
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 
       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Navýšení DT  

stupeň Kč 

1 480 

2 490 

3 500 

4 510 

5 520 

6 530 

7 540 

8 540 

9 550 

10 550 

11 560 

12 560 
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DODATEK Č. 2/ 2012  KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ V OSTRAVĚ 

PŘED PODPISEM 

Proběhlo celkem 15. kol vyjednávání kolektivní smlouvy neţ jsme se 
dokázali shodnout. 
Odbory šly v listopadu do vyjednávání s poţadavkem nárůstu o 1800,-Kč 
oproti roku 2011, coţ  představovalo cirka 6%. Poţadovali jsme zvýšit 
částku na penzijní připojištění a odměnu za výkonnost. Vedení 
společnosti přišlo na první vyjednávání s návrhem nula. Pak následoval 
návrh na změnu v prémiích.  
Do průběhu vyjednávání zasáhlo i odchodné VSS a neznalost čísel 
z business plánu. Domluvili jsme se proto dvakrát na prodlouţení 
stávající platné kolektivní smlouvy.  
Vyjednávání skončilo shodou na nárůstu o 3,5% . 
Podařilo se dohodnout na přesunu D15 - odměny za výkonnost do 
výplaty za měsíc květen, coţ představuje posun termínu na dobu před 
dovolenými .  
Do kaţdého pásma penzijního připojištění bude přidáno 100,-Kč a to 
i  zpětně od ledna.  
Upravil se rovněţ text dle změn v zákoníku práce od 1.1.2012. 
V závěru letošního roku nás čeká vyjednávání zcela nové kolektivní 
smlouvy, nejen mzdové části.  Bylo by vhodné jiţ nyní přemýšlet, jak by 
měla vypadat co do obsahu. Odbory mají zatím zájem na tom, aby byla 
jedna kolektivní smlouva, platná i pro dcery. Přijměte to tedy jako výzvu 
ke spolupráci a kontaktujte kterékoliv předsedu ZO ( viz zadní strana)  
pokud máte námět.                                                           Sobolová Alena 
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VYKRADENÉ AUTO  
NA PARKOVIŠTI 

Vloupání do vozidel se stalo docela běţným trestním činem, podle 

policejních statistik dochází aţ k 50 tisícím případům ročně, které 
jsou jen nahlášené. Ve skutečnosti tedy musí být číslo mnohem 
větší. Jako majitel automobilu vás určitě zajímá, kdo odpovídá za 
vykradené auto, pokud jste zaparkovali na parkovišti. Máte 
nárok na náhradu škody? Otázku odpovědnosti řeší občanský 
zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) v §435. „Stejně jako provozovatel 
poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a 
jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v 
nich umístěné a jejich příslušenství.“Toto je další příklad, kdy pouhý 
pohled do zákona nestačí a je třeba nahlédnout do dosavadní 
judikatury (rozhodnutí soudů). V druhé polovině roku 2004 

Nejvyšší soud ČR upravil otázku odpovědnosti provozovatele 
placeného parkoviště ve svém rozhodnutí následovně: 
„Provozovatel parkoviště, který se zákazníkem uzavřel dohodu o 
pronájmu parkovacího místa, aniž se zavázal dopravní prostředek 
po dobu umístění střežit, nenese objektivní odpovědnost za škodu 
na dopravním prostředku podle ustanovení § 435 obč. zákoníku.“ 

Vjezd a výjezd parkoviště byl uzavřen závorou a byl monitorován 
kamerovým systémem. Tyto ochranné mechanismy slouţily k 
plynulému fungování a výběru parkovného, nikoli ke střeţení objektu 
či zaparkovaných vozidel. Parkoviště bylo také na informačních 
tabulích a na vytištěném parkovném lístku označováno jako 
nehlídané. Soud vyšel z tohoto skutkového stavu a situaci vyhodnotil 
jako uzavřenou smlouvu, tedy dohodu o pronájmu parkovacího 
místa, nikoli dohodu o umístění vozu na hlídané parkoviště se 
závazkem jej po dobu umístění střeţit. 
Kdykoli budete chtít parkovat své auto na parkovišti, je potřeba, 
abyste rozlišovali mezi parkovištěm: 

 Parkoviště neplacené (většinou nehlídané) 

 Parkoviště placené 

 Parkoviště hlídané (většinou placené) 
Úhrady škody na vykradeném autě se od provozovatele 
dočkáte jen a pouze v případech, kdy je parkoviště 
výslovně označeno jako hlídané (nestačí placené). 
 

A su tu zas. Zdravim všicky 
v Dombase, Jäklu a Liskovcu. Po 
poslednim padakovem seskoku 
sem se zase vratil ke svoji ob-
vykle robotě a zapojil šedou kuru 
mozkovou na uroveň obvyklou 
k vykonu tak naročne roboty 
jakou vykonavam. 
Ten zbytek sem zas jako obvykle 
nastartoval na pozorovani ab-
surdnich blbosti  vyprodukova-
nych našimi hlavouny z řeďaku. 
Poslední vytvor, kery mi třisknul 
do hlavy, eště ţe na ni mam ten 
plastovy blembak, je vyhlašeni 
soutěţe „souboj narodu“. Všici 
„gedepaci“ budou hledat maxi-
mum nebezpečnych situaci , 
počinani a jinych akci aby sme 
nasledně byli všici lepši jak naši 
taky soupeřici kolegove v Polsku, 
Francii, Německu nebo Belgii. 
Tak si to budeme všici nesku-
tečně uţivat, a nasledně se furt 
čučet přes rameno, aby  
nahodou pro nutny počet hlašeni 
nas někdo nenahlasil. Vše se 

musí přece robit pro maximalni 
pohodu při robotě. Začiname se 
bořit a topit ve všemoţnych 
nařizenich, pravidlech a dalšich 
bludnych nařizenich, ţe se v tom 
začinaji ztracet aj bezpečaci, keři 
su často při jejich vytvařeni. 
Logicke uvaţovani je poslední 
dobu na obtiţ, a robota kera se 
robila jednoduše, se včil musí 
robit tak trochu na levačku. 
Nejsem vubec pro to , aby se ve 
fabrice robilo nebezpečně a bez 
rozmyslu, ale někera nařizeni su 
proti veškere logice. Kaţdy si 
pamatuje jak se poškrabat za 
uchem, u nas se vycuca z palce 
dalšich dvacet moţnosti. Ono to 
totiţ nestoji ţadne prašule, aţ se 
zase začnu dělat generalni 
opravy, tak nam bude štreka 
fungovat lepe a hlavně delši 
dobu. Aţ na tuhle zavratnou 
myšlenku přijdou aj na řeďaku 
bude všicko v pohodě, bude to 
něco stat, ale na druhu stranu se 
odstrani plno schatralych  

součastek. Je tu ale eště jeden 
problem, mame včil eště dost lidi 
na udrţbě, aby se to stihlo zrobit, 
nebo budeme muset najimat 
agentury aj na tuhle robotu? A 
sme zas u padaku, su všici 
v Evropě tak rychli jak u 
nas,nebo robi všicko proto, aby 
se nesniţovalo rychlosti blesku. 
Nejsou ţadne informace o tom 
jak se postupuje v cele společ-
nosti napřič evropou a jak bude 
vypadat vyroba. Utichli aj infor-
mace o investicich, kere měli byt 
uţ v minulosti schvalene. U nas 
se chlubime maximalně, jak se 
umime vypořadat s minořadnym 
odstupnym. Ja chcu hlavně slišet 
o moţnostech v budoucnosti a 
hlavně co se spravi na štrekach 
a kde budou stat nove agregaty.  
Včil se rozlučim, všickym přeju 
robotu v klidu, bez zbytečnych 
krizovek a moţnosti mit štreku 
komplet v pořadku.  

                                                                                                                                                                                                        
                         Váš Dombasak  

 

 

Zhruba před měsícem byla spuštěna anonymní anketa 
ohledně spokojenosti s prací VZO OS KOVO Válcovny. 
Anketu vyplnilo 311 zaměstnanců AMO, AMDS a AMEPO 
a to buď v papírové formě, nebo na našich webových 
stránkách www.valcovny.cz .  
Anketa měla celkem 8 otázek. První dvě byly zaměřené 
na to, zdali odpovídá náš člen či nikoli. Odpovídalo 273 
našich členů a 38 zaměstnanců, kteří nejsou v odborech. 
Další dvě otázky byly zaměřené na ty zaměstnance, kteří 
nejsou členy odborů. Na otázku proč nejste členem 
odborů, byla nejčastější odpověď „nic z toho nemám“ a 
„nespokojenost s organizací stávky předešlým vedením 
ZO“. Pro zaměstnance, kteří nejsou v odborech, by byla 
motivací pro vstup do odborů lepší komunikace, více 
informací a vyjednání navýšení platů.   
Pátá a šestá otázka byla známkovaná jako ve škole. 
Jedna se týkala spokojenosti s prací ZO OS KOVO 
Válcovny a druhá se týkala informovanosti o činnosti naši 
ZO. Celková průměrná známka byla shodná u obou 
otázek a to 2,6. 
Poslední dvě otázky se týkaly nápadů na zlepšení 
činnosti naší ZO a vzkaz pro naši ZO. Účastníci ankety 
nejčastěji poţadovali zlepšení informovanosti a více 
kontaktů funkcionářů se zaměstnanci. Také se zde 
objevily nové nápady na vyuţívání prostředků ZO. Hodně 
nás potěšilo, ţe jsme ve vzkazech našli také pochvaly 
práce našich lidí a vyjádření podpory pro další práci. 
Všechny vyplněné anketní lístky jsou uloţené na 
sekretariátu naší organizace. Detailnější zpracovaní 
ankety bude k nahlédnutí u členů VZO.  
 
VZO OS KOVO Válcovny děkuje všem, kteří vyplnili 
anketu a tím dali zpětnou vazbu všem, kdo se podílí na 
práci v naší ZO. Vaše odpovědi jsou pro nás inspirací. 
                                                                        Petr Slanina 

 

ANKETA NA VÁLCOVNÁCH 
OSTRAVA 

 

http://www.valcovny.cz/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas vyuţili fajnove 
volno mezi svatkama, teţ to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja teţ sem uvaţo-
val, ale roba doma konstatovala, ţe bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překaţel. Toţ to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Neţ sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby neţ se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Toţ to vam 
povim, kaţda štreka na Dombase je v taku 
dobu dluha a hajzlik eště dal. No co bych to 
dal rozvaděl, tak naročna šichta u mě eště 
nebyla. Pro urychleni zrychlenych přesunu 
sem si dal toaleťak pod blembak na hlavě. 
Tato bezpečnostni pomucka se velmi 
oplatila, stejně přes všecky komtroly 
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Má zaměstnavatel právo nutit zaměstnance obědvat na pracovišti? Pokud ano, započítává se přestávka na jídlo a 

oddech v tomto případě do pracovní směny a je tudíţ placená? Mám nárok při dvanáctihodinové pracovní směně 

vyuţít hodinovou přestávku na jídlo a opustit pracoviště (jít se najíst domů), za předpokladu, ţe pracoviště bude 

náleţitě zabezpečeno? 

Podle § 88 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetrţité práce pře-

stávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměst-

nanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní 

doby. V ostatních případech se poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech do pracovní doby nezapočítávají. 

Pokud by se ve vašem případě jednalo o práci, která nemůţe být přerušena, pak můţe zaměstnavatel trvat na tom, ţe v 

době přestávky nemůţete pracoviště opustit. Pak by se přestávka započítávala do pracovní doby. Pokud se ale nejedná o 

tento případ, přestávka na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítává a zaměstnavatel vás tedy ani nemůţe nutit trávit 

tuto přestávku na pracovišti. 

 

     MÁ ZAMĚSTNAVATEL PRÁVO NUTIT ZAMĚSTNANCE OBĚDVAT NA PRACOVIŠTI? 

 

VYJEDNÁVÁNÍ SKONČILO, 
ZAPOMEŇTE! 
 
Po 15 týdnech od předání návrhu Dodatku KS na 
rok 2012 hospodářskému vedení firmy, došlo 
konečně k dohodě!  
Nechci na tomto místě detailně rozebírat dohodnuté. 
Na to je vyčleněná jiná část tohoto vydání Porkováku. 
Raději se budu věnovat průběhu vyjednávání, které 
bylo jedno z nejdelších (ne-li úplně nejdelší) za 
posledních deset let. Není se ale co divit. V době 
vyjednávání probíhaly „zlaté padáky“ a ty jednání o 
mzdách určitě neulehčily. 
Proběhlo celkem 15 kol vyjednávání a musím přiznat, 
ţe v některých fázích jednání, ač jsme všichni mluvili 
česky, jsme si navzájem nerozuměli. Situaci zřejmě 
neulehčila ani skutečnost, ţe ve vyjednávacích 
týmech (hlavně v našem) bylo nejvíce vyjednávačů 
v historii. Za stranu vedení společnosti šest lidí a za 
náš tým na konci vyjednávání uţ osm předsedů.  
 
Nicméně vyjednávání skončilo, zapomeňte! Je 

samozřejmě důleţitý výsledek, co se vyjednalo, ale to 
není všechno. Velice důleţité je také to, ţe i přes 
dlouhé a náročné vyjednávání, přes mnohdy hodně 
kritické situace, se oba týmy nerozcházejí jako ne-
smiřitelní nepřátelé. Ţe bychom se stali přáteli, to 
nehrozí, ale je důleţité, ţe oba týmy jsou i nadále 
schopny společně komunikovat a bojovat za přeţití 
Enháčka!  A to nebude vůbec jednoduchá cesta!  
Tento odstavec jsem napsal s plným vědomím toho, 
co můţe rozpoutat. Uţ jsem to několikrát zaţil. Ozvou 
se hlasy, ţe jsme s vedením spřáhnutí, ţe dohodnutý 
nárůst mezd měl být podstatně vyšší, ţe za tu 
almuţnu, kterou si tady vyděláme se nedají uţivit 
rodiny… Mezi námi, i kdybychom vyjednali nárůst 
mezd dvojnásobný (coţ v ţádném případě nebylo 
moţné), tak ty hlasy se ozvou stejně. Je to normální a 
pochopitelné.  
  
 Závěrem bych chtěl poděkovat Mgr. Rafajovi, ţe od 
začátku vyjednávání dbal o moje zdraví a upustil od 
dříve běţného podávání chlebíčků a zákusků při 
vyjednávání a omezil občerstvení pouze na nesla-
zenou minerálku, čaj nebo kafe. Obéznímu cukrovkáři 
jako jsem já to určitě prospělo. Bohuţel nevím, proč 
se nemohu v podvědomí zbavit myšlenky, ţe z jeho 
strany nešlo vůbec o mé zdraví, ale o normální 
vyjednávací taktiku nechat prostě soupeře 
vyhladovět!                                

                                                           Váš Víťa Prak,                                                                          
předseda vyjednavačů za zaměstnance  

 

ČMKOS K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO KOLA  
SOCIÁLNÍCH REFOREM VLÁDY 

Předloţený materiál (Příprava státního rozpočtu na léta 
2013 a 2014) je bez přehánění zatím nejdůleţitějším 
ekonomickým dokumentem letošního roku. Jeho 
bezprostředním cílem je úprava státního rozpočtu pro rok 
2012. Na základě své nové makroekonomické prognózy z 
letošního ledna přichází ministerstvo financí se záměrem 
sníţit výdaje státního rozpočtu pro letošní rok v rozsahu 
23,6 mld. Kč (oproti schválenému rozpočtu). 

Z materiálu : Státní rozpočet 2012 (Materiál určený pro 
poradu ekonomických ministrů dne 27.2 2012) 
 
 
Příjmová opatření  pro rok 2013 a 2014 
1. Přesun všech poloţek do základní sazby DPH 20 % s 
výjimkou knih a léků, které zůstanou ve sníţené sazbě 
14 % 
2. Zvýšeni sazby DPFO o jeden procentní bod 
3. Sníţení výdajových paušálů 
4. Dočasné zvýšení progrese u DPFO 
5. Zrušení zelené nafty 
6. Zrušení osvobození zemního plynu pro 
vytápění domácností 
7. Zavedení sráţkové daně vůči daňovým rájům 
8. Zdvojnásobení sazeb daně z elektřiny 
9. Zvýšení sazby spotřební daně z tichého vina na 10 Kč/1 l 
10.Zavedení uhlíkové daně 
11. Zrušení ,,zaměstnaneckého paušálu” ve výši 3000 Kč 
 

Výdajová opatření 
1.Zmrazení důchodů v letech 2013 aţ 2015 
2.Zrušení porodného  
3.Hmotná nouze-- zrušení doplatku na bydlení 
4.Náměty ministra financí na zjednodušení agend a zrušení 

duplicit ve státní správě 

 

Pozn. celý materiál najdete na www.cmkos.cz 

http://bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/pracovni_doba/prestavka_jidlo111205.html
http://www.cmkos.cz/webmagazine/download.asp?idg=12&file=statni-rozpocet-2012_7.PDF
http://www.cmkos.cz/webmagazine/download.asp?idg=12&file=statni-rozpocet-2012_7.PDF


 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sobolová Alena  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Laskovský Leopold ZO Koksovna 

595 686 906 mobil 724  777 368 leopold.laskovsky@arcelormittal.com 
Prak Vítězslav  ZO Válcovny 

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Lejsek Josef ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@arcelormittal.com 
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M 

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelormittal.com 
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná 

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com 
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PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

    Ekonomické Okno  
 
Ostrava:  

® Odchodné  ® Jak sem psal jiţ minule, z firmy odešlo 
zhruba 700 zaměstnanců. Nyní jsou známy i další čísla, 
například, ţe průměrně firma vyplatila kaţdému asi 600 tisíc 
korun.  Nyní u nás tedy pracuje necelých 6 tisíc lidí. Co se 
týče celkové sumy, tak letošní odchodné stálo ArcelorMittal 
přibliţně 400 milionů korun. 
® RetroWeb ® Jestli si chcete zavzpomínat, podívat se na 
staré videoukázky nebo fotky, podívejte se na 
www.novahut.cz. Všechny materiály jsou původní a 
neupravené.  Web vznikl k 60.výročí zaloţení huti. 
® Kolektivní smlouva ® Byla zatím prodlouţena do konce 
března, do té doby by mnělo být vyjednávání nové smlouvy 
hotové. 
® Investice ® Co se týče dalších investicí, mnělo by dojít 
k odsíření koksovny a odsíření energetiky. Obě odsíření by 
mněla začít jiţ letos.  Dojde ke sníţení obsahu sulfanu 
v koksárenském plynu a sníţení emise prachu a oxidu 
siřičitého. Celkem by tyto projekty mněly stát 750 milionů 
korun 
Společnost:  
® Stávka ve Francii ® Dne 20.2. sto pracovníků spolu s 
představiteli odborů protestovalo proti managementu 
ArcelorMittal ve městě Florange, především proti dalšímu 
zkrácení pracovní doby a kvůli hrozbám uzavření závodu. 
Protesty by se měly konat kaţdý týden. 
® ArcelorMittal Kazachstán ® To v Kazachstánu plánují letos 
investovat 328 milionů dolarů se zaměřením na ţivotní 
prostředí. V roce 2011 zde zvýšili výrobu oceli o 10 procent. 
Průmysl:  

® Evropa ® Poptávka po oceli v Evropě klesla o 1,3 procent v 
roce 2011. Nyní se očekává pokles spotřeby oceli o 2% v 
roce 2012, coţ je o 16% méně ve srovnání s prvním 
čtvrtletím roku 2008. 
Komodity:   
® Leden 2012®:  Ocel – 812 $/t (+3,1%)  Železná ruda - 
140.40 $/t (+0,04%) 
Akcie ArcelorMittal: 14,91 EUR(-17,5 %, 9 265 300ks) 

                                                                           Mikula Ondřej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CO VY? JSTE PONOŢKÁŘI, NEBO NEPONOŢKÁŘI? 

Ponoţky v sandálech se umisťují na ţebříčku „estetického 
hnusu“ poměrně vysoko – hned za neoholenýma nohama v 
silonkách a před mikinou zastrčenou v kraťasech (často 
kombinované právě s ponoţkami v sandálech). V některých 
lidech vzbuzují úsměv, v jiných aţ opovrţení. Je to snad 
největší faux pas! Uţ samotné sandály jsou nevzhledné a 
buranstvím zavánějící. Prodyšnosti a jiné argumenty na 
tom nic nezmění. Je to jasná indicie: Nikdo, kdo má byť 
minimální cit pro míru vkusu, si ponoţky do sandálů 
nemůţe pořídit.  
Přesto jsou lidé, kteří módu neřeší. „Ponoţkáři“ mají 
spoustu argumentů, proč mít ponoţku vykukující mezi 
pásky sandálů. Tím nejpádnějším je skutečnost, ţe jim to 
přijde pohodlné (mně zas přijde pohodlné chodit nahá, a 
chodím tak snad po ulici?). Dále se neodírá kůţe, nedělají 
se puchýře a ponoţka absorbuje pot. Ať chcete nebo ne, 
nohy se vám přece potí a ponoţku večer šoupnete do 
pračky. Co ovšem uděláte s botou – umyjete ji po kaţdém 
nošení? ptají se. Nicméně dermatolog  namítá: Vzdušná 
obuv je v letních měsících rozhodně lepší a pokud nemá 
dotyčný jiné zdravotní komplikace, je dle mého názoru lepší 
chodit v sandálech bez ponoţek. A máte to, noha by prostě 
měla v létě dýchat. 
Kdyţ jsou ponoţky v sandálech tak pohodlné a dle 
„ponoţkářů“ vhodné, tak proč se to jinde ve světě nenosí? 
Snad nejvíce nad tím kroutí hlavou ve Velké Británii, kde 
ponoţky naopak nenosí téměř nikdy a fusekle v sandálech 
jim přijde prostě odporná. 
Ponoţkám v sandálech se smějí všude, snad vyjma 
Japonska. K jejich tradičnímu oblečení patří ponoţky „tabi“. 
Sahají nad kotníky a mají díru mezi palcem a ostatními 
prsty. Nemohu si pomoci, ale na drobných Japonkách v 
kimonu to vypadá tak nějak elegantněji.     
                                                            www.vitalia.cz 
                                                                                                

TÁBOR s dlouholetou tradicí, TÁBOR se zkušenými 
vedoucími 

TÁBOR plný her, legrace, smíchu, dobrodruţství 
TÁBOR s celotáborovou etapovou hrou, TÁBOR pro děti od 

6 do 14 let 
TÁBOR JAK MÁ BÝT !!! 

 
1.turnus 29.6. – 10.7. vedoucí tábora Mgr.Tomáš Matlenga 

Akční tábor plný nápadů, soutěţí, her, sportu, táboráků a 
zpěvů u kytary. 

Cena:  2.850,-Kč 
 

2.turnus 10.7. – 21.7.vedoucí tábora Mgr. Dita Dragonová 

Tábor pořádaný ve spolupráci se ZŠ Raduň.  
Oddíloví vedoucí připravily dětem etapovou hru na téma 
knihy Percyho Jaksona Zloděj blesku. 
     Cena: 2.850,-Kč 
 
3.turnus 21.7. – 4.8.vedoucí tábora 

Mgr. Miroslava Halámková                          
Naprosto pohodový tábor plný her a soutěţí a legrace. 
      Cena: 4.000,-Kč 
 
Přihlášku na tábor, informace a pokyny si můţete 
vyţádat: - e-mailem na: rskarlovice@seznam.cz, 

- na webových stránkách www.rskarlovice.wbs.cz  
- telefonicky u vedoucí střediska paní Věry Jiříčkové: 
776715718, 603824374 
- při osobní návštěvě na středisku v Karlovicích 
      
     
                                                                                              

         KARLOVICKÁ PARTA VOLÁ NA  PRÁZDNINY 
DO TÁBORA 

HURÁ NA TÁBOR!!!    POJEĎTE S NÁMI!!! 
 

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR 
Karlovice u Vrbna pod Pradědem 
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