100% bio bavlny, vy-
robená ve společensky zod-
povědném podniku Re-Wrap  
v Indii a mnoho dalšího.


